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Întrebári îi Ráspunsuri

despre Evrei, partea II

303 Eu vreau ântài sá muläumesc fiecáruia dintre voi care au
primit mesajul sá “vá rugaäi pentru soäie.” Ea a fost foarte,
foarte bolnavá. Noi nu am ãtiut ce a fost, ãi nu ãtim ce a avut
loc, ea doar a vomitat tare ãi ea a fost practic inconãtientá, ãi
febra aproape o sutá ãi cinci [ân grade Fahrenheit_Trans.], a
trebuit sá o äiná ânfáãuratá ân páturi cu gheaäá. Astfel^dar ea
este bine acum. Febra toatá s-a dus, ãi ea este bine. Astfel ea
este ângrozitor de slabá, a pierdut aproape zece livre, presupun
eu. Ea nu a^Ân seara aceasta ea a ânghiäit prima ei gustare de
duminicá. Ãi astfel ea a fost foarte bolnavá, ãi noi ne-am
âncrezut ân Domnul pentru ea, ãi El doar a adus-o prin acestea.
Acum noi vrem sá vá spunem sá continuaäi sá vá rugaäi ca ea
sá-ãi recapete tária.

304 Ãi acum, acest sfàrãit de sáptámàná care vine, cu voia
Domnului, eu trebuie sá merg la Miami. Bátrànul meu prieten,
Fratele Bosworth, se duce Acasá, ãi el este ân vàrstá de aproape
o sutá de ani acum. Ãi el m-a chemat, el a zis, “Frate Branham,
vino ãi viziteazá-má chiar imediat, eu vreau sá-äi spun ceva
ânainte sá má duc.” Ãi el^Ei bine, eu cred cá el vrea sá se
roage pentru mine, ãi doar sá-ãi puná màinile peste mine
ânainte de a pleca, ãtiäi.

305 Ãi eu_eu sper cá eu pot sá-mi ânchei zilele mele cu o
reputaäie ca F.F. Bosworth. Dintre toäi oamenii pe care-i
cunosc din lume, fiecare om pe care l-am ântàlnit vreodatá ân
lume, eu nu am ântàlnit un om cu care sá fiu aãa de doritor sá
má aseamán, ca F.F. Bosworth; ca_ca un lucrátor, ce vreau sá
spun. Eu nu am auzit o persoaná, prin toatá lumea, nicáieri,
vreodatá sá facá o afirmaäie despre F.F. Bosworth decàt ceea
ce a fost ântocmai exact totul “un Creãtin,” ãi totul “un frate
adevárat.”

306 Despáräirile lasá ân urma noastrá urme de paãi pe
nisipurile timpului. El este un frate minunat, ãi el este foarte
bátràn acum, aproape de o sutá. Astfel el_el doar merge Acasá,
aceasta-i tot, ãi el mi-a spus. El ãtia cá pleacá, ãi el doar
aãtepta. El a zis cá cel mai dulce timp din viaäa lui este chiar
acum cànd el doar aãteaptá, dar a zis cá el ãtie cá se duce.

307 Eu am zis, “Eu trebuie sá merg la Michigan ân aceastá
saptámàná, Frate Bosworth.”
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308 Ãi el a zis, “Ei bine, sá nu o faci prea lungá, Frate
Branham, eu nu pot sá durez prea mult. Eu devin mai slab tot
timpul.”
309 Astfel el este prea mult un prieten pentru mine, sá nu merg
jos. Acum, dacá eu trebuie sá zbor jos, eu voi_eu voi zbura
ânapoi ãi poate voi fi ânapoi pentru cel puäin duminicá seara;
dacá nu, ei bine, atunci eu va trebui sá conduc, ãi ar putea sá-
mi ia puäin mai mult.
310 Ãi rugaäi-vá pentru Fratele Bosworth. Doar rugaäi-vá ca
Dumnezeu^ãi cànd El âl ia pe bátrànul patriarh, ca El doar
sá trimitá un car de foc ãi sá-l ia sus, vedeäi. Eu âl iubesc, el a
fost ca un tatá pentru mine.
311 Un alt om bátràn^el ãi fratele Seward. Eu_eu cumva
sunt de partea celor bátràni, eu_eu âi iubesc. Ãi bátrànul Frate
Seward, el a mers sá doarmá astfel, de asemeni. Desigur,
Fratele Seward nu a fost chiar aãa de bátràn, eu nu cred, ca
Fratele Bosworth.
312 Ãi rugaäi-vá pentru Fratele Bosworth. Nu este totul cu
trandafiri ân jurul locului, ci este_este^El are nevoie de
rugáciunile voastre, dar nu aãa de mult pentru nimic ci doar a
lui^ca Dumnezeu sá-l lase sá plece ân pace.
313 Acum^Ãi apoi vrem sá ne amintim, de asemeni, cá màine,
cu voia Domnului, vom ângropa pe unul din prietenii noãtri din
aceastá bisericá, Fratele Sol Coates. El a fost aici de càteva ori,
a lucrat ân oficiul poãtal cu anii. Ãi el a murit acolo la spitalul
Veteranilor seara trecutá. Fratele Cox ãi eu am mers acolo sá-l
vedem, ãi el a avut^destul de scázut. Ãi el este dus acum, un
Creãtin. Ãi noi urmeazá sá-l ânmormàntám de la Coot_casa
funebrá Coots màine dupá-masá la ora unu, Fratele Neville ãi
eu. Trio Neville vor cànta; ãi noi vom âmpáräi serviciile, Fratele
Neville ãi eu. Aceea este, eu nu am ãtiut cànd am fácut
aranjamentele doar cum, ãi pe seama lui Meda. Ãi astfel,
atunci, funerarul lui va fi màine dupá-masá la ora unu, la casa
funebrá Coots.
314 Ãi apoi, la ora douá, vineri, un D-l Wheller. Noi l-am numit
Pod Wheller; el este un, eu am uitat de fapt care este a lui
corect^Ãi, voi ãtiäi, eu-eu doar am vázut aceasta ân ziar ãi nu
am ãtiut cine era, pàná cànd am aflat. El a fost un vecin de-al
nostru muläi ani, ãi_ãi el doar a murit. El a fost chiar aici ân
faäa bisericii, serile trecute, ãi eu am âncercat sá-l fac sá viná la
bisericá. Serile trecute, cu vreo trei sáptámàni ân urmá, a stat
chiar acolo, ãi eu doar âncercam sá-l conving sá viná ân
bisericá. Deoarece, eu nu cred cá el a mers la bisericá sau sá fi
avut vreo profesiune de vreun fel, deãi el are un báiat care este
un predicator Baptist. Dar el nu avea vreo profesiune [de
credinäá_Trans.] de vreun fel, deãi el are un báiat care este un
predicator Baptist. Dar el nu a avut vreo profesiune de care sá
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ãtiu eu, ãi el s-a dus acum sá-l ântàlneascá pe Dumnezeu. Astfel
aceea va fi vineri dupá-masá la ora douá la casa funebrá Coots.
Ãi de asemeni, Fratele Neville ãi aceia vor cànta, ãi la acel
funerar acolo.
315 Ãi astfel, dacá unii din voi care vor sá participe la servicii,
aceea este màine la 2:00^sau màine la 1:00. Cred cá aceea este
corect. Nu este, frate? Ãi 2:00, cealaltá. Este corect? 2:00 la casa
funebrá Coots.
316 Ãi acum, duminicá dimineaäa^sàmbátá va fi
transmisiunea. Ãi Fratele Neville vá v-a ânãtiinäa probabil, pe
atunci, doar ce^dacá putem avea un serviciu de vindecare
pentru duminicá seara, sau ân ce timp vom fi ânapoi dacá eu
zbor jos la_la Florida sá-l vád pe Fratele Bosworth. Eu doar
nu ãtiu cum má voi despáräi de el, el este un prieten vechi aãa
de drag. Ãi probabil este ultima datá sá ne ântàlnim, dacá
Domnul o permite, pe acest pámànt. Ãi el^eu nu ãtiu dacá
pot sá plec de la el imediat sau nu; ãi eu nu vreau sá má despart
de el, dar, voi ãtiäi cum este, tu ai alte lucruri pe care trebuie sá
le faci.
317 Acum existá o afirmaäie pe care mi-ar place s-o zic aici ân
timp ce nu sunt prea muläi, ãi oameni care sunt prietenii mei.
318 Sunt bucuros sá vád pe Sora Smith acolo. De prima datá
cànd o vád dupá mult timp. Cum eãti Sorá Smith? De un an,
Doamne, eu cred cá ultima datá cànd te-am vázut^[Sora
Smith vorbeãte_Ed.] La Benton Harbor, eu sper sá ajung acolo
sus càndva. Aceea este bine. Eu cred cá ultima datá cànd te-am
vázut, a fost la un serviciu funebru ân Louisville. Ãi âmi
amintesc de Sora Smith foarte bine. Cum noi^Eu veneam sá
o iau cu un camion cànd mergeam jos la bisericá. Smoala veche
de cárbuni atàrnànd afará ân spatele lui ãi aripile se
bálángáneau ân sus ãi-n jos, ãi era frig; ãi eu, cu un picior
státeam ân afará. Oh, Doamne. Multá apá a trecut pe ràu de
atunci, Sorá Smith. Da, domnule. Ei bine, noi muläumim
Domnului pentru amintirile acelea preäioase, ãi âncá Âl iubim.
319 Un lucru, cineva s-ar putea ântreba, seara trecutá^Eu
vorbeam cu Fratele Fleeman aici afará pe stradá. Ãi càndva
cineva a zis, “Ândatá ce serviciul se terminá, ce-l face pe
Fratele Branham doar sá decoleze ãi sá plece?”
320 Iatá ce este, soäia mea este singurá. Vedeäi? Ãi dacá eu
âncep sá vorbesc, eu voi vorbi jumátate din noapte, ãi ea este
acolo, stànd treazá acolo singurá cea mai mare parte a
timpului. Ãi acela-i motivul cá má grábesc afará, sá merg
ânapoi la ea, voi vedeäi, din timpul de noapte; deoarece eu
ajung sá vorbesc, eu vorbesc prea mult. Eu voi vorbi cu acesta
o jumátate de orá. Eu doar nu pot merge pe acolo ãi sá zic,
“Cum eãti tu ân seara aceasta? Cum eãti tu? Cum eãti tu?” Eu nu
fac aceea. Eu doar má opresc ãi âncep sá vorbesc; ãi cineva
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âncepe sá vorbeascá despre ceva, ãi atunci eu sunt acolo pentru
o orá. Vedeäi? Ãi de aceea, ea stá treazá ãi aãteaptá ãi aãa mai
departe. Ãi de aceea este aãa. Eu doar nu am vrut ca voi sá
gàndiäi cá era deoarece eu nu am vrut sá ântàlnesc pe prietenii
mei ãi sá dau màinile cu ei, ãi sá exprim pártáãia noastrá ãi aãa
mai departe, ci doar era un caz de felul acela.

321 Astfel, acum, fiecare sá fiäi ân rugáciune pentru bolnavi ãi
âmpováraäi.

322 Ãi D-na Harvey este ân tot necazul acela, ea se face bine.
Da, domnule. Ãi eu nu vád^Eu^Acum acolo poate fi, din
càte ãtiu eu, cineva, un doctor aici. Ãi dacá eu sunt greãit la
aceastá platformá, Dumnezeu sá má ierte. Dar eu cred cá
Dumnezeu âi va äine pe doctorii aceia ráspunzátori pentru ceea
ce ei i-au fácut femeii. Eu_eu cred ân chirurgie, eu cred ân
medicamente. Desigur, eu o cred. Eu cred cá Dumnezeu i-a
trimis aici sá ne ajute, ântocmai la fel cum El a trimis mecanici
pentru maãini ãi aãa mai departe. Dar femeia aceea micá,
doctorul a pus-o pe spate, ãi a zis, “Ea era pliná de cancer, nu
este nimic de fácut acolo.” Micuäa mamá la o grámadá de copii.

323 Eu am mers jos la ea, ãi am âncercat sá-i explic cum cá prin
rugáciune^Ãi_ãi ea este doar o femeie tànárá, cam de
douázeci ãi cinci. Ãi cum cá Dumnezeu i-a vindecat bebeluãul
ei, este numit “copilul minune” acolo la spitalul de copii acum,
de meningitá. Ãi de o astfel de stare teribilá a_a copilaãului
cum era, ãi Domnul l-a vindecat chiar imediat. Ei, doctorii, nu
o puteau ânäelege. M-am dus jos la D-na Harvey, ãi am zis,
“Acum, D-ná Harvey, doctorii renunäá la tine?”

324 “Da, domnule. Este^”

325 Ãi soäul ei a zis, “Da, nimic nu se poate face, ea doar este
pliná de cancer.”

326 Eu am zis, “Ei bine, acum ce vrem noi sá facem, este sá
credem ân Dumnezeu, cá Dumnezeu va_va vindeca^te v-a
vindeca.” Ãi am zis, “Cum se ântàmplá, cancerul s-ar putea sá
nu plece imediat; dar dacá ne rugám, atunci viaäa din cancer
pleacá. Tu poäi fi bolnavá cam pentru o vreme âncá, ãi_ãi” am
zis, “tu poäi primi alinare imediat.” Ãi am zis, “Apoi dupá
càteva zile tu poäi deveni mai bolnavá decàt oricànd.” Dar am
zis, “Tu trebuie sá-äi pui credinäa âmpotriva cancerului.” Am
zis, dacá cancerul tráieãte, tu mori. Dacá cancerul moare, tu
tráieãti.” Ãi am zis, “Acum ne vom ruga.”

