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Întrebári îi Ráspunsuri

` Acum, fiecare sá facá un inventar foarte bun din acesta,
vedeäi, sá o noteze. Eu le ráspund numai dupá cea mai buná
cunoãtinäá a mea, prin Cuvàntul lui Dumnezeu, vedeäi. Ãi dacá
nu este ráspuns corect cátre ale voastre, ãi aveäi o altá
ântrebare, pái, voi sunteäi^Mie doar mi-ar place ca voi sá o
puneäi ânapoi pe platformá, sau sá veniäi sá vorbiäi cu noi
despre aceasta, sau orice am putea face. Ãi poate, Fratele
Neville ãi eu, aici noi am putea vedea lucruri asupra cárora nu
suntem tocmai de acord.

Ãi_ãi Dl. Baxter, unul din cei mai apropiaäi asociaäi ai mei
ân adunárile mele. Dl. Baxter, noi am fost âmpreuná cu anii. Ãi
un adevárat prezentator al Bibliei, este el, dar el nu crede ân
Mileniu. Ãi eu vin, ãi am zis^

[Poräiune goalá pe bandá_Ed.]^folosiäi propria voastrá
gàndire cànd studiaäi Biblia. Dacá âncercaäi sá folosiäi
cunoãtinäa voastrá proprie sau gàndirea voastrá proprie, voi
veäi^?^Acum, eu simt cá aceste Scripturi^

Unele din ele de aici sunt doar mici comentári, ãi aãa mai
departe, ãi eu voi âncerca sá le ráspund mai ântài. Care, am
âncercat sá le separ. Ãi eu poate trebuie sá am aceasta, ãi sá
folosesc concordanäa pentru puäiná vreme, sá iau ceva din
aceasta afará. Ãi apoi, ânáuntru aici, dacá eu citez greãit sau
ceva, voi sá-mi atrageäi perfect atenäia la aceasta, ãi sá-mi
scrieäi o notiäá ãi sá-mi spuneäi. Acum ânainte sá âncercám sá
deschidem aceasta^

Acum, motivul pentru care fac aceasta, prieteni. Eu vá
spun, este cu un scop. Voi toäi ãtiäi asta. Aceastá adunare a fost
pentru un scop. Eu cred cá Dumnezeu m-a ântors ânapoi, ân
furtuna aceea de západá, de acolo, ãi m-a trimis ânapoi tocmai
pentru acest scop chiar aici. Ãi a existat un lucru mic greãit pe
la Tabernacol aici pentru multá vreme. Eu vreau sá o aflu.
Cànd eu aflu aceea, atunci eu voi vedea dacá pot face ceva
privitor la aceea. Vedeäi? Asta-i adevárat. Ãi eu vreau ca
biserica sá se miãte ânainte ân armonie. Ãi existá doar ceva
lucru mic greãit, deoarece voi nu progresaäi. Voi âi faceäi pe
oameni sá fie salvaäi, aceasta-i adevárat, aceea este minunat,
dar voi nu progresaäi ân felul cum ar trebui. Noi ar trebui sá
trimitem afará predicatori ãi de toate. Mesajul ar trebui sá
meargá drept ânainte.

Eu am avut pe fratele nostru, pástor, afará, ãi noi am trecut
prin moará âmpreuná, Fratele Neville ãi eu am mers. Ãi eu_ãi
eu vreau sá vád dacá^Ca unul dintre pástorii voãtri, este_
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este datoria mea. Ãi seara trecutá^Doar cànd eu vád ceva
care este chiar ân bisericá acum, acela-i motivul cá nu am
anunäat aceastá adunare. Eu doar am dat aceasta afará; doar,
pái, fiecare este binevenit. Sigur, noi vrem ca voi sá veniäi.
[Poräiune goalá pe bandá_Ed.] Ãi, dar, este doar ân aceastá
bisericá.

Ãi m-am gàndit, “Dacá eu voi ânváäa ân prima seará, ce
biserica astázi^ãi epoca, geografic, ân Biblie, unde stám noi
poziäional, atunci biserica cu siguranäá se va trezi la aceea. Ãi
apoi vom vorbi despre “semnul fiarei,” ãi sá-i lásám sá vadá ce
este acela; ãi apoi “Pecetea lui Dumnezeu.” Aceea este pro ãi
contra acum, acela este ântunericul ãi Lumina acum, aceea este
fie ânáuntru sau afará acum, ãi acela este cel mai esenäial lucru
la care sá fim ânváäaäi acum.
2 Ãi eu vá spun, prieteni, eu spun aceasta din inima mea,
ânaintea lui Dumnezeu, cu smerenie, eu nu am simäit niciodatá
^ungerea Duhului Sfànt sá vorbesc cuvintele pe care le-am
vorbit ân ultimele trei seri. Asta-i adevárat. Dar aceea doar m-a
sfáràmat. Eu mergeam acasá, nici mácar nu am putut dormi
dupá ce am ajuns acasá, chiar aãa ungere!
3 Acum, eu am aruncat acestea afará aici ân speranäa cá eu
voi gási ceva pe undeva. Vedeäi? Obäii_simäul oamenilor tot pe
o bucatá de hàrtie aici. Dacá eu nu aflu aceasta ân acest fel, ãi
Domnul nu mi-o descoperá, eu voi continua pàná cànd o aflu.
Ãi Dumnezeu mi-l va da. Asta-i adevárat. Ãi astfel atunci cànd
noi o aflám, aceasta poate fi doar o micá, paná veche ângropatá
acolo pe undeva, dar Acan a avut una, de asemeni. Voi ãtiäi, noi
trebuie sá scápám de lucrul acela, apoi noi vom veni drept
ânainte ãi ne miãcám ânainte ân Âmpáráäia lui Dumnezeu.
4 Acum, Domnul sá vá binecuvànteze. Ãi acum ânainte ca noi
sá deschidem Cuvàntul^Iar acum_acum, fiecare din voi aveäi
o ãcoalá Duminicalá de dimineaäá. Desigur, voi sunteäi^
Eu_eu nu v-aã cere sá pierdeäi ãcoala voastrá Duminicalá,
acela este_acela este postul vostru de datorie la biserica
voastrá. Asta-i adevárat. Dar, acum, dacá voi nu mergeäi la
ãcoala Duminicalá, veniäi ãi vizitaäi-ne dimineaäá. Ãi apoi dacá
biserica voastrá nu are servicii màine seará, duminica, voi
sunteäi bineveniäi. Noi vom fi bucuroãi sá vá avem oricànd. Ãi
astfel Domnul sá vá binecuvànteze. Ãi salutaäi pe toäi Creãtinii
din partea mea; eu nu ajung aici prea mult.
5 Eu tocmai priveam acolo ân camerá, o hàrtie micá am avut-
o scrisá acolo ãi âncá stá aici ca o amintire la aceastá bisericá.
Cànd am zis, “Domnul má cheamá departe,” ãi noi toäi am
strigat ãi am plàns. Âmi amintesc de prima seará cànd am
plecat. Voi toäi vá amintiäi de prima mea chemare, cineva de
aici? Voi toäi aäi adunat banii sá má trimiteäi acolo la St. Louis,
unde a fost vindecatá micuäa Betty Daugherty. Eu am stat^
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6 Âmi amintesc, cá am âmprumutat paltonul de la cineva de
aici sá-l port. Eu nu am avut nici un palton sá port. Ãi am mers
acolo ãi am ãezut ântr-o maãiná veche sá merg la St. Louis. Vá
amintiäi de acel timp? Ãi am âmprumutat paltonul unui frate, el
era prea mare pentru mine, eu l-am purtat pe braä; deoarece a
fost rece ãi nu am avut un palton.
7 Ãi apoi noi am mers acolo, ãi eu am mers la St. Louis ãi l-
am ântàlnit pe Fratele Daugherty acolo. Fetiäa lui, toäi doctorii
ân jur acolo, ãi specialiãti ãi spitale, au renunäat la ea. Ea era ca
un maniac care urla. Predicatorii de prin tot oraãul au fost^
pretutindeni, ânáuntru acolo rugàndu-se pentru ea. Ãi eu am
mers ânáuntru ãi m-am rugat pentru ea, ãi sármanii oameni
doar páreau aãa de ântunecaäi. Ãi fetiäa ânáuntru acolo, äipànd
ãi plàngànd, luptàndu-se.
8 Ãi_ãi ea nu mai putea face un zgomot ca un om, suna ca un
animal, ea era aãa de ráguãitá de la^oh, ân jur de trei sau
patru luni. Aceasta era meningitá la ãirea spinárii sau^nu,
dansul lui St. Vitus, ân_ân ãirea spinárii. Ãi buziãoarele ei erau
toate màncate, sàngerau. Ãi degetuäele ei doar sàngerau peste
tot, unde âãi muãca ea degetele, ãi lucruri ca acelea, ãi doar
striga ãi continua.

9 Ãi m-am rugat, am mers jos la bisericá. Am aãteptat ore
dupá ore. Ãedeam afará ân maãina veche ãi am aãteptat. Eu nu
urma sá párásesc cazul acela pàná cànd nu am auzit din Cer. Ãi
ãezànd acolo ân maãiná, o viziune a izbucnit ânaintea mea, a
zis, “Du-te spune tatálui, ãi tatál^” A zis, “Tu du-te spune-i
femeii cá ziua trecutá, jos ân oraã, ea a cumpárat un mic, ibric
alb. El nu a avut niciodatá apá ân el ânainte.” Ãi a zis, “Spune-i
sá priveascá ân al treilea sertar ãi ea va gási o batistá care este
ântr-o bucatá de hàrtie, care nu a mai fost folositá ânainte.
Spune-i sá-l umple cu apá. Pune-l pe tatál la dreapta ta, ãi pe
bunicul la stànga ta, ãi repetá, ‘Tatál nostru, Care eãti ân
Cer^’ Ãi aãa cum tu âncepi aceea, las-o sá se ãteargá cu càrpa
peste faäá. Apoi ân mijlocul rugáciunii sá-ãi atingá màinile,
apoi picioarele ei. Apoi sá te ridici ãi sá spui, “AÃA
VORBEÃTE DOMNUL!’”

10 Voi ãtiäi ce s-a ântàmplat, nu-i aãa? Ea a fost vindecatá
chiar acolo. Ãi noi ne-am pus màinile âmpreuná ãi am mers ân
jos pe stradá ãi am báut o rácoritoare, âmpreuná. Asta-i
adevárat. Asta-i adevárat. Aceasta a ráscolit St. Louis;
adunarea mea de acolo, patrusprezece mii ân prima seará.
Asta-i adevárat. Ân Sfàntul^
11 Este doar destul de ráu cá m-am ândepártat de la aceea; sá
merg ãi doar sá-i pornesc sá viná printr-un rànd, doar unul
chiar dupá celálalt, dupá celálalt. Doar am mers la o casá ãi am
stat acolo pàná cànd s-a terminat, ãi m-am ântors acasá, eu
cred cá aceea ar fi fost mai bine ân toate^ân adunári.
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12 Ân regulá, sá ne aplecám capetele ân timp ce vorbim
Autorului acestui Cuvànt, acum.
13 Ân bunátatea Domnului nostru Isus Cristos, ne apropiem de
Tine, Tatál nostru. Ãi ân Numele Lui noi cerem dupá har Divin,
ca Tu sá ne ieräi pácatele noastre ãi greãelile âmpotriva Ta. Ãi
dacá existá vreun pácat ân aceastá bisericuäá ân aceastá seará,
ne rugám, Doamne, ca_ca un slujitor stànd aici, ca un pástor
asupra oilor^Aãa cum a spus Biblia, “Sá purtaäi grijá de o
turmá peste care Duhul Sfànt v-a fácut supraveghetori, ca voi
sá le hrániäi.” Iar acum, Tatá, eu mijlocesc pentru ei, ca Tu sá-i
binecuvàntezi ãi sá le ieräi toate pácatele lor. Vindecá bolile
care sunt ân mijlocul poporului. Ãi, Tatá Ceresc, má rog ca
ândurárile Tale sá fie peste noi acum.
14 Aici stànd ânaintea mea, scrisá pe hàrtie, de la multe
cámine ãi muläi oameni, stau cereri, ântrebári Biblice foarte
adànci care merg dincolo de ãcolarizarea obiãnuitá. Ãi noi
avem nevoie de ajutorul Táu, Doamne Isuse. Ãi doar luàndu-le
pe acestea acum, mergànd ân camerá, avànd rugáciune, am
ieãit afará, le-am separat aici, ãi le-am aãezat pe acelea care
trebuiesc ráspunse acum la o parte, iar pe celelalte care
trebuiesc sá meargá, ân Scripturá, de cealaltá parte. Aceea este
din càte ãtiu eu la timpul acesta, Doamne.
15 Ãi má rog ca chiar de acum Tu sá preiei de aici ânainte, ãi
unge poporul Táu de aici ân seara aceasta, buzele vorbitorului,
urechile ascultátorului. Ãi fie ca Duhul Sfànt sá viná ãi sá
apuce Cuvàntul acum ãi sá-L mute chiar ân fiecare inimá, ãi fie
ca El sá fie primit ân duhul bunátáäii, ãi fie ca El sá fie dat tot
la fel. Ãi sá fie, cànd serviciul se terminá ân seara aceasta, fie ca
noi sá mergem acasá, zicànd, “Nu ne ardeau inimile ân noi din
cauza Prezenäei Lui ãi a binecuvàntárilor Lui?” Doamne,
neãtiind ce sá spun, eu má predau Äie cu aceste ântrebári, ân
Numele lui Isus Cristos, pentru ráspuns. Amin.
16 Vá muläumesc, prieteni, pentru reverenäa voastrá. Eu doar
vreau doar sá vá arát ce multe, ce erau cele mai multe din
aceste ântrebári.

Frate Bill, te rog continuá ânainte prin sáptámàna viitoare.
Te rog sá stai âncá o sáptámàná.
Te rog sá stai puäin mai mult.
Frate Bill, te rog sá stai sáptámàna viitoare, puäin mai
mult, sufletele noastre sunt flámànde pentru acest fel de
Hraná.
Ânvaäá aceastá bisericá cá^Aceea doar^Aceea a cázut
acolo ânáuntru. Aceea este ân locul greãit.
Eu am doi báieäi, de doi ani^Aceea este, eu le-am
amestecat, eu presupun, asupra acesteia. Acum, aici, eu
mai bine o pun pe aceea aici, de asemeni, aceea este
referitor la o afacere personalá.
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Frate Bill, ai vrea_ai vrea âncá o sáptámàná? Nouá ne-ar
place âncá o sáptámàná din aceastá ânváäáturá
Evanghelicá.
Cererea mea este sá stai âncá o sáptámàná. Mi-ar place
foarte mult ca tu sá stai âncá puäin mai mult, tu ãtii cá noi
suntem ântotdeauna^noi putem ânváäa ântotdeauna mai
mult.
Acum, vrei sá stai doar o altá sáptámàná mai mult, te rog?
Frate Bill, te rog sá predici âncá o sáptámàná pentru noi.
Noi avem nevoie de aceasta.
Frate Bill, rugáciunea mea este ca Dumnezeu sá-äi schimbe
gàndul ãi sá te facá sá stai âncá o sáptámàná.
Ântrebarea mea este: Ce sunt farfuriile zburátoare, ãi sunt
ele ceva de la Dumnezeu trimise ca un semn? Ãi eu âäi cer
sá mai stai o sáptámàná.
Te rog sá stai âncá o sáptámàná.

17 [Fratele Branham vorbeãte cu Fratele Neville_Ed.]
18 Acum, aici era un altul care a zis cá eu aã^Eu_eu
apreciez aceastá cerinäá. Ãi Atotputernicul Dumnezeu Care
este Judecátorul meu, stànd aici acum ân acest loc sacru^
ânainte de a pleca de acasá, Duhul Domnului mi-a spus, a zis
cá aceastá ântrebare va fi aãezatá aici ân seara aceasta. Eu nu
am ãtiut nimic despre aceasta, dar am ãtiut cá ea va fi aici:

Sunt Martorii lui Iehova o sectá falsá?
19 Vedeäi, cineva^Ãi Duhul Sfànt, la locul de la^stànd la
mine ân baie, ânainte de a veni aici jos; Dumnezeu, Care este
Judecátorul meu solemn, mi-a spus, “Aceea va sta pe
platformá,” ãi a zis cá eu nu voi “sá nu spun nimic despre
aceasta; doar sá merg ânainte.” Vedeäi? Astfel eu^Voi ãtiäi ce
am spus seara trecutá, nu-i aãa? Ân regulá, aceea este ce era.
20 Bine, acum noi vom âncepe aici la unele din acestea.
21 Mie doar nu-mi place sá chem drept afará vreun anumit
lucru, ãi sá spun vreo persoaná sau vreun individ ân felul acela.
Âmi place doar sá o ânváä ântr-un fel cam de^sá arunc toatá
lucrarea âmpreuná. Ãi_ãi voi ânäelegeäi, nu-i aãa? Dacá eu aã
sta aici ãi spun, “Acum, Fratele Neville este aãa-ãi-aãa ãi
cutare- cutare lucru”^Dacá eu am avut aceea sá spun despre
el, m-aã duce la casa lui ãi l-aã chema afará ãi aã vorbi cu el
despre aceasta. Vedeäi, eu aã_eu aã spune Fratelui Neville.
22 Dar acum, iatá càteva ântrebári. Acum, eu nu ãtiu cu ce sá
âncep, este doar un grup din ele aãezate aici. Aceasta zice:
25. Ce legáturá ai vrut sá spui cá are biserica Protestantá cu

biserica Catolicá?
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26. Ce ânseamná “chipul fiarei”?
23 Acum, aceea a fost una din ântrebárile din ultima^
probabil a fost asupra oamenilor^Acum, eu voi âncerca càt
pot mai bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, sá le ráspund dupá cea
mai buná cunoãtinäá a mea. Acum dacá El âmi va da
cunoãtinäá, deoarece Dumnezeu ãtie cá eu_eu doar le-am luat,
aici pe platformá.

Acum, ce legáturá ai vrut sá spui cá are biserica
Protestantá cu biserica Catolicá?

24 Acum, eu voi ráspunde mai ântài la aceea, cu ajutorul lui
Dumnezeu. Am spus cá biserica Catolicá era^Noi aflám cá
semnul fiarei, alaltáieri seara, trebuia sá viná din Roma. Este
adevárat? El nu poate veni din nici o altá äará decàt Roma.
Acolo-i unde este aãezatá ea, acolo este unde este plasatá. Ãi eu
am spus cá nu am nimic âmpotriva oamenilor Catolici, nimic
âmpotriva nimánui. Noi suntem toäi muritori âncercànd sá
ajungem ân Cer.
25 Papa este un om care ânvaäá, arhiepiscopul de Canterbury
este un altul, ãi altul, ãi altul, ãi altul; ãi eu sunt doar unul
dintre ânváäátori, aceasta-i tot. Ei ar ânváäa ãi ar zice, poate, cá
eu eram un fanatic ãi am fost greãit, ãi aãa mai departe. Iar eu
am un drept^dacá eu o pot dovedi cu Scriptura. Sau dacá ei
o pot dovedi cu Scriptura cá eu sunt un fanatic, atunci eu sunt
un fanatic. Dar dacá eu pot dovedi cu Scriptura cá ei sunt
greãiäi ân alcátuirea lor, atunci este greãit; Scriptura este
corectá. Ãi voi doar nu aveäi nici un loc acum, aceasta trebuie
sá viná tot drumul prin Biblie, peste tot.
26 Acum, am zis, “Biserica Catolicá a fost biserica mamá,” ãi
aceea este exact corect. Biserica Catolicá este biserica mamá,
cànd se ajunge la organizaäiile bisericii. Biserica Catolicá a fost
prima bisericá care a fost formatá vreodatá, cam pe la^cea
mai buná istorie, voi o aveäi ân jur de A.D. 606, pe undeva pe
acolo cànd párinäii timpurii, a doua sau a treia rundá, de
apostoli. Ei au murit ãi au ânceput sá se âmpráãtie ân ismuri
mici. Iar Romanii, fiind convertiäi, Imperiul Roman a dominat
statul, ãi apoi biserica ãi statul s-au unit âmpreuná ãi au
ânceput o religie numitá “religia universalá.” Ãi cuvàntul
Catolic ânseamná “universal.” Ei au organizat biserica, care a
fost de prima datá religia aceea, religia Creãtiná, a fost
vreodatá organizatá ân toatá istoria lumii.
27 Religia Evreiascá nu a fost niciodatá o organizaäie. Acesta
a fost un popor liber. Ei aveau biserici, dar ei nu au avut o
organizaäie. Cá, Dumnezeu a lucrat cu o naäiune, nu o
organizaäie. Ea a fost o naäiune.
28 Ãi acum. Ãi, apoi, biserica Catolicá a fost prima
organizaäie. Apoi noi am luat aceea ân Biblie sá aflám ce a fost
organizaäia aceea. Ãi conform cu Cuvàntul lui Dumnezeu,
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trebuia sá fie controlatá de un singur om, un om. Ãi acel om
trebuia sá fie ântr-o bisericá care era aãezatá pe ãapte dealuri
ân Roma, conform cu Biblia. Nu existá^Ãi el trebuia sá aibe
putere de stápànire ân fiecare naäiune ân lume, putere de
stápànire religioasá. Nu existá alta ân lume.
29 Ãi_ãi Comunismul, noi aflám, nu a fost nici_nici un
anticrist despre care a vorbit Isus. Comunismul nu este_nu
este o naäiune, ca Rusia. Comunismul este un duh. America
este màncatá de el. El este ân biserici, este ân oameni, este ân
afaceri, este pretutindeni. Comunismul, duhul acestuia, este ân
ãcoli, este ân case, peste tot.
30 Ãi apoi_apoi cànd ei au organizat aceastá bisericá care era
contrar^Ãi acum noi am luat cele Ãapte Epoci ale Bisericii, ãi
profeäia, exact ân felul cum Dumnezeu le-a adus ânainte prin
Biblie aici la noi. Ãi noi am aflat prin istorie ãi Biblie, cá
fiecare epocá a intrat ântocmai conform cu Biblia, conform cu
istoria; fiecare a venit chiar la timp, prin epocile ântunecoase.
Ãi apoi biserica Catolicá s-a format ân Epoca Ântunecoasá.
31 Apoi a venit reformarea, care este Martin Luther. Ãi Martin
Luther a avut o luminá, lumina cá “Cel neprihánit va trái prin
credinäá; justificarea prin credinäá,” ân_ân reformare. Un preot
German care a negat ãi a zis cá luarea âmpártáãirii cànd el a
äinut-o^Ãi ei trebuiau sá spuná cá “acesta este trupul lui
Cristos,” ãi el a aruncat-o pe duãumea ãi a zis, “Acesta nu este
trupul lui Cristos; aceasta este o azimá!” Ãi astfel el a renunäat
la biserica Catolicá, fácànd astfel, ãi a venit afará ân
reformarea timpurie. Martin Luther a fácut aceea, ãi aceea a
fost o miãcare minunatá.
32 Acum, aceea, astfel unde a fácut Luther greãeala lui,
Luther a organizat un alt grup ântocmai cum a fácut biserica
Catolicá, a organizat oamenii.
33 Apoi, direct, o luminá nouá a venit. Ãi cànd a venit lumina
nouá, Dumnezeu s-a mutat afará cu poporul Lui. Oamenii care
au fost organizaäi ân biserica Luteraná, ei trebuiau sá stea cu
biserica lor pentru ca sá fie cu^Aceea era ântocmai la fel cum
trebuiau sá fie Catolicii, dar muläi dintre Catolici au ieãit afará
ãi erau Luterani. Pái, atunci cànd Wesley a venit ânainte cu
mesajul sfinäirii, atunci muläi dintre Luterani nu-ãi puteau
párási biserica lor; dar muläi dintre ei au párásit, ãi au format
biserica Wesleyaná.
34 Apoi dupá justificare ãi sfinäire, au apárut Penticostalii. Ãi
apoi Penticostalii, muläi au ieãit din Metodiãti, ãi aãa mai
departe, ãi au devenit Penticostali pentru cá aceasta a fost o
luminá mai mare. Acum Penticostalii sunt organizaäi chiar
exact ca fiecare din ele!
35 Acum, Biblia a zis cá^Acestea sunt cuvinte ráspicate, dar
eu le voi citi din Biblie. Ãi voi ascultaäi la doctorul vostru, sau
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aãa mai departe, sá spuná aceasta, ãi eu sunt fratele vostru care
vá ânvaäá din Scripturá. Biblia a numit biserica Catolicá “o
prostituatá, o curvá, c-u-r-v-á.” Iar El a numit bisericile
Protestante care au urmat-o, mame^sau ele erau
“destrábálatele acestei mame.” Ãi ce legáturá era aceasta, cá
biserica Catolicá a organizat lucrarea ãi a fácut pe toäi oamenii
sá creadá aãa cum aveau ei lumina atunci, sau ceea ce aveau ei
atunci. Luteranii au fácut acelaãi lucru. Iar Biblia a zis cá ea a
fost o femeie mare de felul acela.

