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Întrebári îi Ráspunsuri
` Sá rámànem ân picioare doar un moment aãa cum ne
aplecám capetele pentru rugáciune.
Graäiosule Dumnezeu Tatá, noi Âäi muläumim ân aceastá
dimineaäá din adàncul inimii noastre, deoarece Tu eãti ân stare
ãi voitor sá ráspunzi rugáciunilor noastre. Ãi ne rugám ca Tu sá
primeãti muläumirile noastre pentru ceea ce Tu ai fácut deja
pentru noi. Noi aãteptám cu mari anticipaäii ca Tu sá ne ajuäi
ân aceastá dimineaäá, ãi cànd noi párásim portalurile acestei
cládiri, fie ca noi sá ieãim de aici o persoaná deosebitá de cum
eram cànd noi am venit ânáuntru. Fie ca Duhul Sfànt sá ne
modeleze ân aceastá dimineaäá, caracterele noastre, ãi sá ne
facá ân supuãi ai Âmpáráäiei Tale cáci noi o cerem ân Numele lui
Isus. Amin. (Vá puteäi aãeza.)
2 Doar âmi pare ráu sá fiu puäin tàrziu, ânsá am cam avut
càteva lucruri de fácut, ãi o muläime de oameni bolnavi ãi
interviuri ânainte ca eu sá ajung ân_cládire aproape.
3 Ãi astfel, noi suntem fericiäi sá fim aici ân aceastá
dimineaäá ãi sá vá vád pe toäi oamenii minunaäi. Ãi eu vreau sá
muläumesc cá_acelor oameni care ne-au trimis lucrurile acelea
minunate, cadoul pentru soäie ãi pentru_ãi_fratele care mi-a
trimis puãca lui de cáprioare. Domnul sá-l binecuvànteze. El
a_zis cá el âmbátràneãte ãi nu ar mai vrea sá o mai foloseascá,
ãi el a vrut ca eu sá o am; astfel eu_eu desigur sunt
recunoscátor pentru asta_pentru aceea. Atàt timp càt eu
tráiesc, Frate, atàt timp càt eu má pot ajutora, eu o voi avea.
Eu nu o voi pune ân màna mea fárá ca sá má gàndesc la tine ãi
sá má rog pentru tine.
4 Acum, noi suntem^Atàt de multe lucruri sunt de fácut
astázi, m-am gàndit poate cá ân timp ce eram aici eu sá am
unele ântrebári ãi sá aflu ce era pe inima bisericii mele_cele
diferite. Eu cu certitudine m-am gàndit! Eu am suficiente
ântrebári sá-mi ajungá pàná cànd âncepe Mileniul! Eu nu ãtiam
cá existau aãa de multe care puteau fi obäinute. Eu_eu am cam
o sutá ânáuntru aici, ãi acolo sunt o sutá sau mai multe care au
venit ânáuntru azi dimineaäá. Deci eu nu aã fi ân stare sá le
ráspund, eu presupun, corect, deoarece^Ãi ele sunt_ele sunt
ântrebári bune, foarte bune.
5 Acum, unele din ele nu puteau fi citite chiar afará ân
public, astfel voi ãtiäi, eu le-am cerut^Dacá eu nu pot sá o
pun ântr-un fel pe ocolite^Sunt probleme de familie ãi^Voi
ânäelegeäi. Ãi eu_eu am cerut sá am_ãi soäul ãi soäia ân interviu
particular, astfel eu pot vorbi cu ei ân particular despre aceste
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chestiuni. Nu sunt lucruri rele; sunt lucruri care trebuiesc
rezolvate ân familie, doar natura ãi rasa umaná care noi^
timpul ân care noi tráim ãi aãa mai departe care aduce aceste
lucruri pe aici, ãi ele sunt probleme care merg la o_ familie
umaná; ãi trebuie sá li se ráspundá. Ãi astfel, eu voi face tot ce
pot sá le ráspund ân felul cel mai bun.