327 Ãi ne-am rugat, ãi cu fiecare dovadá pe care am vázut-o,
Dumnezeu i-a atins trupul femeii. Ãi imediat ea s-a fácut mai
bine, ea a mers acolo sá viziteze pe mama mea, ea a vizitat prin
cartier, (cànd ea era ântr-o astfel de mizerie) nu avea nici o
durere. Ãi apoi dupá vreo trei zile ea a ânceput sá deviná
bolnavá din nou.
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328 Ãi apoi a ajuns sá afle cá oraãul a zis cá ei “vor pláti
factura doctorului, dacá doctorii o vor opera.”
329 Ãi acum dacá eu sunt greãit, Dumnezeu má iartá. Dar ei au
luat femeia acea tànárá, au fácut un “cobai” din ea. Ei au luat-
o acolo afará, ãi i-au scos chiar intestinele din stomacul ei, ãi
fiecare lucru. I-a luat ãi de la acäiunea urinei ãi a intestinului,
ãi le-au scos afará pe margine. Ãi a fost pe masa de operaäie
nouá ore ãi ceva. Felceriäa a zis, “A arátat ca vasul
mácelarului, unde ei i-au aruncat páräile interioare, din loc ân
loc, ãi au pus ovare din plastic ãi tuburi din plastic.” Aceea este
dur, dar aceea este adevárat. Ãi intestine din plastic ãi lucruri
ca acelea, ãi au lásat femeia sá zacá ân starea aceea, o mamá
micá. Eu zis, ân felul meu de a o gàndi, doctorii aceia sunt
vinovaäi de ucidere.
330 Ea le-a spus, ea a zis, “Fratele Branham s-a rugat pentru
mine.” Ãi a zis, “Noi vom crede cá cancerul nostru este^cá
cancerul este mort.”
331 A zis, “Eu am ceva veãti pentru tine, ‘Cancerul táu este
viu.’”
332 Cum putea el sá o spuná? Acesta a fost ân interior, nici o
razá X nu poate sá o spuná. Cancerul este o^Voi nu puteäi
spune cancerul prin raze X, el ânsuãi este carne, tu nu-l poäi
vedea. Acolo era numai un lucru de fácut, au táiat ân femeie ãi
au táiat-o ân bucáäi. Asta-i tot. Acum dacá ea a fost o mamá
micá, eu doar aã fi lásat-o sá-ãi âncerce credinäa cu Dumnezeu
ân loc sá o facá un “cobai” din cineva ca aceea. Acum dacá
eu_dacá eu sunt greãit, dacá eu_dacá eu am motivul greãit, eu
vreau ca Dumnezeu sá má ierte, vedeäi. Deoarece eu nu vreau
ca voi sá vá gàndiäi cá eu nu cred ân operaäii sau nu cred ân
doctori ãi lucruri. Aceea este ân ordine. Dar eu cred cá voi ar
trebui sá ãtiäi ce faceäi ânainte sá sápaäi ântr-o persoaná, sá nu-i
folosiäi doar ca experienäá ân felul acesta. Asta-i adevárat. Ãi
acum, desigur, ea nu poate trái. Aceasta-i tot. Dacá ea tráieãte,
aceasta va fi desigur una dintre cele mai mari minuni care s-au
ântàmplat vreodatá. Cànd femeia a privit jos ãi a vázut cá
intestinele ei pe o parte, ãi rinichii ei trebuiau sá acäioneze pe
partea cealaltá, ea doar a leãinat ân felul acesta, a trecut^Pái,
acesta nu era un lucru^sármana micuäá era dusá. Ãi doar ân
vàrstá de vreo douázeci ãi doi sau douázeci ãi cinci de ani
mamá cu trei sau patru copii mici de crescut. Cel mai
ânduioãátor lucru pe care l-am auzit ân viaäa mea. Am zis, “Ân
felul meu de gàndire, doctorul este vinovat de^Dacá el a luat
femeia aceea doar pentru o experienäá pentru cá oraãul urma
sá pláteascá pentru ea, atunci aceea este greãit, nu ar trebui sá
fie permis.
333 [Un om ântreabá dacá Dumnezeu poate reface femeia_Ed.]
Ei bine, eu âäi spun, frate, aceasta_aceasta nu este imposibil. Ãi
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aceasta este_aceasta nu este^Este_este posibil, ãi de
asemeni probabil. Deoarece eu cunosc un om care a avut un
braä táiat, ân California (voi toäi o äineäi la curent voi ânãivá ân
ziar), pentru care s-a fácut rugáciune, ãi acest braä a fost táiat
de aici sus, deja a crescut jos âncàt degetele ieãeau pe el acum;
prin cot, prin âncheietura màinii, prin palmá, ãi páräi din
articulaäia degetelor au fost ânapoi pe degete, ânäelegeäi.
Aceasta este ân, eu cred, Herald of Faith ân fiecare luná. Chiar
cànd el âãi are màinile ântinse ân felul acesta; a arátat de unde
i-a fost táiat braäul, unde a crescut afará. Ân fiecare luná cum a
venit, timp de aproape un an.

334 [Omul vorbeãte din adunare din nou_Ed.] Sigur, aceea este
corect. Eu cred^Acesta_acesta_acesta este un lucru rar,
vedeäi, este un lucru foarte rar. Din cànd ân cànd am auzit
despre el. Acum, cu Fratele Bosworth, el s-a rugat pentru o
femeie ântr-o seará. Ãi eu am avut una ân adunarea mea. Dar a
Fratelui Bosworth a fost instantaneu; a mea a cam durat un pic
ca aceasta sá se facá.

335 El s-a rugat pentru o femeie^Acum, eu am citit
márturisirea femeii. Avea cancer, fárá nas; i-a màncat nasul
jos. Ãi ân dimineaäa urmátoare femeia avea nas. Acum, eu ãtiu
aceasta^Acum, acela-i a Fratelui Bosworth, ân cartea lui
numitá Cristos Vindecátorul, eu cred, sau, Aducátorul De
Bucurie, una. Acum, este ân márturisirea femeii, cu numele ãi
adresa ei. Ãi ea are vecini ãi doctori ãi fiecare alt lucru sá o
dovedeascá, cá s-a ântàmplat.

336 Acum, la Little Rock, Arkansas, ântr-o seará ântr-o camerá,
eu má rugam acolo^nu Little Rock, ci Jonesboro. Cá m-am
rugat^Am zis, “Eu voi sta pàná cànd má rog pentru ultima
persoaná.” Eu am fost opt zile ãi nopäi ân platformá, vedeäi. Ãi
apoi^ãi prin camerá acolo era o femeie sá viná sus, âãi avea
batista ridicatá ân felul acesta, ãi m-am gàndit cá ea plàngea.
Ãi am zis^Oh, eu presupun cá era ora douá sau trei
dimineaäa, am zis, “Nu plànge, sorá, “Dumnezeu este
vindecátorul.”

337 Ea a zis, “Eu nu plàng Frate Branham.” Ea a mutat-o; ea
nu avea nas, vedeäi. Doctorii au zis^Cancerul i-a màncat jos
pàná la osul alb ân al ei^ei au arátat. Ãi eu m-am rugat
pentru ea, ãi am cerut Domnului sá o vindece.

338 Ãi cam patru sau cinci sáptámàni de atunci, am fost ân
Texarcana. Ãi acolo era un domn âmbrácat frumos care ãedea
acolo, el a zis, “Aã putea avea doar un cuvànt, Frate
Branham?”

339 Ândatá ce el a ajuns sus la platformá, unul din uãieri a
âncercat sá-l facá sá stea liniãtit. Am zis, “Ei bine, sá vedem.”

340 El a zis, “Tu o recunoãti pe aceastá doamná tànárá?”
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341 Am zis, “Nu, nu o cunosc.”
342 Ea a zis, “Dacá ai privit la aceastá fotografie tu ai
recunoaãte-o.” Ãi el era un exterminator la_la Texarkana, ãi
aceea era mama lui cu un nas nou nouä crescut, tot aãa de
format ca celálalt.
343 Acum aceea aratá cá Dumnezeu^Eu am vázut aceea
fácutá. Acum, Dumnezeu ar putea sá facá asta pentru micuäa
D-ná Harvey. Ãi má rog ca El sá o facá, cáci micuäa sármaná
vrea sá tráiascá.
344 Frate Tony, ai avut tu ceva? [Fratele Tony raporteazá o
vindecare_Ed.] Asta-i adevárat. Amin. Amin. Da, aceea este
bine, de asemeni. Da, El sigur o va face, El este un vindecátor.
345 [Un alt om comenteazá_Ed.] Da. Da. Da, frate. Amin.
Sigur. Da. Eu sigur aã^Ãi eu aã spera cá Dumnezeu äi-l
reface, fiule, tu o poäi lua drept ânapoi ãi sá-i aráäi. Aceea este
chiar exact. Este pentru o márturie spre slava lui Dumnezeu,
rugaäi-vá ca Dumnezeu sá o facá. Oh, El_El^Dacá El este
Atotputernic Dumnezeu, El poate face toate lucrurile. Dacá El
nu o poate face, toate lucrurile, El nu este Dumnezeul
Atotputernic.
346 Existá ceva care ne-a fácut ceea ce suntem, ân felul ân care
suntem, sau noi am fi avut un_un cap ca o pasáre, sau ceva ca
acela; dacá nu era o mare inteligenäá ân spatele nostru sá facá
pe fiecare din noi cu o trásáturá, sá facá un stejar, un plop, un
palmier, ãi_ãi sá diferenäieze ântre ei ce_ce sunt ei. Sá nu ne
facá cu^unii cu blaná, ãi unii cu pene, ãi unii cu piei, ca
voi^Vedeäi, este_este o mare inteligenäá ân spatele aceluia,
care_care guverneazá aceea. Desigur El äine toate lucrurile ân
màinile Lui. Ãi eu ãtiu cá El poate face toate lucrurile. Ãi noi
ne vom ruga pentru aceea, ne vom ruga.
347 [Un alt om vorbeãte din adunare_Ed.] Corect. Noi avem^
348 [Sora Snyder zice, “Frate Billy, scuzá-má”_Ed.] Da,
doamná, aceea este ân ordine, mergi ânainte. [Sora Snyder
raporteazá “vindecatá” cànd Fratele Branham s-a rugat pentru
ea duminica cealaltá_Ed.] Amin. Tu ãtii, eu am âncercat sá má
gàndesc, Sorá Snyder, odatá cànd am stat aici ân ungerea
aceea, m-am gàndit^I-am spus Fratelui Cox, am zis, “Eu nici
mácar nu voi mai âncerca acele adunári de discernámànt jos la
Tabernacol.” Oh, tu nu ãtii cum Diavolul acela má bàrfeãte ân
jur la unii, sorá. Cum_cum o face el! Tu ãtii, spunàndu-mi
despre aceste discernári.
349 Ãi aici, s-a ântàmplat sá aflu cá sora D-nei Wood de aici^
Eu nu am vázut niciodatá pe vreunul din rudele lor. O grámadá
din ei au fost vindecaäi ân timpul acela, ãi fiecare^Pái, ãtiäi, a
fost un mare procentaj din oamenii aceia care au fost
vindecaäi. Ãi dupá^Lucrul ciudat acum; sora ei, eu am
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màncat cina cu ea ântr-o seará, cam cu douá sáptámàni ânainte
de aceea, ^Oh, este jos de tot ân munäii din Kentucky, ãi eu_
eu doar ãtiu cá ea avea un glas ca D-na Wood, ãi nu a fost prea
luminos ân camerá. Ãi eu nu i-am acordat vreo atenäie oricum,
eu vorbeam mai mult cu soäul ei, ea s-a separat. Noi am mers
afará ãi am stat jos ãi am màncat; ãi am venit ânapoi ânáuntru,
eu am vorbit cu soäul ei, m-am ridicat ãi am mers ânainte afará.
Ãi Dumnezeu care este Judecátorul meu solemn ãtie (a stat
làngá acest amvon) eu nu am recunoscut femeia aceea.
350 Ãi apoi dupá ce serviciul de vindecare s-a terminat, am
fácut chemarea la altar pentru pácátoãi sá se pocáiascá. Ãi ea a
fost foarte arogantá âmpotriva Acestuia; ãi ea s-a pocáit ãi ãi-a
predat viaäa lui Cristos, ãi-a ridicat màna cá ea ãi-ar preda
viaäa lui Cristos, ãi a plàns. Dupá ce toatá ungerea s-a dus;
fácàndu-mi chemarea la altar, ãi aãa mai departe. Ãi apoi s-a
ântàmplat sá má ântorc, ãi aici era o viziune, ãi am vázut pe
fratele ei; care era o sorá, aceasta era sora lui, ãi ei âmpreuná.
351 Ãi am crezut cá era soäia lui Charlie, deoarece am ãtiut
ãezànd la masá zilele trecute, acolo jos la_la casa lui Charlie
^Soäioara lui, micuäá mititicá, Domnul mi-a arátat un necaz
pe care l-a avut ea. Ãi chiar din ceasul acela, Domnul i-a atins
trupul, ãezànd acolo la masa ei acum. Tony, unde eram noi,
acolo jos, am mers sá vànám veveriäe. Ãi Domnul i-a atins
trupul ãi a luat lucrul acesta pe care âl avea de purtat toatá^
pentru restul vieäii ei, la o parte de la ea; doar ãezànd acolo. Ãi
femeia micá ântotdeauna mànca sus de tot la celálalt capát al
mesei, dar astázi, ea vine chiar ân jur, ãi âãi mutá scaunul
ânáuntru, ãi mánàncá chiar aláturi de mine. Ea nu ãtia ce fácea.
Soäul ei ãezànd ân felul acesta, ãi Fratele Bank ãezànd acolo, ãi
noi vorbeam. Ãi ea s-a mutat roata, ãi ãi-a adus scaunul, ãi l-a
aãezat aici làngá mine. Ãi aceasta a fost cu un scop, Domnul a
arátat o viziune chiar acolo. Ãi eu l-am chemat pe soäul ei
afará, deoarece era o boalá de femei, eu am ânceput sá-i spun
despre ce s-a ântàmplat. El a zis, “Frate Branham, acela este
exact felul cum s-a ântàmplat, exact ân felul acela.” Ãi acolo el
i-a spus ei, ãi Domnul a vindecat-o. Ân regulá.
352 Ãi apoi dupá ce serviciul s-a terminat serile trecute, ãi
aceastá altá sorá, eu l-am vázut pe acest tànár Charles ãi
aceastá femeie âmpreuná. M-am gàndit, “Aceea trebuie sá fie
soäia lui; dar soäia lui este una blondá, ãi aceasta este o femeie
cu párul negru. Ãi s-a ântàmplat sá observ cá viziunea s-a
mutat dincoace ântr-un colä aici. Ãi ea ãedea acolo ãtergàndu-ãi
ochii ãi Domnul a arátat o viziune dupá ce ea era^chemarea
la altar^dupá ce adunarea de rugáciune s-a terminat,
vindecarea bolnavilor, ãi chemarea la altar s-a fácut, ãi
Dumnezeu a aãteptat pàná ce ea s-a pocáit ãi ãi-a dat viaäa Lui
ãi apoi s-a ântors ân jur ãi a vindecat-o. Ãi ea a avut^ bolile ei
au avut-o umflatá cu anii. Ãi ea a mers jos aãa de mult, ãi
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fiecare lucru, pàná cànd ãi picioarele i s-au zbàrcit unde toate
au trecut de la ea (otrávurile) din trupul ei. Se simte mai bine
decàt s-a simäit vreodatá de muläi ani, vedeäi. Ãi cum Domnul
prin harul Lui uimitor face aceea! Eu cred cáci cam aceea este
povestea; nu-i aãa, Sorá Wood? Ãi cum face El! Dupá^Ce
spui? [Sora Wood zice, “Ea a slábit ãapte livre sáptámàna
trecutá”_Ed.] Ãapte livre ântr-o sáptámàná. Oh, El este
Dumnezeu! Nu este El?
353 Acum, eu vá spun, motivul cá i-am spus Fratelui Neville
^M-am gàndit cá poate el a avut un mesaj pentru deseará. El
a zis, “Nu,” el nu a avut. Ãi eu am càteva ântrebári aici care au
fost rámase, eu m-am simäit obligat moral sá vin aici jos ãi sá
ráspund la aceste ântrebári. Apoi eu am âncá douá sau trei pe
care probabil cá nu le iau ân seara aceasta.
354 Eu vreau sá vá arát cá unele tocmai mi-au fost ânmànate de
la un predicator. Fratele Neville doar^sau Beeler doar mi le-
a adus. [Fratele Branham ráspunde la urmátoarele opt
ântrebári ân Partea a III-a, âncepànd la paragraful 668, ca
numerele de ântrebare de la 67 la 74_Ed.]:

Ce reprezintá pietrele ân Apocalipsa 21:19 ãi 20?
Explicá cele patru fápturi din Apocalipsa 5. ^El vrea sá
spuná 6; nu este Apocalipsa 5, este 6, eu cred.
Ãi cine sunt cei douázeci ãi patru de bátràni?
Ce a ânsemnat aäa cárámizie din Geneza 38?
Unde sunt sá fie trimise darurile privind moartea celor doi
martori, Apocalipsa 11?
Unde vor fi Sfinäii dupá domnia de o mie de ani? Ãi ce fel
de trup vor avea ei?
Cum vom judeca noi ângerii?
Ce devine párul despre ângerii din I Corinteni?