36 Acum ce este felul acela de femeie? Este o femeie care
tráieãte ãi comite adulter. Iar bisericile comit preacurvii
spirituale cu_cu oamenii. Vedeäi? Ele comit. Ele comit. Aici
este Biblia care ânvaäá Aceasta, ãi ei formeazá o grámadá de
crezuri ãi aãa mai departe care nu au nimic de-a face cu Biblia.
Ãi, cá, sunt aproape douázeci ãi ceva de ani de cànd am stat
chiar aici ãi i-am cerut oricárui predicator, la orice timp, sá
viná ãi sá ia^nu cartea voastrá de texte, crezul vostru, dar sá
veniäi sá luaäi Biblia, ân Lumina Bibliei, ãi sá O dovediäi
greãitá. Vedeäi? Asta-i adevárat.

37 Ãi despre contradicäii, ei zic, “Contradicäii!” Eu am oferit
atàt de mult ca salarul pe douá luni dacá cineva âmi va aráta o
contradicäie ân Biblie. Ea nu este acolo. Voi credeäi cá este
acolo, dar nu este. Dacá Biblia Se contrazice, nu este buná
deloc, voi nu o puteäi crede. Fiecare Cuvànt este inspirat ãi nu
existá nici o contradicäie ân Biblie.

38 Acum biserica Protestantá, ân organizaäia ei, este (conform
cu Cuvàntul lui Dumnezeu) conectat acelaãi lucru cu biserica
Catolicá.

39 Acum, eu nu am nimic âmpotriva oamenilor Catolici. Unii
dintre cei mai dragi prieteni ai mei, ãezànd chiar aici acum,
sunt crescuäi din poporul Catolic. Aici, alaltáieri seara, cànd
am dat un mesaj aspru prin Duhul Sfànt, despre Protestanäi ãi
Catolici, Catolicii au páãit chiar aici la altar ãi mi-au stràns
màna. Ei sunt fiinäe umane tot aãa cum suntem noi.

40 Voi nu puteäi sá discutaäi cu preoäii Catolici, deoarece ei nu
cred aceastá Biblie de a fi tot Cuvàntul. Ei spun, “Este
biserica.” Noi spunem, “Este Biblia!”

41 Catolicii zic, “Noi Catolicii mergem la bisericá ãi ne
ânchinám. Voi Protestanäii staäi acasá ãi citiäi Biblia.”

42 Am zis, “Da, voi mergeäi la bisericá ãi vá ânchinaäi, dar ce?”
Acela-i lucrul urmátor, vedeäi.

43 Acum, dar Dumnezeu a zis cá El era ân Cuvàntul Lui.
Acesta este Cuvàntul lui Dumnezeu ãi eu Âl cred. Eu sunt un
ânchinátor al Bibliei. Acela-i motivul cá eu sunt ân dezacord cu
Protestantismul ãi_ãi felul de_de aceastá organizaäie a
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bisericii, deoarece ei ânvaäá lucruri care nu sunt Cuvàntul lui
Dumnezeu. Astfel eu nu pot sá nu fiu ân dezacord. Eu nu má
cert cu ei; nu, domnule, ei sunt fraäii mei. Ãi eu nu má cert cu
ei, dar eu sunt ân dezacord cu ei pentru cá eu trebuie sá iau ce
zice Dumnezeu ãi las orice altceva sá fie o minciuná. Vedeäi?
44 Ãi acum aceea este legátura care^Ãi acum Biblia a zis cá
aceastá femeie, biserica Catolicá, care era presupusá sá fie
numitá, ân Biblie, Apocalipsa capitolul al 17-lea, “O curvá,” ãi
ea era, “MAMA CURVELOR.” Ãi noi vedem cá Biblia a zis cá o
femeie reprezintá “o bisericá.” Deci atunci dacá ea avea fiice
care sunt destrábálate, ei nu puteau fi báieäi; acelea trebuiau
sá fie fiice, astfel acestea trebuiau sá fie biserici. Ãi
Protestantismul a fost náscut din Catolicism.
45 Ãi acum urmátorul, fiara^Sau, urmátorul lucru care
acesta âl spune:

Ce ânseamná “chipul fiarei”?
46 Ea este_ea este o ântrebare ataãatá de aceasta, ãi persoana
care a pus-o are o ântrebare buná. Ce face acum, dacá^Biblia
ânvaäá clar cá biserica Catolicá este_fiara. Biblia a spus cá o
fiará ânseamná “o putere.” Este adevárat? O fiará, zice Biblia
cá fiara a ânsemnat “o putere.” Ãi fiara era “Cetatea Vatican,”
“ierarhia Catolicá.” Ân regulá. Ãi, acum, aceea a fost puterea
bisericii care a fost fiara.
47 Apoi biserica Protestantá a ieãit din biserica Catolicá, ãi s-
au organizat, o putere micá. Acela este chipul.
48 Dacá ceva^Dacá ceva a fost fácut dupá chipul meu,
acesta va trebui sá arate ca mine. Dacá se face ceva ân chipul
acestei biserici, acesta va trebui sá arate ca biserica.
49 Ceva a fost fácut, o fiará^a fácut un chip acestei fiare,
care a fost Luther-ism, Metodist-ism, Baptist-ism, Penticostal-
ism, Holiness-ism, toate ismurile acelea s-au format ântr-o
organizaäie ãi au fácut un chip ântocmai ca fiara. Acolo este el!
50 Acum, “Tu zici atunci, Frate Branham, cá toäi Catolicii,
toäi Metodiãtii, ãi toäi Baptiãtii se duc^?” Eu nu am spus
aceea.
51 Existá mii ãi mii ãi zeci de mii de Creãtini náscuäi din nou
ân bisericile acelea. Dar, ân organizaäia lor, ei âncearcá sá-i
conducá la un crez, ãi ei nu vor sta pentru aceasta. O_o
bisericá, cànd se organizeazá, ea vine sub un crez.
52 Ãi eu nu am nici un crez decàt Biblia. Acesta este Crezul lui
Dumnezeu ãi Duhul Sfànt este interpretul Ei, ãi El O aduce
ânainte de la o Luminá la alta. Evanghelia pe care o predic
astázi, dacá eu voi trái sá vád o altá sutá de ani, dacá noi am
trái, acolo va fi mai multá Luminá. Doar constant, Ea vine
ântotdeauna.
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53 Voi obiãnuiaäi sá mergeäi ân carul cu boi, strábunicul
vostru, cànd el a mers s-o vadá pe bunica. Tata a mers s-o vadá
pe mama ântr-un model T. Dar acum noi aproape cá mergem
ântr-un avion cu reacäie. Vedeäi, noi mergem ânainte; ãtiinäa,
merge ânainte; ânváäámàntul merge ânainte; Evanghelia, merge
ânainte. Ãi Biblia a zis cá vor merge, zicea, “Ei vor alerga
âncoace ãi âncolo, ãi cunoãtinäa va creãte.” Astfel aceea este
legátura. Acela-i motivul cá existá^
54 Bisericile denominaäionale Protestante ân chipul fiarei,
deoarece este denominatá ântocmai exact cum este
Catolicismul. Ãi Dumnezeu niciodatá nu a poruncit Bisericii
Lui sá fie organizatá ân vreo epocá, dar ântotdeauna a
condamnat aceasta amarnic! Acum o pricepeäi voi? [Adunarea,
“Amin.”_Ed.] Nu oamenii; biserica!
55 Cànd ei âncearcá sá-i aducá pe oameni sub o_o luminá
de^Aici, cum ar fi dacá oamenii âncearcá sá vá facá sá
mergeäi ânapoi ãi sá âncepeäi sá umblaäi ân jur ântr-un car cu
boi? Voi nu aäi sta pentru aceasta; noi tráim ântr-o epocá mai
buná. Acesta-i felul cum este acolo ân urmá. Dacá cineva a
âncercat sá-mi spuná, “Oh, singurul lucru pe care-l ai de fácut
este acesta, acela.” Eu tráiesc ântr-o altá epocá! Eu^Acela-i
necazul cu predicatorii, ei ântotdeauna privesc ân urmá.
56 Aici, un om de ãtiinäá francez a spus, cu mai puäin de trei
sute de ani ân urmá, “Dacá un om ar face càndva viteza
grozavá de treizeci de mile pe orá, gravitaäia l-ar ridica de pe
pámànt. Treizeci de mile pe orá!” Pái, credeäi cá ãtiinäa se mai
referá la aceea din urmá astázi? Departe sá fie aceasta! Nu,
domnule. Ei âl au sá meargá cam cu nouá sute sau o mie de
mile pe orá. Da, sau uneori ântr-o rachetá, ãi atunci este o mie
ãase sute de mile pe orá. Ãi âncá âl duce ânainte!
57 Ãtiinäa l-a dus pe om ânainte, mult ânainte, lucruri mai
mari cu mintea lui decàt ce^Ãi acela-i singurul lucru pe
care-l are, este pomul cunoãtinäei. Mai departe decàt cum
predicatorii l-au luat cu Duhul Lui, care este nelimitat. Dar
aici este ceea ce este. Ãtiinäa nu priveãte ânapoi la ceea ce a
spus ãtiinäa cu càäiva ani ân urmá; ãtiinäa ia ceea ce ei au acum
ãi merge ânainte pentru altceva.
58 Dar voi ântrebaäi pe predicator; “Pái, noi vom vedea ce a
spus Moody despre Acesta, noi vom vedea ce a spus Wesley
despre Acesta.” Mie nu-mi pasá ce au spus ei despre Acesta. Eu
ãtiu ce a spus Dumnezeu despre Acesta acum. Ásta este Acesta,
ãi eu âncá privesc dupá mai mare. Acela-i motivul^
59 Biblia a zis, “Trei spirite necurate au ieãit din gura fiarei.”
Voi ãtiäi ce? Un “spirite necurate,” a zis, “ca broaãtele.” Aäi
observat vreodatá cum aratá o broascá? O broascá ântotdeauna
priveãte ânapoi, ea nu priveãte niciodatá ânainte; priveãte
ânapoi, ântotdeauna ânapoi, priveãte ânapoi.
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60 Dar cele patru fápturi care aveau cele patru capete diferite,
ân Ezechiel, priveau ânainte ãi ele nu puteau merge ânapoi. Ele
se miãcau ânainte tot timpul. Peste tot unde mergeau, ele
mergeau drept ânainte. Vedeäi deosebirea?
61 Acum, aceea este legátura care o are Protestantismul cu
Catolicismul.
62 Astfel voi ântotdeauna aruncaäi cátre Catolici, dar “oala nu
poate sá numeascá ibricul ‘negru.’” Asta-i adevárat.
63 Eu zic, “Eãti un Creãtin?”
64 “Eu âäi voi da sá ânäelegi cá eu aparäin la biserica
Baptistá.” Da. Aceea nu are mai mult de-a face cu Acesta decàt
sá spui cá tu aparäinea-i aici afará la^o fermá pe undeva.
65 “Pái, eu aparäin la biserica Catolicá.” Aceea âncá nu te face
un Creãtin. Sá aparäii la biserica Baptistá sau Metodistá nu te
face un Creãtin.
66 Existá numai o singurá cale sá fii un Creãtin. Cuvàntul
Creãtin ânseamná “Asemenea lui Cristos.” Ãi voi nu o puteäi
face, voi nu o puteäi prelucra ân voi ânãivá, nu existá nici o cale
deloc ca voi sá o puteäi face. Voi trebuie sá uitaäi de voi, sá
muriäi faäá de voi, ãi sá lásaäi sá viná Cristos ânáuntru ãi sá
tráiascá Viaäa lui Cristos ân voi.
67 “Dacá un on nu^” Aici este ce a zis Isus, “Dacá un om nu
se naãte din Duh ãi din apá, el cu nici un chip nu va intra ân
Âmpáráäie.” Dacá el este Catolic, Metodist, Baptist, sau orice,
voi trebuie sá fiäi botezaäi ân apá pentru iertarea pácatelor
voastre ãi sá primiäi botezul Duhului Sfànt, sau voi sunteäi
pierduäi. Acela-i Cuvàntul lui Isus ânsuãi. Deci acum dacá tu
eãti Metodist, ãi ai primit botezul Duhului Sfànt, ai fost
botezat ân apá, Isus a spus cá tu vei intra ân Cer. Dacá tu eãti
Catolic ãi ai fácut acelaãi lucru, tu vei intra ân Cer.
68 Dar dacá tu te äii doar de acel crez al bisericii Catolice, sau
Metodiste, sau bisericii Baptiste, tu âncá eãti pierdut. Ãi acela-i
motivul cá noi avem starea ân lume, pe care o avem astázi,
pentru cá oamenii sunt doar exact^Ei spun, “Aceea este
âmpotriva credinäei mele.”
69 “Crezi tu ân vindecare Diviná?”
70 “Aceea este âmpotriva credinäei mele.” Aceea este
âmpotriva bisericii tale; crezul bisericii tale a náscocit aceea,
ânäelegi, tu trebuie sá faci ce spune biserica. Ãi atunci voi
strigaäi la Catolici; acela-i acelaãi lucru pe care-l fac ei. Ãi
aceea este fiara ãi chipul fiarei! Ãi Biblia spune, “Oricine l-a
luat nu putea intra ân Âmpáráäia Cerului, ci va fi aruncat afará
unde sunt càinii ãi vrájitorii, ãi aãa mai departe, ãi vor fi
chinuiäi cu foc ãi pucioasá, ân prezenäa sfinäilor Ângeri ãi a
Mielului, ân veci de veci. Ieãi afará din ea, prietene! Pune-te ân
ordine cu Dumnezeu! Da, domnule.
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71 Ãi acum lásaäi-má sá iau aceasta. Pái, noi le vom lua din
cale. Acum, cineva m-a ântrebat astázi; de douá sau de trei ori
am fost ântrebat de aceasta.
27. Frate Branham, vorbind despre “semnul fiarei,” nu crezi

cá ei vor tatua un numár pe capul vostru, sau tatueazá
ceva pe màná?” Nu, domnule! Niciodatá sá nu priviäi dupá
aceea.

72 Acesta va fi un boicot! Cu certitudine! “Nici un om nu
poate cumpára sau sá vàndá dacá nu aparäine la confederaäia
bisericilor.” Aceasta-i adevárat. Acum, aceasta va veni ca o
uniune, [sindicat_Trans.] sindicalizànd lucrarea, aducànd-o ân
jos ân religie sindicalizatá. Marcaäi cuvàntul meu, aceasta nu
este prea departe! Voi o veäi vedea, ea este doar dupá colä.
73 Motivul cá voi nu cunoaãteäi aceste lucruri, este cá sunteäi
aici acasá tot timpul. Urmaäi-má dincolo ân aceste äári unde
Catolicismul are controlul, o datá, ãi vedeäi ce se petrece. Frate,
ei le spun tot ce sá facá ãi ce sá nu facá.
74 Ãi aici Biblia spune cá Statele Unite, noi am luat-o ân
profeäie, a apárut ca un miel, “libertate de religie,” ãi direct ei
au unit lucrurile acelea âmpreuná, ãi el a vorbit ca un balaur ãi
a exercitat aceeaãi putere pe care o avea balaurul dinaintea lui.
Aceea este U.S.A.! Asta-i adevárat.
75 Un predicator mi-a spus nu cu mult ân urmá, un prieten de-
al meu, a zis, “Frate Branham, Dumnezeu nu va lása niciodatá
sá cadá Statele Unite, din cauza bazei párinäilor lor, fondatá
pe religie.”
76 Eu am spus, “El a lásat Evreii; sigur i-a dus departe, ãi ei
au avut o stare mult mai buná decàt am avut noi.” Asta-i
adevárat. Dumnezeu nu äine cont de vreo generaäie care a
trecut; voi fie cá mergeäi pe linie sau sunteäi afará din
Âmpáráäie, asta-i tot. Ântr-adevár! Aceea este cam dur, dar este
bine pentru voi. Asta-i adevárat. Aceasta-i Scriptura. Ãi noi
avem, noi^
77 Necazul cu aceasta este, astázi^Unii dintre voi din
timpuri vechi cunoaãteäi aceasta. Noi avem prea mult
evanghelism de Hollywood. Asta-i adevárat. Prea mult din
acela cu o muläime de zarvá ãi agitare, multá strálucire ãi
fiecare lucru ca acela, ãi láudároãenii, ãi aãa mai departe; ãi,
“Cine se va ridica ãi sá accepte pe Cristos ca Salvator personal?
Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate, tu mergi ân Cer chiar
acum.” Aceea este o minciuná! Aceea este o minciuná!
78 “Dacá un om nu se naãte din nou!” Ãi dacá el este náscut
din nou, aceeaãi Binecuvàntare care vine la el acolo va veni la
el aici. Ãi noi am trecut prin aceea, iaráãi ãi iaráãi, ãi prin
Scripturi ân ultima sáptámàná. Ãi am aflat cá ân poporul
Rásáritean, cànd Duhul Sfànt a cázut peste Iudei, care era unul
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oriental, popor Rásáritean, Duhul Sfànt a cázut cu mari semne
ãi manifestári. Biblia a zis cá va fi aproape un_un timp unde
nici nu s-ar putea deosebi, ca ântuneric sau zi. Era un fel de zi
noroasá, drept pàná ân ultima parte a serii. Ãi apoi soarele va
ieãi càteva minute ân ultima, seará. Va fi Luminá ân timpul
serii.” Este adevárat? Pái, acela-i poporul Apusean, Neamurile,
primind acelaãi Duh Sfànt pe care l-au primit Iudeii acolo ân
urmá, cu aceleaãi semne ãi manifestári. Acesta este.
79 Ãi, desigur, oamenii, lumea te va numi un “fanatic, aiurit la
cap.” Biblia, Isus a zis cá ei o vor face. Voi sunteäi un popor
deosebit, voi sunteäi neobiãnuiäi deoarece Acesta este aãa de
mult diferit.
80 Am observat aceasta ân cartierul meu acasá, oamenii de
acolo. Ei, chiar copilaãii mei; noi âncercám sá-i pástrám curaäi
ãi sá tráiascá decent càt pot sá fie, dar voi puteäi privi vecinii
cum fac o deosebire ân copii. Vedeäi? Ei fac o deosebire.

81 Ãi eu ãtiu, eu am un fel de a cunoaãte lucrurile (ãi voi ãtiäi
asta, voi aäi vázut-o ân adunári), ãtiu cá pástorii din oraã zic,
“Pái, acum, Billy este un báiat bun, noi nu avem nimic
âmpotriva lui. Dar, vedeäi, aceea este doar o clasá de oameni
puäin diferitá decàt suntem noi.” Muläumesc lui Dumnezeu!
Asta-i adevárat. Muläumesc lui Dumnezeu! Acela-i Semnul.
Acolo este Semnul despre care vorbim.
82 Priviäi, seara trecutá, cànd Duhul Sfànt a prezis, cu nouá
sute de ani ânainte ca Evreii sá primeascá Duhul Sfànt, ãi le-a
spus ce va fi acesta. Cálimara^Amintiäi-vá, “Scriitorul cu
cálimara a mers prin mijlocul Ierusalimului ãi a pus un semn ân
fruntea lor.” Este adevárat? A vorbit despre Acesta ânainte ca
biserica sá fie condamnatá de Dumnezeu. Ãi Titus a âmpresurat
zidurile Ierusalimului ân A.D. 96, ãi a ars cetatea. Ãi acolo nu a
rámas piatrá peste alta, conform cu profeäia. Ãi, astázi,
singurul lucru pe care âl mai au din templu este un zid vechi
care stá acolo unde au ângrámádit pietrele, ãi este lucios de
frecat unde plàng Evreii ãi se tànguiesc acolo la zidul plàngerii,
singurul lucru rámas din templu. Ãi Musulmanul lui Omar stá
la acelaãi loc.
83 Ãi Isus a zis, “Cum s-a vorbit de cátre profetul Daniel; cànd
vedeäi uràciunea care face pustiire stànd ân locul Sfànt,”
atunci El a subliniat, ân paranteze, “(cel ce citeãte sá
ânäeleagá.)” Vedeäi? Asta-i adevárat. Acolo era ea. Ãi El a spus
càte zile^ vremuri vor fi pàná cànd Neamurile vor fi^
dispensaäia va fi ântreruptá; ei au cálcat zidurile, apoi
Dumnezeu se va ântoarce la Evrei. Ãi noi suntem chiar la acel
timp! Iatá Evreii se ântorc ânapoi, cu miile, ân ultimii càäiva
ani. Ãi voi ãtiäi cum am trecut prin aceasta seara trecutá, cum
Scriptura perfect^chiar cum citiäi un ziar, ãi mai clar
deoarece voi aveäi mai multá pricepere din Aceasta atunci.
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84 Dar, oricum, Semnul care a fost pus pe capul lor nu a fost
tatuat. A fost? Ce era Acesta? Botezul Duhului Sfànt. Ãi care
este Semnul care va fi pentru aceastá ultimá zi? Biblia a zis,
“Pecetea lui Dumnezeu era botezul Duhului Sfànt, pentru
oamenii ân ziua din urmá.” Acum nu existá^Efeseni 4:30,
“Prin urmare sá nu ântristaäi Duhul Sfànt al lui Dumnezeu
prin care sunteäi pecetluiäi pàná ân ziua ráscumpárárii
voastre.” Biblia vorbeãte. Ãi Efeseni 1:13 zice acelaãi lucru,
multe alte locuri, cá “Duhul Sfànt este Pecetea lui Dumnezeu.”

85 Ce este o pecete? O pecete nu poate fi pusá pe nimic pàná
cànd nu este complet. Luteranii nu au fost pecetluiäi, ziua
dispensaäiunii harului nu a fost completá; ei au predicat
justificarea. Metodiãtii nu au fost pecetluiäi. Eu ajung la o
ântrebare aici; noi vom ajunge la ea puäin_puäin mai tàrziu.
Nepecetluiäi, deoarece nu erau compleäi. Dar botezul Duhului
Sfànt este completarea lucrárii lui Dumnezeu!

86 El a zis “Existá trei care márturisesc ân Cer: Tatál, Fiul, ãi
Duhul Sfànt, ãi aceãti trei sunt Unul.” Voi nu puteäi avea pe
Tatál fárá Fiul, pe Fiul fárá Duhul Sfànt, ei sunt Unul.