6 Uneori ân a ráspunde la ântrebári, cumva ia mult timp; ãi eu
nu vreau sá pierd nici una din ele. Eu voi lua pe fiecare tot atàt
de atent càt pot eu. Acum, ele sunt doar_eu le am doar âmpinse
ântr-o pungá aici, le ráspund, ãi_ãi pun jos o Scripturá dacá eu
trebuie sá o am, ãi_ãi o aãez ânapoi. Atunci eu am fost ieri
toatá ziua, ãi o mare parte din noapte noaptea trecutá, ãi de
atunci puäin dupá lumina zilei azi dimineaäá^Ãi eu am cam
de douá ori aãa de multe care au venit ânáuntru azi dimineaäá.
Deci, má gàndesc cá ceea ce noi vom face, cu voia Domnului,
eu le voi ráspunde pàná_atàt de mult càt pot eu pàná ân jur de
amiazá, apoi eliberám, apoi venim ânapoi din nou deseará ãi_ãi
âncerc sá termin atàt de multe càte pot deseará, ãi sá vád dacá
eu pot sá_le termin. Ãi poate eu nu va trebui sá vá pedepsesc
aãa de mult ântr-o singurá sesiune mare ãi lungá. Ãi má gàndesc
cá v-ar da timp sá ajungeäi afará, ãi sá vá odihniäi, ãi sá vá
recuperaäi puäin, sá luaäi un pui de somn sau ceva, ãi sá veniäi
ânapoi dacá puteäi. Dacá nu puteäi, pái, Fratele Fred
Sothmann, eu presupun, o ânregistreazá. Este aceasta
ânregistrat? Ân regulá, asta-i bine. Da, ei sunt ân camerá
ânregistrànd-o, ãi_ãi aceastá bandá poate fi_dacá este ân
regulá_voi puteäi avea banda; ea va fi pástratá ãi numitá
Ântrebári ãi Ráspunsuri, deoarece acolo sunt unele ântrebári
foarte grele ânáuntru aici ãi ceva^Multe din ele sunt asupra
ânváäáturii bisericii.
7 Acum, mi-ar place ca oamenii sá ãtie cá uneori ân a
ráspunde la aceste ântrebári, este greu. Este nevoie de mult har
sá stau aici, dacá voi cunoaãteäi dragostea pe care eu o am
pentru voi oamenii. Eu nu aã putea sá o exprim. Eu nici mácar
nu o exprim la copiii mei; eu nici mácar nu-mi exprim adànca
mea_mea dragoste pentru soäia mea aãa cum eu ar trebui,
deoarece eu sunt_eu sunt cu temperament, ãi eu doar continui
sá merg ântr-o linie dreaptá. Existá numai un singur lucru
cátre care eu mi-aã exprima dragostea mea: acela este
Dumnezeul Atotputernic. Ãi eu_eu doar Âl iubesc ânainte de
toate. Pe aläi oameni eu âi iubesc, dar eu_eu nu vreau sá
ajung_nu vreau sá stric acea iubire pe care eu o am pentru El;
aceea sá fie prima. Deci de aceea, cànd eu ráspund la
ântrebárile voastre, eu le ráspund cu dragoste ân inima mea
cátre voi; dar un lucru este ânaintea mea tot timpul: acela este
Isus Cristos (vedeäi?), ân felul ân care El ar ráspunde aceasta.
8 Uneori eu poate trebuie sá ráspund^Aceasta ar putea
ráni, ar putea zgària, ãi eu_eu nu intenäionez sá fie ân felul
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acela. Eu ráspund la ea cu un scop, aãa cum am spus, Cristos
ânaintea mea. Ãi eu trebuie sá-mi amintesc cá Acesta este El la
care eu^pentru care eu trebuie sá dau socotealá. Deci prima
mea dragoste este cátre El; a doua mea dragoste este cátre voi
oamenii, ãi astfel eu_Biserica Lui pe care El a cumpárat-o cu
propriul Lui Sànge. Ãi El ântr-adevár vá iubeãte mai mult
decàt se iubeãte El pe Sine, deoarece El s-a dat pe Sine pentru
voi. Voi sunteäi cumpárarea Sàngelui Sáu, ãi eu_eu mànuiesc
aceasta tot atàt de atent ãi sincer càt ãtiu eu cum. Dar atunci,
ân a o face uneori vá gàndiäi, “Aceea era o remarcá foarte durá
(eu sunt gata^); este aãa de aspru ãi ráspicat.” Eu o fac cu El
ân gàndul meu (vedeäi?) sá âncerc sá fac_ca restul_fiecare sá
vadá ântocmai cá trebuie sá fie ân felul acesta. Nu este
ceva_ceva sá ráneascá sau nimic mai mult decàt doar sá fiu
sigur cá oamenii o pricep, ãi eu sper cá fiecare o primeãte ân
felul acela. Ãi acum, aici ânáuntru noi aflám ce este ân
gàndurile noastre.