355 Vorbeãti despre unele bune, acelea sunt unele bune. Eu
probabil nu voi ajunge la ele ân seara aceasta, dar dacá va voi
Domnul, eu voi âncerca sá ajung la ele data viitoare cànd venim
ânáuntru pentru aceea.
356 Eu am unele destul de bune aici ân seara aceasta; astfel noi
doar ne vom ruga acum ãi cer Domnului sá ne ajute, ãi noi
mergem chiar ân ele pentru urmátoarele, oh, treizeci ãi cinci,
patruzeci de minute.
357 Acum, binecuvàntatule Tatá Ceresc, noi Âäi suntem
recunoscátori pentru tot ce Tu ai fácut pentru noi. Ãi, oh, este
aãa de uimitor cum cá harul Táu ajunge jos la noi. Eu má
gàndesc acum, seara trecutá, ãi tovaráãa aceea micá a mea, oh,
aãa de bolnavá, ãi Tu ai venit pe scená. Febra ei a ânceput sá
scadá chiar din ceasul acela, ãi a trecut complet acum. Eu Âäi
muläumesc. Ãi^doar má rog ca Tu sá fii cu toäi ãi fiecare care
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au pus o cerere ân seara aceasta. Ãi puäin cunoaãtem noi, pàná
cànd ajunge la casa noastrá proprie, ce ânseamná, o micá
rugáciune. O Dumnezeule, ce^càt_càt de real devii Tu. Ân
ceasul acela cànd un doctor va pleca, ãi zice, “Eu nu ãtiu, eu
niciodatá nu am vázut nimic acäionànd ca aceasta,” ãi atunci
Domnul Isus se mutá ânáuntru pe scená.
358 O Dumnezeule, Tu eãti aãa de real pentru noi, ãi noi suntem
aãa de fericiäi pentru aceasta. Ne rugám ca Tu sá ne ieräi de
toate cáile noastre leneãe, ãi cáile noastre stupide. Ãi, oh, doar
aminteãteäi de noi, Doamne, cá noi suntem carne umaná ântr-o
lume ântunecatá, o lume de ântuneric ãi pácat ãi haos. Ãi noi
privim printr-o perdea, aãa cum era, peste faäa noastrá, ãi noi
vedem numai ãi ãtim aãa cum vedem noi omeneãte aici. Dar
ântr-o zi cànd válul acela este ridicat, noi Te vom vedea faäá ân
faäá ãi cunoaãtem aãa cum suntem cunoscuäi. Aceea este ziua
dupá care tànjim noi.
359 Noi ne rugám Tatá, acum, ca Tu sá ne ajuäi aãa cum
âncercám sá âmpáräim la oameni Cuvàntul lui Dumnezeu,
conform cu cererile lor. Ia toate bolile de la noi. Noi avem
nevoie de Tine, Doamne. Ãi ne rugám ca Tu sá oferi aceasta.
Lasá ca ândurárile Tale sá ne fie date, cáci noi o cerem ân
Numele lui Isus. Amin.
360 Acum, ân ráspunderea ântrebárilor, eu nu sunt cel mai bun
din äará, voi ãtiäi. Dar eu le voi ráspunde doar dupá cea mai
buná cunoãtinäá a mea.
361 Aici era aceea cu care am ânceput seara trecutá, ãi a trebuit
sá má opresc:
60. “Printr-un singur Duh noi toäi suntem botezaäi ân trupul lui

Cristos.” (Voi toäi vá amintiäi cá aceea a fost ântrebarea la
care am fost. Acum aceea se aflá, desigur, ân I Corinteni 12)
^La timpul cànd suntem^ primim naãterea nouá,
aceasta are loc. Ea este aceasta^Este acesta Botezul
Duhului Sfànt, sau existá un botez mai tàrziu, sau este
aceasta o umplere?

362 Acum, acolo cam este o ântrebare, ãi noi am putea petrece
restul timpului chiar la aceea una, ãi ân seara aceasta ãi màine
seará ãi aãa mai departe. Ea va acoperi^ea va_ea ar lua ãi ar
lega Biblia ântreagá âmpreuná. Fiecare Scripturá trebuie
corespunzátor sá se lege âmpreuná cu fiecare altá Scripturá ân
Biblie.
363 Dar doar âncercànd sá o facem doar pe scurt, clar aãa cum
ãtiu eu sá o fac, nu; cànd voi credeäi ân Domnul Isus Cristos,
atunci voi aveäi naãterea din nou. Cànd credeäi ân Domnul, voi
primiäi un gànd nou, o viaäá nouá, dar acela nu este Botezul
Duhului Sfànt. Vedeäi? Voi aveäi naãterea nouá cànd voi
credeäi, voi aveäi Viaäá Eterná. Acesta este un dar a lui
Dumnezeu care vá este dat prin harul suveran prin a accepta



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI DESPRE EVREI, PARTEA II 239

darul pe care Dumnezeu vi-l dá. Vedeäi, “Cel ce ascultá
Cuvintele Mele ãi crede ân cel ce m-a trimis, are Viaäá Eterná.”
Are viaäá veãnicá; aceea este naãterea din nou, voi sunteäi
convertiäi, aceea ânseamná cá voi sunteäi “ântorãi ân jur.”
364 Dar Botezul Duhului Sfànt vá pune ân Trupul lui Cristos,
supuãi darului pentru slujire. Acesta nu vá face ceva mai mult
de un Creãtin, el doar vá pune ân trupul darurilor. Vedeäi?
“Acum, printr-un singur Duh” (I Corinteni 12) “noi toäi suntem
botezaäi ântr-un singur trup. Acum,” zice Pavel, “existá diferite
daruri, ãi ân acest trup sunt nouá daruri spirituale.” Ãi ân acest
trup^Voi trebuie sá fiäi botezaäi ân trup sá posedaäi unul din
aceste daruri. Ele vin cu trupul.
365 Dar, acum, atàt càt a avea Viaäá Eterná ãi sá fii un Creãtin,
tu eãti un Creãtin ân momentul cànd crezi. Acum, acela nu este
creãtin prefácut, aceea este sá crezi cu adevárat ân Domnul Isus
ãi sá-L accepäi ca Salvatorul táu personal; tu eãti náscut din
nou chiar acolo, ãi ai Viaäá Eterná. Dumnezeu vine ân tine.
366 Acum priviäi, Viaäá Eterná; Isus a zis, “Cel ce ascultá
Cuvintele Mele ãi crede ân Cel ce M-a trimis, are Viaäá Eterná,
ãi nu vine la judecatá ci a trecut din moarte la Viaäá.” Voi
sunteäi o creaturá nouá chiar atunci. Apoi Pavel a ântàlnit pe
unii din acei oameni, sus ân Fapte 19. Ei aveau un predicator
sus acolo care a fost un avocat convertit cu numele de Apolo.
Ãi Apolo era un om puternic ân Scripturi, ãi el dovedea prin
Scripturi cá Isus era Cristosul. Vedeäi?
367 Acum priviäi. Apolo, prin Cuvànt, dovedea prin Cuvànt.
“Credinäa vine prin auzire, auzirea Cuvàntului. Cel ce ascultá
Cuvàntul Meu, ãi crede ân Cel ce M-a trimis, are viaäá veãnicá.”
Aäi reäinut? Apolo, prin Cuvànt, dovedea. Ãi aceãtia erau
Creãtini, ei erau urmaãi, ucenici. Ãi Apolo dovedea prin
Cuvànt, cá Isus era Cristosul. Ãi ei aveau bucurie mare ãi au
primit Cuvàntul, deãi cunoãteau numai botezul lui Ioan.
368 Ãi cànd Pavel a trecut prin coastele de sus ale Efesului, el
aflá pe aceãti ucenici ãi a zis, “Aäi primit voi Duhul Sfànt de
cànd aäi crezut?” Vedeäi?
369 Acum, cànd voi credeäi, Isus a zis, “Voi aveäi Viaäá Eterná.”
Aceea este noua naãtere. Aceea este convertirea voastrá,
schimbarea. Dar Botezul Duhului Sfànt este puterea lui
Dumnezeu ân care voi sunteäi botezaäi ãi sunteäi supuãi la
aceste nouá daruri spirituale sá lucreze prin voi; aãa ca,
predicare, evangheliãti, apostoli, pástori, profeäi,^ãi toate
darurile trupului vin ân acesta, cànd voi sunteäi botezaäi ân
acest trup. Ãi aceea este^nu vá face ceva mai Creãtin, el doar
vá aãeazá poziäional ântr-un loc sá fiäi un duh slujitor ân
Biserica Dumnezeului cel viu. Acum o pricepeäi? Vedeäi?
370 Acum ântrebarea este^Sá ráspundem una càte una, acolo
sunt trei ântrebári.
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“Printr-un singur Duh noi toäi suntem botezaäi ân trupul
lui Cristos.”

Aceea este corect, I Corinteni 12 va da ráspunsul la aceea.
Ân regulá.

La timpul acela noi primim naãterea din nou, cànd aceasta
are loc? Atunci este?

371 Aceea este ceea ce vor ei sá ãtie, da^ “Printr-un singur
Duh^” Nu. Nu. “Printr-un singur Duh noi toäi suntem
botezaäi ântr-un trup.” Vedeäi, aceea nu este cànd âncepe noua
naãtere,  noua naãtere âncepe cànd voi credeäi ân Domnul Isus.

372 Acum vedeäi, acolo nu este o^nu este un lucru^Acum
ascultaäi. Ce puteäi voi face ân afará de a crede? Ce puteäi voi
face mai mult? Ce puteäi face mai mult privitor la aceasta decàt
doar sá credeäi? Spuneäi-mi un lucru ce l-aäi putea face. Nu
existá nici un lucru ce puteäi face ân afará de a-L crede. Acum,
dacá vine ceva ân afará de credinäa voastrá, acela nu este un
act de-al vostru propriu, este un act al lui Dumnezeu. De
aceea^

373 Acum dacá am spune aceea cànd voi^De multe ori am
vázut, de multe ori, oameni acceptànd “dovada iniäialá a
vorbirii ân limbi” ca Duhul Sfànt. Ãi uneori âi scuturá pe
oameni, sau âi bate ãi-i bate pe umár, zicànd, “Spune-l. Spune-
l. Spune-l. Spune-l.” Voi ãtiäi, repetá un cuvànt iaráãi ãi iaráãi,
“Spune-l. Spune-l. Spune-l.” Vedeäi, este ceva care faceäi voi
ânãivá. Ãi_ãi_ãi aceasta nu^aceasta nu^aceasta_aceasta
nu este nimic. Voi puteäi primi o confuzie de limbi. Voi puteäi
primi o_o muläime de lucruri, ãi senzaäii. Dar dacá ceva vine
ân afará de credinäa voastrá personalá, aceasta trebuie sá fie un
dar Divin al lui Dumnezeu dat vouá. Vedeäi?

374 “Ãi printr-un Duh noi toäi suntem botezaäi ântr-un singur
trup.” Aceea este corect, vedeäi. Botezul Duhului Sfànt este un
act diferit de naãterea din nou. Una este o naãtere, unul este un
botez. Unul vá aduce Viaäá Eterná, celálalt vá dá putere. El dá
putere ân Viaäa Eterná, vedeäi, sá lucraäi. Acum voi aäi reäinut-
o?  Bine. Ân regulá.

375 Acum aici este alta, vine a doua, cea mai buná care le-am
avut ân seara aceea:

61. Unde era duhul lui Isus cele trei zile cànd trupul Lui era ân
mormànt? Unde era duhul Lui?

376 Acum, duhul Lui, dacá veäi urmári Scripturile,^ei bine,
noi am putea doar aduce multe locuri. Dar, má ântreb, cine are
o Biblie? Frate Stricker, tu ai o Biblie? Ân regulá. Frate Neville,
tu ai una? Cautá-mi Psalmul 16:10. Ãi cine altul? Sora Wood, tu
ai o Biblie acolo? Ei bine, Frate Stricker, (ân regulá, oricare), tu
cautá-mi Fapte 2:27, Fapte 2:27.
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377 Ãi acum, primul loc, cànd Isus a murit,^Cànd voi muriäi,
trupul vostru moare. Cuvàntul moarte ânseamná sá “despartá,”
doar sá fiäi despáräiäi de cei dragi ai voãtri. Dar aici El aãeazá
aceasta ân Sf. Ioan, capitolul 11, “Cel ce ascultá^” Nu^eu
vá cer scuze; aceea este ân Sf. Ioan 5:24, “Cel ce ascultá
Cuvintele Mele are Viaäá Eterná.”

378 Isus i-a zis Martei, care a venit sá-l ântàlneascá,^Ea a zis,
“Dacá Tu erai aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar chiar ãi
acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Âäi va da.”

379 El a zis, “Eu sunt ânvierea ãi Viaäa.” Vedeäi? “Cel ce crede
ân Mine, chiar dacá era mort, totuãi el va trái; ãi oricine tráieãte
ãi crede ân Mine, nu va muri niciodatá.”

380 Acum_acum, existá o parte din noi care nu mor. Ãi aãa
cum eu tocmai am venit prin linia Scripturilor, orice lucru care
are un ânceput are un sfàrãit. Acestea sunt lucrurile care nu au
un ânceput, care nu au sfàrãit. De aceea cànd âl acceptám pe
Cristos, Dumnezeu, noi devenim fii ãi fiice ale lui Dumnezeu, ãi
Viaäa noastrá este tot aãa fárá de sfàrãit cum Viaäa lui
Dumnezeu este fárá de sfàrãit; noi o avem Eterná.

381 Acum cuvàntul veãnic, noi am trecut prin el. Cuvàntul
veãnic este “un spaäiu de timp,” veãnic ãi (conjuncäie) veãnic. Ãi
noi aflám aici cá el are_el are un sfàrãit, tot aãa ca toate
suferinäele, ãi toatá boala, ãi toatá tristeäea, ãi toatá pedepsirea,
ãi iadul ânsuãi are un sfàrãit.

382 Dar Viaäa Eterná nu are sfàrãit, deoarece Ea nu a avut
ânceput. Ea nu poate muri niciodatá deoarece Ea niciodatá nu
s-a náscut. Ea nu are ânceput de zile, Ea nu are sfàrãit de timp.
Acum, singura cale prin care noi putem trái Etern, este prin a
primi ceva care este Etern. Ãi Dumnezeu era; ânainte sá existe
ceva, era Dumnezeu. Dumnezeu niciodatá nu a avut un ânceput
sau un sfàrãit.

383 Ãi Dumnezeu era acest Duh mare. Noi L-am fotografiat
ca_cele ãapte culori ale curcubeului care acoperá^Curcubeul
de fapt ar acoperi pámàntul dacá el nu ar lovi pámàntul. El
este doar o apá ântr-un cerc al curburii pámàntului, ceea ce-l
face. Dar, acum, aãa cum Dumnezeu este Etern, ãi El era cel
Perfect: dragoste perfectá, pace perfectá, bucurie perfectá,
satisfacäie perfectá. Toate cele ãapte duhuri (aãa cum le aflám
ân Apocalipsa), ele au ieãit; a fost format Dumnezeu, era
perfecäiunea. Toate celelalte ân afará de acela au fost ceva care
au fost pervertite din Acela.