87 El a zis, “Existá trei care márturisesc pe pámànt: apa,
Sàngele, Duhul, dar ele nu sunt una ci sunt de acord ântr-una,”
acolo sunteäi, “ântr-o sigilare completá.” Justificarea sub
Luther, apa; sfinäirea prin Sànge.

88 Justificarea era Romani 5:1, “De aceea fiind justificaäi prin
credinäá noi avem pace cu^Dumnezeu prin Domnul nostru
Isus Cristos.” Justificare prin credinäá!

89 Sfinäire prin Sànge, Evrei 13:12 ãi 13, “Isus a suferit dincolo
de poartá ca El sá poatá sfinäi poporul prin Propriul Sáu
Sànge.”

90 Luca 24:49, “Iatá, Eu trimit promisiunea Tatálui Meu peste
voi, dar voi záboviäi ân cetatea Ierusalim pàná cànd sunteäi
ânzestraäi cu Putere de Sus.” Fapte 1:8, “Dupá aceasta Duhul
Sfànt vine peste voi, apoi voi veäi fi martorii Mei ân Ierusalim,
Iudeea, Samaria, ãi ân cele mai ândepártate páräi ale
pámàntului.” Un botez al Duhului Sfànt trebuia sá dureze
pàná cànd Isus se reântoarce din nou! “Âncá puäiná vreme ãi
lumea nu Má va mai vedea, dar voi Má veäi vedea cáci Eu voi fi
cu voi, chiar ân voi, pàná la sfàrãitul lumii; fácànd_lucrurile pe
care le fac Eu, le veäi face ãi voi.” Prin Duhul Lui lucrànd prin
Bisericá! El a zis, “Voi veäi fi batjocoriäi.” A zis, “Ei M-au
numit, pe Mine, Stápànul casei, ‘Beelzebub, “ãeful
vrájitorilor,”’ a zis, “cu càt mai mult âi vor numi ei pe cei din
casa Lui acum?” A zis, “Ferice de voi cànd oamenii vor spune
tot felul de lucruri despre voi, veseliäi-vá ãi fiäi nespus de
bucuroãi, cáci mare este rásplata voastrá ân Cer; cáci aãa au
persecutat ei pe profeäii care erau ânainte de voi.”
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91 Aceea este Scriptura, vedeäi. Acolo este Ea. Astfel, vezi, tu
doar trebuie sá-L ai, prietene. Acum tu trebuie sá-äi faci
alegerea; tu eãti un agent de liberá alegere.

92 Dar aceea este legátura cu biserica Protestantá ãi biserica
Catolicá. Âmpreuná ele sunt amàndouá, conform cu Biblia^
care äine numai la bisericá; nu Isus, acum, la bisericá. Oamenii
din bisericá care se äin de Isus Cristos ãi se roagá ca Dumnezeu
sá deschidá calea ãi sá-i facá^sá le dea Luminá, persoana
aceea este salvatá, mie nu-mi pasá ân ce bisericá este el. Asta-i
adevárat. Dar dacá el se äine doar de denominaäiunea lui, el a
luat semnul lepádárii, care este a lua locul botezului Duhului
Sfànt. Contrar! Ãi Catolicii ãi Protestanäii, amàndoi la fel,
Biblia a zis, “Ea era o curvá; ele erau stricate, fiicele ei.” Este
aceea clar acum? Ân regulá.

28. Astfel Sfàntul^Âncá mai este dat Duhul Sfànt prin
punerea màinilor? Ucenicii au fácut aceasta, Petru, Pavel,
ãi aãa mai departe, ãi mai este aceasta âncá posibil? Pavel
L-a primit ân acest fel.

93 Da, dragá frate, sorá, oricine a scris_biletul. Duhul Sfànt
absolut se primeãte prin punerea màinilor.

94 Acum, muläi oameni má cheamá^aãa cum am fost marcat
ca un Penticostal, spunànd cá am fost penticostal. Eu niciodatá
nu am aparäinut la o organizaäie Penticostalá. Eu sunt absolut
liber de toate organizaäiile, ãi prin ajutorul lui Dumnezeu eu
intenäionez sá stau ân felul acela, deoarece eu pot sta chiar ân
despáräiturá ãi sá spun, “Noi suntem fraäi! Veniäi aici, veniäi sá
cugetám âmpreuná.”

95 Cànd am ânceput de prima datá acolo ân urmá, prin harul
lui Dumnezeu^Ãi voi oamenii de aici, ãi secretarii mei ãi acei
care ãed aici ãtiu, cá eu aã putea fi ân legáturá cu zece milioane
de oameni, sau mai muläi, din lume astázi. Ce organizaäie ar
putea fi ânceputá! Vedeäi? Asta-i adevárat. Dar eu nu vreau o
organizaäie, ea este âmpotriva Bibliei. Eu âncerc din càte ãtiu
mai bine sá aduc oamenii sá fie salvaäi care sunt ân organizaäie.
Acela este lucrul. Ãi ce influenäá mi-a dat Domnul cu oamenii,
eu desigur o folosesc pentru slava Lui ân loc sá o pun pe vreo
organizaäie. Eu o voi pune pe Isus Cristos unde aparäine
aceasta. Nici o organizaäie nu vá poate salva; este nevoie de
Sàngele lui Isus Cristos.

Dar acum, ân punerea màinilor, acum, eu voi fi diferit
cu^

96 Acum, voi dragi oameni Penticostali, acum sá nu vá certaäi
cu mine. Dar acum cànd veniäi ântr-un loc sá spuneäi, “Noi
vom merge sá zábovim pentru Duhul Sfànt,” cuvànt care a fost
folosit la Cincizecime!
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97 Ãi eu voi spune aceasta prin ce^nu vá ránesc simäurile. Cel
mai mare sprijin care-l am pe càmp este poporul Penticostal,
deoarece ei cred mesajul vindecárii Divine ãi puterea lui
Dumnezeu. Restul dintre ei âãi ântorc nasul ân sus la Acesta.
98 Ânsá doar persoanele afará din bisericá, care sunt
predestinaäi la Viaäá Eterná, ei vor veni. Aceasta-i tot. Dar cei
ce nu sunt, nu pot veni; ãi Dumnezeu a zis aãa, a zis, “Ei au fost
predestinaäi la condamnare.” El nu vrea ca vreunul sá piará,
dar, fiind Dumnezeu, El a vázut cá ei vor condamna Aceasta.
Astfel aceea este_aceea este tot, El a prevázut-o. Ãi asta-i ceea
ce este cunoãtinäa mai dinainte a lui Dumnezeu, sá vadá
lucrurile acelea. Ãi El a prezis Biserica chiar unde va fi aãezatá
chiar pàná ân aceastá zi. Ãi Dumnezeu a ãtiut-o de la ânceput.
Ânainte de ântemeierea lumii, El ãtia cá biserica va fi, chiar ân
felul ân care este astázi. El a ãtiut ânainte de ântemeierea lumii
cá eu voi sta ân acest amvon ân seara aceasta. El este
Dumnezeu; El ãtie sfàrãitul de la ânceput.
99 Acum, acum, oamenii Penticostali au ânváäat^Acum, eu
probabil voi cápáta mult ânapoi pentru Aceasta, ânsá eu trebuie
sá fiu cinstit dacá eu trebuie sá vin la Cuvànt. Nu existá un
astfel de lucru ca “zábovire”! Voi aäi fost ân eroare. A zábovi
nu ânseamná “a se ruga.” A zábovi ânseamná sá “aãtepäi.”
Dupá ânáläare, dupá ce Isus Cristos^crucificarea, curáäirea
sanctuarului. Ãi dupá ziua Ispáãirii, ânvierea^Ziua Ispáãirii,
cànd El a fost omoràt, ãi apoi sunt patruzeci de zile pàná la
ânáläare, ãi apoi Cincizecimea. Cuvàntul cincizecime ânseamná
“cincizeci,” a ânsemnat cincizeci de zile dupá oferirea Ispáãirii.
100 Apoi dupá ce a fost oferitá Ispáãirea, fiecare lucru trebuia
sá iese perfect, literar, geografic, fiecare lucru chiar cum a spus
Dumnezeu. Ãi Cincizecimea, a fost un timp de jubileu, cànd ei
au adus primele roade ale seceriãului ânáuntru ãi au avut un
jubileu.
101 Acum, primele roade ale_ale Bisericii, Biserica Duhului
Sfànt, Biserica care urma sá dureze aceste douá mii de ani
pàná cànd vine Isus, prima roadá a venit la Cincizecime. Au
fost zece zile ânainte de timpul Cincizecimii; au fost patruzeci
de zile dupá curáäire, dupá omoràrea jertfei, pàná la ânáläarea
lui Isus Cristos. El a zis, “Mergeäi sus la Ierusalim ãi aãteptaäi
pàná cànd sunteäi ânzestraäi cu Putere de Sus.” Fapte 1^
102 Fapte 2, “Ãi cànd Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei
erau ântr-un acord, ântr-un loc. Ãi deodatá acolo a venit din
Cer un sunet ca vàjàitul unui vànt puternic, a umplut toatá
casa unde státeau ei. Ãi ei au fost umpluäi toäi cu Duhul Sfànt,
ãi au ânceput sá vorbeascá cu alte limbi, aãa cum le da Duhul
sá vorbeascá.”
103 Ãi apoi lumea religioasá, pe din afará, marile biserici
ortodoxe, au venit acolo ãi i-au vázut pe oamenii aceia
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clátinàndu-se ãi acäionànd ca oameni beäi. Ãi ei au venit sus ãi
au ràs de ei ãi ãi-au bátut joc de ei, zicànd, “Priviäi la grupul
acesta de Galileeni! Ei sunt toäi beäi!” Vedeäi ânäelesul greãit?

104 Ãi cátre prietenul meu Catolic, binecuvàntata fecioara
Maria era cu ei. Ãi dacá Dumnezeu nu ar lása-o sá viná ân Cer
fárá primirea Duhului Sfànt ãi fiind aãa, crezi tu cá vei ajunge
acolo cu ceva mai puäin, sorá? Nu. Deci sá ne dám jos de pe
calul nostru ânalt, sá ne dám jos.

105 Sá nu daäi nici o atenäie la ce are lumea de spus. Priviäi la
ce are Dumnezeu de spus! Acesta este Cuvàntul lui Dumnezeu.
Noi trebuie sá o zidim conform cu planul acesta, deoarece El i-
a spus lui Petru, “Pe aceastá piatrá Eu voi zidi Biserica Mea ãi
poräile iadului nu vor birui âmpotriva Ei.” Fiecare alt lucru va
avea loc. Aceasta a arátat cá poräile iadului vor fi âmpotriva Ei,
dar nu vor birui. Ãi oamenii cred cá ei O pot opri? Voi aäi putea
sá opriäi mai repede soarele. Asta-i adevárat. Voi nu O puteäi
opri. Dumnezeu a rànduit-O sá meargá ânainte.

106 Aici cànd de prima datá am fost convertit, chiar ãi sármana
mea mamá acolo ân urmá a crezut cá am ânnebunit. Soacrámea
a zis, “El ar trebui sá fie trimis sus la casa de nebuni.”
Predicatorii din oraã au zis, “El se va stinge foarte curànd.” Eu
ard de multá vreme. Aceasta âncá_âncá arde, mai bine tot
timpul. De ce? Acesta nu se poate stinge, Acesta este
Dumnezeu! Ân loc sá se stingá, Acesta este ráspàndit ân jurul
lumii acum.

107 Chiar acelaãi lucru cum a zis El cànd am botezat chiar aici
jos pe Ràul Ohio, muläi din voi státeaäi acolo, cu douázeci ãi
trei de ani ân urmá, chiar pe Ràul Ohio. Lumina aceea, Ângerul,
a venit chiar jos unde eram noi, ãi a zis, “Aãa cum a fost trimis
Ioan Botezátorul ca un premergátor al primei veniri a lui Isus
Cristos, Mesajul táu va aduce a Doua Venire a lui Isus Cristos.”
Ãi acesta a fácut-o. Acesta este^El âncá nu a venit, dar priviäi
ce a fácut, acesta a strábátut lumea, ân jur. Vedeäi? Ãi astázi
acum, doar gàndiäi, ãi_efortul care a mers ânainte, acolo existá
literar milioane.

108 Chiar ãi Catolicul Sunday Visitor a vorbit despre aceasta,
despre càte milioane care au venit ânáuntru pe aici, doar din
cauza efortului.

109 Aläii aud, ei spun, “Acela-i Adevárul! Eu sunt gata sá
lichidez chiar acum, la aceste lucruri ale lumii, ãi sá merg sá
predic adevárata Evanghelie.”

110 Ãi acela-i motivul pentru care ei ne numesc “Evanghelia
depliná,” ei âãi bat joc de Evanghelia depliná. Dar, frate, eu nu
vreau din nimic numai o jumátate, eu^trebuie sá fie lucrul
ântreg, pentru mine. Dacá o parte din Aceasta este buná, restul
din Ea este buná. Evanghelia depliná!
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111 Acum, observaäi, Duhul Sfànt a venit ânapoi acolo.
Oamenii penticostali au aãteptat, “Ãi acolo deodatá a venit un
sunet din Cer ca un vàjàit de vànt puternic, a umplut casa unde
státeau ei.”
112 Nici o singurá datá nu au trebuit ei sá aãtepte dupá aceea.
Ân timp ce Petru a vorbit aceste Cuvinte la Neamuri, Duhul
Sfànt a cázut peste ei, chiar ânainte ca ei sá fie botezaäi. Este
adevárat? Ân timp ce, Fapte 10:49^

Dar ân timp ce Petru âncá vorbea aceste cuvinte,
Duhul Sfànt a cázut peste^ei care au auzit cuvàntul.

Ãi ei din cei táiaäi âmprejur^toäi acei care au venit
cu Petru au fost âncremeniäi, deoarece^peste
Neamuri ^a fost turnat din darul Duhului Sfànt.

Cáci i-au auzit vorbind ân limbi, ãi márind pe
Dumnezeu. Atunci a zis Petru,

Poate un om sá opreascá apa, vázànd cá aceãtia
trebuie^au primit Duhul Sfànt ca ãi noi la ânceput?

Ãi el a zábovit ãi a bote-^a poruncit ca ei sá fie
botezaäi ân Numele lui Isus Cristos!^

113 Asta-i adevárat; nu aãteptare, nu zábovire. Calea
apostolicá, Dumnezeu nu are regulá stabilitá; cànd inima este
flámàndá, El vá v-a da aceea dupá care flámànziäi. Dacá voi
vreäi Duhul Sfànt, El poate cádea peste voi chiar acum.
114 Petru, cànd el a mers jos sá predice, Petru avea cheile la
âmpáráäie. Eu am o ântrebare sá ajung la aceea ân càteva
minute. El avea cheile la Âmpáráäie. El a deschis-O casei lui
Corneliu. El a deschis-O, jos la Samariteni, el a deschis-O aici;
dar amintiäi-vá cá Filip a mers acolo jos ãi le-a predicat ãi i-a
botezat ân Numele lui Isus Cristos, ãi Petru a venit jos ãi ãi-a
pus màinile peste ei. Ãi, acum, el a fácut ceva, cáci acel vrájitor
acolo jos^Ei l-au avut pe Simon vrájitorul, a zis, “Eu vá voi
da ceva bani, sá-mi daäi Darul acela, ca pe oricine âmi voi pune
màinile sá primeascá Duhul Sfànt.” Este adevárat? Ceva s-a
ântàmplat! (Nu ceva din aceãti arhiepiscopi cu gulerul lor
ântors ân jur ân spate, sá viná pe acolo ãi sá-ãi puná màinile
peste ei, zicànd, “Eu vá dau binecuvàntarea apostolicá.”) Ceva
s-a ântàmplat cànd Petru ãi-a pus màinile peste ei; ãi cànd ei o
fac âncá.
115 Eu i-am vázut chiar cázànd ca muãtele ân felul acela, aãa
cum âi loveãte Duhul Sfànt, prin punerea màinilor. Da, aceea
este_ânváäátura apostolicá de punere a màinilor. Dumnezeu sá
vá binecuvànteze. Dacá sunteäi puäin diferiäi de aceea, doar
scrieäi-mi un bilet màine seará. Ân regulá.
29. Dacá douá treimi din oamenii din lume au auzit^nu au

auzit âncá Evanghelia, Cuvàntul Evangheliei, càt de mult
au^
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Vá cer scuze. Este scrisá cu cernealá, ãi eu am transpirat
aici ãi aceasta a curs ân el. Sá vedem.

Dacá douá treimi dintre oamenii lumii âncá nu au auzit
Evanghelia, cum poate veni Domnul nostru acum, fiindcá
ei nu au auzit Evanghelia, douá treimi din ei?
Pái, aceea este exact corect. Eu vá spun ce gàndesc eu.

116 Aici nu de mult, cànd Dr. Reedhead, Preãedintele Misiunii
din Sudan, cel mai mare deplin^cel mai mare apostolic^
Nu, eu vá cer scuze. Cea mai mare misiune fundamentalá din
lume, misiunea din Sudan. Dr. Reedhead, cu aãa multe diplome
âncàt el nici mácar nu mai ãtia càte diplome erau asupra lui, a
venit la casa mea acolo sus, cu puäin peste un an ãi ãase luni ân
urmá. Ãi a stat ân casa mea, el ãi acest Hyman Appleman, acest
predicator Baptist care a primit Duhul Sfànt acum ãi predicá
jos ân Mexico. Ãi el a venit acasá. El a zis, “Frate Branham,”
zicea, “tu te ocupi cu Penticostalii?”

Ãi eu am zis, “Da, domnule.”
Ãi el a zis, “Eu sunt Dr. Reedhead.”
Eu am zis, “Má bucur sá te cunosc. Vrei sá intri?”
El a zis, “Da, domnule.”

117 El a stat jos, a zis, “Eu vreau sá te ântreb ceva.” A zis, “Eu
ânäeleg cá ai fost ordinat ân biserica Baptistá.”
118 Am zis, “Asta-i adevárat.” Am zis, “Eu am ieãit din ea,” am
zis, “deoarece eu nu am putut suporta aceea. Eu_eu cred sá
predic ce spune Biblia, nu ce spune biserica Baptistá. Ãi eu nu
am nimic âmpotriva bisericii Baptiste, ei sunt tot aãa de buni ca
orice altá bisericá.” Ãi am zis, “eu am ieãit afará din ea pentru
ca sá pot fi liber.”

El a zis, “Bine, desigur, tu ãtii noi suntem Baptiãti.”
Ãi eu am zis, “Da, domnule.”

119 Ãi el a zis, “Eu vreau sá te ântreb ceva. Ce spui despre acest
botez al Duhului Sfànt? A zis, “Eu am fost ânáuntru ãi i-am
vázut sá dea peste scaune ãi äopáie ãi strigá ãi se agitá.”
120 Eu am zis, “Eu am vázut toate acelea, de asemeni.” Dar am
zis, “Frate, dincolo de toate acestea, existá un articol real
veritabil al botezului Duhului Sfànt.”
121 Ãi el a zis, “Frate Branham, pot eu sá-L primesc?” El a zis,
“Eu am obäinut aãa de multe onoruri!” El a zis, “Sunt un
Doctor, sunt aceasta, eu âmi am Ph.D., eu am Titlul de
Licenäiat, eu am fiecare fel de diplomá ãi diplome de onoare
din toate naäiunile, ãi lucruri ca acelea,” a zis, “ãi unde este
Isus Cristos?”
122 Am zis, “Pái, frate, El este chiar aici ân camerá.”
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123 El a zis, “Am stat ãi am vorbit cu un Mahomedan solid,
tocmai a fost educat ân America, ãi am zis, ‘Renunäá la profetul
táu vechi mort ãi primeãte pe un Domn Isus ânviat.’ El a zis,
‘Bunule domn, ce poate sá facá pentru mine ânviatul táu Domn
Isus mai mult decàt poate face Mahomed al meu?’ Zicea, ‘Ei
amàndoi au scris Biblii, noi o credem.’ A zis, ‘Ei amàndoi au
murit.’ Ãi a zis, ‘Ãi ei amàndoi au promis viaäá dupá moarte,
pentru noi, ãi noi o credem.’”

124 El a zis, “‘Oh, dar, vedeäi,’” a zis, “‘noi Creãtinii avem
bucurie.’”

125 “A zis, ‘Aãa avem noi.’ Zicea, ‘eu pot produce tot atàta
psihologie càt puteäi voi.’” Ãi aceea este adevárat. “El a zis,
‘Pái, priveãte, Mahomed al nostru^Voi aäi pretins cá Domnul
vostru Isus a ânviat din moräi.’”

126 Ãi Doctorul Reedhead a zis, “‘Pái, El a ânviat!’”

127 “A zis, ‘Dovedeãte-o!’ A zis, ‘Dovedeãte-o!’ A zis, ‘Voi aäi
avut douá mii de ani sá o dovediäi, ãi numai cam o treime din
lume a auzit vreodatá despre aceasta.’ Zicea, ‘Sá ânvieze numai
Mahomed al nostru din moräi ãi toatá lumea va ãti despre
aceasta ân douá zile.’” El are dreptate. “El a zis, ‘Mahomed al
nostru nu ne-a promis nimic decàt viaäá dupá moarte.’ El a zis,
‘Domnul vostru Isus v-a promis, ãi voi ânváäátorii, cá tocmai
lucrurile pe care El le-a fácut le veäi face ãi voi.’ Ãi a zis, ‘Sá vá
vád pe voi ânváäátorii sá produceäi aceea acum, ãi,’ a zis, ‘noi
vom crede cá El a ânviat din moräi.’”

128 El a zis, “Frate Branham, mi-am vàràt piciorul ân tiná ân
acel fel ãi am schimbat subiectul.” Cu toate diplomele acelea!
De ce? Unde este Dumnezeu ân acele diplome? Dumnezeu nu
este cunoscut printr-un Ph.D.-uri, ãi D.D.-uri, ãi L.D.-uri, ãi
aãa mai departe.

129 Dumnezeu este cunoscut prin credinäá simplá, prin botezul
Duhului Sfànt. Aceea este singura cale. Dumnezeu ân tine,
pàná cànd El te aduce “un fiu al lui Dumnezeu,” âäi schimbá
natura. Ãi chiar acelaãi lucru, Dumnezeu Creatorul Care a
fácut toate lucrurile ãi a vorbit lumea ân existenäá prin
Cuvàntul Lui, acelaãi Duh ân tine, tu crezi tot ce Dumnezeu
zice. Ãi nu este nimic imposibil; tu Âl crezi.

130 Tu nu vei sta ânapoi la un crez mic ãi zici, “Eu nu cred, cá
accept Aceea. Eu nu pot crede cá Dumnezeu va face aceasta.
Eu nu pot crede.” Tu limitezi pe Dumnezeu prin necredinäa ta!
Asta este.

131 Astfel Dr. Reedhead a stat acolo, el a zis, “Frate Branham,
ar putea un om primi, ântr-adevár, Duhul Sfànt?”

132 Am zis, “Da, domnule, Dr. Reed-, tu poäi.”
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133 El a zis, “Dacá Dumnezeu cunoaãte inima mea; ãi eu te
cred, ãtiind; ãi sub inspiraäie chiar acum, eu vreau ca tu sá^
Crezi cá-äi spun adevárul?”

Am zis, “Eu ãtiu cá tu spui!”
El a zis, “Cum trebuie sá-L primesc?”
Am zis, “Ângenunchiazá.”