9 Ãi aãa cum eu vá vád pe toäi adunaäi toäi ân aceastá
dimineaäá ãi totul ânghesuit ân jur, ãi eu cred cá noi avem o
muläime supra-aglomeratá ân_ântr-o altá bisericá. O bisericá
sorá a preluat un_un radio sau vreun fel de o_o conecäiune
telefonicá. Aceea este^Supra-aglomerarea este ân biserica
aceea ân aceastá dimineaäá, eu ânäeleg. Frate^Sau un alt
frate are o_biserica care are supra-aglomerarea care este
transmisá de aici la biserica aceea. Aceea este aãa ca voi sá nu
trebuiascá sá staäi unul pe picioarele altuia ãi alte lucruri ân
jurul peretelui.
10 Acum deseará, cu voia Domnului, noi vom avea o_noi vom
âncepe devreme deseará. Eu aã vrea sá-i cer pástorului ãi_
comitetului dacá ei ar^Sá âncepem doar un picuä devreme
deseará, deoarece oamenii, unii din ei sunt aici, ãi ei vor avea
un drum lung sá conducá. Ãi mi-ar place sá âncep cel puäin cu o
orá mai devreme deseará, dacá am putea, ãi sá o sfàrãim asta.
Deci voi^Doar ândatá ce voi vá aveäi masa dupá ora 6 sau
oricànd, pái, eu aã âncepe. Vedeäi? Sá zicem, voi de obicei
âncepeäi la 7:30 nu-i aãa? Sá fim_eu sá fiu pe platformá pe la
7:00. Ânäelegeäi? Ãi acolo pe la 8:00 sau 8:30, sau ceva de felul
acela, v-ar da timp sá_sá mergeäi la casele voastre ãi sá fiäi
gata pentru lucrul de màine, dacá existá un màine.
11 Acum, Domnul sá fie cu voi ãi sá vá binecuvànteze din
abundenäá, ãi eu voi merge ânáuntru ândatá ce se terminá acest
serviciu ãi iau aceste alte ântrebári ãi âncerc sá le ráspund. Eu
doar scriu pe ele, doar o micá_bucáäi mici de notiäe ãi aãa mai
departe, care eu pot_eu pot^Cumva uit Scripturile. Apoi
cànd sunt ân camerá sá studiez, atunci eu (âmi place sá má refer
ânapoi la ele pe undeva, ãi eu o am aici) ãi_doar o ânsemnez jos
pe o bucatá de hàrtie. Ãi de aceea, dacá este ântr-o_ântr-o
enciclopedie pe care trebuie sá o iau sus, sau vreo expresie a
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unui cuvànt, sau un nume, eu o am scrisá ânaintea mea. Eu nu
trebuie sá aduc o grámadá mare de cáräi ãi aãa mai departe; eu
o am acolo.