384 Acum singura cale prin care putem veni ânapoi la
perfecäiune, este sá venim ânapoi cu Acela (perfecäiune, care
este Dumnezeu). Atunci noi venim la perfecäiune, atunci noi
avem Viaäá Eterná; fárá sfàrãit, sau fárá_fárá ceva, este doar
pentru totdeauna Viaäá Eterná.
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385 Acum el vorbeãte despre suflet^duhul. Cáci noi purtám
trupurile noastre peste mormàntul celui mai sfànt dintre noi,
pentru acest trup. Ãi trupul^Ân primul rànd, cànd
Dumnezeu, Logosul care a ieãit de la Dumnezeu^
386 Sau, aãa cum am trecut prin aceasta, Catolicii O numesc,
“calitatea de fiu Etern al lui Dumnezeu.” Care, aãa cum am zis
mai ânainte, cuvàntul nici mácar nu are sens. Vedeäi, nu poate
exista un fiu Etern, deoarece un fiu trebuia sá aibe un ânceput.
Ãi astfel Isus a avut un ânceput, Dumnezeu nu a avut ânceput.
Vedeäi? Dar Fiul era^nu calitate de fiu Etern, ci Fiul care era
cu Tatál la ânceput era Logosul care a ieãit din Dumnezeu.
387 Ãi aceea era teofania lui Dumnezeu care a ieãit afará.
Forma umaná care nu a avut ochi aãa cum vedeäi voi; un ochi
mai bun. El nu a avut urechi aãa cum auziäi voi, ci un auz mult
mai mult. Vedeäi, El era o teofanie, care, tot acest curcubeu a
coboràt binevoitor ântr-o_o teofanie. Moise L-a vázut cànd El
a trecut prin stàncá astfel. El a vázut partea din spate, a zis,
“Acesta aráta ca un om.”
388 Abraham L-a vázut cànd El a páãit jos ântr-un trup uman
ãi a màncat carne de viäel, a báut ceva lapte, a màncat unt.
Abraham L-a vázut cum El tocmai a páãit ânáuntru, ãi apoi a
dispárut imediat din acesta. Noi am aflat cá trupurile noastre
sunt fácute din ãaisprezece elemente ale pámàntului, ele doar
vin âmpreuná. Ãi Dumnezeu le-a pus âmpreuná, ãi a pus doi
Ângeri ân aceste trupuri; Ângerii care au stat ãi au vorbit. Ãi
Ângerii erau oameni la un^ãi la timpul acela.
389 Acum observaäi, noi am aflat aceea, cine era Melchisedec
decàt Dumnezeu Ânsuãi! El nu putea fi nimeni altul, cáci El era
Âmpáratul Salemului care este Ierusalim. El nu avea nici tatá
nici mamá; nu putea fi Isus, cáci El avea tatá ãi mamá. El nu
avea ânceput de zile, nici sfàrãit de viaäá; existá numai Unul
care are aceea, acela-i Dumnezeu. El era Dumnezeu care locuia
aici ântr-o teofanie. Vedeäi? Observaäi, Âmpárat al Salemului.
390 Acum, Dumnezeu a tráit prin veac, prin poporul Lui.
Acesta era Dumnezeu care era ân David, care l-a fácut sá stea
pe munte, ãi ca un âmpárat respins, ãi sá plàngá. Acelaãi Duh a
fost manifestat ân Isus Fiul lui David, care a fost respins ân
Ierusalim ãi a plàns.
391 Iosif, vàndut pentru treizeci de monede de argint, uràt de
fraäii lui, iubit de tatál sáu, a fost aãezat la dreapta lui Faraon,
ãi nimeni nu putea veni numai dacá ânáuntru càndva^venea
prin Iosif, ãi tràmbiäa suna ãi fiecare genunchi se apleca
ânaintea lui Iosif: model perfect al lui Cristos. Acela era Duhul
lui Cristos tráind prin oamenii aceia. Vedeäi?
392 Acum, acum aici cànd Isus a murit, a fost Dumnezeu
manifestat ân trup. Dumnezeu a devenit om. Ân legile de
ráscumpárare, singura cale cànd un om putea ráscumpára
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starea pierdutá a lui Israel, el trebuia sá fie o rudenie. El
trebuia sá fie o rudenie apropiatá. Cartea lui Rut o explicá
frumos; ãi el trebuia sá fie o rudenie. Astfel Dumnezeu trebuia
sá deviná ânrudit cu omul, pentru ca omul sá poatá deveni
ânrudit cu Dumnezeu. Vedeäi?

393 El avea un duh ân el, un om are cànd el este náscut,
deoarece el este un duh din naturá. El este un duh al lumii, el
este un duh al_al dumnezeului acestei lumi. El este doar un
vlástar al lui Adam.

394 Un pom se reproduce. Vegetaäia se reproduce. Animalele se
reproduc. Oamenii se reproduc. Ei sunt un produs secundar din
creaäia originalá. O pricepeäi?

395 Acum, acum cànd un om se naãte, el este náscut cu un duh
ân el din aceastá lume. Acela-i motivul cá el trebuie sá se nascá
din nou. Cáci acest duh vine din concepäia tatálui ãi a mamei,
care era concepäia sexualá, ãi absolut nu putea trái veãnic.
Astfel el trebuie sá fie náscut din nou. Ãi ânainte ca el sá poatá
face aceea, Dumnezeu a trebuit sá viná jos ãi sá facá o cale
pentru el sá fie náscut din nou; cáci el nu avea nici o cale sá se
ráscumpere pe sine, el era fárá speranäá. El nu a^fárá
speranäá, fárá Dumnezeu, fárá Cristos, ân lume, pierdut ãi dus.
El_el^nu era nimic ce putea face el sá se salveze. El^
fiecare^Nu conteazá dacá el era un mare preot, dacá el era
un episcop, dacá el era un papá, orice era el, el este tot aãa de
vinovat ca celálalt om.

396 Astfel, trebuia sá fie nevoie de Unul care nu era vinovat, sá
o facá. Ãi singurul Unu care nu a fost vinovat era Dumnezeu
Ânsuãi. Ãi Dumnezeu a trebuit sá coboare ãi sá deviná om (ãi El
a venit ân forma lui Cristos) sá ancoreze äepuãul moräii, sá ia
boldul moräii afará, sá ne ráscumpere, ca noi^nu prin faptele
noastre sau prin bunátatea noastrá (noi nu avem nici una), ci
prin harul Lui, sá fim salvaäi. Apoi noi primim din Viaäa Lui ân
acest trup muritor, ãi acum noi suntem fii ãi fiice ale lui
Dumnezeu, ãi avem Viaäá Eterná ân noi. Noi suntem fii ãi fiice
ale lui Dumnezeu. De aceea, Isus, fiind viu^

397 Ãi nici un om, nu conteazá càt de ráu sau càt de bun, cànd
el trebuie sá^cànd el páráseãte acest pámànt, el nu este mort.
El este altundeva. Dar el are o viaäá care va pieri, dupá ce el
este pedepsit ân iad pentru faptele lui, el^dar totuãi viaäa
aceea trebuie sá ânceteze. Existá numai un fel de Viaäá Eterná.

398 Acum, noi am trecut prin aceea. Dacá un om poate fi un
pácátos ãi poate fi pedepsit pentru totdeauna^El nu poate fi
pedepsit pentru totdeauna numai dacá el are Viaäá Eterná.
Dacá el are Viaäá Eterná, el este salvat. Vedeäi? Astfel existá
numai un fel de Viaäá Eterná, ãi aceea este Zoe, “Viaäa lui
Dumnezeu.” Ãi el nu poate pieri.
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399 Dar cei rái sunt ântr-un loc de_de aãteptare (ân chin)
pentru judecata lor (sá fie judecaäi conform cu faptele lor
fácute ân trup) ân ziua din urmá. Acum, dar noi^Pácatele
unor oameni merg ânaintea lor, ale unora urmeazá dupá ei.
400 Acum dacá ne márturisim pácatele, El e drept sá ne ierte,
de aceea noi niciodatá nu trebuie sá suferim judecata lui
Dumnezeu. Voi o pricepeäi? Priviäi, Romani 8:1, “De aceea nu
existá nici o condamnare pentru cei ce sunt ân Cristos Isus.”
Care sunt ÂN Cristos. Aceia au trecut din moarte la Viaäá;
vedeäi, noi nu avem condamnare ãi eram ân Cristos Isus. “Care
nu umblá dupá fire, ci dupá Duhul.” Vedeäi? “Cel ce ascultá
Cuvintele Mele, crede ân Cel ce M-a trimis, are Viaäá Eterná.”
401 Ãi dacá eu am fost acceptat ân Cristos, ãi Cristos a luat
judecata mea, ãi eu am acceptat ispáãirea Lui pentru pácatele
mele, cum má poate Dumnezeu judeca? El deja m-a judecat,
cànd El l-a judecat pe Cristos. Atunci eu sunt liber de la
judecatá. “Apoi cànd Eu vád sàngele, Eu voi trece peste tine.”
Vedeäi?
402 Dar, acum, cu cei rái nu este aãa. El merge ântr-un loc de
chin. Ãi noi ãtim cá aceea e adevárat. Cel ráu este viu. El este
ântr-un loc de chin. El este ântr-un loc unde el nu ãtie^Aãa-i
cum aceãti spiritiãti ãi medii cheamá sus aceste duhuri ale
oamenilor care sunt duãi, un fel de joc ãi glume murdare ãi
lucruri cu care ei glumesc, dacá aäi vázut vreodatá ceva din ele.
Ân regulá. De ce? Ei nu^
403 Priviäi la aceastá Miss Pepper, ânainte ca articolul meu sá
meargá despre Minunea despre Donny Morton. Càäi aäi citit
articolul acela? Da, muläi din voi au citit, sigur. Ãi acesta este
ân Reader’s Digest. Aäi observat, chiar ânainte de acela a mers
ânainte Miss Pepper, cea mai mare spiritistá pe care a
cunoscut-o lumea vreodatá. Douásprezece pagini acordate
povestirii ei. Ãi de cincizeci de ani^Ei au avut-o peste tot ân
lume, ãi dovadá ãtiinäificá ãi fiecare lucru, cá “ea absolut
vorbeãte cu cei moräi, ãi oamenii vin sus.” Ce? Numele lui
Dumnezeu nu a fost menäionat nici o datá, fárá pocáinäá, fárá
vindecare Diviná, nimic despre Aceasta, ânäelegeäi.
404 Singurul lucru care era, erau acei oameni menäionaäi,
“Ioan, tu nu má cunoãti? Eu sunt George care era ântr-un
anumit loc, ãi am fácut cutare-ãi-cutare ãi cutare-ãi-cutare. Âäi
aminteãti de locul acela unde am mers ãi am fácut aceasta?”
Vedeäi, aceea este tot ce ãtiu ei. Ei sunt duãi. Trecuäi din^
Lor_lor nimic nu le-a rámas decàt judecata.
405 Ân partea ân care pomul se âncliná, ân partea aceea cade. Ãi
starea ân care mori^Acela-i motivul cá eu difer cu
rugáciunea pentru cei moräi, vedeäi, mijlocirea rugáciunilor
sau_sau âmpártáãirea sfinäilor ãi aãa mai departe. Aceasta nu
poate fi, conform cu Cuvàntul lui Dumnezeu. Nu face nici un
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bine sá te rogi pentru cineva dupá ce ei sunt duãi. Ei sunt
terminaäi. Ei sunt^ei au^Ei au trecut linia dintre har ãi
judecatá. Ei fie cá au mers la milá, sau au mers departe de
milá. Isus a zis aãa, ân capitolul 16 din Sf. Matei, El_El_El a
ânváäat aceasta; capitolul 16 din Marcu, eu cred cá este.
Bogatul ãi Lazár; nimeni nu poate trece acest golf, ãi niciodatá
nu va trece dincolo! Ia te uitá. Vedeäi? Astfel aceasta o
stabileãte.

406 Acum, dar cànd Cristos a murit, totul trebuia sá
márturiseascá cá El era Cristosul. Acum sá mergem la
ântrebarea voastrá. Primul lucru, stelele au refuzat sá
stráluceascá, soarele a apus, luna nu a vrut sá-ãi dea lumina,
pámàntul ãi-a azvàrlit pietrele, la moartea Lui. Ãi El a mers ãi
a predicat sufletelor care erau ân ânchisoare, care nu s-au
pocáit ân ândelunga rábdare din zilele lui Noe. El, ei trebuiau
sá recunoascá. Priviäi la aceea! Ãi dacá din ântàmplare existá
un pácátos aici ân seara aceasta, gàndiäi-vá la aceea un minut.
Ântr-o zi aceastá Evanghelie pe care o auziäi predicatá chiar
acum, voi va trebui sá márturisiäi prin Ea. Undeva vá veäi
pleca genunchiul, indiferent de cine sunteäi. Ar putea fi ân zece
mii de ani de azi, ar putea sá nu fie pàná^dimineaäá. Oricànd
este, voi urmeazá sá vá plecaäi undeva, ãi voi veäi auzi aceeaãi
Evanghelie predicatá chiar ânapoi cátre voi.

407 Cáci dupá ce sufletele acelea erau ân ânchisoare, care nu s-
au pocáit cànd Enoh ãi cànd toäi aceia au predicat, ãi Noe^ãi
pentru ândelunga rábdare a lui Dumnezeu, aãa cum este acum,
aãteptànd pentru timpul acela sá viná. Ãi Noe ãi Enoh ãi toäi
aceia au predicat, ãi oamenii aceia au ràs ãi au fácut haz din ei.
Ãi ei erau ân ânchisoare, ãi Isus a mers ãi a predicat sufletelor
care erau ân ânchisoare. El a márturisit! Cerurile au márturisit,
“El era!” Pámàntul a márturisit, “El era!” Iadul a márturisit,
“El era!”

408 Biblia a zis cá aceasta^David, muläi ani ân urmá, ân
Psalmi^Ân regulá, Frate, tu citeãte Psalmii, dacá tu vrei
acolo. Psalmii 16:10: [Fratele Neville citeãte, “Cáci Tu nu vei
lása sufletul meu ân iad; nici nu vei suferi ca Sfàntul Táu sá
vadá putrezirea.”_Ed]

409 Citeãte acelaãi lucru, frate, unde a predicat Petru; ân Fapte,
capitolul 2, versetul al 27-lea: [Fratele Stricker citeãte, “Cáci
Tu nu vei lása sufletul meu ân iad, nici nu vei suferi ca Sfàntul
Táu sá vadá putrezirea.”_Ed]

410 Citeãte douá versete deasupra lui, frate, ca tu sá poäi obäine
contextul_contextul despre aceasta: [Fratele Stricker citeãte,
“Cáci David vorbeãte privitor la El, Eu prevád pe Domnul_
Domnul ântotdeauna ânaintea feäei mele, cáci el este la dreapta
mea, ca eu sá nu fiu clátinat. De aceea mi s-a veselit inima, ãi
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limba mea era bucuroasá; cu atàt mai mult carnea mea se va
odihni ân nádejde. Cáci tu nu vei lása sufletul meu ân iad, nici
nu vei suferi ca Sfàntul Táu sá vadá putrezirea.”_Ed.]

411 Citeãte versetul urmátor acum: [Fratele Stricker citeãte,
“Tu mi-ai fácut cunoscute cáile vieäii; tu má vei face plin de
bucurie cu ânfáäiãarea ta.”_Ed.]

412 Da, observaäi. Acum, prietenul meu Martor al lui Iehova, aã
vrea sá te ântreb despre aceea. Vedeäi? Dacá iadul este un
loc^Iad, Ãeol, orice vreäi sá-l numiäi; dacá aceea se terminá
la mormànt, atunci de ce a zis El, “Eu nu voi lása sufletul Meu
ân iad, nici nu voi suferi Eu ca Sfàntul Táu sá vadá
putrezirea”? Ce spuneäi despre aceea? Vedeäi?

413 Aici era trupul Lui, ân mormànt; iar sufletul lui era ân iad,
predicànd, viu! Ce spuneäi despre aceea? El era ân teofania Lui
din nou. Sufletul Lui era acolo jos cu oamenii aceia care erau ãi
ei ân teofanie. Ãi le márturisea, cá ei “nu s-au pocáit ân
ândelunga rábdare.”

414 El^Cu alte cuvinte, El a bátut la uãá. Ãi cànd uãa s-a
deschis, ãi toate sufletele acelea care s-au pocáit, El a zis, “Eu
sunt Sámànäa femeii. Eu sunt Acela care Enoh aici^”
Dincolo ân Paradis, un alt loc. Sá nu pierdeäi niciodatá acele
trei locuri, acum: locul celor rái, locul celor neprihániäi, ãi
iadul ânsuãi. Vedeäi?

415 Ântocmai ca o trinitate a Cerului, ca: Tatá, Fiu, ãi Duh
Sfànt. Ca trinitatea fiarei: profetul fals, fiara, ãi_ãi semnul
fiarei. Ãi toatá aceea, reäineäi, este totul ân trinitate. Trinitatea
face unul, desávàrãit. Unul este desávàrãit. Voi sunteäi
desávàrãiäi, unul ân trei: suflet, trup, ãi duh; apá, sànge, ãi
nervi. Vedeäi, orice eraäi, voi trebuie sá luaäi trei sá faceäi unul
desávàrãit. Luaäi o bucatá de sticlá cu trei coläuri ãi puneäi-o la
soare, voi aveäi un curcubeu desávàrãit. Vedeäi, totul, voi
trebuie sá aveäi trei sá faceäi unul perfect.

416 Ãi acum, amintiäi-vá aceea, cànd El a murit, El a mers mai
ântài ãi a predicat sufletelor care nu erau ân ânchisoare^care
erau ân ânchisoare, ãi a márturisit cá El era “Sámànäa femeii.”
El era “Acela pe care Enoh l-a vázut venind cu zecile de mii de
sfinäi ai Lui.” El trebuia sá márturiseascá Scripturile care au
fost predicate de Noe, ãi de Enoh, ãi de cei neprihániäi, cá “El
era Acela.” Totul trebuia sá recunoascá Aceasta!