134 Ãi el a ângenunchiat acolo làngá masa de cafea. Eu tocmai
am luat-o de aici sus. Omul stá acolo ân spate care a reparat-o
doar cu un timp ân urmá aici. Ãezànd acolo, a spart sticla de pe
ea ân timp ce a ângenunchiat. El a zis, “Dumnezeule, ai milá de
sufletul meu pácátos.” Ãi mi-am pus màinile peste el, ãi botezul
Duhului Sfànt a venit peste el chiar acolo. Asta-i adevárat.
135 Ãi el doar a pus biserica aceea Baptistá ân flácári peste tot
acum! Aceasta toatá a mers ân jur acolo. Acolo este aceasta.
Da, domnule.
136 Evanghelia nu poate^Isus nu poate veni pàná cànd^
137 Ascultaäi! Noi âmpáräim broãuri peste tot ân jur ân toatá
lumea. Voi nu puteäi merge la vreun mic coläiãor fárá sá nu fi
fost âmpáräite broãuri, cineva sá viná pe acolo cu teologie. Voi
mergeäi peste mári astázi ãi vá numiäi un “misionar,” ãi vedeäi
cum ràd ei de voi. Mergeäi ân India ãi ziceäi, “Eu sunt un
misionar.”
138 “Pái, ce ne vei ânváäa tu?” Ei ãtiu mai mult despre Biblie
decàt^Unii din copiii lor de acolo ãtiu mai mult despre
aceasta decàt unii din ânváäátorii lor aici ân America cunosc
despre ea. Pàná la urmá, ea este o Carte Rásáriteaná. Ãi,
amintiäi-vá, ei au avut Evanghelia cu sute ãi sute ãi sute de ani
ânainte ca America sá viná vreodatá ân existenäá. Sfàntul
Thomas, marea bisericá ân care a predicat el, âncá stá astázi ân
India. Ei nu au nevoie de ceva din ânváäátura voastrá, ei ãtiu
totul despre ea. Ei au zis, “Ce ne veäi ânváäa?”

“Pái, noi suntem misionari Americani.”
139 “Ce ne veäi ânváäa, cum sá bem whiskey? Aceea este ce
faceäi voi toäi acolo ân bisericile voastre! Sá fumám äigári? Ne
veäi ânváäa cum sá divoräám de soäiile noastre, ãi aãa mai
departe?” Ziceau, “Dacá veäi face aceea, noi nu o vrem.” Ãi a
zis, “Voi sá veniäi aici cu ceva teologie nouá sau una alta, veäi
âncerca sá ne ânváäaäi ceva din Cuvànt, noi ãtim mai mult
despre acesta decàt voi.” Ãi asta-i adevárat. El a zis, “Dar dacá
voi veniäi sá demonstraäi ce spune Cuvàntul, noi Âl vom primi.”
Amin! Ia te uitá. Acela-i lucrul dupá care ei flámànzesc.
140 Marcaäi Cuvàntul meu, scrieäi-L ân paginile Bibliei voastre,
cáci Acesta este AÃA VORBEÃTE DOMNUL, “Amintiäi-vá,
cànd noi aterizám ân India, voi veäi auzi despre zeci de mii de
ori mii fiind salvaäi.” Duhul Sfànt a spus Aceasta. Eu am scris-
O aici ân Biblia mea. Aceasta este scrisá ân zeci de mii de Biblii
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chiar aici, ca ânvierea acelui báieäaã, printr-o viziune pe care a
spus-o El. “Existá trei sute de mii din ei ânáuntru acolo.” Ãi
vedeäi dacá aceea nu este corect! Acolo este cum Evanghelia
urmeazá sá fie predicatá chiar peste noapte. Ea doar va
strábate ân felul acela, din loc ân loc.
141 Ân Africa, unde acele treizeci de mii numai ântr-o singurá
chemare la altar au primit pe Dumnezeu, eu am zis, “Ridicaäi-
vá màinile ãi primiäi Duhul Sfànt.” Am zis, “Sá nu aãteptaäi
dupá vreun misionar American sá viná aici ãi sá vá predea sá
ânváäaäi limbile ân biserici.” Ãi mamele spalá peste scànduri, sá
trimitá un misionar acolo ãi sá conducá ân jur ântr-o maãiná
frumoasá mare, tráind din grásimea äárii; sigur, âmparte càteva
broãuri ãi vine ânapoi. Ei nu vor aceea; dovediäi-o.
142 Eu am spus chiar aici la Spitalul Evreiesc de acolo, cu
càteva seri ân urmá ântr-o adunare cu predicatori ãi doctori,
asupra subiectului despre vindecarea Diviná; eu am zis, “Voi
m-aäi numit un holy roller, ãi voi aäi zis cá eu am avut un
coãmar cànd v-am spus^Ângerul Domnului.” Ãi am zis, “Ãi
propria noastrá bisericá a trimis mii ãi a cheltuit milioane de
dolari, de a trimite misionari ân Africa; ãi cànd eu am ajuns
acolo, ei purtau idoli mici de lut, âncercànd sá primeascá ajutor
de la idolul de lut, ãi se numesc ‘Creãtini.’” Ãi eu am zis, “Ãi ce
aäi numit voi ‘fanatism’ a càãtigat mai multe suflete la Cristos
ân timp de cinci minute decàt au fácut milioanele noastre de
dolari ãi mii de misionari ân ultimii o sutá cincizeci de ani.” Ei
ãi-au ânchis gura, aceea a fost! Acolo a stat aceasta. Eu v-am
spus, acei oameni, am zis, “Sá nu_sá nu âncercaäi sá deveniäi
educaäi, doar luaäi aceastá Evanghelie ãi mergeäi ânainte acolo
afará ân_ân äara báãtinaãilor unde un om alb nici mácar nu
poate sá meargá, din cauza bolilor.”
143 Ãi eu am ânregistrári, chiar din ziarul din Durban, acesta
zicea, “Chiar bátrànul acela care nici mácar nu putea sá ãtie
care era màna dreaptá ãi stàngá, a primit botezul Duhului
Sfànt, ãi se botezau ân medie de o mie pe sáptámàná.” Ân acest
fel merge Evanghelia, doar ântr-un timp scurt, Ea doar are
nevoie de vreo ãase luni sá cuprindá lumea. Ân regulá.

30. Vrei sá explici despre Creãtin_Ãtiinäa Creãtiná?
144 Ân regulá. Eu^Aici este^Eu nu voi vorbi despre religia
voastrá, fratele meu sau sorá, oricine a pus ântrebarea. Ãtiinäa
Creãtiná este psihologie. (Iar vindecarea Diviná este puterea lui
Dumnezeu!) Ãtiinäa Creãtiná are mintea asupra materiei;
Ãtiinäa Creãtiná neagá Sàngele lui Isus Cristos. Ãtiinäa
Creãtiná^Nu, eu am cáräile D-nei Eddy aici sus, ãi le-am citit
pe toate. Vedeäi? Asta-i adevárat, Ãtiinäa Creãtiná neagá
Dumnezeirea lui Isus Cristos, ãi-L pune un “profet.” Isus
Cristos nu a fost un om; El era Dumnezeu! El era Divin! Ãi ei
gàndesc cá este mintea asupra materiei.
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145 Dacá eu am un junghi ân braäul meu sau ân stomac, sau
ân^sau o durere ân cap, eu am suficient simä sá ãtiu cá doare,
ãi aceasta nu este dacá eu má gàndesc cá doare. Dar eu ãtiu cá
puterea lui Dumnezeu o poate ândepárta, nu a mea^cá eu
gàndesc despre aceasta. Vedeäi? Astfel, Ãtiinäa Creãtiná, eu aã
spune aceasta âmpreuná cu cealaltá ce mi-a fost ântrebat, este
unul din ismurile zilei moderne, ãi o eroare, adàncá ântunecatá.
Asta-i adevárat. Nu sá-äi ránesc simäurile, prietene, oricare ai
scris aceasta, dar eu trebuie sá fiu sincer. Deoarece tu care ai
scris aceasta, ãi eu, âmpreuná, vom sta ântr-o zi ân Prezenäa lui
Isus Cristos sá dám o socotealá, ãi eu va trebui sá ráspund
pentru ceea ce spun. Acum, eu nu aã ráspunde dacá eu nu
ãtiam. Ân regulá.
31. Acum, cànd noi suntem^Cànd noi locuim departe de

aici^Ei spun: Noi locuim prea departe de aici sá
participám la tabernacol. Unde ne recomandaäi sá
participám, sá ne adunám âmpreuná, vázànd cá bisericile
sunt dupá biserica mamá, sau, Catolicism?

146 Dragul meu frate sau sorá, oricine a scris aceasta, eu nu äi-
aã spune ân ce bisericá sá participi. Dar ce aã face eu, aceasta,
fratele meu, sorá, eu^Dacá tu nu ai primit botezul Duhului
Sfànt, vedeäi, ei bine, tu sá primeãti botezul Duhului Sfànt ãi
apoi tu sá mergi la ceva adunare unde sunt aläi oameni care au
botezul Duhului Sfànt. Tu trebuie^adunaäi-vá cu felul acela
de oameni!
147 Am vázut un om, aici nu de mult, care a fost náscut cu zece
ani de cànd el^sau, nu náscut, eu vá cer scuze, au fost zece
ani de cànd a vázut vreo vedere. El a aparäinut de ceva bisericá
mare, ãi el a locuit la Kennett, Missouri. Ãi el avea^el a fost
un_a fost un cizmar cu ani ân urmá, ãi a orbit. Ãi omul a venit
pe platformá, ãi Duhul Sfànt i-a spus cine era el ãi ce era ráu
cu el, i-a spus de càt timp era orb, ãi i-a spus despre ceva faptá
micá, murdará pe care el a fácut-o. El a zis, “Dacá Dumnezeu
má va lása sá tráiesc sá ajung acolo, eu voi ândrepta aceea.” Ãi,
cànd el a zis aceea, ochii lui s-au deschis; ãi chiar aceastá
Biblie, el a citit capitol dupá capitol din Ea.

148 El s-a ântors la biserica lui ãi a dat laudá. Iar pástorul i-a
spus, “Aceasta s-ar fi ântàmplat oricum. Pái, tu doar ai fost
prelucrat, nu a fost nimic de aceasta. Nu-i nimic de treaba
aceea, este de la Diavolul!”
149 Eu provoc pe oricine sá-mi arate o Scripturá unde Diavolul
poate vindeca. Dacá voi âmi veäi aráta unde Diavolul poate
vindeca, eu vá voi dovedi cá Diavolul este tatál vostru; asta-i
adevárat, dacá veäi face aceea. Aceasta nu este ân Cuvintele lui
Dumnezeu. Aceasta nu poate fi dovedit. Ãi tu ai putea^tu poäi
sá vrei sá o âncerci, tu eãti binevenit. Dar aceea a fost ândeplinit
de episcopi ãi toate celelalte, frate, aãa cá sá nu spui asta.
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150 Priviäi! Ãi acelaãi om a ajuns sá, ân inima lui, sá creadá
aceasta. Ãi cu trei luni mai tàrziu el a fost la slujbele mele, tot
atàt de orb cum era el ân primul rànd. Ia te uitá.
151 Deci staäi afará din acele ismuri! Adunaäi-vá cu cineva
care crede, asociaäi-vá. Biblia a zis, “Sá nu vá ânjugaäi cu cei
necredincioãi.” “Fiäi separaäi,” zice Dumnezeu. Ieãiäi afará!
Biblia a zis, “Ieãiäi afará din mijlocul lor, ãi fiäi^nu atingeäi
lucrurile necurate, ãi Eu vá voi primi. Eu sunt Domnul Care stá
ân mijlocul bisericii.” Asta-i adevárat. Ieãiäi afará! Sá nu vá
asociaäi cu aãa ceva!
152 Dar sá^bágaäi-vá prin ceva bisericá, ceva bisericá buná.
Metodiãti, Baptiãti, Prezbiterieni, Campbellieni, oricine ar
putea fi, aceasta nu face^Unde sunt adeváraäi credincioãi
reali ânáuntru acolo, lor nu le pasá ce spune crezul bisericii, ei
merg acolo sá se ântàlneascá cu fraäii ãi surorile lor ãi sá se
ânchine lui Dumnezeu, âmpreuná. Ân regulá.
32. Seara trecutá aäi vorbit despre “gloata cea mare pe care

nimeni nu o putea numára, din fiecare seminäie, naäiune,”
care sunt_sunt menäionaäi ân capitolul 7 din Apocalipsa.
V-am ânäeles eu, corect, sá spuneäi cá “Ei sunt Mireasa lui
Cristos”
Da, tu m-ai ânäeles. Ei sunt Mireasa.

153 Acum dacá vei observa, chiar exact ân Apocalipsa 7, el a
vázut pe cei o sutá patruzeci ãi patru de mii. Acum, eu nu te
acuz de aceasta, fratele meu, dar cei o sutá^De obicei un
Martor al lui Iehova este acela care crede cá cei o sutá
patruzeci ãi patru de mii vor fi Mireasa. Ãi aceea este o eroare!
Ioan i-a cunoscut pe fiecare din ei, ãi i-a chemat pe nume. Ei
erau fiecare Iudei. El a zis, “Douásprezece mii din Gad,
douásprezece mii din Zabulon, douásprezece mii din Beniamin,
douásprezece mii din Iuda.” Este adevárat? Ãi existá
douásprezece seminäii de Israel, ãi doisprezece ori doisprezece
^este o sutá patruzeci ãi patru de mii. Este adevárat? El a zis,
“Toäi, copiii lui Israel.” Ioan i-a recunoscut.
154 Apoi el a privit âncoace, ãi a zis, “Pái, aici státea o mare
gloatá pe care nimeni nu o putea numára, din toate rasele,
limbile, ãi naäiunile; au stat cu robe albe, ân màinile lor^ãi
palmieri, ãi fluturau, ãi strigau, ãi càntau osana ãi^la
Âmpárat.” El a zis, “Cine sunt ei?”
155 El a zis, “Aceãtia sunt cei care vin din necazul cel mare ãi
ãi-au spálat hainele ân Sàngele Mielului. Ei sunt ânaintea lui
Dumnezeu, ãi ei vor sluji Mielul ân Templul Sáu cu El. Zi ãi
noapte, ei nu-L vor párási.” Acolo este Mireasa, vedeäi, Soäia,
Mireasa dintre Neamuri.
156 Amintiäi-vá, Mireasa este una din Neamuri. El a zis, “El va
veni ãi va lua un popor dintre Neamuri pentru a Lui” (pentru
ce?) “Pentru Numele Lui.”
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157 Acum, existá multe tinere doamne ân lume. Dar eu am luat
o femeie, ãi aceea a fost Meda Broy, ãi ea este D-na William
Branham acum. Ea are^Ea nu mai este Broy; ea este
Branham acum. Vedeäi?

158 Ãi aãa-i cum este, voi âl luaäi pe Isus Cristos ãi deveniäi o
Mireasá, membri ai Miresei.

33. Cum sunt cuvintele Latine peste Cetatea Vatican? Noi
vrem sá ãtim cum se aduná la ãase sute ãaizeci ãi ãase, ãi ce
ânseamná ele.

159 Pái, aceasta nu este peste^Latin_cuvintele Latine nu
sunt pe Cetatea Vatican; sunt pe tronul papei, unde ãade el pe
tronul lui. Este scris acolo sus, “VICARIVS FILII DEI.” Dacá
voi vreäi, dimineaäá, eu le voi aduce scrise, fiecare lucru, ãi le
pun pe o bucatá de hàrtie. Ãi dacá o vreäi, pái, eu o voi aduce
dimineaäá. Unde voi puteäi sá le luaäi literá cu literá ân litere
Romane, VICARIVS FILII DEI, cuvàntul ânseamná
“Ânlocuitorul Fiului lui Dumnezeu; el este succesorul Fiului lui
Dumnezeu.”

160 Biserica Catolicá crede cá “Petru a fost primul papá; el era
succesorul lui Isus Cristos.” Ceea ce este o eroare! Ân regulá.
Apoi ei pretind cá “Fiecare papá care-l urmeazá este un
succesor; iar papa de acum, care este acum, este un succesor al
lui Isus Cristos.” Ãi acolo este scris deasupra acolo, “Un
succesor al lui Isus Cristos, ‘VICARIVS FILII DEI,’” scris
acolo.  Luaäi literele Romane ãi doar scrieäi aceasta (X pentru
zece, V pentru cinci, ãi aãa mai departe ân felul acela), aãa cum
o citiäi pe litere “VICARIVS FILII DEI,” ãi trageäi o linie, ãi voi
aveäi ãase sute ãaizeci ãi ãase. Scrieäi-o ãi aflaäi.

161 Acum, eu am Faptele Credinäei Noastre, este numitá, ân
biserica Catolicá, deoarece ai mei erau Catolici Irlandezi.
Astfel eu ãtiu despre ce vorbesc. Vedeäi?

162 Ãi acesta este absolut adevárul, asta-i adevárat, cá acolo^
Ãi Biblia a zis cá “El va sta ântr-o bisericá, sau un_un loc, sau o
bisericá care stá pe ãapte dealuri ân Roma, ãi puterea lui va
merge ân toatá lumea. Ãi el este numit anticristul.”

163 Ãi din biserica aceea au ieãit mici bisericuäe care au fost
náscute dupá aceea, ãi a zis, “Ea era o curvá, ãi ele erau stricate
care o urmau.” Asta-i adevárat. Ia te uitá. Cáci ele s-au
organizat ân acelaãi lucru, ãi aveau crezurile ãi doctrinele lor.
Doar mai puäin cu ceva, nu aãa de puternic cum este ea, dar ele
totuãi au putere. Ãi fiará ânseamná “putere.” Ia te uitá. Astfel
ei au, Catolicii au cea mai mare putere. Metodiãtii, ãi apoi
Prezbiterienii, ãi apoi Luteranii, ãi apoi Baptiãtii, ãi apoi aãa
mai departe, ãi ânainte ân jos. Ele erau mici, puteri organizate,
“Biserica mea! Biserica mea! Biserica mea! Biserica mea!”
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164 Dar adeváratul credincios nu zice nimic despre aceea.
Acesta este “Cristos al meu! Cristos al meu! Cristos al meu!”
Aceea este diferenäa. De unde ãtii? Duhul Sfànt poartá
márturie cu semne ãi minuni.
165 Aici este una micá, un fel de o micá ântoarcere ânapoi. Nu-
mi place sá o citesc, dar cineva a pus-o aici sus:
34. Aäi ântrebat motivul de ce acest tabernacol nu a mers

ânainte. Motivul de ce, este baza cá unii dintre diaconi
neagá darul limbilor ãi al vindecárilor. Noi toäi ãtim cá
Aceea este adevárat.

166 Lásaäi-má sá ãtiu cine este acela, ân timp ce eu sunt aici
la_la aceastá campanie, ãi acela va fi repede schimbat.
35. Te rog explicá dacá un Creãtin ar trebui sá äiná spálarea

picioarelor, ãi botezul ân Numele lui Isus Cristos (Numele)
ân loc de numele de “Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt.” Te rog.

167 Ân regulá. Eu am vreo trei din acelea aici care au ântrebat
acelaãi lucru.
168 Despre spálarea picioarelor, ei bine, eu aã putea tot atàt de
bine sá âncep cu aceea. Ân regulá, acum poate sunteäi diferiäi,
aceea este ân ordine. Lásaäi-má doar sá citesc càteva, doar un
moment. Sau dacá vreäi sá citiäi aceasta, luaäi Sfàntul Ioan,
capitolul 13, doar un moment. Eu vreau sá vá ântreb ceva aici.
Ãi ascultaäi la ce a spus Isus Cristos, Ânsuãi, ãi apoi eu vá voi
lua acolo ân Testament ãi vá arát cá aceasta âncá se äine ân
continuare. Âncepem cu versetul 2.

Acum cina fiind sfàrãitá, diavolul a^pus ân inima
lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, sá-l vàndá;

Isus ãtiind^Tatál âi dáduse toate lucrurile ân
màinile lui,^el a venit de la Dumnezeu, ãi a mers la
Dumnezeu; (El a venit din Duhul, ân trup, ãi s-a
reântors ânapoi ân Duhul. Vedeäi?)

Ãi El s-a ridicat de la masá, ãi a pus deoparte haina;
^a luat un prosop,^s-a âncins cu el.

Dupá aceea el a turnat apá ântr-un lighean, a ânceput
sá spele picioarele ucenicilor, ãi sá le ãteargá cu
prosopul cu care era el âncins.

Apoi a venit la Simon Petru: ãi Petru a zis cátre el,
Doamne, tu sá-mi speli picioarele?

Isus^a zis cátre el, Ce_ce fac Eu acum tu nu
pricepi^dar tu vei pricepe de-acum ânainte.

Petru a zis cátre el, Tu niciodatá nu-mi vei spála
picioarele. Isus a ráspuns ãi a zis cátre el, Dacá nu te
spál Eu, tu nu vei avea parte cu mine. (Oh, vá puteäi
imagina aceea! Ân regulá.)



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI 153

Simon^a zis cátre el,^nu numai picioarele,
dar^màinile ãi capul meu.

Ãi Isus a zis cátre el, Cel ce este spálat^numai^
nevoie^sá-ãi spele picioarele, voi sunteäi curaäi
fiecare iotá:^dar nu toäi.

Cáci el ãtia cine âl va vinde; de aceea el a zis, Nu
sunteäi toäi curaäi.

Astfel dupá ce le-a spálat picioarele, ãi a_a luat
hainele, ãi a ãezut jos din nou, el a zis cátre ei, Ãtiäi voi
ce v-am fácut Eu?

Voi má numiäi Stápàn ãi Domn: ãi voi ziceäi bine;
cáci aãa sunt Eu.

Dacá Eu atunci, Domnul ãi Stápànul vostru, v-am
spálat picioarele;^voi ar trebui sá vá spálaäi
picioarele unul altuia.

Cáci Eu v-am dat un exemplu, ca ãi voi sá faceäi unul
altuia aãa cum v-am fácut Eu.

^ferice de voi dacá voi ãtiäi aceste lucruri ãi le
faceäi.

169 Dincolo ân Doi Timotei, Pavel a zis, scriind bisericii, “Sá
nu lásaäi o váduvá sá viná ân bisericá pàná cànd ea a spálat
picioarele sfinäilor.” Asta-i adevárat. O spálare a picioarelor
era äinutá prin toate zilele Bibliei. Ãi cu ajutorul lui
Dumnezeu, dacá eu âmi pástrez mintea ântreagá, ãi Dumnezeu
má ajutá, eu o voi äine pàná voi muri. Asta-i adevárat. Aceasta
este exact o ânsárcinare de la Isus Cristos!

Acum, aici va fi o ântrebare usturátoare.
36. De ce sá fie o persoaná botezatá ân Numele lui Isus Cristos

ân loc de “Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt”?
Eu am douá sau trei. Iatá una chiar aici:

37. Frate Bill, care este botezul fals despre care ai vorbit tu
seara trecutá, dacá este apá sau Duh? Dacá este apá, ãi tu
ai zis ân Numele lui Isus Cristos, de ce Matei 28:19, zice,
“Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt”? Te rog explicá.