12 Acum, dacá ântrebarea nu este satisfácátoare pentru voi,
pái, atunci eu_poate cá eu am fácut o greãealá. Ânäelegeäi? Eu_
eu_eu aã fi putut sá fac o greãealá, deoarece aceste lucruri sunt
doar dupá cea mai buná ânäelegere a mea. Ãi eu vreau_
lucrátorii care ar putea avea adunarea lor, sau adunarea unei
anumite biserici care ar asculta la aceste ântrebári^Eu nu
vreau aceasta^Dacá aceasta este vreo reflecäie asupra
ânváäáturii voastre ãi a voastrá_voastrá_voastrá adunare, eu
vreau ca adunarea sá ânäeleagá clar cá aceasta este doar
ânváäátura noastrá aici la tabernacol. Eu nu âncerc sá o presez
asupra vreunui alt grup de oameni. Ãi eu_eu_eu vreau sá fiu
un Creãtin ân_ân inima mea, cá eu ânváä ce eu cred. Eu stau pe
convingerea mea. Dacá eu compromit la aceea, eu sunt un
trádátor faäá de Cristos ãi un fáäarnic faäá de voi; ãi eu_eu
trebuie sá stau loial pe ceea ce eu cred de a fi Adevárul. Dar
fiecare alt om are un drept sá facá la fel. Dumnezeu este
Judecátorul nostru al tuturor.
13 Acum, doar ânainte sá âncepem, m-am gàndit ca eu sá fac
menäiune despre_un istoric minunat, Paul Boyd. Muläi din voi
âl cunoaãteäi; el vine aici la tabernacol. El tocmai s-a reântors
de la Ierusalim ãi a participat la Tàrgul Mondial. El este foarte
mult un_un ânváäátor de profeäie, ãi el este un istoric, unul din
cei mai buni. El este un frate Mennonit [sectá religioasá_
Trans.]_el a fost_ãi a primit Botezul Duhului Sfànt. Ãi astfel
el a devenit un prieten foarte personal de-al meu. Ãi el
ântotdeauna a urmárit ãi a luat notiäe de fiecare lucru pe care lam spus referitor la profeäie, sá urmáreascá ãi sá vadá dacá se
âmplineãte.
14 Ãi acum, el âmi scrie aici (aãa cum el este aici ân State din
nou acum), ãi aceasta este pe panoul de afiãe, eu cred, ân
dimineaäa aceasta. Ãi el scrie jos aici o notiäá pe care el a pus-o
ântr-unul din ziare sau una alta, despre profeäiile remarcabile.
Ãi el menäioneazá al cincilea lucru, eu cred cá este acesta, pe
care l-am vázut cu treizeci ãi trei de ani ân urmá privind
realizarea de_progres al, mai degrabá, al ãtiinäei. Ãi oricare
din voi care vá amintiäi, voi âl aveäi jos. Eu o am ân cáräile
mele. Ãi fiecare lucru care l-a spus Domnul_âmi spune, eu âl
scriu jos, aceea este de un major sub^sau lucru care eu âl pot
spune oamenilor.
15 Ãi m-am gàndit azi dimineaäá, ânainte ca noi sá âncepem
aceasta^Acestea nu sunt predici, ânsá noi suntem aici sá
ãedem âmpreuná sá ânváäám unul de la altul ce este pe inimile
noastre. Haideäi sá pieptánám lucrurile acestea afará acum,
aãa cum noi am venit ân jos prin Epocile Bisericii ãi aãa mai
departe. Má gàndesc cá este bine sá ne oprim pentru o adunare
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sau douá, ãi sá verificám, ãi sá aflám ce este pe inima
oamenilor, ãi atunci sá mergem de acolo ânainte. Voi vedeäi?
Apoi mergem ânapoi ânáuntru din nou ãi_ântr-o serie de
servicii. Dacá Domnul va voi, eu vreau sá am asta aici la
tabernacol nu dupá mult, doar serii lungi de servicii; voi ãtiäi
ce vreau sá spun, de_de cumva de subiecte diferite; ãi doar sá
continuám sá mergem pàná cànd El vine dupá mine sau eu
merg sá-L ântàlnesc, una. Vedeäi?