417 Apoi El a urcat ân iad, ãi a primit cheile moräii ãi iadului de
la Diavolul.

418 A venit ânapoi sus ân Paradis; ãi i-a adus pe Abraham,
Isaac, ãi Iacob, ãi pe cei neprihániäi; ãi au ânviat (Matei 27), ãi ei
au venit afará din mormànt ãi au intrat ân cetate, ãi s-au arátat
oamenilor pe stradá. Aleluia! Ia te uitá!
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419 Acum, dar trupul lui^Ân timp ce sufletul Lui era aici
márturisind celor pierduäi, aici jos luànd cheile de la Diavolul,
ãi venind ânapoi ãi aducànd pe Abraham ãi Isaac; sufletul Lui
zácea ân^Sufletul Lui era acolo jos fácànd aceasta, iar trupul
Lui zácea ân mormànt. Acela-i motivul cá Isus a zis^Oamenii
spun, “Ei bine, de ce spune Isus, ‘Trei zile, Eu âl voi ânvia. Trei
zile Eu voi ânvia.’? El_El a murit vinerea dupá-masá, a ânviat
duminicá dimineaäa.”
420 Dar priviäi, aceasta era “ân trei zile,” dacá luaäi lexiconul.
Pentru cá El ãtia cá David, sub ungere (a ungerii Duhului
Sfànt), a zis, “Eu nu voi suferi ca Sfàntul Meu sá vadá
putrezirea.” El ãtia cá aceea a aparäinut la El. El a ãtiut cá
aceea se ânäelegea cá El. El era Cel Sfànt al lui Dumnezeu, ãi El
ãtia cá putrezirea se aãeazá ânáuntru ân ãaptezeci ãi douá de
ore. Pe undeva ân acele trei zile, El venea afará de acolo din
nou, deoarece Scripturile nu pot fi desfiinäate.
421 Ãi fiecare promisiune ânáuntru Acolo âmi aparäine mie ãi vá
aparäine vouá, este a noastrá!
422 El a zis, “Voi distrugeäi acest trup, ãi Eu âl voi ânvia ân trei
zile.” Cáci, El chiar a zis, “Eu nu voi lása sufletul Meu ân iad,
nici nu voi suferi Eu ca Cel Sfànt al Meu sá vadá putrezirea.”
423 El ãtia, ân trei zile trupul acela va veni afará de acolo. El nu
a stat cele trei zile deplin. Nu, domnule, El desigur nu a stat. El
a stat doar de vineri dupá-masá pàná duminicá dimineaäa, nici
o celulá din trupul acela nu putea sá fie putrezitá.
424 Ãi El a fost mort, ãi âmbálsámat, ãi zácea^sau ânvelit ân
pànzá, ãi pus ântr-un mormànt. Ân acea äará, cálduroasá
mláãtinoasá, doar este nevoie de càteva ore ãi El merge ân
putrezire. Voi mergeäi la morti-^mortificare, ãtiäi, trupul lui,
nasul lui cade ânáuntru ãi lucruri, putrezirea se aãeazá
ânáuntru; äara aceea, caldá umedá. Ãi ar fi mers ân putrezire,
cáci era un trup. Dar El a ãtiut, ânainte ca celula aceea sá
putrezeascá, cáci Dumnezeu a zis prin David profetul, “Eu nu
voi suferi ca Cel Sfànt al Meu sá vadá putrezirea.”
425 Cum a luat El Cuvàntul lui Dumnezeu ãi a tráit prin El!
Acum, fiecare din promisiunile acelea de acolo care i-au
aparäinut Lui, Dumnezeu le-a âmplinit pe fiecare din ele. Ãi
fiecare promisiune care aparäine credinciosului, Dumnezeu va
âmplini fiecare promisiune din Ea. Amin. Doar odihniäi-vá
asiguraäi cá Acesta-i Adevárul. Amin. Astfel, sufletul Lui^

Crezi tu cá acesta este^Nu, âmi pare ráu. Unde era duhul
lui Isus ân cele trei zile cànd trupul Lui era ân mormànt?

426 Duhul Lui era ân iad, jos ân regiunile de jos; ãi El a ânviat.
Ãi aã putea adáuga o micá_micá afirmaäie aici care v-ar putea
ajuta mai mult. Cànd El a ânviat, a Lui^Cànd El a ânviat din
moräi, El absolut nu a terminat cu lucrarea de ráscumpárare
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âncá. Asta-i adevárat. El trebuia sá curáäeascá toatá lucrarea.
Preäul a fost plátit, dar acea groazá a iadului, acea groazá a
mormàntului^Ãi aici, cànd El_cànd El a murit, El a mers
drept ânainte. El nu a âncetat sá lucreze cànd El a murit, El a
continuat sá predice!^?^Scuzaäi-mi acäiunea mea lipsitá
de modestie, eu cred, dar El nu a âncetat!

427 Voi nu veäi deceda niciodatá! Trupul vostru s-ar putea
odihni pentru o vreme, dar Dumnezeu âl v-a ânvia, El a promis
cá El o va face. Dar voi nu mai puteäi pieri aãa cum Dumnezeu
nu poate pieri. Aceea este adevárat. Priviäi, a Lui^dupá ce El
era mort, la ce^mort pentru ucenici. El era adormit, ce era
El. Ei L-au pus sá doarmá; aãa cum a zis El despre Lazár, “Má
duc sá-l trezesc.” Dumnezeu trebuia sá-L trezeascá.

428 Priviäi, El a mers drept ânainte jos, El a continuat
predicànd. Ãi El a predicat sufletelor aici ân ânchisoare. A mers
drept ân iad, a luat cheile de la Diavolul. A venit drept ânapoi
sus ãi a predicat din nou ân paradis, ãi a ânviat ânapoi din nou
ân a treia zi. A vizitat apostolii Lui timp de patruzeci de zile, ãi
la sfàrãitul celei de-a patruzecea zi, El a mers drept ân sus;
deoarece, fiecare lucru peste noi, superstiäiile ãi toate celelalte
^El a táiat fiecare superstiäie, fiecare ândoialá, ãi a fácut o
linie de rugáciune de la pámànt la Slavá ân ânáläarea Lui. A
plecat sus ãi a ãezut jos la dreapta Majestáäii Lui. Biruitor!
Marele Ânvingátor, absolut. Moartea nu L-a putut äine! Iadul
nu L-a putut äine! Pámàntul nu L-a putut äine!

429 Cànd el era aici pe pámànt, Lui i s-a dat^El a mers la cea
mai josnicá cetate ãi cel mai josnic popor, ãi i-a fost dat cel mai
josnic nume. Aceea este ce omul i-a fácut Lui. El a mers la
Ierihon, cetatea cea mai josnicá. Cel mai mic om a trebuit sá se
urce sus ântr-un pom sá priveascá jos la El. Acolo este unde
omul L-a pus. El era un valet spálátor de picioare, cea mai rea
slujbá care-i putea fi datá. El a devenit cel mai de jos. Ãi El a
fost numit cel mai josnic nume care putea fi dat, Beelzebub,
“prinäul dracilor.” Omul i-a dat cel mai josnic nume, cel mai
josnic loc, ãi L-a trimis ân cele mai joase regiuni din iadul cel
mai de jos.

430 Dumnezeu L-a ânviat ãi L-a trimis ân Cerurile cele mai
Ânalte, ãi un Nume deasupra fiecárui nume. Aleluia! Pái, El ar
fi trebuit sá priveascá ân jos, sá vadá Cerul. Tronul Táu este
ânáläat deasupra cerurilor Cerului. Ãi cel mai mare Nume care
a fost numit càndva ân Cer ãi pámànt trebuie sá fie^este legat
ân jurul Lui. Aceea este ce I-a fácut Dumnezeu. Omul L-a pus
cel mai de jos, ãi Dumnezeu L-a fácut cel mai Ânalt. Acolo era
El, de la cel mai de jos la cel mai Ânalt.

431 El a devenit cel mai de jos ca El sá ne poatá aduce sus la
cel mai Ânalt. El a devenit noi, ca noi prin harul Lui sá putem
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deveni El, fii de Dumnezeu. Acolo este unde a mers El. Amin!
Binecuvàntat fie Numele Lui. El a fácut o cale ca noi sá putem
veni, de asemeni, ântr-o zi, “Deoarece Eu tráiesc, tráiäi ãi voi.”
432 Oh, nu-i de mirare^Cànd omul prinde viziunea aceea, nu
a existat niciodatá un om sá o poatá explica. Ei chiar au
âncercat sá o explice, pierzàndu-ãi mintea; acest càntec mare:
“Oh dragoste a lui Dumnezeu, càt de bogatá ãi purá; Càt de
neânäeleasá ãi tare.” Acel ultim verset^sau eu cred cá primul
verset, el este: “Dacá noi cu cernealá umplem oceanul, Ãi
cerurile ar fi fácute din pergament;^” Ãtiäi unde a fost gásitá
aceea? Scrisá de nebun^peretele unui spital de nebuni.
Nimeni nu poate niciodatá sá explice acea Dragoste a lui
Dumnezeu. Oh, ea niciodatá nu poate fi spusá, ce a fácut El
pentru noi. Doamne, cum aäi putea pune vreun merit acolo?
Este harul Sáu, de la ânceput la sfàrãit. Am fost pierdut,
neisprávit, ãi neajutorat, ráu, nimic despre aceasta, ãi El prin
harul Sáu a venit ãi ne-a salvat. Oh, Doamne. Aceea-i a Lui^
Acela-i Domnul meu. Aceea-i dragostea Lui, aceea-i bunátatea
Lui.
433 Acum noi avem vreo ãapte minute ãi vreo cinsprezece
ântrebári.
62. Crezi tu cá este drept ca femeile sá facá lucru personal ân

afara bisericii?
434 Da. Aceea este doar o ântrebare, doar o^nu o ântrebare
scripturalá, dar^Desigur, eu cred. Da, domnule, noi toäi
suntem lucrátori âmpreuná. Femeile au locul lor, ãi desigur ele
fac. Da, domnule. Doar faceäi tot lucrul personal pe care-l
puteäi face, ãi Dumnezeu vá v-a binecuvànta pentru aceasta.

Ân regulá, acum sá vedem:
63. Te rog explicá trinitatea. Cum poate Fiul sá ãadá la

dreapta Tatálui, mijlocind pentru^la Tatál, dacá ei nu
sunt douá persoane?

435 Ei bine, prieten preaiubit, aceea este o^aceea este_aceea
este o descoperire. Dacá Isus a zis, “Eu ãi Tatál Meu suntem
unul,” atunci cum pot ei fi doi? Vedeäi? Acum, ei nu sunt doi.
436 O femeie odatá mi-a zis, ãi eu explicam aceea, a zis, “Tu ãi
soäia ta sunteäi_sunteäi doi, totuãi sunteäi unul.”
437 Am zis, “Dar, Dumnezeu ãi Fiul este diferit de aceea,
ânäelegi.” Am zis, “Tu má vezi?”

“Da.”
“Tu vezi soäia mea?”
“Nu.”

438 Am zis, “Atunci, Tatál ãi Fiul este diferit; Isus a zis, ‘Cànd
má vedeäi pe Mine, aäi vázut pe Tatál.’” Vedeäi?
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439 Tatál ãi Fiul^Tatál era Iehova Atotputernic (Dumnezeu)
locuind ântr-un tabernacol numit Isus Cristos, care era Fiul uns
al lui Dumnezeu. Isus era un om, Dumnezeu este un Duh. Ãi
nimeni nu L-a vázut pe Dumnezeu vreodatá, dar singurul
náscut din Tatál L-a declarat. El era^El^Personalitatea
Lui, fiinäa Lui, Dumnezeirea Lui, orice era El, El era
Dumnezeu! El nu era nimic mai puäin sau nimic mai mult
decàt Dumnezeu. Deãi, El era un om. El era un om, o casá ân
care locuia Dumnezeu. Aceea este corect, El era locul de
locuinäá a lui Dumnezeu.

440 Acum, dacá vreäi ceva Scripturi despre aceea^Frate
Neville, dacá ai vrea sá-mi cauäi Sf. Marcu 14:62. Ãi Sora
Wood, tu sá-mi cauäi Efeseni 1:20. Are altcineva o Biblie? Ei
bine, ridicaäi-vá màna. Sora Arnold, tu ai una acolo ân spate?
Ân regulá, tu sá-mi cauäi Fapte 7:55. Ân regulá. Marcu 14:62,
Frate Neville; ãi al Sorei Wood este Efeseni 1:20; Fapte 7:55,
Sora Arnold.

441 Ân ordine, tu âl ai, Frate Neville? Ân regulá, citeãte acum:
[Fratele Neville citeãte, “Ãi Isus a zis, Eu sunt: ãi voi veäi vedea
pe Fiul omului ãezànd la dreapta puterii, ãi venind ân norii
cerului.”_Ed.]

442 Ân ordine, acum, priviäi prima frazá acolo. Isus a zis, “EU
SUNT.”

443 “EU SUNT.” Cine era EU SUNT? Nu a existat nici un om
ân toatá lumea sá poatá interpreta Aceasta. Chiar^voi care
citiäi lexicoanele ãi aãa mai departe, nu a existat nici un om
care ar putea lámuri^Acesta este J-v-h-u. Ãi chiar ânváäaäii
Evrei niciodatá nu L-au putut pronunäa. Acel rug aprins acolo,
ân ziua aceea cànd El s-a ântàlnit cu Moise, Acesta era J-v-h-u.
Astfel ei L-au pronunäat “J-o-h, Iehova,” dar Acesta nu este
“Jehova.” J-v-h-u, vedeäi, nimeni nu ãtie.

444 Ãi voi ziceäi, “Ei bine, Moise nu L-a putut pricepe.”

445 El a zis, “Cine pot sá spun eu?”

446 El a zis, “Zii, ‘EU SUNT’ te-a trimis. EU SUNT.”

447 Acum priviäi. EU SUNT este un timp prezent, nu Eu am
fost” sau “Eu voi fi,” EU SUNT. Acum, El a zis, “Acesta va fi
un memorial prin toate generaäiile: EU SUNT.”

448 Acum priviäi la Isus stànd aici la sárbátoare ân ziua aceea.
Ei au zis, “Noi ãtim acum cá tu eãti smintit.” Cuvintele corecte,
“Tu eãti nebun” (nebun este “smintit”). “Noi ãtim cá tu eãti
smintit. Tu eãti un Samaritean, tu ai un drac.” (Sf. Ioan,
capitolul al 6-lea) Ãi el a zis, “Acum, tu zici cá eãti^ai vázut
pe Abraham, ãi tu eãti un om ne trecut de cincizeci de ani?” (El
ar fi putut aráta puäin mai bátràn pentru vàrsta Lui, dar El era
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numai de treizeci, dar lucrul Lui^A zis, “Tu vrei sá spui cá
tu eãti un om ne trecut de cincizeci de ani, ãi zici cá l-ai ‘vázut
pe Abraham’? Noi ãtim cá tu eãti smintit acum.” Vedeäi?