170 Acum, acestea sunt cumva ânäepátoare, dar eu cred cá mai
am âncá una pe aici pe undeva, acelaãi lucru. Oh, este cam ân
trei locuri. Eu voi âncerca sá ajung la aceasta. Sá vedem.
Vreäi_vreäi sá má suferiäi pentru càteva minute? Ân regulá.
Acum, sá âncepem acum ãi sá ráspundem la aceste ântrebári.
Poate putem sá oprim càteva din ele, ãi sá le luám poate (restul
din ele) màine; dacá nimic altceva, la ãcoala Duminicalá, sau
càndva. Dar aceãti oameni poate^ântreabá aceasta, ãi màine
este botez. Acum, oricum aäi fost botezaäi, aceea nu conteazá
pentru mine. Dar eu vreau sá_sá vá spun Ânváäátura apostolicá
din Biblie. Vedeäi?
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171 Acum, noi am aflat, seara trecutá, cá atunci cànd biserica
Catolicá a fost organizatá, cá ea a ieãit cu âmpártáãirea falsá,
zicànd cáci “Cànd voi primiäi sfànta Cuminecáturá, ânsemnànd
sfànta âmpártáãire acolo, voi primiäi Duhul Sfànt.” Acela nu
este Duhul Sfànt; aceea este o azimá.
172 Biserica Protestantá dá màinile, âãi pun numele lor ân carte,
aceea este ce numesc ei “primirea Lui.”
173 Acum, dar adevárata cale de a-L primi a fost botezul
Duhului.
174 Ãi, acum, biserica Catolicá a adus catehismul. Luther l-a
avut, biserica Metodistá l-a avut, Episcopalienii âl au, muläi
din ceilaläi âl au, catehism. Multe din tradiäiile bisericii
Catolice âncá atàrná ân biserica Protestantá; care o formeazá
chiar ânáuntru cu aceasta, conform cu Biblia.
175 Dar niciodatá nu a fost o persoaná, vreodatá, ân toate
paginile Bibliei, sá fie botezatá càndva ân numele de “Tatá,
Fiu, Duh Sfànt.” Niciodatá nu a fost o persoaná botezatá ân
numele de “Tatá, Fiu, Duh Sfànt” pàná la biserica timpurie
Catolicá. Aceasta nu este ân Biblie, nicáieri! Dacá cineva poate
afla o bucatá acolo ânáuntru, ãi-mi spune ãi-mi aratá unde a
fost o persoaná botezatá folosind numele de “Tatá, Fiu, Duh
Sfànt” vá rog sá-mi arátaäi, cáci eu am trecut prin ãi prin ãi
prin ãi prin ãi prin Ea, de douázeci ãi ceva de ani acum. Ãi
aceasta este o eroare! Este un crez Catolic ãi nu o poruncá
Biblicá.
176 Acum noi vom afla de ce, noi vom merge la ântrebarea ta,
frate dragá. Sfàntul Ioan^Eu vreau sá spun Matei 28:19. Ân
regulá, sá mergem ânapoi acolo. Voi deschideäi cu Bibliile
voastre, cu mine, aãa ca sá puteäi citi cu mine. Aici este locul
unde se vorbeãte despre el. Un loc ân Biblie de^
177 Nu a spus Isus, “Ân gura a doi sau trei martori fiecare
cuvànt sá fie stabilit”?
178 Eu vá pot duce ân Biblie unde zice Ea, “Iuda Iscarioteanul
a plecat ãi s-a spànzurat, ãi, “Tu du-te ãi fá la fel.”
179 Eu vá pot duce unde a spus Isus, “Cànd Fiul omului,” care
era El ânsuãi, “care acum este ân Cer, va veni din nou,” ãi stá
chiar aici pe pámànt. Ãi a zis, “Fiul omului care este acum ân
Cer,” ãi stá chiar aici pe pámànt.
180 Voi trebuie sá cunoaãteäi pe Dumnezeu ca sá cunoaãteäi
Cuvàntul Lui. Voi nu puteäi^Nu-i de mirare cá ziceäi, “Se
contrazice pe Sine! Este confuzie!” Deoarece Dumnezeu a zis
cá El a scris-O ân felul acela sá O ascundá de aceãti ânváäaäi ãi
aãa mai departe. Ãi oamenii sá se smereascá la altar, ãi
Dumnezeu v-O va descoperi.
181 Acum iatá Scriptura, Matei 28:19, singurul loc ân Biblie
care a menäionat vreodatá aceste titluri.
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Mergeäi de aceea, ãi ânváäaäi toate neamurile,
botezàndu-i ân numele Tatálui, ãi al Fiului, ãi al
Duhului Sfànt:

182 Acum, felul cum eãti botezat, este, “ân numele Tatálui, ân
numele Fiului, ãi ân numele Duhului Sfànt.” Aceea nici mácar
nu este ân Scripturá! Dar aceasta este aici, “Ânváäaäi toate
neamurile, botezàndu-i ân Numele!” Acum priviäi chiar la
Biblia voastrá ãi vedeäi dacá aceea zice “ân numele”
[plural_Trans.] sau “ân Numele” [singular_Trans.].
183 Acum voi ziceäi^Acum, aici nu cu mult ân urmá ântr-o
adunare, un om a zis, “Existá o contradicäie ân Biblie!” Zicea,
“Aã vrea sá mi-o explici. De ce le-a spus Isus oamenilor sá
boteze ân numele Tatálui, Fiului, Duhului Sfànt, ãi Petru s-a
ântors ân jur ãi i-a botezat ân Numele lui ‘Isus Cristos,’ ân Fapte
2:38?” Zicea, “Dacá aceea nu se contrazice, eu nu vád o
contradicäie!”

Am zis, “Doar pentru cá tu nu ai cáutat pe Dumnezeu
corect.”
184 El a zis, “Frate Branham, conteazá dacá eu botez ân felul
acesta sau ân felul acela?” Cu siguranäá conteazá, ãi eu o voi
dovedi cu Biblia.
185 Ce dacá_ce dacá Moise^Dumnezeu i-a spus lui Moise,
vino la rug, a zis, “Moise, scoateäi âncáläámintea, tu eãti pe un
pámànt Sfànt.”
186 El sá zicá, “Acum, Doamne, eu sunt un om reverent.
Âncáläámintea mea este puäin cam greu sá o iau jos, deci eu âmi
voi scoate doar cáciula.” El nu a zis “cáciula,” El a zis,
“âncáläámintea!” Ãi ce spune Biblia este Adevár. Acum
dacá^
187 Aici, acestea sunt zece zile, aceasta a fost ânáläarea. Ãi cànd
Isus a fost luat sus, El a ânsárcinat pe ucenicii Lui sá meargá ân
toatá lumea ãi sá ânveäe toate naäiunile, botezàndu-i ân numele
de Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt. Ãi cu zece zile mai tàrziu^Ei s-au
dus sus la Ierusalim ãi au aãteptat ân camera de sus pàná cànd
a venit Duhul Sfànt. Ãi apoi cànd ei au ânceput sá predice ãi sá
meargá ânainte^Ei au zis, “Ce putem face sá fim salvaäi?”
188 Petru a zis, “Pocáiäi-vá, fiecare din voi, ãi fiäi botezaäi ân
Numele lui Isus Cristos.”
189 Apoi el a mers la casa lui Corneliu, el a zis, “Pocáiäi-vá, ãi
fiäi botezaäi ân Numele lui Isus Cristos.”
190 El a mers acolo ãi a gásit ceva oameni care au fost deja
botezaäi, a zis, “Voi trebuie sá fiäi botezaäi din nou ân Numele
lui Isus Cristos!”
191 Ãi a mers jos ân Samaria ãi a zis, “Botezaäi-i ân Numele lui
Isus Cristos.”
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192 Ãi nici o singurá datá nu au fost chemate titlurile acelea
peste vreo persoaná. Niciodatá! “Acum, existá atunci o
contradicäie,” tu zici. Nu, nu este. Doar ântrebaäi pe Duhul
Sfànt acum, ãi priviäi-L cum vá descoperá Aceasta. Deschideäi-
vá inima.

193 Acum, sá nu aveäi prejudecáäi. Dacá voi aveäi, Dumnezeu
nu vá poate vorbi. Dar dacá voi nu aveäi prejudecáäi, ziceäi,
“Eu caut ântr-adevár Adevárul, Frate Branham.”

194 Dacá Isus a spus ucenicilor, “mergeäi faceäi aceasta,” ãi ei
au mers ãi au fácut ceva aici diferit, ãi âncá Dumnezeu a
binecuvàntat aceasta, ãi prin toatá Biblia. Acum, au fácut ei ce
le-a spus Isus sá nu facá? Dacá au fácut, ei nu au ascultat, ãi
Dumnezeu niciodatá nu va onora neascultarea. Dacá El ar
onora, El ar fi onorat-o pe Eva ãi ar fi stopat toatá lucrarea la
ânceput. Cànd Dumnezeu zice ceva, El trebuie sá-ãi äiná
Cuvàntul Lui; El este suveran. Astfel atunci sau Petru a fácut o
greãealá^

195 “Oh,” zicea, “aceea este ce au spus apostolii.” Un om a zis,
“Aceea este ce au spus apostolii. Eu voi face ce a spus Isus.”

196 Pái, dacá apostolii au fácut ceea ce Isus le-a spus sá nu
facá, atunci ce? Ãi dacá apostolii care au scris aceastá
Biblie^ Pavel a scris toate acestea, ãi Pavel a fost acela care
i-a fácut sá fie rebotezaäi din nou. Ãi dacá Pavel a scris cea mai
mare parte din acest Nou Testament, atunci ce fel de Biblie
scrisá aveäi voi pe care âncercaäi sá o citiäi?

197 Haideäi doar sá o facem doar Aceasta. Cereäi foarte sensibil
ãi vedeäi ce spune Cuvàntul. Acum, aceasta este pentru
educaäie, pentru voi sá cunoaãteäi Cuvàntul lui Dumnezeu.

198 Acum, dacá Petru a botezat ân Numele lui Isus Cristos dupá
ce Isus i-a spus sá boteze ân numele de “Tatá, Fiu, Duh Sfànt,”
el a fácut contrar la ce a spus Isus. Este adevárat? Acum, acolo
trebuie sá fie ceva acolo. Acum doar sá aflám, ãi sá cerem
Duhului Sfànt sá ne arate. Acum, primul loc, acum sá luám_sá
luám prima Scripturá, Matei 28:19.

Mergeäi de aceea,^ânváäaäi toate neamurile,
botezàndu-i ân numele Tatálui,^Fiu,^Duh Sfànt:

199 Priviäi ân jos pe Bibliile voastre ãi vedeäi dacá aceea spune
“ân numele [Plural_Trans.] Tatálui, ãi al Fiului, ãi al Duhului
Sfànt.” Spune aceasta? Nu, domnule. A spus ea, “ân numele
Tatálui, ân numele Fiului, ân numele Duhului Sfànt”? El a spus,
“Ân Numele!” [Singular_Trans.] Este adevárat? Pái, “numele”
era la singular. Este adevárat? Pái, ân care nume a vrut El ca ei
sá boteze, numele Tatálui, sau numele Fiului, sau numele
Duhului Sfànt? El a zis, “Ân Numele!” Pái, ân mod deschis,
acolo nu este nici unul din ele un nume.
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200 Càäi taäi sunt aici ânáuntru, sá vá vád màna_màna voastrá.
Ân regulá. Care dintre voi este numit “Tatá”? Tatá nu este un
nume; tatá este un “titlu.” Càäi fii sunt aici ânáuntru? Sigur,
fiecare om, fiecare bárbat, ei sunt fii. Pái, care dintre voi este
numit “Fiu”? Acesta nu este un nume; este un titlu. Este
adevárat? Acesta nu este un nume; este un titlu. Pái, care
dintre voi este numit “Uman”? Càäi umani sunt aici? Toäi
dintre voi. Pái, care din voi este numit “Uman”? Nu existá un
astfel de lucru; aceea este ceea ce sunteäi. Duhul Sfànt nu este
un nume; aceea este ceea ce este El. Eu sunt un om. Astfel nici
Tatá, Fiu, nici Duhul Sfànt nu este “nume”; ele sunt doar trei
titluri care merg la un Nume.

201 Acum ascultaäi cu atenäie. Ce^Priviäi aici! Eu voi lua
aceasta doar pe baza unui copilaã. Dacá aäi zis, bine, tot aãa
cum aäi citit o carte de poveãti, ãi ea spune, “Ioan ãi Maria au
tráit fericiäi dupá aceea.” Ãi atunci te ântrebi, “Cine este Ioan
ãi Maria?” Pái, singura cale prin care veäi cunoaãte vreo datá
cine este Ioan ãi Maria, este sá mergeäi ânapoi ãi sá citiäi
ânceputul povestirii ãi sá treceäi prin ea. Este adevárat?

202 Pái, dacá Isus a zis aici, “Botezaäi ân Numele Tatálui,
Fiului ãi Duhului Sfànt,” ãi Tatá nu este nume, ãi Fiu nu este
nume ãi Duh Sfànt nu este nume, ce, cine este acest Personaj?
Noi vrem sá ãtim cine este El. Acum, cel mai bun lucru de
fácut^Acela-i ultimul capitol din Matei, ultimul verset. Sá ne
ântoarcem ânapoi la primul capitol din Matei, ãi primele
versete, ãi sá âncepem, sá aflám cine este acest Tatá, Fiu, ãi Duh
Sfànt. Acum, eu doar vreau sá fac aceasta pentru copiii de
acolo, aãa ca ãi ei sá o ânäeleagá.

203 Primul lucru, aceasta vá v-a ândrepta asupra “trinitáäii”
voastre, Tatá, Fiu, Duh Sfànt. [Fratele Branham ilustreazá cu
trei articole_Ed.] Acum, ân primul rànd, nici ântr-un singur loc
ân Biblie nu a fost vreodatá trinitatea menäionatá. Voi gásiäi
aceasta ãi sá-mi arátaäi. Nu existá un astfel de lucru. Este o
eroare Catolicá, ãi voi Protestanäii vá aplecaäi la ea. Observaäi
acum. Ce este acesta? Eu am zis cá acesta este Cine? Tatál.
Acesta este Cine? Fiul. Ãi acesta este Cine? [Adunarea zice,
“Duhul Sfànt!”_Ed.] Acum, Tatál al Cui tatá este? Al Fiului.
Este adevárat? Acum, acesta este Tatál lui Isus. Sá nu-i
âncurcaäi, acum. Acesta de aici este Tatál, acesta este Fiul, ãi
acesta este Duhul Sfànt. Este adevárat? Acum, oamenii o pun,
“Trei persoane diferite, trei Dumnezei diferiäi, trei
personalitáäi diferite.” Nu-i de mirare cá Iudeul nu poate
ânäelege Aceasta! Ân regulá.

204 Matei capitolul 1, âncepe cu genealogia lui Isus Cristos,
“Abraham a náscut pe Isaac, Isaac a náscut pe Iacob,” ãi aãa
mai departe, ân jos ân felul acela, pàná cànd ajunge jos la
versetul 18.
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Acum naãterea lui Isus Cristos^
205 Iatá-l aici, al 18-lea verset.

Acum naãterea lui Isus Cristos^(urmáriäi-má cu
Biblia voastrá)^naãterea acestui om Isus Cristos a
fost ân felul acesta: Cànd^Maria mama lui era
logoditá cu Iosif,^ea s-a aflat cu un copil de la^
(Dumnezeu, Tatál?)
Am citit eu Asta corect? Ce spune Acesta? [Adunarea zice,

“Duhul Sfànt!”_Ed.] S-a aflat cu un copil de la Cine? [“Duhul
Sfànt.”] Am gàndit cá cineva a zis cá acest Om a fost Tatál
Sáu? Biblia a spus cá acest Om era Tatál Lui.

^ea s-a aflat cu un copil de la Duhul Sfànt.
206 Acum ce fel de copil aveäi voi? Ãi Isus a spus clar cá
Dumnezeu era Tatál Lui. Este adevárat? Dumnezeu este Tatál
Lui! Pái, ce are Duhul Sfànt de-a face atunci cu aceea? Dacá
Biblia a spus cá Duhul Sfànt era Tatál Lui, ãi Isus a zis cá
Dumnezeu era Tatál Lui; ãi voi aäi spus cá Dumnezeu era Tatál
Lui, ãi acum Biblia zice, aici. Dacá existá trei, douá persoane
diferite, Dumnezeu nu a avut nimic de-a face cu aceasta.
Duhul Sfànt este Tatál Lui.
207 Acum sá citim puäin mai departe.

^Iosif bárbatul ei, fiind un om drept, nu a vrut sá o
facá un exemplu public, dar s-a gàndit sá o lase pe
ascuns.

Dar, iatá, ân timp ce se gàndea la aceste lucruri,
^ângerul Domnului i s-a arátat ântr-un vis, zicànd,
Iosif, fiul lui David, nu te teme^sá iei la tine pe
Maria nevasta ta: cáci ceea ce s-a zámislit ân ea este de
la Duhul Sfànt. (nu Dumnezeu Tatál; Dumnezeu
Duhul Sfànt!)

208 Vedeäi unde ar merge ideea voastrá triteistá? Aceasta l-ar
pune pe Isus un copil nelegitim. Desigur. Aceea este o eroare!
Nu este Scripturá pentru aceea. Acum, voi va trebui sá
admiteäi cá Dumnezeu Tatál, cá Dumnezeu Duhul Sfànt, este
aceeaãi Persoaná, sau Isus a avut doi taäi diferiäi. Este
adevárat? Desigur, aceasta este adevárat. Biblia a zis, “Duhul
Sfànt era tatál Lui,” iar Biblia a zis, “Dumnezeu era tatál
Lui.” Acum, care este tatál Lui? Duhul Sfànt ãi Dumnezeu este
acelaãi Duh; El este acelaãi Lucru.

^toate acestea au fost fácute, ca sá se poatá âmplini
ce^vorbit prin profetul, de cátre Domnul, zicànd,
^o fecioará va zámisli^ãi va naãte un copil, ãi
ei^(acest Unul)

ã̂i ei âi vor pune numele ISUS: cáci el va salva
poporul lui de la pácatele lor.
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Ãi toate acestea au fost fácute, ca sá se poatá
âmplini,^

^ãi numele lui va fi numit Emanuel, care prin
interpretare este, Dumnezeu cu noi.

209 Acum, cine este Tatál, Fiul, ãi Duhul Sfànt? A fácut Petru
greãit? El a fácut ce i-a spus Isus. Acelea sunt trei titluri.
210 Eu sunt un predicator, ãi eu sunt un tatá, ãi eu sunt un
“Reverend,” ei o numesc, un titlu, dar nici unul din acelea nu
este numele meu. Numele meu este William Branham.
211 El era Tatál, El era Fiul, El era Duhul Sfànt. Tu âncerci sá
faci trei Dumnezei, prietene; aceasta este greãit; este o eroare.
212 Existá trei vremuri de har cu care triteiãtii sau âncurcat.
Dumnezeu, Tatál, a fost Duhul care a plutit deasupra copiilor
lui Israel, ân Stàlpul de Foc. Este adevárat? Dumnezeu era
acolo. Apoi Dumnezeu s-a fácut trup ãi a locuit printre noi
(este adevárat?) ân Fiul Sáu. Acum El se aratá binevoitor ân jos
âncàt El a venit ân inima omului, prin Duhul Sfànt.
213 Dumnezeu este ca un liniar de trei picioare, sau, un liniar
de trei picioare, da. Primi doisprezece äoli era Dumnezeu,
Tatál; urmátorii doisprezece äoli, era Dumnezeu, Fiul, acelaãi
Dumnezeu; ai treilea doisprezece äoli era Dumnezeu, Duhul
Sfànt, acelaãi Dumnezeu. Isus a zis^
214 Voi ziceäi, “Pái, noi avem pe Duhul Sfànt ân noi.” Asta-i
adevárat.
215 Dar Isus a zis, “Âncá puäiná vreme, ãi lumea nu Má va mai
vedea. Totuãi voi Má veäi vedea, cáci Eu^” “Eu” este un
pronume personal. “Eu voi fi cu voi, chiar ân voi, pàná la
sfàrãitul lumii.” Atunci unde este Duhul Sfànt? “Eu nu vá voi
lása nemàngàiaäi; Eu voi veni din nou ãi voi fi cu voi.” Asta
este.
216 Tu vezi, tu ai ânäeles-o greãit, prietene. Este un Dumnezeu
ân trei distribuiri. Distribuirea de Paternitate, a calitáäii de
Fiu, ãi Duhului Sfànt, Acesta este acelaãi Dumnezeu. Ãi cànd
El a zis, “Mergeäi botezaäi-i ân Numele Tatálui, Fiului, ãi
Duhului Sfànt,” Acesta era Isus Cristos. Ãi de aceea botezám
noi ân Numele lui Isus.
217 Acum priviäi, sá luám botezurile aici. De prima datá cànd
botezul a fost vreodatá menäionat ân Noul Testament, a fost
Ioan Botezátorul. Este adevárat? Eu âl voi plasa pe acesta sus
aici. Vedeäi, voi trebuie sá vá ândreptaäi Dumnezeirea voastrá
ânainte ca sá puteäi ândrepta botezul. Acela-i Ioan Botezátorul,
primul botez.
218 A doua oará cànd s-a vorbit despre botez, era Fapte 2:38,
unde ei au fost botezaäi ân Numele lui Isus Cristos, ân biserica
nouá. Al doilea loc era casa lui Corneliu, sau nu^Eu vá cer
scuze, Samaritenii, Fapte 7:48 ãi 49. Ãi Fapte 10:49 era unde el i-
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a botezat ân casa lui Corneliu. Ãi data urmátoare unde s-a
vorbit despre botez, ãi numind ceva nume sau titluri, era acolo
ân Fapte 19:5.
219 Acum, cànd ei erau botezaäi la Ziua Cincizecimii, ei erau
botezaäi, Fapte 2:38, ân Numele lui Isus Cristos. Este adevárat?
Scrieäi aceasta jos, cáutaäi-o.
220 Urmátorul, Filip a coboràt, cu douá zile mai tàrziu, ãi a
ânceput sá predice Samaritenilor; ãi sá le predice ãi sá vindece
bolnavii, ãi a avut o mare adunare jos acolo, ãi i-a botezat ân
Numele Domnului Isus Cristos. Petru a mers jos ãi ãi-a pus
màinile peste ei; ei au primit Duhul Sfànt.
221 Petru s-a urcat pe acoperiãul casei cu càteva zile mai
tàrziu, era flámànd, el a vázut o viziune. Dumnezeu l-a trimis
acolo la Casa lui Corneliu. Ãi ân timp ce Petru âncá vorbea
aceste Cuvinte, Duhul Sfànt a cázut peste ei, ãi ei au ânceput sá
vorbeascá ân limbi ãi sá se comporte aãa cum au fácut ân primul
loc. Petru a zis, “Ei nici mácar nu au fost botezaäi âncá.” Astfel
el le-a poruncit, la fiecare, sá fie botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos.
222 Fiecare persoaná ân Biblie a fost botezatá ân Numele lui
Isus Cristos. Pavel^Eu vreau sá spun, cá ucenicii lui Ioan nu
au fost botezaäi ân Numele lui Isus Cristos, ei au fost botezaäi
spre pocáinäá. Sá ântoarcem acolo la Ântài Corinteni^Eu
vreau sá spun, sá ântoarcem acolo la Fapte, capitolul 19, doar
un moment. Ãi sá citim aceasta doar un minut astfel ca voi sá
vedeäi, prieteni, cá aceasta nu este_aceasta nu este^Ei nu
sunt^Scriptura nu se contrazice pe Sine. Priviäi aici.

Ãi a ajuns sá se âmplineascá, cáci, cànd era Apolo ân
Corint, Pavel^a trecut prin coastele de sus ale^
Efes: el gáseãte anumiäi ucenici,

El a zis cátre ei, Aäi primit voi Duhul Sfànt de cànd
aäi crezut?^ei au zis^Noi nu ãtim dacá existá
vreun Duh Sfànt.

^el a zis^atunci cum aäi fost botezaäi?
Oh, ei au zis, noi am fost botezaäi.
A zis, Cum?
^au zis, Spre Ioan, Ioan^
El a zis, Ioan a botezat numai spre pocáinäá, zicànd

cá voi trebuie sá credeäi ân cel care vine^acela este,
ân Domnul Isus Cristos.

Ãi cànd ei au auzit aceasta, ei au fost rebotezaäi ân
numele lui Isus Cristos.