16 Paul Boyd a scris aici privind acele ãapte lucruri pe care leam vázut ân 1933, care urmau sá se âmplineascá. Ãi el le
urmáreãte tot atàt de atent, ân mod tehnic, càt poate el,
deoarece el este un istoric. Ãi el urmáreãte aceasta, ântocmai
exact ce tu spui. Ãi el a vázut lucrurile acelea despre care s-a
spus cu muläi ani ân urmá: despre cum cá Mussolini^ãi ce va
deveni din el, ãi Hitler, ãi ce va deveni din el; ãi cum
Comunismul va lua amàndouá Fascismul ãi toate din acestea;
ãi cum_Linia Siegfried va fi ziditá, ãi cum cá Americanii vor
lua o bátaie acolo (ãi ei nu o vor admite pàná doar cam cu doi
ani ân urmá, ãi ei au fotografiile Germane despre asediu acolo;
ãi ei ântr-adevár au luat o bátaie. Ei parcá^Ei aproape cá ãiau pierdut ântreaga armatá chiar acolo); ãi toate lucrurile
acelea care au fost fácute.
17 Ãi acum, acesta de asemenea a zis, “Ãi se va âmplini, cá
ânainte sá viná timpul sfàrãitului, cá automobilele vor lua
forma unui ou, vor deveni mai mult ca un ou.” Ãi am vázut o
familie Americaná mànànd ân jos pe o ãosea ântr-o maãiná
care^Ei ãedeau faäá ân faäá unul cu altul, ãi aveau o masá, ãi
erau, se párea cá, se jucau ãah sau cáräi. Ãi ei nu aveau nici un
volan ân maãiná. Ãi ea era controlatá de ceva putere fárá un
volan. Càäi vá amintiäi cá am profeäit asta (vedeäi?), care eraäi
aici?
18 Acum, la Tàrgul Mondial ei deja au maãina pe piaäá. Aici
este^Ea este vàndutá acum; ceva companie mare a luat multe
din ele. Ãi aceastá maãiná, aici este ea. Paul Boyd ãi-a amintit
profeäia, a cáutat ân cartea lui ce am spus eu, ãi a luat
fotografia acolo ânáuntru. Ãi acolo este ea, exact ân forma unui
ou, cu douá scaune ãezànd ân direcäia aceea, iar douá scaune
ãezànd ân direcäia aceasta, iar o masá ãezànd ân mijloc pe care
sá joace cáräi ãi alte lucruri, ântocmai exact.
19 Cuvàntul Domnului este precis perfect. Aceea era ân 1933.
Aceea ar fi^Sá vedem, ce ar fi aceea? Treizeci ãi doi de ani ân
urmá, nu-i aãa? Acesta este ’64. Da, treizeci^Da, treizeci ãi
unu de ani ân urmá. Treizeci ãi unu de ani ân urmá Domnul mia spus asta, ãi iatá-o aici. Ãi compania este aici care deja le-a
comandat; ãi_ãi companiile de camioane ãi alte lucruri âãi fac
camioane fácute ca ele. Ei pot sá le controleze chiar de la
cartierul lor general ân felul acela, nici mácar nu trebuie sá
aibe un ãofer ân ele. Ãi aici toate acestea sunt deja fácute, ãi
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acolo este aceasta cu maãinile. Acum, aceasta este pe panoul de
afiãe ân spate, ãi voi puteäi citi profeäia ãi doar sá vedeäi càt de
precis este Dumnezeul nostru, cum Cuvàntul Sáu^El a zis,
“Cerurile ãi pámàntul vor trece, dar Cuvàntul Meu nu va cádea
niciodatá.”