El a zis, “Ânainte sá fie Abraham, EU SUNT.”
449 “EU SUNT,” El era marele EU SUNT. Aici este El
spunàndu-le acestor Iudei din nou, ânäelegeäi, “EU SUNT! Ãi
cànd Má vedeäi venind la dreapta puterii,^” Este adevárat?
450 Citeãte aceea din nou, frate: [Fratele Neville citeãte, “Cànd
voi vedeäi pe Fiul omului ãezànd la dreapta puterii, ãi venind ân
nori din cer.”_Ed.]
451 Citeãte-o pe a ta acum, Sorá Wood: [Sora Wood zice,
Efeseni 1:20?_Ed.] Da, doamná. [Sora Wood citeãte, “Pe care l-
a lucrat ân Cristos, cànd el l-a ânviat din moräi, ãi l-a aãezat la
dreapta lui ân locurile cereãti.”_Ed.]
452 Ân ordine, citeãte pe a ta, sorá. Vedeäi, Aceasta este chiar
aceeaãi: [Sora Arnold citeãte, “Dar el, fiind plin de Duhul
Sfànt, a privit neclintit ânspre cer, ãi a vázut slava lui
Dumnezeu, ãi pe Isus stànd la dreapta lui Dumnezeu.”_Ed.]
453 Acum, voi vedeäi, Dumnezeu nu putea avea o màná mare
dreaptá, vedeäi, ãi Isus stànd pe màna Lui dreaptá. Màna
dreaptá ânseamná “autoritatea.” Vedeäi? Doar spre exemplu,
cum ar fi dacá_dacá eu eram dirijorul deplin al bisericii, sau
eu eram un episcop de vreun fel, ãi Fratele Neville mi-a luat
locul, el ar fi màna mea dreaptá. Vedeäi, aceea ânseamná cá el
este^el ar fi la dreapta mea.
454 Acum, Isus este la màna dreaptá a Puterii. Acum, El a zis
aãa, aici ân Efeseni, cànd el o explicá, “El este la dreapta
Puterii.” “Toate puterile ân Ceruri ãi pe pámànt” (El a zis,
dupá ânvierea Lui) “au fost date pe màinile Mele. Eu am toatá
puterea ân Ceruri ãi pe pámànt. Mergeäi de aceea ãi ânváäaäi
toate neamurile, botezàndu-le ân Numele Tatálui, ãi Fiului,
Duhului Sfànt, ânváäàndu-i sá pázeascá toate lucrurile care Eu
vi le-am poruncit; iatá, Eu sunt cu voi ântotdeauna, pàná la
ãfàrãitul lumii.”
455 “Toatá puterea ân Ceruri ãi pe pámànt.” Unde este acea^
Dacá existá acolo sus un dumnezeu ân afará de El, el este lipsit
de putere. Vedeäi, acolo nu putea fi nici un alt Dumnezeu.
“Toate puterile din Ceruri ãi de pe pámànt” stau ân màna Lui.
Astfel, voi vedeäi, “El stá la màna dreaptá,” (aãa cum persoana
a pus ântrebarea), nu ânseamná^
456 Acum priviäi! Trupul^Dumnezeu este un Duh. Da, càäi
ânäeleg aceea? ziceäi “Amin.” Dumnezeu este un Duh, Isus este
un Om, ãi Isus era Dumnezeu fácut trup. Isus era^Noi nu
puteam vedea niciodatá pe Dumnezeu, vedeäi, El este un Duh.
Voi nu puteäi vedea duh. “Nimeni nu a vázut pe Dumnezeu
vreodatá.” Nimeni nu putea vedea pe Dumnezeu.
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457 Ãi lásaäi-má sá spun aceasta, “Voi nu m-aäi vázut pe mine.”
Voi nu m-aäi vázut niciodatá ân toatá viaäa voastrá, ãi voi
niciodatá nu má veäi vedea. Asta-i adevárat. Voi vedeäi acest
trup care declará aceastá persoaná care este aici ânáuntru.
Acum, acest trup nu are Viaäá Eterná, ânsá duhul are Viaäá
Eterná. Acest trup se va duce ânapoi, dar el va apárea din nou
ân asemánarea lui, ântocmai cum un bob de gràu merge ân
pámànt. Creãtinismul este bazat pe ânviere, nu pe ânlocuire.
Ânviere; acelaãi Isus a mers jos, acelaãi Isus a venit ânapoi. Dacá
tu mergi jos cu párul roãu, tu vii ânapoi cu párul roãu; dacá tu
mergi jos cu párul negru, tu vii sus cu párul negru. Vedeäi, este
o ânviere.
458 Cànd voi mergeäi sá màncaäi^Eu l-am ântrebat pe doctor
aceea, nu de mult, am zis, “De ce este cá atunci cànd eram de
ãaisprezece ani^De fiecare datá cànd mánànc, âmi reânnoiesc
viaäa?”
459 A zis, “Asta-i adevárat.”
460 Voi luaäi celule noi_noi de fiecare datá voi faceäi^carnea
face^sau hrana face celule de sànge, ãi acea celulá de sànge
vá face sá deveniäi mai tari. Ân acel fel tráiäi voi. Apoi, ceva
trebuie sá moará de fiecare datá, ca voi sá tráiäi. Fiecare zi,
ceva moare: dacá màncaäi carne, vaca a murit; sau orice
màncaäi; ãi peãtele a murit; sau_sau gràul a murit, sá facá
pàine; cartoful a murit, care a fácut cartofii; ãi^fiecare formá
de viaäá; voi puteäi trái numai prin substanäá moartá.
461 Ãi voi puteäi trái Etern numai pentru cá ceva a murit: Isus.
Nu pentru cá aäi aderat la bisericá, nu pentru cá aäi fost
botezaäi, nu pentru cá aäi declarat Creãtinismul; pentru cá aäi
acceptat Viaäa lui Isus Cristos care a fost sàngeratá^sàngele
care a fost vársat pentru voi, ãi voi L-aäi acceptat ca Salvatorul
vostru personal.
462 Acum, observaäi, eu ântreb aceasta. Eu vreau sá vá ântreb
aceasta. Priviäi la aceasta, este frumoasá. Poate eu am ânváäat
despre aceasta ânainte (eu nu ãtiu) aici; predicànd peste tot, tu
uiäi ce ai spus odatá^ân anumite locuri. Dar, de ce este cá,
atunci^
463 Acum, eu presupun, Sorá Smith^Eu nu ãtiu dacá l-am
cunoscut pe Fratele Fleeman aãa de mult ân urmá sau nu. Ãi
Tryphena, âmi amintesc de ea cànd era o fetiäá. Voi vá amintiäi
de mine, cànd eu eram^eram un micuä, scund^ândesat;
brunet, párul ân valuri. Eu am boxat. Oh, m-am gàndit cá eu
eram un om de stil ân lume. “Oh,” m-am gàndit, “nu existá
nimeni care sá má poatá bate. Nu, domnule.” Dar eu_eu m-am
ânãelat ân aceea, ânäelegeäi. Dar eu^Acum, eu doar m-am
gàndit, “Oh, Doamne.” M-am gàndit, “Dacá voi aäi putea pune
acest lucru pe spatele meu, eu aã merge jos pe stradá cu el.”
Sigur, nimic nu má deranjeazá. Ãi de fiecare datá cànd
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màncam, am devenit mai mare ãi mai puternic tot timpul. De
fiecare datá eu puneam viaäá nouá ân^Eu am màncat varzá,
cartofi, ãi fasole, ãi carne, tot aãa cum mánànc astázi. Ãi eu am
devenit mai tare ãi mai mare tot timpul. Ãi cànd am ajuns sá
fiu la vreo douázeci ãi cinci^
464 Eu mánànc mai bine acum decàt màncam atunci, voi toäi
má cunoaãteäi, ãtiäi aceea. Eu pot mànca mai bine acum, noi
toäi màncám mai bine. Dar de ce este cá, Frate Eagen, atunci,
dacá eu âncá mánànc hraná mai buná, mai multá, mai bune
vitamine ãi fiecare lucru^Ãi cu càt mánànc mai mult, eu ân
mod treptat má irosesc. Ãi acum eu devin un om bátràn aplecat
de umeri, cu capul chel, ãi âncárunäit, ãi màinile zbàrcite, faäa
trasá ânáuntru, umerii se lasá ân jos, dimineaäa este greu sá má
scol, ãi^Oh, Doamne. De ce este aceasta? Dacá-mi reânnoiesc
viaäa de fiecare datá cànd mánànc, de ce este aãa atunci?
465 Dacá eu torn apá dintr-un ulcior ântr-un pahar, ãi el se
umple pe jumátate, ãi apoi âncepe sá meargá ân jos tot timpul ân
loc sá viná ân sus; ãi cu càt torn mai mult ânáuntru, cu atàt mai
repede merge ân jos. Ia te uitá. Ãi voi nu aäi putea sá o dovediäi
ãtiinäific nici dacá ar trebui. Aceastá Carte este singurul lucru
sá dovedeascá cá Dumnezeu a rànduit; aceasta este o rànduire,
Dumnezeu ne-a vázut venind.
466 Voi oameni mai bátràni, ãi voi femei mai bátràne, poate
unii din soäii voãtri_voãtri ãi poate soäiile voastre s-au dus.
Aceea nu_aceea nu deranjeazá nimic. Aleluia. Ei sunt doar
dincolo de perdea acolo, aãteptànd; absolut. Ãi ei tànjesc sá fie
cu voi din nou. Asta-i adevárat, desigur, ei tànjesc. Ei tànjesc
sá fie âmpreuná din nou. Biblia a zis cá ei sunt, sufletele de sub
altar strigànd, “Doamne, pàná cànd?” Vedeäi? Ei nu sunt ân
starea lor potrivitá.
467 Dumnezeu nu ne-a fácut Ângeri, El ne-a fácut bárbaäi ãi
femei. Noi ântotdeauna vom fi bárbaäi ãi femei, deoarece noi
suntem un_un produs al inteligenäei lui Dumnezeu. Noi putem
fi ântotdeauna bárbaäi ãi femei.
468 Dar ce face aceasta? Vedeäi, poate voi gàndiäi cá atunci
cànd aäi mers jos la altar, tu ãi soäiorul, aäi zis cá noi ne luám
unul pe altul sá fiu soäie cásátoritá legal ãi sá tráim âmpreuná
ântr-o stare sfàntá a acestei cásátorii, ãi_harul lui Dumnezeu ãi
aãa mai departe, ãi toatá márturia pe care tu o dai, ãi
angajamentul pe care l-ai fácut. Primul lucru care-l ãtiäi,
âncepeäi sá observaäi, voi amàndoi. El era drept, ãi párul
strálucitor; ãi mama ãi ea frumoasá, ochii mici maro, sau ochi
albaãtri, sau oricum erau. Oh, cum te uitai la ea. Tu ai mers
afará, te-ai uitat la tata, “Acum, ai ândreptat umerii aceia
ânapoi”; ãi dupá un timp ei au ânceput sá cadá. Mama va âncepe
sá âncárunäeascá, artrita s-a aãezat ânáuntru ãi aãa mai departe.
Ãi dupá un timp, ea s-a dus, sau el a plecat.
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469 Ce era aceasta? Cànd Dumnezeu te-a vázut stànd acolo, El
a zis, “Asta este, ân acel fel te vreau.” Ân regulá, moarte, tu
vino, dar tu nu-i poäi lua pàná cànd Eu âäi dau voie.

470 Oh, oh, má gàndesc la Iov. Da, Dumnezeu s-a uitat jos, Iov
ãtia cá Dumnezeu âl iubea. (Ãi observaäi el nu vá poate lua.) El
a zis, “Tu âl ai ân màinile tale, dar tu nu-i iei viaäa.”

471 Ãi apoi primul lucru ãtiäi, umerii âncep sá se aplece, ãi dupá
un timp te-ai dus. Ce s-a ântàmplat?

472 Acum, la ânviere acolo nu va fi nici un lucru care
simbolizeazá moartea. Nu poate exista un lucru care
simbolizeazá acest pámànt, despre ce^Vedeäi, voi aäi venit
sus prin voia lui Dumnezeu, voi aäi avut viaäá. Apoi moartea s-
a instalat, v-a luat jos. Màncànd aceeaãi hraná ãi totul, bànd
acelaãi fel de apá, totul; dar moartea s-a instalat. Dar imaginea
deja s-a aãezat. Aleluia. Ân ânviere tu vei fi viaäá din nou. Ãi
acolo nu va fi moarte, sau nici asemánare a moräii, sau vàrstá
de bátràneäe, sau ologi sau nimic. Nemuritori, noi vom sta ân
asemánarea Lui, desávàrãiäi pentru totdeauna. Aleluia. Oh, eu
^Aceea va face pe oricine sá strige, ân special cànd ajungeäi
de vàrsta mea.

473 Vàrsta mea este, eu presupun, cànd te gàndeãti la ea, mai
mult decàt oricànd. Tu eãti chiar la acea schimbare peste
model, vedeäi. Cea^Tu âncepi sá te ântrebi, “Ce este cu toate
acestea? Ce am fácut eu?” Eu privesc aici ân urmá jos, ãi má
gàndesc, “Doamne, Dumnezeule; bine, unde s-a dus el,
Doamne? Iatá-má aici, patruzeci ãi opt de ani. Âncá doi ani, eu
voi fi o jumátate de sutá. Iuh. Eu sunt numai^”

474 Doar priviäi la cele càteva suflete pe care le-am càãtigat.
Eu vreau sá càãtig milioane ãi milioane mai multe.
Dumnezeule, ajutá-má. Mie mi-e ruãine de mine chiar sá vin
acasá la o vacanäá. Gàndesc, “Oh, seceriãul este copt, ãi
lucrátorii sunt puäini. Milioane ân pácat ãi ruãine mor ân fiecare
zi, ascultaäi chemarea lor.” Eu má duc la culcare acolo noaptea
ãi-i aud pe sármanii aceia págàni strigànd acolo ân äará. Cum
vin ei cu miile, trágànd dupá mine, ãi_ãi stau acolo afará la
aeroport unde ei trebuie sá aibe poliäia acolo sá-i äiná ânapoi,
doar sá asculte povestea despre Isus Cristos.

475 Ãi aici noi putem implora, ãi anunäa ân ziar ãi toate
celelalte, ãi sá obäinem chiar cele mai bune locuri pentru ei sá
ãadá jos, cea mai buná primire cu càntári frumoase, ei vor veni
ãi “Ooooh, bine, eu presupun cá aceea era ân ordine, totuãi nu
aparäine la credinäa mea.”

476 Atunci jos de la^“Doamne,” m-am gàndit, “càt_càt
poate sá dureze aceasta?” Nu este^nu este drept. Ãi aici noi
risipim sute de miliarde de tone de hraná ân bidoanele de
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gunoi, ãi oamenii aceia cu bucurie le-ar primi. Ãi ei sunt
creaturi ale pámàntului tot aãa cum suntem noi. Doamne,
noi^Ei bine, aceea nu poate sá dureze aãa prea mult.
477 Ân regulá, acum, cine este Tatál? Tatál ãi Fiul sunt unul.
Priviäi, ân I Ioan 5:7, Ea zice, “Sunt trei care márturisesc ân Cer,
Tatál, Cuvàntul, (care este Fiul)^Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt:
aceãti trei sunt unul.”
478 “Sunt trei care márturisesc pe pámànt, care este apa,
sàngele, ãi Duhul.” Acelea sunt trei elemente care au venit din
trupul lui Cristos. Ei I-au strápuns coasta: a ieãit apa, Sàngele
a ieãit, “Ân màinile Tale Âmi âncredinäez Duhul Meu.” Ia te uitá,
acelea sunt cele trei elemente. Aceste trei nu sunt una, dar sunt
de acord ântr-una.
479 Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt; I Ioan 5:7, zice, “Aceãti trei sunt
Unul.”
480 “Apa, sàngele, ãi Duhul sunt de acord ântr-unul.” Nu Unul,
dar de acord ân unul. Astfel Tatál^Ãi singurul lucru pe care
trupul âl putea face, cànd Dumnezeu se poate vedea pe Sine, cá
prin pedepsirea care a trecut acest trup, acolo este intersect^
interceptarea chiar acolo, voi vedeäi. Acolo este cànd El vede
acel Sànge stànd ântre El ãi judecatá. Aici este Cuvàntul Lui, a
zis, “Ân ziua ân care mánànci din el, ân ziua aceea vei muri.” Ãi
aici Isus a zis, “Eu^Dar Eu am luat locul lor. Vedeäi, Eu am
luat locul lor.”
481 Vá amintiäi povestea mea serile trecute unde am vázut
viziunea despre femeie foarte ráu care era ân camerá acolo? Ãi
eu o condamnam, zicànd, “Dumnezeule, de ce nu explodezi
locul?” Apoi El mi-a arátat, vedeäi. Ãi eu am mers sus la ea ãi i-
am spus ce s-a ântàmplat.