^Pavel ãi-a pus màinile peste ei, ãi Duhul Sfànt a
venit peste ei; ãi au vorbit ân limbi, ãi au profeäit.
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223 Marele Sfànt Pavel^
224 Ascultaäi! Ce dacá voi eraäi botezaäi de Ioan Botezátorul,
acelaãi om care l-a botezat pe Isus Cristos? Un om sfànt, unde
Isus a zis, “Niciodatá nu a existat un om náscut din femeie, aãa
de mare ca Ioan Botezátorul.” El este ãeful tuturor profeäilor.
El l-a condus pe Isus ân apá ãi L-a botezat chiar ân Iordan.
Frate, dacá eu eram botezat de el, eu m-aã simäi destul de bine
privitor la aceasta. Este adevárat?
225 Dar Pavel se ântoarce ân jur ãi zice, “Aceea nu va merge
acum!” Zicea, “Voi trebuie sá fiäi rebotezaäi, din nou.”
226 “Oh, noi am fost scufundaäi, prin, Pavel! Noi am fost
scufundaäi de Ioan, chiar afará ân Ràul Iordan.”
227 El a zis, “Aceea nu va merge acum. Voi trebuie sá fiäi
botezaäi din nou.”

“Cum?”
228 Zicea, “Ioan a botezat spre pocáinäá. Aceasta este pentru
iertarea pácatelor, ãi nu este dat nici un alt nume sub Ceruri
printre oameni, numai Numele lui Isus Cristos.” Ãi ei au
trebuit sá fie rebotezaäi, din nou, ân Numele lui Isus Cristos.
229 Ãi nici un loc ân Biblie, sau ân toatá istoria primelor ãase
sute de ani dupá moartea ultimului apostol, nu au botezat ei
vreodatá ân vreun alt fel decàt ân Numele lui Isus Cristos.
230 Ãi mergeäi ãi ântrebaäi orice preot Catolic dacá vreäi,
ântrebaäi-i cine a schimbat aceea, ãi vedeäi ce vá spun ei. Luaäi
catehismul ãi citiäi-l; spune, “Sigur, unii dintre Protestanäi vor
fi salvaäi din cauzá cá ei se apleacá la botezul nostru.” Ei l-au
schimbat. Ei spun cá au puterea ãi autoritatea sá o facá, ãi voi
o credeäi! Aceea este ce spun ei, aceea este ce pretind ei, aceea
este la ce se apleacá biserica Protestantá. Dar, Scriptural,
absolut nu este nici un pic de Scripturá privitor la aceasta.

Ei trebuiau sá se boteze din nou, ân Numele lui Isus
Cristos!
231 Acum ascultaäi, repede acum, astfel sá luám drept^eu nu
vreau sá vá äin prea mult asupra acestor ântrebári. Priviäi, ân
ziua cànd Isus s-a coboràt de pe Muntele Transfigurárii cu
ucenicii Lui, El a zis, “Cine spun oamenii cá sunt Eu, ãi ce spun
ei?”
232 “Unii spun Tu eãti ‘Ioan Botezátorul,’ unii spun cá Tu eãti
‘Ilie,’ unii spun cá Tu eãti ‘profetul.’”

El a zis, “Dar cine ziceäi voi cá sunt Eu?”
233 Ãi Petru a zis, “Tu eãti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel
viu!”
234 El a zis, “Ferice de tine, Simon_Simon fiul lui Iona,” zicea,
“cáci nu carnea ãi sàngele äi-a descoperit aceasta. Tu nu ai
ânváäat aceasta ân ceva bisericá, tu nu ai ânváäat aceasta ân
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ceva seminar. Ci Tatál Meu äi-a descoperit aceasta, ãi pe
aceastá piatrá voi zidi Eu Biserica Mea ãi poräile locuinäei
moräilor nu  vor birui âmpotriva Ei.”

235 Acum, biserica Catolicá zice, “Acesta era Petru. Ei aveau o
piatrá acolo, ãi ea âncá stá sub Cetatea Vatican.” Ãi aceea era
ân Ierusalim, sau ân Palestina. Ãi ei au zis cá aceea era piatra.

236 Biserica Protestantá zice, “Acesta era Petru pe care au zidit
ei Biserica.” Dacá aceea este aãa, el a dat ânapoi cu càteva zile
mai tàrziu. Aceea nu a fost.

237 Biserica a fost ziditá pe descoperirea Diviná a lui
Dumnezeu. “Nu carnea ãi sàngele äi-a descoperit aceasta,
Petre, ci Tatál Meu care este ân Cer äi-a descoperit-o. Ãi pe
aceastá piatrá, descoperire spiritualá a Cuvàntului lui
Dumnezeu, voi zidi Eu Biserica Mea, ãi poräile locuinäei
moräilor nu O vor birui.”

238 Acolo este unde spun eu, Luther, Metodiãtii, ãi orice sunteäi
voi, orice, Penticostali, ãi orice sunteäi, nu conteazá nici un pic;
cànd Biserica lui Dumnezeu se miãcá ânainte, ân puterea de
inspiraäie, ea se va miãca drept ânainte ãi ânainte ãi ânainte ãi
ânainte. Ãi nici o denominaäiune nu O opreãte, nimic ân lume nu
O v-a opri. “Pe aceastá piatrá voi zidi Eu Biserica Mea, ãi
poräile locuinäei moräilor nu O pot birui.” Spiritual, Adevárul
descoperit!

239 Acum priviäi acum urmátorul, El zice, “Ãi tu eãti Simon, ãi
Eu âäi voi da,” pentru cá el avea spiritualul, Adevár descoperit.
Acela-i motivul cá el a cunoscut diferenäa ântre Tatá, Fiu, ãi
Duh Sfànt, ãi Numele lui Isus Cristos. El avea o descoperire
spiritualá. Aceea este ceea ce ânäelegeäi voi ân seara aceasta,
unde Duhul Sfànto deschide pentru noi.

240 El a zis, “Tu eãti Simon, ãi Eu âäi voi da cheile Âmpáráäiei
Cerului. Ãi orice vei lega pe acest pámànt, Eu voi lega ân Cer.
Orice dezlegi pe acest pámànt, Eu voi dezlega ân Cer.” A spus
El aceasta? Sfàntul Matei, capitolul 16, “Orice legi tu pe
pámànt, Eu voi lega ân Cer. Orice dezlegi pe pámànt Eu voi
dezlega ân Cer. Ãi Eu âäi voi da cheile la” (ce?) “Âmpáráäia
Cerului.” Ce este Âmpáráäia Cerului? Duhul Sfànt! Biblia a zis,
“Âmpáráäia Cerului este ân voi^” Vreau sá spun, “Âmpáráäia
lui Dumnezeu,” scuzaäi-má. “Âmpáráäia este ân voi.”

241 Acum El a zis, “Unii care stau aici nu vor vedea moartea
pàná cànd vor vedea Âmpáráäia lui Dumnezeu venind ân
putere.” Doar cu càteva zile mai tàrziu, Cincizecimea. Vedeäi?
“Unii stau aici,” chiar ân aceeaãi ântr-^lucru care âl spunea
El. “Unii din voi care stau aici,” El a fost transfigurat, a zis,
“nu veäi vedea moartea pàná cànd veäi vedea Âmpáráäia lui
Dumnezeu venind ân putere.”
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242 Biblia a zis, “Âmpáráäia este ânláuntrul vostru.” Cànd Isus a
ânviat din moräi, amintiäi-vá, el avea pe coapsa Lui cheile
moräii ãi a iadului, nu cheile la Âmpáráäie, acelea au fost date
Bisericii. Acum, Petru avea cheile. Credeäi cá Isus âãi äine
Cuvàntul Lui? Dacá El nu äine, frate, El nu era Dumnezeu!
Aceasta-i tot. Acum, El a zis, “Petre, Eu âäi voi da cheile la
Âmpáráäie,” cu alte cuvinte, “la Duhul Sfànt. Orice legi tu pe
pámànt, Eu voi lega ân Cer.”

243 Acum priviäi ce eroare au fácut ei, au mers afará ãi au
iertat pácate, ãi aãa mai departe ân felul acela. Ce eroare! Sá
vedem. Ei au pus cheile pe el. Acum, El ãi-a ândreptat faäa
chiar drept  spre Cincize-^sau chiar drept spre Ierusalim.

244 El a fost rástignit, a murit, a ânviat a treia zi, a fost pe
pámànt patruzeci de zile ântre oameni, s-a ânáläat sus ân Cer.
Le-a spus sá aãtepte pàná cànd au vázut Âmpáráäia lui
Dumnezeu venind peste ei, la timpul acesta Tatál va reaãeza
Âmpáráäia ântr-o formá spiritualá pentru ei. Ei au mers sus la
cetatea Ierusalim ãi au aãteptat acolo pentru zece zile ãi nopäi,
ãi, cu totul dintr-o datá, botezul Duhului Sfànt, Âmpáráäia lui
Dumnezeu, a venit cu putere peste ei. Este adevárat?

245 Acum priviäi! Petru, neânváäat, nici mácar nu putea sá-ãi
scrie numele (un papá? Da, un papá), s-a ridicat ân picioare pe
o micá ladá de sápun sau ceva ãi a ânceput sá predice. El a zis,
“Voi oameni din Iudeea ãi voi care locuiäi ân Ierusalim, aceasta
sá vá fie cunoscut, ãi ascultaäi la Cuvintele mele. Aceãtia nu
sunt beäi aãa cum presupuneäi voi, vázànd cá este numai al
treilea ceas din zi, dar aceasta este ceea ce a fost vorbit de
profetul Ioel. ‘Se va âmplini ân zilele din urmá,’ zice Dumnezeu,
‘Eu voi turna din Duhul Meu peste toatá fáptura. Fiii ãi fiicele
voastre vor profeäi, ãi peste roabele ãi robii Mei Eu voi turna
din Duhul Meu ãi ei vor profeäi. Eu voi aráta minuni ân cer sus;
ãi jos pe pámànt, foc, stàlpi de foc, ãi vapori de fum.’” El a
continuat, ãi vorbea despre David ãi aãa mai departe. Ãi cànd
aceãti critici s-au ridicat acolo^

246 A zis atunci, “Bárbaäi ãi fraäi, ce putem face sá fim
salvaäi?”

247 “Oh, fii atent, Petre, tu ai cheile care atàrná de tine acum.”
Este adevárat? Primul mesaj Evanghelic!

248 Isus, cu càteva zile ânainte de aceea, ânainte ca El sá fie
rástignit, a zis, “Petre, Eu âäi voi da cheile. Orice legi tu, Eu voi
lega; orice dezlegi tu, Eu voi dezlega. Ãi orice faci tu, Eu voi
recunoaãte ân Cer.” Dacá El este un Om al Cuvàntului Sáu, El
Âãi va äine Cuvàntul!

249 Ãi iatá-l stànd aici, Duhul Sfànt a cázut pentru prima Lui
datá, ãi Petru a fost ântrebat, “Ce putem face sá fim salvaäi?”
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250 “Fii atent, tu bagi cheia ân Âmpáráäie pentru prima datá.
Isus äi-a spus, cu càteva zile ân urmá, cu zece zile ân urmá, a
zis, ‘Mergeäi botezaäi oamenii ân Numele Tatálui, Fiului, ãi
Duhului Sfànt.’ Ce vei face tu? Dar El äi-a dat cheile pentru cá
tu ai avut o descoperire spiritualá! ‘Cáci Biserica Mea va fi
ziditá, ãi poräile iadului nu vor birui âmpotriva Ei.’”
251 Ãi luaäi crezurile ãi dogmele voastre, ãi orice doriäi voi, dar
acestea vor eãua mizerabil (acestea au eãuat), dar puterea
viului Dumnezeu se va duce ânainte ãi ânainte, ân Eternitate. Ca
o fàãie de radiu, Ea se miãcá ânainte, observaäi, fárá sfàrãit.
252 “Petre, tu ai cheile. Orice faci tu aici, Dumnezeu trebuie sá
o recunoascá ân Cer.” Este adevárat? “Ce spui tu, Petre? Ce
putem face sá fim salvaäi?”
253 Petru a zis^Nu mergeäi sá ziceäi, “Ave Maria,” nu existá
un astfel de lucru, ãi sá faceäi o novena. Sá nu veniäi sá
stràngeäi màinile ãi sá vá puneäi numele ân cartea bisericii ãi ei
sá stropeascá cu puäiná apá peste voi; nu este astfel de lucru.
Aceea este o dogmá Catolicá la care biserica Protestantá se
apleacá.
254 El nu a zis, “Voi toäi sá mergeäi^Acum, Isus mi-a spus, cu
càteva zile ân urmá, ca voi toäi sá mergeäi ãi sá fiäi botezaäi ân
numele de ‘Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt.’” Nici un om care are
descoperire spiritualá, nu va spune asta.
255 El a zis, “Pocáiäi-vá, fiecare din voi, ãi fiäi botezaäi ân
Numele lui Isus Cristos pentru iertarea pácatelor voastre, ãi
veäi primi darul Duhului Sfànt. Cáci promisiunea este pentru
voi, ãi pentru copiii voãtri, ãi pentru acei ce sunt departe acum,
ãi chiar aãa de muläi càäi va chema vreodatá Domnul
Dumnezeul nostru.” Aceea este. Atunci cheia s-a bágat
ânáuntru ãi a âncuiat, ea a âncuiat ân Cer!
256 Acela-i motivul cá Pavel a zis cátre ucenicii lui Ioan,
“Voi trebuie sá fiäi botezaäi din nou, ân Numele lui Isus Cristos,
sá primiäi botezul Duhului Sfànt.”
257 Voi nu aäi ãtiut-O mai ânainte, voi O ãtiäi acum! Ha! Este ân
ordine. Aceasta depinde de voi. Asta-i adevárat. Dar un
triteist, botezul triunic nu a fost niciodatá recunoscut ân
Bisericá, Noul Testament; numai ân biserica Catolicá, iar
biserica Protestantá se pleacá la aceasta. Priviäi! Muläi oameni
se vor certa cu voi pentru aceea. Dar, frate, voi trebuie sá vá
faceäi alegerea.
258 Acum voi ziceäi, “Frate Branham, eu am fost botezat ân
numele de ‘Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt.’ Eu am botezul Duhului
Sfànt.”
259 Eu nu má ândoiesc de cuvàntul táu. Eu nu am nici un motiv
deloc sá má ândoiesc de cuvàntul táu; eu cred aceasta. Eu cred
cá Dumnezeu le-a dat Duhul Sfànt, acolo sus ânainte ca ei sá
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fie botezaäi de fapt; dar cànd Petru le-a spus ce sá facá, ei au
mers ãi au fácut-o. Asta-i adevárat. Acum voi ãtiäi ce sá faceäi,
asta-i adevárat; ãi dacá refuzaäi sá umblaäi ân Luminá cànd
Lumina este adusá ânainte, voi vá ântoarceäi la ântuneric.
Adevárat! Amin! Ân regulá. Scuzaäi-má. Eu nu vreau sá má
scuz pentru cá strig “aãa sá fie” la Cuvàntul lui Dumnezeu. Nu,
domnule. Eu voi striga “amin” din nou. Asta-i adevárat. Da,
domnule.

De ce botezi ân Numele lui Isus Cristos, Frate Branham?
De ce faci tu aceea ân loc de “Tatá, Fiu, Duh Sfànt”?
Pentru cá Biblia ânvaäá aceea! Aceea-i clar?

De ce speli tu picioarele, Frate Branham? Pentru cá Biblia
ânvaäá aceea. Eu cred ân Evanghelia depliná. Ân regulá,
acum.

Ce este botezul fals despre care ai vorbit? Asta este. Acela
este exact acesta. Nicáieri^Citiäi ânapoi ân Testament ãi
aflaäi unde o persoaná^

260 Acum cátre voi dragi oameni, eu nu vá ránesc simäurile, eu
nu vreau. Eu vá cer sá fiäi smeriäi ãi nu^Priviäi la acest lucru
ân faäá, ãi vedeäi cum aratá. Priviäi la el ân faäa Bibliei, nu ân
biserica voastrá sau ceva neânäelept, lucru prostesc la care
cineva s-a ângàmfat ân capul lui, ci priviäi la Cuvàntul lui
Dumnezeu. Sigur!

261 Credeäi voi cá Dumnezeul Atotputernic mi-ar fi dat slujba
care El o are pe aici ca aceasta, cu semne supranaturale ãi
lucruri care nu au mai fost vázute niciodatá de cànd Noul
Testament, ãi sá má lase sá umblu ân eroare ân felul acesta?
Desigur cá nu! Ãi, frate, cànd eu vin ânapoi din stráinátate, eu
âmi pun cea mai mare parte din timpul meu nu pe vindecári
Divine ãi minuni ci pe predicarea Cuvàntului lui Dumnezeu.
Aceea este exact corect. Adevárat. Acum sá vedem.

38. Ânvaäá aceastá bisericá cá tu trebuie sá vorbeãti ân limbi sá
primeãti Duhul Sfànt?

262 Nu, domnule. Nu, noi nu ânváäám. Vorbirea ân limbi este un
dar al Duhului Sfànt, vedeäi, nu Duhul Sfànt. Acesta este un
dar. Acest Pom rodeãte nouá feluri de roade. Este adevárat?

263 Dacá priviäi la un pom de már, are mere, voi ziceäi cá este
un már. Priviäi la un pom, care are pere, voi ziceäi cá este un
pár. Nu conteazá dacá are scoaräá de platan pe el, ãi are pere
pe el, ce este viaäa din el? Viaäa din el este viaäá de pár. Este
adevárat?

264 Acum, acest Pom al lui Dumnezeu rodeãte nouá roade
spirituale. Este adevárat? Ân regulá. Acolo sunt toate diferite
^A zis, “Unuia âi este dat ânvá-^cunoãtinäa, ânäelepciunea,
ânäelegerea, ãi vorbirea ân limbi, interpretarea limbilor,” nouá
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daruri spirituale diferite cresc pe acest Pom al lui Dumnezeu.
Este adevárat? Pái, acum, doar vorbirea ân limbi nu este
singurul, existá altele ânáuntru acolo, de asemeni.
265 Acum voi puteäi vorbi ân limbi ãi totuãi sá nu aveäi Duhul
Sfànt. Acum, doar amintiäi-vá aceea. Eu am fost chiar^Am
vázut vrájitori ãi vraci venind ãi vorbind ân limbi, ãi ei nu
aveau Duhul Sfànt. Voi ãtiäi, i-am vázut venind strigànd ãi
sárind, ãi ei nu au Duhul Sfànt. Eu am stat ân dansul
porumbului aici nu demult, afará^ãi o bucatá micá de la
Douglas, Arizona, sus acolo. Am vázut acel dans al porumbului
cànd ei âl au sus acolo, ãi vraciul acela a venit acolo afará ãi s-a
comportat teribil, ãi fiecare lucru, s-a agitat ãi a aruncat cu
tiná peste el acolo. Aceea nu a ânsemnat cá el era màntuit.
Omul era un_un doctor vrájitor.
266 Am stat ân India^ân Africa ãi am vázut doctori vrájitori
venind sus ãi provocàndu-má ân felul acela, cu vrájurile lor, ãi
chiar au báut sànge dintr-un craniu uman. Asta-i adevárat. Voi
mai bine aäi ãti despre ce vorbiäi cànd daäi faäá cu aceea. Dar
am vázut puterea Dumnezeului Atotputernic legànd pe acel om
âncàt el nu se putea miãca. Astfel atunci, ochii lui sticloãi ân
felul acela, ãi ei l-au dus la o parte. Da, domnule.
267 Frate, Dumnezeu este real! Asta-i adevárat. Dar Dumnezeu
este un Duh, nu limitat numai la vorbirea ân limbi, sau aceasta,
aceea, sau cealaltá. Eu spun cá orice om care este^Acela este
necazul ân bisericá aici. Vedeäi, voi^Penticostalii au mers
sálbatic asupra acelui singur lucru. Ei au ajuns jos la oameni
^Ân loc sá_sá puná màinile peste ei, ãi ei sá primeascá Duhul
Sfànt, ei i-au adus jos la altar ãi au ânceput sá-i batá pe spate ãi
sá strige, “Spune-o! Spune-o! Spune-o!” Ãi spun un cuvànt
iaráãi ãi iaráãi, pàná cànd ei au confuzie ãi nu limbi.
268 Dacá o persoaná veritabilá cu Duhul Sfànt este náscutá
din Duhul lui Dumnezeu, ea va trái o viaäá evlavioasá. Unii din
oamenii aceia tráiau vieäi oribile, ãi voi ãtiäi aceea, ãi roadele
lor dovedeau cá ei nu erau. Isus a zis, “Prin roadele lor âi veäi
cunoaãte.” Ãi roada Duhului nu este vorbirea ân limbi, aceea
este un dar al Duhului.
269 Petru nu a zis, “Pocáiäi-vá, ãi fiäi botezaäi ân Numele lui
Isus Cristos, voi veäi primi Duhul Sfànt.” El a zis, “Voi veäi
primi darul Duhului Sfànt,” cànd ei au auzit aceste limbi ãi pe
oameni vorbind. Acesta este unul dintre darurile Duhului
Sfànt pe care l-au primit ei. Amin. Ân regulá. Trebuie sá ne
grábim.
39. Eu am doi báieäi (unul, de doi ani; ãi unul, de cinci ani), ãi

ei au fost stropiäi. Trebuie ei sá fie botezaäi prin
scufundare?

270 Pái acum sorá sau frate, oricine eãti tu, aceea depinde de
tine. Eu am o fetiäá^Báieäaãul meu, Billy Paul, avea
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ãaisprezece ani, ãi eu l-am botezat ân Numele Domnului Isus
chiar aici. Fetiäa mea avea opt ani. Ea a venit la mine ãi s-a
urcat pe genunchiul meu, ãi a zis, “Tati, eu vreau sá cred ân
Domnul Isus Cristos, ãi eu_eu vreau sá fiu botezatá.” Ãi eu am
botezat fetiäa la opt ani. Cànd, dacá acei copilaãi vor sá fie
botezaäi, botezaäi-i. Dacá ei nu vor, pái, dacá ei sunt^doar
mergeäi ânainte, aceea depinde de voi, orice a spus Domnul.
40. Vor fi ân Rápirea Bisericii numai acei care au botezul

Duhului Sfànt, sau toäi credincioãii vor fi indicaäi?
271 Noi nu^noi nu avem timp sá justificám aceea. Dar, frate,
numai Mireasa Duhului Sfànt va fi ân Rápire. Vedeäi? Biblia
^?^ceilaläi nu vor fi pierduäi.
272 Priviäi! Cine va judeca pámàntul? Sfinäii. Daniel a zis, “Eu
L-am vázut, venind la cel Âmbátrànit de Zile, ãi_ãi El a venit
cu zece mii de ori zece mii din Sfinäii Lui.” Este adevárat?
Rápirea, Biserica s-a dus ânainte. Apoi ei vin jos, ãi judecata a
fost aãezatá.
273 Ãi Cáräile au fost deschise. Este adevárat? Ãi o altá Carte a
fost deschisá, care era Cartea Vieäii, credinciosul sfinäit care nu
a primit Duhul Sfànt.
274 Nu a ânváäat Isus cá zece fecioare au ieãit sá ântàmpine
Mirele? Ãi cinci dintre ele^sau toate dintre ele erau fecioare,
curate, sfinte. Ãi ele, acestea, au adormit ãi nu au primit Duhul
Sfànt; ãi acestea au primit Duhul Sfànt ãi aveau Ulei ân
candela lor. Ãi cànd a venit Mirele, Glasul a venit, strigànd, ele
ziceau, “Oh, lásaäi-ne sá intrám. Daäi-ne ceva din Uleiul
vostru!”
275 El a zis, “Mergeäi la cei ce cumpárá, rugaäi-vá, primiäi-L
acum.” Dar ele nu au putut. Ãi ân timp ce ele erau plecate,
fecioarele au intrat ân Cina Nunäii, iar ele au fost aruncate ân
ântunericul de afará, unde ele au plàns ãi s-au váitat ãi
scràãneau din dinäi. Nu a ânváäat Apocalipsa, seara trecutá, ân
capitolul 12, alaltáieri seará, cá balaurul roãu a aruncat apá din
gura lui sá facá rázboi cu rámáãiäa Sámànäei femeii, care avea
credinäá ân Dumnezeu ãi a pázit poruncile lui Isus Cristos?
276 Cátre voi femeilor, cànd voi puneäi un tipar. Este o bucatá
frumoasá de material, acelaãi material ân el, dar voi luaäi ân
acest fel ãi puneäi tiparul vostru chiar ân felul cum âl veäi táia.
Ãi apoi âl táiaäi. Aceea depinde de voi. Dar voi luaäi materialul
pe care-l táiaäi, din care sá vá faceäi âmbrácámintea, iar restul
din el este folosit. Este tot aãa de bun material ca restul din el,
dar prin alegere voi l-aäi ales pe acela. Este adevárat? Restul
din el este tot aãa de sfànt ãi tot aãa de bun, ãi tot aãa de scump
ca restul din el, dar aceea a fost alegerea voastrá.
277 Ãi Dumnezeu a promis cá noi vom merge ân Rápire prin
alegere! Ãi Biblia a zis, “Iar restul dintre cei moräi nu au tráit
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pentru o mie de ani.” Este adevárat? Astfel numai^Voi nu
veäi fi pierduäi, dar Mireasa umplutá cu Duhul Sfànt va merge
ân Rápire. Restul dintre ei vor trece prin Judecatá; ân timp ce
Ei nu au trecut.
41. Dacá tu trebuie sá fii botezat ân Numele lui Isus, de ce a

spus Isus ân Matei 28, “Fiäi botezaäi ân numele de Tatá, Fiu,
Duh Sfànt”? Asta-i chiar ceea ce tocmai am terminat sá
explic, aceea una.