Acum, aceasta este ultima mea ântrebare.
64. Crezi tu, conform cu scripturile, cá Iudeii vor fi^vor

accepta pe Cristos chiar ânainte de rápirea Bisericii?
482 Eu_eu_eu cred cá rápirea Bisericii^Aceasta este párerea
mea proprie, vedeäi. Ãi dacá noi aveam timp, noi am trece prin
aceea, dar este_este trecut de nouá acum. Priviäi, eu cred cá
Iudeii vor primi pe Cristos la a doua venire a Lui. Acum
amintiäi-vá, aãa ca persoana sá ãtie aceasta, ochii noãtri au fost
orbiäi^sau ochii lor au fost orbiäi ca noi sá ne putem primi
vederea. Oricine ãtie, Scripturile vorbesc despre aceea. Este
adevárat? Pavel ne spune cá a noastrá^cá noi am fost orbiäi
^cá Iudeii au fost orbiäi pentru ca noi sá putem primi pe
Cristos. Vedeäi? Ãi noi suntem máslinul sálbatic care este altoit
ânáuntru prin ânfiere ân pom.
483 Acum aici este párerea mea, eu doar am sá vá dau^Ei má
ântreabá, “Crezi tu^?” Acum iatá felul cum gàndesc eu cá va
avea loc. Eu nu ãtiu. Orice este aceasta, eu sunt sigur cá prin
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harul lui Dumnezeu ãi mila Lui, noi vom fi acolo; vedeäi, prin
harul Lui, orice este. Eu pot sá nu fiu ân stare sá-mi dau seama,
dar iatá ce gàndesc. Eu cred cá noi suntem la timpul
sfàrãitului. Eu cred cá epoca neamurilor se terminá chiar
acum. Eu cred cá noi suntem la âncheiere.
484 Ãi acum Iudeii; aici au fost douá lucruri care ântotdeauna i-
au nedreptáäit pe Iudei: Ei fiind orbi, ei nu au putut s-o vadá;
ãi din cauza aceea Neamurile, pentru un lucru, de multe ori^
485 Am vorbit cu un Iudeu la Benton Harbor, Sora Smith, ãi
voi ãtiäi ce mi-a spus El? (acolo la unul din acei Israel^din
locurile din Israel acolo) Aceastá ântrebare despre vindecarea
unui orb. Ãi el a zis, “Voi nu puteäi sá táiaäi pe Iudei ân^Voi
nu puteäi táia pe Dumnezeu ân trei bucáäi ãi sá-l daäi la un
Iudeu; fácàndu-l Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt.” Zicea, “Tu nu poäi
face aceea la un Iudeu, noi nu suntem idolatri.” A zis, “Noi
credem ântr-un singur Dumnezeu.” Vedeäi?
486 Ãi voi mergeäi sá faceäi pe Dumnezeu trei: Dumnezeu Tatál,
Dumnezeu Fiul, ãi Dumnezeu Duhul Sfànt; voi ântr-adevár
orbiäi un Iudeu chiar acolo, cáci el ãtie mai bine. El ãtie mai
bine decàt aceea. Aceea v-ar face un idolatru tot aãa de sigur
cum este idolatria, voi aveäi trei dumnezei. Voi trebuie sá-i
faceäi acelaãi Dumnezeu, acela nu este trei dumnezei, sunt trei
slujbe ale aceluiaãi Dumnezeu. Vedeäi, Dumnezeu a slujit ân
calitate de tatá, El a slujit ân calitate de fiu, ãi acum El slujeãte
ân perioada timpului Duhului Sfànt. Este acelaãi singur
Dumnezeu.
487 Acela-i motivul cá noi am fost ânsárcinaäi sá botezám ân
Numele Tatálui, Fiului, Duhului Sfànt; cáci, nu ân numele de
un^Ân Numele, nu nume [mai multe_Trans.]; nu ân numele,
sau ân numele Tatálui, ân numele Fiului, ân numele Duhului
Sfànt; ci “ân Numele Tatálui, Fiului, ãi Duhului Sfànt.” Vedeäi,
recunoscànd acelaãi singur Dumnezeu fiind Cristos. Vedeäi,
acela este Cine este acesta, nu poate fi altfel. Vedeäi? Ãi
Scriptura^
488 Ãi_ãi atunci dacá descoperirea noastrá este greãitá, atunci
Petru ãi restul apostolilor a ânváäat lucrul greãit; deoarece
fiecare persoaná ân Biblie a fost botezatá ân Numele Domnului
Isus Cristos. Nici o persoaná nu a fost botezatá vreodatá ân
“Tatál, Fiul, Duhul Sfànt,” aceasta este o doctriná Catolicá. Eu
v-o pot dovedi prin propriile lor cuvinte, ãi propriile lor
lexicoane ãi fiecare lucru. Acesta este un crez Catolic ãi nu o_ãi
nu o ânváäáturá Biblicá. Ãi nimeni^
489 Chiar Regele Angliei a fost botezat ân Numele lui Isus
Cristos. Cam vreo ãase sute de ani dupá moartea ultimului
apostol, cànd nici mácar nu era numitá Anglia atunci, ea era
numitá Äara Ângerului.” De acolo a venit, numele. El a fost
botezat ân Numele lui Isus Cristos.
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490 Ce l-a convertit, a fost o ràndunicá micá. Cànd^Dacá pot
sá má gàndesc^nu Sfàntul Angelo. Care era numele lui,
acum? Agadabus [Rostire nesigurá_Ed.], Sfàntul Agadabus,
cred eu cá a fost. Eu nu aã fi sigur de numele acela, acum. Dar,
oricum, el a mers acolo sus, ãi ei au avut unele din acestea^

491 Ei i-au numit ângeri deoarece, oamenii ãi Asirienii ãi aãa
mai departe erau cu ânfáäiãare ânchisá, iar aceãti Englezi aveau
pár lung, alb, creä, cu párul blond, Anglo-Saxonii, voi ãtiäi, cu
ochii albaãtri. Ãi ei au zis, “Ei arátau ca Ângerii,” ãi astfel ei au
numit-o “Äara Ângerului.”

492 Ãi_slujitorul Domnului a mers sus acolo ãi a predicat
regelui lor, ãi ei ãedeau la o mare, vatrá deschisá. Eu am citit
istoria acesteia nu de mult. Ãi o pasáre micá a zburat ân luminá
ãi a mers ânapoi afará, ãi âmpáratul a pus ântrebarea, “De unde
a venit ea ãi unde s-a dus ea?” Vedeäi? “Ea a venit ân luminá, ãi
noi am vázut-o, ãi ea a mers ânapoi afará ân ântuneric. Nu este
aceea calea cum merge un om?” a zis el.

493 “Dar ce era el ânainte ca el sá poatá veni aici?” a zis
predicatorul, ânäelegeäi. Aceea l-a dat gata pe rege; ãi ân
dimineaäa urmátoare, el ãi casa lui au fost botezaäi ân Numele
lui Isus Cristos. Asta-i adevárat.

494 Apoi ce? Primul om care a fost càndva stropit sau càndva
botezat oricum ân numele de “Tatál, Fiul, Duhul Sfànt,” era ân
biserica Catolicá. Prima stropire care a avut loc càndva, era ân
biserica Catolicá. Prima turnare care a avut loc vreodatá, a fost
ân biserica Catolicá. Biserica protestantá ântotdeauna a botezat
^ân Biblie, apostolii, prin scufundare ân Numele lui Isus
Cristos. Peste tot. Doar aflaäi un loc unde ei au fost altfel,
vedeäi.

495 Acum, ân aceasta, acest timp mare, Iudeii nu pot^Am
ântrebat pe rabinul acela, am zis, “Rabinule, ar fi greu ca tu sá
crezi profeäii?”

496 El a zis, “Eu cred profeäii.”

497 Am zis, “Ân Isaia 9:6, ce a vrut el sá spuná, ‘Un fiu ni s-a
náscut’? De cine vorbea el?”

498 El a zis, “El vorbea de Mesia.”

499 Am zis, “Atunci va fi Mesia náscut?”

500 “Da, El va fi náscut.”

501 Am zis, “Atunci dacá el era sá fie náscut, el are o^el va
avea o mamá.”

502 “Da, el trebuie sá aibe o mamá. Ãi El trebuie sá aibe un
tatá, de asemeni” a zis el.
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503 Am zis, “Absolut. Ãi ar fi greu ca tu sá crezi cá acela nu va
fi^cá Dumnezeu Marele Iehova care a deschis Marea Roãie,
nu putea da naãtere acestui bebeluã prin naãtere imaculatá?”
Vedeäi? Acolo era el.
504 El a zis, “Dar voi nu-L puteäi face trei dumnezei.”
505 Am zis, “El nu este trei dumnezei.” Am zis, “Ce relaäie va fi
Mesia faäá de Dumnezeu?”
506 El a zis, “El va fi Dumnezeu.”
507 Am zis, “Acum ai spus-o. Acum ai spus-o, El este
Dumnezeu.” Aceea este exact.
508 Atunci el a âncercat sá-mi spuná, zicea, “Ei bine, acest om
a fost un hoä, acest Isus din Nazaret. El a fost un hoä.”
509 Am zis, “Rabinule, cum a fost El un hoä?”
510 “Ei bine,” a zis el, “scriptura voastrá proprie spune cá ‘El a
mers ân lanul de gràu ân ziua Sabatului, ãi a luat gràul.’”
511 Am zis, “Acum, rabinule, tu ãtii mai bine^mai mult
despre Scripturá decàt atàt. Scriptura ta proprie spune cá
aceea este legal, “Este legal ca un om sá meargá ãi sá mánànce
atàt gràu càt vrea el, dar sá nu-l puná ân sac ãi sá-l ducá afará.’
Propria voastrá lege, rabinule.”
512 Ãi el a stat acolo puäin, el_el_el a crezut-o, cáci el_el a
márturisit. El a zis, dupá un timp, el a zis, “Ei bine, ce_ce a
cauzat ochii lui John^” A zis, “Cum ai fácut-o?”
513 Am zis, “Ân Numele lui Isus Cristos.”
514 “Ah.” El_el nu ãtia; a zis, “Ei bine, voi nu puteäi táia pe
Dumnezeu ân trei bucáäi.”
515 Am zis, “El era Iehova manifestat ân trup, rabinule. El^
Aceea este ceea ce El era, El era Iehova ân trup. Propriul lui
nume uman, acela era Numele de ráscumpárare, cáci nici un
alt nume nu a fost dat sub Cer prin care omul sá poatá fi
salvat, numai prin Numele acela uman de ráscumpárare:
Domnul Isus Cristos. Asta-i adevárat. El era Dumnezeu, El este
Dumnezeu, El va fi pentru totdeauna Dumnezeu, aceea este
exact corect, Domnul Isus Cristos.”
516 Acum, eu cred cá biserica Neamurilor curànd va^
completarea trupului bisericii Neamurilor. Uãile dintre^Isus
a zis, ân Matei 24, (eu voi lua acea Scripturá pentru un minut),
El a zis, “Ei vor cálca zidurile Ierusalimului pàná cànd vremea
Neamurilor se va sfàrãi.”
517 Acum priviäi. A fost datá de Domnul nostru Isus, ân Matei
24, cá Evreii vor fi scoãi din tablou. Daniel a zis, acolo ân urmá
ân profeäii vechi, el a zis cá ‘vor fi ãaptezeci de sáptámàni
alocate âncá, pentru Iudei. Ãi Mesia va veni (Prinäul) ãi va
profeäi ân mijlocul celei de a ãaptezecea sáptámàni, care erau
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cei ãapte ani, el va fi stàrpit ân mijloc. Priviäi càt de perfect a
fost, Isus a predicat exact trei ani ãi jumátate ãi a fost rástignit.
Dar existá trei^Aceea vine chiar ânáuntru la astalaltá
ântrebare aici. Existá âncá trei ani ãi jumátate alocaäi lor,
Iudeilor. Trebuie sá fie.
518 Acum dacá veäi lua Apocalipsa, capitolul al 7-lea, Ioan a
vázut o sutá patruzeci ãi patru de mii dintre Iudei toäi
pecetluiäi, din cele douásprezece seminäii ale lui Israel. Vedeäi
ce vreau sá spun? Totuãi ânainte sá aibe loc, a venirii ânainte.
519 Acum priviäi càt de frumos este, ânainte sá âncheiem acum.
Urmáriäi cum_cum se miãcá ân jur. Acum, Iudeii aceia au fost
ântunecaäi.
520 Acum, aceãti Iudei de aici, cei mai muläi dintre ei aici, sunt
doar^voi ãtiäi cum sunt ei, ei äin bogáäia lumii. Ãi ei sunt
doar_doar oamenii banilor, ãi aceea este tot ce puteäi face din
ei, vedeäi; ãi foarte aroganäi, ãi indiferenäi, ãi nu vor sá asculte.
Dar, aceia nu sunt aceia despre care El a vorbit, dacá veäi
observa.
521 Acum, Neamurile^Acum priviäi, mai sunt rámaãi âncá
trei ani ãi jumátate pentru aceãti Iudei. Acum, Isus a zis cá
cetatea Ierusalimului va fi cálcatá de Neamuri pàná cànd
perioada Neamurilor^(Acum, voi oamenii care nu credeäi ân
perioade, cum este cu aceea?)^Pàná cànd perioada
Neamurilor va fi sfàrãitá. Ãi cànd perioada Neamurilor va fi
sfàrãitá (timpul Neamurilor este terminat), atunci cetatea va fi
datá ânapoi la Iudei. Ãi Isus a mers ânainte sá zicá cá
generaäia^Zicea, “Cànd mergeäi afará ãi vedeäi smochinul
ânmugurind, ãi toäi ceilaläi pomi ânmugurind,” zicea, “voi ãtiäi
cá vara este aproape.” Zicea, “Tot aãa cànd vedeäi aceste
lucruri âmplinindu-se, ãtiäi cá timpul este aproape, la uãá; ãi
adevárat vá spun Eu cá aceastá generaäie nu va trece pàná
cànd aceste lucruri vor fi âmplinite.”
522 Acum, ei au urmárit pentru aceasta ân generaäia aceea,
“Despre aceea vorbea El.” Nicidecum!
523 Ascultaäi! El a zis, “Generaäia care a vázut smochinul
ânmugurind.” Acum priviäi, El a zis, “Smochinul ãi toäi ceilaläi
pomi.” Acum, cu alte cuvinte, “Acolo va fi o trezire universalá
la timpul acela.” Acum priviäi aceastá profeäie, cum lucreazá ãi
chiar se âmbiná ânáuntru perfect. Acum priviäi. “Toäi ceilaläi
pomi ânmugurind, trezindu-se.” Un pom, cànd âãi dá mugurii,
se trezeãte. Este adevárat? Acum, oricine ãtie, un ânváäátor
profetic, cá smochinul a fost ântotdeauna Iudeul. Noi ãtim
aceea. El este Iudeul. Acum^
524 Ãi priviäi la Ioel, cànd el a preluat-o, el a zis, “Ceea ce a
lásat viermele páros, a màncat omida; ce a lásat omida a
màncat lácusta; ãi ce a màncat lácusta^” Dacá voi observaäi,
aceea este una ãi aceeaãi insectá, ân diferite stagii: viermele
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páros, omida, lácusta. Este toatá aceeaãi insectá, este doar
diferite stagii a vieäii ei. Acum priviäi, cá aceeaãi insectá a
ânceput sá mánànce din acel pom Iudeu acolo ân urmá, l-a táiat
jos, ãi a ânceput sá mánànce ãi sá mánànce ãi sá mánànce ãi sá
mánànce pàná cànd l-a adus la un ciot; dar atunci el a zis, “‘Eu
voi reaãeza,’ zice Domnul, ‘toäi anii pe care i-a màncat omida.
Ãi Eu voi face poporul meu o bucurie.’” Vedeäi? Acum, pomul a
fost màncat jos. Neamurile au fost altoite ân el, aceea este
adevárat. Ân ordine, noi trebuie sá aducem rod.
525 Acum cànd vine timpul sfàrãitului, cànd noi ajungem jos la
sfàrãit (dacá eu o vád corect), Evanghelia este: acolo trebuie sá
aibe loc o mare trezire.
526 Acum, aäi ãtiut cá steagul Evreiesc este cel mai vechi steag
ân lume? Ãi a zácut inactiv pentru douá mii de ani, mai mult
decàt atàt, cam douá mii cinci sute de ani. Steagul Evreiesc,
acea stea cu ãase coläuri a lui David, nu a fluturat pentru douá
mii cinci sute de ani; de la deportarea ân_ân Babilon. Ãi acum,
pentru cá Imperiul Roman i-a preluat (ãi Mesia a venit ãi ei L-
au respins), ãi au fost âmpráãtiaäi ân cele patru coläuri ale
pámàntului. Dar aäi ãtiut, ân 6 Mai, 1946, steagul acela a venit
ânapoi peste Ierusalim din nou? Aäi ãtiut, ân 7 Mai, 1946, Ângerul
Domnului mi s-a arátat (ân ziua urmátoare) aici sus, ãi m-a
trimis ân toatá lumea sá aduc o trezire? Chiar ân dimineaäa
urmátoare! Cànd steagul acela s-a ridicat ân Ierusalim, cum
soarele apunea ân dupá-masa aceea, Ângerul Domnului a
apárut aici ân Statele Unite la acelaãi timp. “Cànd voi veäi
vedea smochinul ãi restul pomilor ânmugurind!”
527 Càäi vá amintiäi de Steaua care atàrna aici jos la Ràul
Ohio, cu muläi ani ân urmá, cànd El a zis^Aici este o
fotografie a Lui âncá aici, cànd El a venit jos. A zis, “Mesajul
táu va merge ânainte ca un premergátor pentru a doua venire,
tot aãa cum a mers Ioan ca un premergátor pentru prima
venire.” Ãi, priviäi, ân jurul lumii a cutreierat o trezire. Zeci de
mii de ori mii ãi mii, ãi o mare trezire.
528 Toäi legaliãtii, ãi toäi cei diferiäi ân jur prin toatá äara, ãi
marile biserici au zis, “Zilele lui Billy Sunday s-au terminat.”
Dar cànd ei au vázut cá biserica a ânceput sá reânvie (oamenii
simpli), ei au trebuit sá-ãi salveze obrazul. Charles Fuller ar fi
luat locul, dar el era prea bátràn; astfel ei au mers cu Billy
Graham. Ãi Dumnezeu l-a luat pe Billy Graham^sau biserica
Baptistá a luat, ãi ei toäi au mers ân jurul lui. Ãi Billy Graham
nu este pe jumátate predicator cum este Fratele Neville, atàt
càt sá fie un predicator, nu la^nu, sub nici o formá. Dar ce
este aceasta? Ei trebuiau sá o facá, este organism, ãi fiecare
chiar ân jurul acestuia, se aduná ân jur. Billy spune acelaãi
lucru. Vedeäi, ei trebuiau sá o facá. Ãi trebuia sá se facá sá se
âmplineascá Cuvàntul lui Dumnezeu. Ei nu au avut Duhul ân
jurul cáruia sá se adune, astfel ei au trebuit sá ia Cuvàntul ân
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jurul cáruia sá se adune; astfel ei au fácut. Ãi Billy este un
predicator al Cuvàntului, ãi unul fin, ãi ei s-au stràns ân jur;
astfel aceea a pus toäi formaliãtii reci ân stràngerea lor. Ãi
Fiinäa supranaturalá, cu vindecare Diviná, ãi puteri ãi lucrári
ãi aãa mai departe, prin minunile lui Dumnezeu, a pus
aceastá^ Biserica, Mireasa rápitá care are uleiul ân candela
ei, a pus-o aici ântr-o trezire. Vedeäi? Iar biserica rece formalá a
avut trezirea ei. Ãi iatá Israelul ântorcàndu-se cu trezirea lor.

529 Eu am un film acolo sus ân casa mea chiar acum, Trei
Minute Pàná La Miezul Nopäii. Ãi avem o pozá a acelor Iudei
venind ânáuntru; Venind ânáuntru; voi aäi vázut-o ân revista
Look. Ãi vapoarele, âncárcate, venind de departe jos din Iran ãi
jos acolo; acei Iudei nici nu ãtiau cá Isus a fost vreodatá pe
pámànt, ei au mers jos acolo ân deportarea din Babilon. Aceea
este tot ce au ãtiut ei càndva. Ei au arat^voi i-aäi vázut ân
revista Look sau Life ãi altele, unde ei au arat cu unelte vechi
din lemn. Ãi cànd ei au vázut avioanele acelea venind, ei s-au
gàndit, “Asta este,” cáci Dumnezeu le-a spus “‘ei vor fi acolo
jos, ãi vor fi duãi ânapoi la Ierusalim pe aripi de vulturi.’” Asta-
i adevárat. Acolo sunt ei. Ãi Iudeul a zis, “Asta este.” Ei au
páãit chiar ânáuntru, ãi noi avem fotografiile lor cu glasurile
lor, ãi le-a luat interviu; venind din toatá lumea. Unii din ei
cárànd pe cei bátràni ai lor ân spate, ãi ei orbi ãi ologi. Ãi ei
coborau din vapoare din toate páräile diferite ale lumii, venind
ânáuntru.

530 Ãi ei au ânceput sá ia pietre ân saci, de pe pámànt; ãi astázi
ei au aflat fàntàni de apá, care este cea mai, cea mai máreaäá
äará agricolá din lume. Marea Moartá conäine mai multe
bogáäii decàt tot restul lumii pus âmpreuná. Iudeii se reântorc
ânapoi; aceasta a fost ascunsá de Neamuri, dar ei ânfloresc ca
un trandafir.

531 Ei au zis cátre acei_acei Iudei, ei au zis, “Veniäi ânapoi sá
muriäi ân patrie.”

532 Au zis, “Noi venim ânapoi sá-l vedem pe Mesia. Unde este
El? El trebuia sá fie aici.”

533 Frate, cànd voi vedeäi smochinul dàndu-ãi mugurii, El a
zis, “Aceastá generaäie nu va trece pàná cànd toate vor fi
âmplinite.” Priviäi la trezirea cu cei formali. Priviäi la trezirea
cu Biserica. Priviäi la trezirea care vine ânáuntru cu Iudeii, ei
aãteaptá dupá venirea lui Mesia. Biserica, Biserica umplutá cu
Duhul, Mireasa cu^fecioarele cu uleiul ân candelele lor vor
merge la Cina Nunäii.

534 Iudeii vor zice, “Asta este aceea. Iatá Dumnezeul nostru
dupá care noi am aãteptat.” Acolo este unde cei o sutá
patruzeci ãi patru de mii^ân care Ruselliäii sau âncurcat.
Acolo sunt Iudeii aceia care stau acolo care-L vor primi. Ei au
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zis, “Acolo este Dumnezeul nostru dupá care noi am aãteptat.”
Ei Âl vor vedea, zicànd, “De unde le-ai primit Tu? De unde ai
primit Tu ránile acelea ân màna Ta?”
535 El a zis, “Eu le-am primit ân casa prietenilor Mei.” Asta-i
adevárat, “Casa prietenilor Mei.”
536 Ce va face El? Biserica dintre Neamuri va fi luatá ân Slavá
ãi Mireasa va fi cásátoritá cu Cristos.
537 Cum s-a fácut Iosif cunoscut poporului sáu?  El a scos afará
pe fiecare Neiudeu din prezenäa lui. El a fácut-o desigur. Ce se
va ântàmpla rámáãiäei sámànäei femeii? Balaurul a aruncat apá
din gura lui sá facá rázboi; Isus a zis, “ei vor fi aruncaäi ân
ântunericul de afará, ãi acolo va fi plàns ãi bocet ãi scràãnit din
dinäi,” marile ceasuri de persecuäie ãi âncercári vor veni la
biserica Neamurilor.
538 Ce va avea loc atunci? Cànd vine martirajul, cànd
Dumnezeu a separat orice lucru de la Iudeii aceia acolo, Isus se
va ântoarce aãa cum a fácut Iosif. Cànd ei l-au auzit pe Iosif,
cànd el a trimis afará pe toäi din gárzile lui ãi toäi aläii, ãi el l-a
vázut pe micuäul Beniamin ãi aceia stànd acolo, ãi ei se pocáiau
pentru cá l-au omoràt pe Iosif. Ei au crezut cá l-au omoràt pe
Iosif, ãi aici el státea ânaintea lor. El a zis, “Eu sunt Iosif. Eu
sunt fratele vostru.”
539 Atunci ei ântr-adevár au tremurat, “El este Iosif. Acum noi
âl cunoaãtem.”
540 Cànd el va zice, “Eu sunt Isus. Eu sunt Mesia.”
541 Ei vor zice, “Oh, vai, acum ce vom primi noi!”
542 A fost totul fácut pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta nu
va fi a Lui^Ei bine, ei l-au putut auzi plàngànd pàná acolo
ân palatul lui Faraon, Iosif plàngànd pentru ei.
543 Aãteptaäi pàná cànd Isus vede pe acei Iudei pe care El a
trebuit sá-i loveascá cu orbire sá ne lase pe noi Neamurile sá
avem o ãansá sá intrám, acela va fi un ceas, eu vá spun. El va lua
Iudeii aceia, voi sá nu vá ângrijoraäi, Iudeii aceia vor fi salvaäi.
Da, domnule, acolo trebuie sá fie acolo. Ãi aceea este ideea mea
despre aceasta, eu nu o pot vedea nicáieri altundeva ân
Scripturá. Voi trebuie sá äineäi acele treiuri âmpreuná, din nou.
544 Voi trebuie sá äineäi pe_pe fecioara adormitá, biserica doar
normal, confesional, vedeäi. Voi trebuie sá luaäi biserica^
Aceia sunt, Iudeul ântài, Iudeul ântài, care este doar o persoaná
orbitá care aãteaptá pe linia de margine. Voi trebuie sá luaäi
pasul urmátor sus, care este fecioara adormitá, care era
zábovitoare, ãi doar a mers afará ãi a mers la bisericá, ãi a
aderat la bisericá, ãi ins destul de bun. Apoi voi trebuie sá luaäi
Biserica, spiritualá, Rápirea, Mireasa, acolo stá ea. Acei trei
oameni, voi nu puteäi^ei nu sunt amestecaäi, nici un pic. Ei
nu sunt toäi la fel. Nu spun Martorii lui Iehova cá “cei o sutá
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patruzeci ãi patru de mii este mireasa”; aceea este greãit. Aceia
sunt Iudeii, vedeäi. Acolo este o Mireasá, Iudeii, ãi fecioara
adormitá. Ãi voi le luaäi pe toate, ãi ziceäi, “Ei bine, ele sunt
toate trei ân locuri diferite.” Ele sunt toate, trei clase diferite
de oameni. Sigur, ei nu pot.
545 Apoi cànd Isus se ântoarce pe pámànt^Iudeii, ce sunt ei?
Famenii templului. Ãi cànd Isus se ântoarce, El vine cu
Mireasa. Isus vine de trei ori: El a venit de prima datá sá
ráscumpere Biserica Lui, El vine a doua oará sá primeascá
Biserica Lui, El vine a treia oará cu Biserica Lui. Vedeäi?
Exact. Astfel este toatá o venire máreaäá perfectá, este totul un
Dumnezeu máreä perfect; este totul un Cristos máreä perfect; o
Bisericá máreaäá perfectá, o ráscumpárare máreaäá perfectá,
^totul; ea vine o trinitate, dar este toatá ân Unul. Vedeäi? Nu
sunt trei oameni, nu trei acesta; este doar o Persoaná, o
Bisericá, un Trup, un Cristos, un Domn “ân voi toäi, ãi prin voi
toäi,” ãi aãa mai departe ân felul acela. Totul una!
546 Domnul sá vá binecuvànteze. Eu v-am äinut cam mult.
547 Cu voia Domnului, acum, dacá eu ajung sá vin din nou ân
càteva seri, sau o duminicá seara sau ceva ca aceea, dacá
pástorul de aici nu are ceva pe inima lui, eu voi âncerca sá le
ráspund pe acestea de aici. Oh, existá unele foarte bune aici.
Càäi aäi vrea sá le auziäi? Oh, eu doar le iubesc. Lásaäi-má sá
trec prin ele din nou, chiar foarte repede, ânainte de a preda
serviciul pástorului.
548 Doar ascultaäi la aceasta. [Fratele Branham ráspunde la
urmátoarele opt ântrebári ân Partea a III-a, âncepànd la
paragraful 668, ca ântrebarea numerele 67 la 74_Ed.]:

Unde pietrele rep-^Ce reprezintá acele pietre ân
Apocalipsa 21? Aceea este una buná.
Explicá cele patru fápturi din Apocalipsa 5. Acolo este o
alta buná.
Cine sunt cei douázeci ãi patru de bátràni? Acolo este o
alta buná, vedeäi.
Ce a ânsemnat aäa stacojie din Geneza 38? Vá amintiäi, el a
mers ãi ãi-a luat propria lui norá ãi a tráit cu ea ca ãi cu o
curvá; ãi a plátit preäul ãi a venit ânainte; ãi cànd a venit
copilul, ei i-au pus aäa stacojie ân jurul mànii lui (el a
âmpins afará apoi el a venit ânapoi ânáuntru), cel_cel
urmátor a venit ânaintea lui. Oh, aceea este una buná; ea
sigur este.
Ce sunt darurile care urmeazá sá fie trimise privind
moartea martorilor, ân Apocalipsa 11? Aceea este cànd
Moise ãi Ilie se ântorc ânapoi pentru trezirea acestor o sutá
patruzeci ãi patru de mii. Ce sunt darurile? Priviäi ce sunt
ele, aceea este excelent.
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Unde vor fi Sfinäii dupá cei o mie de ani^(acolo este una
buná, báiete. Vreäi^)^domnie? Ce fel de trup vor avea
ei?

Cum vom judeca pe ângeri?

De ce párul devine despre ângeri ân I Corinteni? Ân Cartea
despre I Corinteni. Ceva bune, foarte bune.

549 Domnul sá vá binecuvànteze. Eu sper cá Domnul ne
permite sá venim âmpreuná ãi sá discutám aceste lucruri, este
totul spre gloria Lui. Noi putem sá fim ân dezacord asupra
ideilor despre ele; dar eu voi spune un lucru, dacá voi toäi
primiäi tot atàt de multá bucurie sá le ascultaäi cum primesc eu
vorbind despre ele, noi avem un timp minunat. Amin. Amin.

550 Ân regulá, Domnul sá fie foarte bun cu voi acum. Sá nu
uitaäi serviciile. Transmisiunea Fratelui Neville, acum, aceea
este la WLRP, sàmbátá dimineaäa la ora nouá; cvartetul
Neville, ãi sunt sigur cá ei vá vor face bine, deschideäi ãi
ascultaäi-i. Ãi dacá eu pot, dacá eu ajung ânapoi ân timp, sau
vád cá eu urmeazá sá vin ânapoi, eu voi chema soäia; dacá
Domnul âmi va permite sá merg sá-l vizitez pe bátrànul Frate
scump Bosworth. Eu^Voi toäi^ãi eu voi fi ânapoi duminicá
seara.

551 Domnul sá fie bun cu voi acum. Ãi fratele, pástor, sá viná
aici doar un minut; ãi sá preia el serviciul. Ãi:

Nu uitaäi rugáciunea de familie,
Isus vrea sá vá ântàlneascá acolo;
El vá v-a lua orice grijá,
Oh, nu uitaäi rugáciunea de familie.

552 Vá place aceea? Càäi vá rugaäi ân casa voastrá? Sá vedem,
toäi^toäi^Aceea este frumos, staäi aproape de Dumnezeu.
Fiäi buni, copilaãilor, Dumnezeu vá v-a binecuvànta.

Ân regulá, Frate Neville. `
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