278 Ân regulá, voi deveniäi obosiäi? Eu ãtiu cá sunteäi.
42. Dar nu ia Dumnezeu ân considerare botezul de “Tatá, Fiu,

ãi Duh Sfànt”? Nu existá oameni care sá fie botezaäi ân
numele, ân aceste nume, ãi au primit Duhul Sfànt? A venit
Isus sá glorifice pe Tatál? Nu ar fi recunoscut acest botez?

279 Da, Isus a venit sá glorifice pe Tatál. Priviäi ân Sfàntul Ioan
capitolul 14. Eu sunt chiar gata^Eu am^Dacá veäi aãtepta
doar âncá trei, noi vom termina, eu cred. Priviäi, apoi noi vom
lua càteva din cele noi màine, atunci, deoarece eu ântr-adevár
primesc unele ânapoi din seara aceasta, cred eu. Observaäi,
aceasta este bisericá, totuãi, aceasta. Noi mergem ânainte.
280 Priviäi, Isus a venit sá manifeste pe Tatál. Priviäi, la
ânceput, Dumnezeu a fácut om ân Propriul Lui chip. Este
adevárat? Pái, ce este Dumnezeu? Un Duh. Sfàntul Ioan
capitolul 4, Isus vorbind cu femeia de la fàntàná, El a zis,
“Dumnezeu este un Duh ãi cei ce I se ânchiná trebuie sá I se
ânchine ân Duh ãi Adevár.” Este adevárat? Dacá Dumnezeu a
fácut omul ân chipul Sáu Propriu, ce fel de om a fácut El
atunci? Un om duh.
281 Ân Geneza 2, acolo nu era nici un om sá are pámàntul, ãi
Dumnezeu a fácut om din pulberea pámàntului; nu ân chipul
Sáu, ci ân chipul vieäii animale. Ãi El a pus duhul omului ân
acest om animal de aici, ãi el a devenit un suflet viu. Acum,
aceea este deosebirea ântre om ãi animal.

Animalul nu construieãte automobile, ãi el nu face lucruri
ca sá-ãi ajute tráirea, ãi aãa mai departe ân felul acela. El este
un animal, animal necuvàntátor. El nu are un suflet. El nu
poate citi ãi scrie. El nu poate discuta, vorbi. El este un animal
necuvàntátor.

Dar un om ân trup este ca un animal, dar el are un suflet de
la Dumnezeu ân el, care-l face nemuritor. Ãi el poate inventa
^Priviäi ce poate face el! El este aproape la egal cu Dumnezeu,
deoarece el este un fiu al lui Dumnezeu chiar ân starea lui
cázutá. El este minunat! Priviäi la el! Vedeäi? Acela este el.
282 Apoi cànd omul a cázut ân trup^Ãi dacá Dumnezeu a
trimis un alt individ ân afará de El ânsuãi jos, El a fost nedrept.
Singura cale prin care Dumnezeu a putut sá o facá ân mod just
era sá ia locul omului el ânsuãi.
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283 Cum ar fi dacá l-aã face pe Fratele Neville sá moará pentru
aceastá femeie de aici? Cum ar fi dacá eu aã face pe aceastá
femeie sá moará pentru aceastá femeie de aici, dacá ar fi fost
cá eu aveam stápànirea peste voi? Eu nu aã putea fi drept ãi sá
fac aceea. Dacá am pronunäat moartea, ãi vreau ca voi sá tráiäi,
eu trebuie sá iau locul vostru sá vá fac justificaäi.
284 Ãi apoi Dumnezeu, Care era ân chipul de Duh^fárá chip,
mai degrabá. Biblia a zis, “Dumnezeu este fárá formá.” Ân
regulá. Apoi Dumnezeu trebuia sá ia formá, ãi El a preaumbrit
o fecioará ãi a creat ân ea o celulá de sànge, fárá sex sau ceva
de-a face cu ea, ãi a creat o celulá de sànge care s-a dezvoltat
ân Fiul lui Dumnezeu. Ãi Dumnezeu a venit jos ãi a locuit ân
Fiul Sáu, Cristos Isus, fácàndu-L Dumnezeu pe pámànt.
285 Cànd, Sfàntul Ioan, Toma a zis, “Doamne, aratá-ne pe
Tatál, ãi ne este de ajuns.”
286 El a zis “Eu sunt de aãa de mult cu voi ãi tu nu Má
cunoãti?” El a zis, “De ce spui tu, ‘Aratá-ne pe Tatál’?” Pái, El
a zis, “Cànd Má vedeäi pe Mine voi vedeäi pe Tatál. Eu ãi Tatál
Meu suntem Unul. Tatál Meu locuieãte ân Mine.”
287 O doamná aici nu demult, eu vorbeam acolo, a sárit sus, a
zis, “O Frate Branham,” zicea, “Eu ãtiu ce vrei sá spui. Ei sunt
unul, sigur cá ei sunt unul.” Zicea, “Tu ãi soäia ta sunteäi unul,
de asemeni. Acela-i felul de unul cum sunt ei.”
288 Am zis, “Eu âäi cer scuze,” am zis, “ei nu sunt.” Am zis, “Tu
má vezi pe mine?”

A zis, “Sigur.”
Eu zic, “Tu vezi pe soäia mea?”
A zis, “Nu.”

289 Am zis, “Acolo! Atunci ei sunt ântr-un fel diferit de unul
decàt sunt eu ãi soäia mea.” Vedeäi? Am zis, “Asta-i adevárat.”
290 Isus a zis, “Voi nu Má puteäi vedea fárá sá-l vedeäi pe
Tatál.” Desigur nu! Este a doua parte din liniarul de trei
picioare, acelaãi liniar. Acesta este Dumnezeu. Isus Cristos a
fost sau Dumnezeu sau cel mai mare ânãelátor pe care l-a avut
vreodatá lumea.
291 Ascultaäi! O femeie mi-a zis nu demult, zicea, “Eu âäi voi
dovedi,” o femeie de la Ãtiinäa Creãtiná. Acum, prietene de la
Ãtiinäa Creãtiná, fii reverent doar un minut, ânäelegi. Ei au zis,
“Eu âäi voi dovedi cá El nu a fost nimic decàt un om.” Zicea,
“Tu pui prea multá laudá pe Isus.”
292 Am zis, “Dacá eu m-am láudat zi ãi noapte eu nu aã putea
sá-I dau ce I se cuvine.” Am zis, “Nu-i de mirare^”
293 Pái, Isaia a âncercat sá-L numeascá, el a zis, “El este
Minunat, Sfetnic, Prinä al Pácii, Dumnezeu Puternic, Párintele
Veãniciei.” Toate acelea! “El este Alfa, Omega, Ânceputul ãi
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Sfàrãitul, Rádácina ãi Vlástarul lui David, Luceafárul
Strálucitor de Dimineaäá; Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt.” “Ân El
locuieãte plinátatea lui Dumnezeu trupeãte,” a zis Biblia.
Plinátatea lui Dumnezeu era ân El!

294 Ea a zis, “Eu âäi spun, cànd El a mers jos sá se roage pentru
Lazár, sá-l ânvieze pe Lazár,” a zis, “Eu âäi voi dovedi cá El era
doar un om.”

295 Am zis, “Sá te vád cá o faci!”

296 A zis, “Biblia a zis, ‘El a plàns.’ Ãi aceea dovedeãte cá El
era un om, El putea plànge.”

297 Am zis, “Sigur, acela era Fiul care a plàns.”

298 El era un Dumnezeu-om. El era o fiinäá triuná tot aãa cum
sunt eu, voi sunteäi; noi suntem suflet, trup, ãi duh. El era Tatá,
Fiu, ãi Duh Sfànt, ân Divinitatea lui Dumnezeu; aceea este Cine
era El. El era Divinitatea Ânsáãi! Cum putea El face ceva acolo
cànd^Proprii Lui copii strigau dupá sàngele Lui? Dacá ar fi
fost altceva^Aceia erau Proprii Lui copii care strigau dupá
sàngele Lui; nu-i de mirare cá El a plàns pentru ei. Cum poate
un om^ãi proprii Lui copilaãi sá strige dupá sàngele Lui,
cum ar putea simäi El? Ori sá-i condamne la iad pentru
totdeauna, sau sá-ãi dea viaäa Lui; El era Dumnezeu dàndu-ãi
viaäa Lui pentru copiii Lui! Divinitatea a locuit ân El! Aceea
este Cine era El.

299 Femeia a zis, “Priveãte,” zicea, “Rev. Branham, eu âäi voi
dovedi! Cànd El a plàns, aceasta a dovedit cá El era un om.”

300 Am zis, “Doamná, El era un om cànd El se ruga-^sau
cànd El a plàns, asta-i adevárat. El era un om cànd El a plàns,
dar cànd El ãi-a ândreptat trupul Lui mic firav ãi a zis unui om
care a fost mort de patru zile, ‘Lazár, ieãi afará!’ Ãi un om a
fost mort de patru zile, ãi putred, ãi viermii pieli se tàrau prin
el, putrezirea ãi-a cunoscut Stápànul iar sufletul ãi-a cunoscut
Creatorul, ãi un om care a fost mort de patru zile s-a ridicat ân
picioare ãi a tráit din nou! Acela era mai mult decàt un om!”

301 El era un om cànd El a coboràt de pe munte ân seara aceea,
flámànd, privind ân jur la un pom pentru ceva sá mánànce. El
era un om cànd El cáuta acolo dupá ceva sá mánànce ân
smochinul acela. Dar cànd El a luat cinci pàini ãi douá bucáäi
de peãte ãi a hránit cinci mii, acela era mai mult decàt un om!
Acela era Dumnezeu acolo! Acel Creator Care a putut lua peãte
fript ãi sá-l fràngá ãi âncá era peãte fript, a luat pàine coaptá ãi
a frànt-o; ce fel de atom a dezlegat El? Aleluia! El era
Dumnezeu, Creatorul atomilor ãi tuturor lucrurilor! Acela era
mai mult decàt un om!

302 El era un om cànd El a fost acolo afará ân acea corabie ân
noaptea aceea, dupá ce a predicat toatá ziua ãi a vindecat
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bolnavii, aãa de obosit, âncàt zece mii de diavoli ai márii au
jurat cá ei Âl vor âneca. Acea micá corábioará veche de acolo,
sárea ân jur ca un dop de sticlá, valurile mari izbucneau din loc
ân loc, ãi El culcat, aãa de obosit âncàt valurile nu L-au trezit.
Diavolii rácneau, zicànd, “Noi Âl vom prinde acum ân timp ce
El doarme.” Dar cànd El s-a trezit, s-a trezit acolo, El era un
om, El era aãa de obosit. Dar cànd El ãi-a pus piciorul Lui pe
stràngátorul corábiei, ãi a zis cátre marea aceea, “Fii liniãtitá!”
ãi vànturile ãi valurile L-au ascultat. Acela a fost mai mult
decàt un om! Acela era Dumnezeu, Creatorul Care a fácut
Cerurile.
303 Nu-i de mirare cá apostolul a zis, “Ce fel de om este acesta
âncàt chiar vànturile ãi valurile Âl ascultá!”
304 Acela a fost mai mult decàt un om. Acela era Dumnezeu. El
era un om cànd El a fost äintuit pe cruce ca o Jertfá, sá ia
pácatul. El era un om cu cuie bátute ân màinile Lui. El era un
om cu spini pe capul Lui. El era un om cu soldaäi batjocoritori
scuipànd pe El. El era un om era zdrobit, brázdat, ãi ránit. El
era un om! El era om cànd El a plàns, “Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai párásit Tu?” El era un om strigànd dupá ajutor.
Dar ân dimineaäa Paãtilor cànd peceäile moräii s-au dezlegat
acolo la mormànt, acela era mai mult decàt un om! El a
dovedit cá El era Dumnezeu.

Tráind, El m-a iubit; murind, El m-a salvat;
Ângropat, El a dus pácatele mele departe;
Ânviind, El m-a justificat gratuit pentru vecie:
Ântr-o zi El vine, O ce zi glorioasá!
Oh, ân mijlocul stàncilor topite ãi cerurilor

ântunecate,
Salvatorul meu Ãi-a plecat capul ãi a murit;
Deschiderea perdelei a descoperit calea
Spre bucuriile Cerului ãi nesfàrãita zi.

305 Nu-i de mirare cá Eddie Pruitt a strigat:
Toäi sá salute puterea Numelui lui Isus!
Ângerii sá cadá prosternaäi;
Aduceäi ânainte diadema roialá,
Ãi âncoronaäi-L Domnul tuturor.

306 Acela este acea máreaäá Persoaná, Domnul Isus. El era
Iehova, Dumnezeu ânvelit ân carne. Biblia a zis, “Orice faceäi ân
cuvànt sau faptá, sá faceäi totul ân Numele Lui.” Biblia a zis,
“Toatá familia ân Cer este numitá ‘Isus,’ ãi toatá familia de pe
pámànt este numitá ‘Isus.’” Sá ne rugám ân Numele Lui, sá
tráim ân Numele Lui, sá ânváäám ân Numele Lui, sá murim ân
Numele Lui, ângropaäi ân Numele Lui, botezaäi ân Numele Lui,
ânviem ân Numele Lui, mergem ân Cer ân Numele Lui. Acela
este Numele Lui, ãi Mireasa Lui este numitá “Domniãoara
Isus.” El va lua un popor dintre Neamuri, pentru Numele Lui.
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307 Ãi eu nu sunt un unitarian. Nu, domnule. Voi trinitarienii
sá daäi la o parte aceea de la voi. Eu nu sunt un unitarian. Nu,
domnule. Eu nu sunt un unitarian, nici un trinitarian. Eu cred
ce spune Biblia. Aceea este corect. Amin. Iuh! Eu iau prea mult
la una. Care era aceea? Am adus-o eu afará? Sau, sá vedem, ce
era aceasta? Oh, da, asta-i adevárat, despre^cum Tatál era ân
Cristos. El era un om, El era un Dumnezeu-om.
43. Nu boteazá biserica Penticostalá ân Numele de Tatá, Fiu, ãi

Duh Sfànt? Unii din ei.
44. Dacá o persoaná moare fárá botezul Duhului Sfànt, va fi el

pierdut?
308 Nu, domnule. Dacá el este un credincios, el va veni ân
ânviere, a doua ânviere. Dacá el are botezul, el va merge ân
prima ânviere. Acum, voi aproape cá trebuie sá luaäi cuvàntul
meu. Dacá aceea nu vá satisface, atunci voi_voi ântrebaäi-má,
eu vá voi da Scripturá. Deoarece, eu âncerc sá iau âncá aceste
douá sau trei de aici, apoi noi am terminat.
45. Frate Bill, spune Biblia ceva despre jocul de noroc?
309 Da, Ea spune, dar eu nu pot sá o numesc chiar acum. Ãtiu
cá soldaäii au avut un joc de noroc pentru haina Lui, ãi aãa mai
departe ân acel fel, dar eu nu pot spune.
46. Vrei sá explici Ântài Corinteni 15:29?
310 Caut-o pentru mine acolo, dacá vrei, Frate Neville, Ântài
Corinteni 15:29. Noi o vom lua.
311 Acum, ãi poate màine eu pot lua aceea pentru voi din nou.
Ca ãi^Literele acelea, cum se citesc literá cu literá,
“VICARIVS FILII DEI.” Dacá voi doriäi aceasta, aduceäi-mi la
cunoãtinäá.
47. Profeäia din Ezechiel 38 ãi 39 va fi âmplinitá ânainte de

Rápire?
312 Eu cred cá nu. Eu cred cá urmátorul lucru dupá care
trebuie sá aãteptám este Rápirea Bisericii. Ãi apoi aceea, “cànd
Gog ãi Magog coboará,” sunt armatele ruseãti care vin
ânáuntru la^
313 Priviäi, Dl. Bohanon era superintendent aici la Compania
Serviciului Public, un foarte minunat om Creãtin. Ãi el a vorbit
cu mine ântr-o zi, el a zis, “Billy, am âncercat sá citesc, ãi am
âncercat sá ântreb pástorul meu sá-mi explice Apocalipsa.”
Zicea, “Noi am ajuns acolo ãi am avut-O toatá âncurcatá.”
Zicea, “Ioan trebuie cá a màncat ceva_ceva ân seara aceea ãi a
avut un vis.”

Am zis, “Dl. Bohanon, sá-äi fie ruãine.” Am zis^
El a zis, “Pái, nimeni nu poate ânäelege Aceea.”

314 Am zis, “Nu omul natural, dar Duhul Sfànt poate sá O
descopere.”
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315 El a zis, “Pái, uite aici, Billy.” El a zis, “Mireasa státea pe
Muntele Sinai. Ãi aici apa era aruncatá din gurá, era balaurul
fácànd, a adus rázboi cu Mireasa. Ãi Mireasa era ân Cer ân
acelaãi timp. Dá-äi seama de aceea!”
316 Am zis, “Dl. Bohanon, singurul lucru pe care-l ai, este cá tu
ai trei lucruri diferite amestecate, numind-o ‘Mireasa.’ Tu
numeãti pe cei o sutá patruzeci ãi patru de mii, care státeau cu
Mielul pe Muntele Sinai, ‘Mireasa.’ Ei nu erau. Tu i-ai numit
pe cei dupá care se arunca cu apá din gura lui, sá facá rázboi
cu rámáãiäa Sámànäei femeii, care nu era Mireasa; aceea era ce
a rámas. Mireasa era ân Cer; cei o sutá patruzeci ãi patru de mii
acolo; ãi Creãtinul nominal mergànd aici prin persecuäie. Ãi
aceea este adevárat.”
317 Citeãte, frate, acum dacá o ai. [Fratele Neville citeãte Ântài
Corinteni 15:29_Ed.]:

Altfel ce ar face cei ce sunt botezaäi pentru cei moräi,
dacá cei moräi nu ânviazá deloc? de ce sunt ei atunci
botezaäi pentru cei moräi?

318 Acum, acum, fraäilor, existá un_un popor care cred aceea,
ei boteazá pentru cei moräi, aceia sunt Mormonii. Ãi eu am fost
ân templele lor, de multe ori, ei sunt oameni foarte minunaäi. Ãi
tu poäi fi un Mormon, acum. Eu nu âncerc sá-äi ránesc
simäurile. Dar, dragul meu prieten, tu nu poäi fi botezat pentru
tatál táu; acela-i actul care trebuie sá-l facá el. “Ân partea care
este ânclinat pomul, ân partea aceea va cádea.”

Pavel, vorbeãte aici, vorbea despre “cei moräi,” Isus
Cristos, “dacá nu ânviazá moräii, de ce sunteäi voi botezaäi ân
Numele lui Isus Cristos atunci dacá moräii nu ânviazá?” Vedeäi
ce vreau sá spun? Atunci voi sunteäi^El a zis, “Sá màncám,
sá bem, ãi sá fim voioãi, cáci màine vom muri, dacá moräii nu
ânviazá.” Dar el merge ânainte ãi sláveãte pe Dumnezeu pentru
ânvierea celor moräi. Ãi noi suntem botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos, ân moartea Lui, ângroparea, ãi ânvierea. De aceea
suntem noi botezaäi cátre “cei moräi.” Ân regulá.

Eu cred, acum, aceasta este doar cam âncá una dupá
aceasta.

Frate Bill, te rog spune-mi cum sá_sá obäin botezul
Duhului Sfànt. Este prin rugáciune, viaäá predatá,
acceptarea Lui aãa cum noi acceptám vindecarea? Eu ãtiu
ce este sá ai credinäá pentru vindecare cànd te-ai rugat
pentru mine aici. Tu te rogi ãi-äi pui màinile, pentru botezul
Duhului Sfànt? Eu am fost botezat ân numele de Tatá, Fiu,
ãi Duh Sfànt.” Te rog spune-mi dacá eu trebuie sá fiu
rebotezat ân Numele lui Isus, aãa cum ai vorbit recent.
Acum, dragul meu prieten Creãtin, eu nu-äi spun ce sá faci.

Eu doar ânfáäiãez jos Scriptura. Ãi tu ãtii ce, cum Duhul Sfànt
poate veni chiar acum ân timp ce noi vorbim. Duhul Sfànt este
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un Dar de la Dumnezeu. Vedeäi? Acela-i un dar de la
Dumnezeu. El poate veni ân timp ce noi vorbim. Ãi eu vá spun,
cànd^Dacá oamenii au fost ânváäaäi corect,^

Unii dintre voi de mai de mult aici, daäi-mi voie sá vá
ântreb ceva, voi cei de demult care aäi fost ân tabernacol. Priviäi
cànd botez eu oamenii. Ãi voi predicatorii luaäi aceasta ca un
exemplu. Eu i-am ânváäat pe acei oameni pàná cànd au avut
acea viaäá curáäitá ânainte ca ei sá meargá la apa aceea, ãi i-am
adus sá creadá cá Dumnezeu a fost obligat sá-ãi äiná
promisiunea Lui; ândatá ce ei au fost botezaäi ân numele lui
Isus Cristos, Duhul Sfànt a fost chiar acolo sá primeascá
aceasta. Ãi cànd ei au venit afará din apá, ei au primit Duhul
Sfànt. Asta-i adevárat. Dacá voi doar^
319 Pástorilor, ânváäaäi oile voastre, aduceäi-le ân Biblie aici.
[Fartele Branham bate pe Biblia lui_Ed.] Depártaäi-vá de acea
carte veche de texte a unei biserici, ãi intraäi aici jos ân Biblie
unde a ânváäat Dumnezeu, ãi voi nu veäi avea necazurile acelea.
320 Da, punerea màinile este cum putem noi primi Duhul
Sfànt, prin vreo persoaná unsá punàndu-ãi màinile.
48. Frate Bill, este aceasta^Este ân afara ordinei ca cineva sá

se ridice ãi sá dea mesaje ân limbi ân timp ce predicatorul
dá^afará Cuvàntul? Aceastá persoaná are trei ântrebári
aici.

49. Ãi cealaltá este: De asemenea, este ân afara ordinei sá se
facá la fel cànd se face chemarea la altar?

50. A treia, a treia: De asemenea, este afará din^Este ân
afara ordinei ca cineva sá se ridice ân bisericá ãi sá mustre
un predicator pentru ceva ce a zis sau a fácut ân timpul
serviciului, ãi el sá stea ân spatele catedrei sacre? Toate
aceste lucruri au fost fácute la tabernacol de càteva ori.

321 Acum, lásaäi-má sá ajung la aceasta chiar repede acum,
aceasta aparäine de bisericá acum. Eu^Acum, cátre voi
stráinii din poräile noastre, eu trebuie sá dau bisericii o micá
bátáicá acum, astfel ca voi_voi doar cumva sá vá äineäi la o
parte pentru un minut, vedeäi, dacá vreäi.
322 Ascultaäi, copiii mei! Acele daruri sunt minunate. Nimeni
nu ãtie cum vá apreciez eu, ãi eu vá iubesc cu dragoste
evlavioasá. Dar acele daruri pot fi o vátámare pentru voi dacá
nu le folosiäi ân locul corect.
323 Priviäi la oameni astázi, oameni minunaäi afará ân càmp, se
roagá pentru bolnavi ãi âncaseazá bani pentru aceea. Aceea
este greãit. Dacá un om are credinäá pentru vindecare ãi se
roagá pentru bolnavi, el ar trebui sá fie suficient de gentleman
sá se roage pentru oameni fárá bani. Muläumesc lui Dumnezeu!
Frate, eu vreau sá spun aceea, nu pentru mine, ci pentru slava
lui Dumnezeu, nici o singurá datá nu am luat vreodatá bani de
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la oameni, sau ceva de felul acela; ãi am refuzat, literar, un
milion, cinci sute de mii de dolari, ântr-o singurá ofertá. Ãi voi
ãtiäi aceasta; a fost chiar aici, ziarul. Vedeäi? Asta-i adevárat.
Aceasta nu este pentru^Cànd voi faceäi aceea, voi veäi pierde
credinäa acolo afará cu Dumnezeu.

324 Acum voi oamenii care vorbiäi ân limbi ãi aveäi darurile
limbilor, Dumnezeu sá vá binecuvànteze. Voi sunteäi necesari
ân acest tabernacol. Eu vá vreau aici. Dar, acum, lucrul este ân
ordine, sá nu faceäi aceasta niciodatá cànd predicatorul
predicá. Dacá o faceäi, voi ieãiäi din ordine. Vedeäi? Voi nu
trebuie sá o faceäi. Cáci Biblia a spus, “Duhul profetului este
supus profetului.” Ãi cànd un om predicá, el are cuvàntul, el
are audienäa, Duhul Sfànt va vorbi prin el. Cànd el terminá,
atunci este timpul pentru mesaj, vedeäi voi. Astfel sá nu ieãiäi
din ordine; dacá o faceäi, atunci voi ântrerupeäi ãi voi veäi_voi
ântristaäi Duhul Sfànt cu mesajul care merge ânainte.

325 Aici nu de mult, am fost ântr-o adunare aici sus pe undeva
ân Washington, multe mii de oameni státeau acolo. Ãi
administratorul meu, care este un adevárat expunátor al
Bibliei, el státea acolo vorbind despre vindecári Divine, uns,
Duhul Sfànt vorbea. O doamná s-a ridicat ãi a ânceput sá
vorbeascá ân limbi, ãi el a aãteptat doar un moment, apoi el a
ânceput mai departe. Duhul Sfànt a ânceput^ântristat, voi
puteaäi vedea aceasta printre oameni. El a ânceput sá
vorbeascá din nou, ãi ea s-a ridicat. El a zis, “Sorá, stai jos, ân
Numele Domnului.” A zis, “Tu eãti ân afara ordinei.” Iar
predicatorii au luat-o acolo ãi i-au fácut de cunoscut.

326 Acum, ce este aceasta, acele daruri sunt ân lume, ele sunt
acum ân bisericá. Darurile sunt ân bisericá, dar sármanii
copilaãi iau acele daruri ãi nu au ânváäátura sá ãtie cum sá le
controleze. Dacá le controlaäi greãit, voi veäi face mai multá
pagubá decàt faceäi bine. Vedeäi?

327 Ântocmai ca un om care iese afará, se roagá pentru bolnavi
ãi cineva se vindecá, zice, “Acum, tu ar trebui sá-mi dai o mie
de dolari pentru aceasta.” Acum, el a fácut mai multá pagubá
decàt bine. Ar fi fost mai bine dacá omul ar fi mers ânainte ãi
sá moará ân loc sá aducá o astfel de ocará asupra cauzei lui
Cristos.

328 Acum, cànd voi^Cànd pástorul sau evanghelistul, sau
oricine este el, predicá, sá staäi liniãtiäi. Pavel a zis sá faceäi
aceea, vedeäi. Acum, ãi apoi a zis, “Voi puteäi vorbi toäi, unul
càte unul.” Aceea este destul de adevárat. Ãi el a zis, “Aã vrea
ca voi toäi sá vorbiäi ân limbi. Aceea este bine.”

329 Dar voi nu puteäi vorbi ân limbi numai dacá aveäi darul
limbilor. Ãi fárá ândoialá cá existá multe daruri din acelea ân
aceastá bisericá acum. Existá multe daruri din acelea aici ân



176  CUVÀNTUL VORBIT

biserica Metodistá, existá multe din acelea aici ân biserica
Baptistá, dacá aceasta ar fi fost numai predicat aãa ca darul sá
poatá merge sá opereze.
330 Cum? Dacá puneäi sámànäá ân pámànt ãi nu o cultivaäi, ce
se va ântàmpla cu ea? Vedeäi, ea va zace acolo ân pulberea
uscatá, ãi putrezeãte; ea nu va face bine. Aceste daruri au fost
ân bisericá tot timpul, ânsá doar acum apa a ânceput sá cadá,
ploaia penticostalá, sá o ude ãi sá aducá roadá. Acum, folosiäi-l
ân locul corect.
331 Acum, se zice, pái, eu cred cá urmátoarea ântrebare era
acolo, persoana a ântrebat, a zis:

Cànd^cànd ei dau o chemare la altar?
332 Nu, eu nu m-aã gàndi atunci. Dacá aäi observat, ãi luaäi
Corinteni ãi o citiäi, existá unii din voi aici, dacá_dacá aveäi
daruri de vorbire ân limbi, atunci voi urmáriäi. Ân Biblie, cànd
ei au avut^dupá ce serviciul s-a terminat, binecuvàntarea lui
Dumnezeu a venit jos peste adunare, atunci au ânceput sá
vorbeascá, atunci au ânceput sá-l máreascá pe Dumnezeu. Ãi,
de fiecare datá, existá un mesaj direct cátre cineva. Nu^Voi
trebuie sá urmáriäi aceea acum. Vedeäi? Aceasta nu este doar
ceva ân fire. El va fi un mesaj cátre cineva, pentru cineva sá
facá ceva, sau ceva sá zideascá biserica. El va fi ceva sá
sláveascá biserica.
333 Acolo este unde oamenii Penticostali au adus reproã la
numele lor. Tocmai numele de Pentecost, voi âl puteäi menäiona
iar oamenii vor pleca doar ãi vor zice, “Fárá sens,” deoarece ei
au vázut o muläime de agitári; care, oamenii fiind ân sinceritate
dar nu au fost ânváäaäi.
334 Pavel a zis, “Cànd eu vin la biserica Penticostalá acolo,”
zicea, “Eu o voi pune ân ordine.” Aceasta trebuie sá fie ân
ordine, ãi totul trebuie sá fie fácut ordonat, ântocmai cum a
poruncit Duhul. Astfel el a zis, “Acum, dacá vin ânáuntru, ãi
voi toäi âncepeäi sá vorbiäi ân limbi; ãi cel neânváäat intrá, el va
zice, ‘Pái, nu sunteäi toäi nebuni?’ a ieãit afará.”
335 Aceea este chiar ceea ce face biserica Penticostalá. El a zis,
“Acum,” ãi a zis, “dacá unul dintre voi profeäeãte ãi descopere
secretele despre ceva, unul din voi fiind un profet,” cu alte
cuvinte, el a zis, “atunci nu vor cádea oamenii jos ãi vor zice
‘Dumnezeu este cu voi’?”
336 Pái, cum aã putea eu sá neg darul vorbirii ân limbi cànd eu
ar trebui sá neg darul profeäiei, eu ar trebui sá neg celelalte
daruri? Acum, cele mai multe dintre biserici, bisericile mari,
Nazarinenii, Sfinäenia Pelerinilor, ãi aãa mai departe, ei cred
cá dacá un om vorbeãte ân limbi este un drac. Aceea este hulá
âmpotriva Duhului Sfànt, la care nu este iertare. Aceea este ce
au fácut Iudeii, ãi-au bátut joc de oamenii cu Duhul Sfànt, ãi
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au fost condamnaäi ãi pierduäi, pentru aceasta. Corect! Nu a
spus Isus, “Dacá vorbiäi un cuvànt âmpotriva Duhului Sfànt,
aceasta nu vi se va ierta niciodatá ân aceastá lume sau ân lumea
care vine”? Deci fiäi atenäi; voi nu ânäelegeäi, staäi liniãtiäi.

337 Iar voi oamenii care aveäi Duhul Sfànt ãi chemaäi ân slujbe,
ânváäátori^Acum, vá puteäi imagina^aici sunt eu stànd aici
âncercànd sá ânváä, ãi aici sare un om sus, aláturi de mine, ãi
âncepe sá ânveäe chiar ân acelaãi timp, un alt om se ridicá aici ãi
càntá o càntare de bucurie? Pái, ce confuzie!

338 Pái, acela este felul cum este despre vorbirea ân limbi.
Lásaäi sá viná ân ordine, ântocmai cum âl va da Duhul, voi
puteäi vorbi ân limbi.

339 Acum voi ziceäi, “Pái, Frate Branham, eu nu má pot
abäine.”

340 Oh, da, tu poäi! Pavel a spus cá poäi. El a zis, “Dacá va fi
unul din voi, printre voi, care vorbeãte ân limbi, ãi acolo nu este
tálmácitor, el sá-ãi pástreze tácerea.” Nu conteazá càt de mult
vrea el sá vorbeascá, pástreazá-äi tácerea. Acela-i un dar, frate.
Eu_eu má rog, ca Dumnezeu sá má lase sá am o trezire aici
ântr-una din aceste zile aãa ca noi sá putem intra ân lucrurile
acelea pentru voi, ânäelegeäi. Unde puteäi vedea cá acesta este
un dar, ãi darul acela vrea sá opereze tot timpul. Vedeäi? Dar
voi trebuie sá aveäi ânäelepciunea Duhului Sfànt aici sá ãtiäi
cànd ãi cum sá operaäi acel dar. Ãi acela^

341 Voi ziceäi, “Pái, slavá lui Dumnezeu, Biblia a zis cànd vine
Duhul Sfànt voi nu aveäi nevoie de ânváäátor. El este
ânváäátorul Ânsuãi.” Oh, frate, cum poäi fi aãa de mic ân citirea
Scrip-^De ce a pus Duhul Sfànt ânváäátori ân bisericá,
atunci?

342 Ziceäi “Eu nu trebuie sá am pe nimeni sá má ânveäe. Duhul
Sfànt má ânvaäá.” El ânvaäá, printr-un ânváäátor. El a pus
ânváäátori ân bisericá.

343 El a zis, “Sunt toäi ânváäátori, sunt toäi apostoli, sunt toäi
daruri de vindecare?” Duhul Sfànt a aãezat aceste lucruri ân
bisericá, ãi El le opereazá pe toate, ãi fiecare din ele opereazá
ân ordine.

344 Acum este ca ãi cu piciorul meu; unul din ele zice, “Eu voi
merge pe aici,” celálalt zice, “Eu voi merge ânapoi pe aici.”
Acum, ce veäi face voi? Màna a zis, “Eu voi merge ân sus,” iar
cealaltá merge ân jur pe aici. Ân ce fel de formá va intra trupul?
Vedeäi?

345 Dar, acum, dacá mintea de aici zice, “Piciorelor, miãcaäi-vá
ânainte, voi amàndouá. Màná, tu mergi cu ele. Cap, tu stai
drept. Braäe, voi faceäi la fel,” toate umblá ân armonie. Acum,
cànd eu ajung acolo, eu nu mi-am folosit braäele. Acum,
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piciorul ãi-a fácut datoria, pástorul a terminat cu predicarea;
acum, braäelor, faceäi-vá datoria. Vedeäi? Vedeäi ce vreau sá
spun?

346 Pái, cum ar fi dacá braäele se ântind ânainte ân felul acesta,
“Oh, unde este acesta? Unde este acesta?” iar picioarele
predicá? Vedeäi, voi nu sunteäi acolo âncá. Vedeäi, stai ân tácere,
braäule; va fi timp pentru tine sá fii folosit dupá o vreme;
aãteaptá pàná cànd ajungi acolo. Vedeäi ce vreau sá spun?
Acela-i darul, acela-i darul Duhului ân operare.

347 Eu iubesc pe Domnul. Voi nu? Amin. Ascultaäi, eu ãtiu un
lucru pe care-l pot spune pentru voi, voi sigur aveäi rábdare;
zece ãi douázeci de minute. Acum, prieteni, priviäi aici ân felul
acesta acum. Eu^Aceasta este din càte ãtiu mai bine. Eu
trebuie sá má grábesc printr-un teanc mare din ele ân felul
acela. Dacá eu^Dacá tu nu eãti de acord cu asta, sá nu te
ceräi cu mine. Tu fii fratele meu, ânäelegi. Eu te iubesc, ãi eu
spun doar aceste lucruri deoarece aceea este ân inima mea.
Aceea este ceea ce cred eu, ãi acela-i felul ân care-l explic eu, ãi
acela-i felul cum âl aduc eu, este din Biblie.

348 Acum, dacá voi ziceäi, “Frate Branham, eu doar nu o cred
ân felul acela.” Aceea va fi perfect ân ordine, vedeäi. Noi nu ne
gàndim la vreo deosebire, noi doar vom merge ânainte ca fraäi
ãi prieteni.

349 Ãi_ãi dacá ziceäi, “Pái, eu_eu cred cá dacá eu aparäin la
biserica Metodistá sau biserica Baptistá, eu voi fi salvat
oricum.” Ân regulá, frate, aceea este perfect ân regulá. Eu âncá
te numesc “fratele meu,” pentru cá tu crezi pe Isus Cristos.
Ânäelegi? Asta-i adevárat. Deci noi vom fi fraäi ãi prieteni
ântocmai la fel.

350 Ânsá eu doar aãez jos la aceastá bisericá, aceste càteva zile
aici, Ânváäátura pentru care stá aceastá bisericá. Vedeäi? Pentru
aceea stá biserica! Ãi dacá existá aici un diacon care nu crede
ân botezul ân Numele lui Isus Cristos, ãi botezul Duhului Sfànt,
sau darurile Duhului fiind manifestate, acel diacon, chiar aici
ân timp ce eu stau aici, nu meritá sá fie ân bisericá pàná cànd el
se face ân ordine. Aceea este exact corect. Iar comitetul trebuie
sá aibá grijá de aceea. Exact! Aceastá bisericá nu este
controlatá de diaconi; aceastá bisericá este controlatá de Biblie
ãi Duhul Sfànt, singur. Da, domnule. Acum, astfel lucrurile
acelea, noi credem cá aceea este Ânváäátura acestei biserici.

351 Noi nu avem nici un fel de membri deloc. Aici nu este
nimeni membru, dar fiecare care vine este un membru, cáci noi
credem cá noi toäi suntem membri ai unui Trup prin botezul
Duhului Sfànt.

352 Ãi noi te constràngem, dragul meu frate Creãtin sau sorá, sá
fii botezat ân Numele lui Isus Cristos ãi sá primeãti Duhul
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Sfànt. Dacá tu ai primit deja Duhul Sfànt, dupá ce tu ai fost
botezat ân numele de Tatá, Fiu, Duh Sfànt, Dumnezeu sá te
binecuvànteze! Voi ziceäi, “Frate Branham, ce trebuie eu sá fac
privitor la aceasta?” Ântrebarea a fost ráspunsá. Eu pot sá spun
numai cum a spus Pavel, tu trebuie sá fii botezat din nou!

353 Acum, priveãte aici, Fapte. Sá citim aceasta, Galateni 1:9.
Notaäi-o jos, voi care notaäi aceasta. Pavel a zis, acelaãi om
care a zis aceasta, el a ânváäat acest lucru. Voi credeäi asta
acum? Este adevárat? Pavel le-a spus cá ei trebuiau sá fie
rebotezaäi din nou ân Numele lui Isus Cristos. Ãi Pavel a zis,
“Dacá un ânger din Cer^” Galateni 1:8, “Dacá un ânger din
cer v-ar ânváäa altceva ân afará de Aceasta, el sá fie pentru voi
blestemat.” Dacá el este un arhiepiscop, dacá el este un papá,
dacá el este un predicator, dacá el este un profet, dacá el este
un reverend, dacá el este un ânger din Cer, sau orice ar putea fi,
el a zis, “Dacá ei vá ânvaäá altceva ân afará de Aceasta, el sá fie
pentru voi blestemat!” Este adevárat? Ãi el a repetat-o din nou,
zice, “Aãa cum am spus, aãa spun eu din nou: dacá ei vá ânvaäá
altceva ân afará de Aceasta, sá fie blestemat!” Este adevárat?

354 Astfel Domnul sá vá binecuvànteze. Eu o citesc din Cuvànt,
ãi voi faceäi decizia voastrá.

355 Acum càäi iubiäi acea càntare buná veche:

Credinäa mea priveãte sus spre Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultá-má ân timp ce má rog,
Ia-mi toatá vina,
Ãi lasá-má din aceastá zi
Sá fiu ântreg al Táu!

356 Eu vreau sá vá ântreb ceva, pe voi din aceastá bisericá. Ca
un om muritor predicànd la oameni muritori, dàndu-mi seama
cá aceasta poate fi ultima predicá pe care o predic; ãi eu âncerc
sá predic fiecare predicá pe care o predic, ca ãi cum ar fi
ultima, ca un om muritor la oameni muritori. Acum vá ântreb,
fraäii mei, ãi concetáäenii mei ai acestei comunitáäi ãi äará,
simäiäi voi ântr-adevár cá aveäi nevoie de o mai apropiatá
umblare cu Dumnezeu dupá aceste servicii? Dumnezeu sá vá
binecuvànteze! Eu ca un^fratele vostru, vorbind cu voi,
rugáciunea mea sincerá este, cátre voi, ca voi sá primiäi aceastá
umblare mai apropiatá cu Dumnezeu.

357 Ãi fie, ca la Ziua Judecáäii, cànd aceste seri ân care am
predicat, acolo va fi ca_ca o mare bandá ânregistratá redatá ân
Ziua aceea, ãi glasul meu va ieãi, ãi eu va trebui sá stau acolo ãi
sá dau o socotealá, cáci cuvintele mele fie cá má vor
binecuvànta sau má vor condamna ân acea Zi. Ãi acelea au fost
cuvintele mele ân ultimii douázeci ãi ceva de ani, ca un mic
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báieäaã de vreo douázeci de ani, predicànd Evanghelia, ãi acum
sunt de patruzeci ãi cinci. Ãi eu nu am schimbat-O nici un pic,
deoarece eu nu am putut sá O schimb atàt timp càt Biblia
rámàne ân acel fel.

358 Am scotocit-O la episcopi ãi orice altceva, ãi niciodatá nu
am vázut unul mácar care ar putea vorbi contra Ei, conform
Cuvàntului. Ei spun^Bine, acum, eu^Acest preot, aici cu
càteva zile ân urmá, el a zis, “Rev. Branham, noi nu luám
Biblia, aceasta este biserica, pentru noi.” Astfel voi nu puteäi
vorbi cu omul acela. Dar dacá voi o veäi baza-o pe Biblie, aceea
este diferit. Vedeäi?

359 Má rog ca Dumnezeu sá^Fiecare dintre prietenii mei
Catolici de aici, ãi fiecare dintre prietenii mei Protestanäi, ãi
chiar^Ei nu mai sunt^Dacá vreunul^eu_eu doar vá
iubesc pe fiecare din voi. Ãi Dumnezeu ãtie dacá aceea este
adevárat sau nu. Urmáriäi ân ràndul de rugáciune, cànd
orbul_orbul ãi ologul, Acesta nu zice, “Catolic.”

360 Aici stá un om chiar aici la plat-^chiar aici, un Catolic,
pe moarte cu cancer, màncat; el a venit la casa mea, ãi Duhul
Sfànt a venit peste el, l-a vindecat de cancerul acela. El nu i-a
spus dacá el era Catolic sau nu; eu nu i-am zis un cuvànt. El a
venit acolo, a fost botezat ân Numele lui Isus Cristos ãi a primit
Duhul Sfànt. Acolo ãade omul chiar acolo, un om de afaceri din
Louisville. Da. Vedeäi?

361 Eu nu vá ântreb dacá sunteäi un Catolic sau nu. Aceasta-i
dacá inima voastrá flámànzeãte dupá Dumnezeu. “Ferice de cei
ce flámànzesc ãi ânseteazá dupá neprihánire, cáci ei vor fi
sáturaäi.” Este adevárat? Amin. Domnul sá vá binecuvànteze.

362 Càäi cunoaãteäi aceastá càntare buná veche, Binecuvàntatá
Fie Legátura Care Leagá? Càäi oameni peste vàrsta de
patruzeci de ani sunt aici, ridicaäi-vá màinile cu mine, ãi ziceäi,
“Âmi amintesc càntarea veche, de patruzeci de ani,
Binecuvàntatá Fie Legátura Care Leagá”?

Binecuvàntatá fie legátura care leagá
Inimile noastre ân dragoste Creãtiná;
Pártáãia de gàndiri asemánátoare
Este ca cea de sus.

363 Nu vá plac acele càntári vechi? Ascultaäi, eu vreau sá spun
aceasta, dacá aveam mai multe din acele càntári vechi ân loc de
aãa de multe din aceste agitári pe care le avem, eu cred cá
biserica ar merge mai bine. Mie âmi plac acele bune, càntári
vechi care au fost scrise de Duhul Sfànt, acelea din timpuri
vechi.

364 Eu obiãnuiam sá amintesc de un om de culoare, care státea
ân spatele casei, acolo jos ân munäii din Kentucky. Cànd el
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obosea, el ãedea pe acel vechi_vechi buãtean ãi âãi bátea
màinile de buãtean. Mi-l amintesc tot aãa de bine, avea o dungá
micá de pár alb ân jurul capului. El cànta acea càntare veche, o
càntare veche:

Eu voi ânvia ãi merg la Isus,
El má va âmbráäiãa ân braäele Lui;
Ân braäele Salvatorului meu drag,
Oh, acolo sunt zece mii de alinári.

365 Nu avea prea multá melodie. Càäi aäi auzit vreodatá acea
càntare veche? Doamne! Aceea este frumos. Ascultaäi.
[Sfàrãitul ânregistrárii_Ed.] `



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

Aceste Mesaje prin Fratele William Marrion Branham, date la Tabernacolul
Branham ân Jeffersonville, Indiana, U.S.A., au fost luate de pe benzi
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