20 Doar priviäi, cu treizeci ãi trei de ani ân urmá. Voi ãtiäi cum
un_cum unul din 1931, sau orice era acesta, model de maãiná
ar aráta; ea ar aráta ca o relicvá. El a zis, “Ea va aráta
ântocmai ca un ou_devine ca un ou. Desigur, nu existá nimeni
aici, eu presupun, care tráieãte astázi sau printre noi care m-a
auzit sá spun asta. Aceasta este^Voi m-aäi auzit spunànd
aceasta ân jos prin epoci, dar^Da, aici este o femeie care ãade
aici. Pái, D-na Wilson, eu nu te-am vázut acolo. Tu âäi
aminteãti cànd a avut asta loc. Aceea era cànd ea a fost
vindecatá, murind cu TBC (femeia, soäul ãi fiica ei au venit
dupá mine sá merg sá má rog pentru ea) pàná ea a avut
hemoragie âncàt_coläul zácea plin de_de feäe de perná ãi
lucruri pe care ea le-a sàngerat. Ãi doctorul a zis, “Nu existá
nici o cale ca ea sá ajungá vreodatá sá tráiascá,” ãi chiar^Ea
âncerca sá-mi spuná ceva ânainte sá moará, iar sàngele äàãnea
afará peste páturi ãi cearceafuri cànd ea era acolo, cànd ea
âncerca sá tuãeascá. Ãi am luat-o afará din patul acela, ãi am
dus-o la un ràu rece aici, ãi o apá cu ghiaäá, ãi am botezat-o ân
Numele lui Isus Cristos. Ãi aceasta era cu treizeci ãi trei de ani
ân urmá, ãi aici ãade ea astázi, âncá tráieãte, cànd copiii, mari
sánátoãi, muläi dintre ei sunt duãi. Ia te uitá. “Har uimitor, ce
dulce-i sunetul, care a salvat un nenorocit ca mine!” Aceea
aratá doar càt de perfect vine la ândeplinire cànd acesta zice
AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
21 [O femeie vorbeãte cu Fratele Branham din adunare_Ed.]
Da, asta-i adevárat, Sorá. Da, domnule! Femeia^Eu am spus
cá femeia va deveni aãa de imoralá ân ultimele^Acum, voi ãtiäi
cum se âmbrácau ele cu treizeci ãi trei de ani ân urmá. A spus cá
ele vor deveni aãa de imorale, âncàt ele vor merge ân jos pe stradá
cu_âncàt aceasta_ântocmai ca hainele lor de dedesubt pe ele. Ãi
am zis, “Atunci se va âmplini, cá ele vor fi chiar aãa de ruãinos,
âncàt ele vor purta ceva care aratá ca o frunzá de smochin.” Eu
am vázut aceasta, ãi ele o au; ãi ele o poartá. Ântocmai_
imoralitatea femeilor va ajunge aãa de jos ãi degradatá^Noi
nu putem merge mai jos; voi nu puteäi merge mai ráu. Ea este la
capát! Vedeäi, ele nu vor fi complet goale. Nu, ele^
22 Eu am predicat la oameni, femei cu zecile de mii care nu au
nici o bucáäicá de hainá pe ele (vedeäi?), bárbaäi tineri, ãi femei
tinere, ãi toäi, dar ei nu ãtiu cá ei sunt goi. Ânäelegeäi? Ei nu o
ãtiu. Ãi felul ân care femeile acäioneazá astázi^
23 Eu am vorbit seara trecutá cu ceva prieteni de-ai mei unde
noi eram ânapoi de tot sus ân munäi, ãi o_o femeie tànárá^Eu
tocmai m-am rugat pentru copilul ei; el avea epilepsie; ãi
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copilul este bine. Ãi o familie, micuäá sáracá, ânapoi de tot sus
ântr-o vàlcea, un mic ogor vechi de tutun ân jurul casei_ãi cam
douá camere ân ea_ãi ãapte sau opt copii^Femeia aceea
lucreazá (o, vai!)_chiar o secure latá acolo afará, táind lemne
ãi lucruri, ãi_ãi sápànd grádina, ãi conservànd lucruri. Ãi am
privit la sármana femeie_aceeaãi rochie pe care ea o purta de
un an sau doi, ãi toatá pleznitá ãi fiecare lucru^Ãi am
âncercat sá gásesc ceva din rochiile lui Meda sá le duc jos la ea
sáptámàna viitoare.
24 Ãi_ãi noi am observat stànd acolo, doi fraäi ãi cu mine,
doamna aláptànd copilul ei. Ea doar ãi-a scos pieptul din a
ei_din a ei_din a ei rochie ãi a ânceput sá alápteze copilul; ãi
aceasta era cumva amuzant pentru un minut; acela este felul
cum m-a aláptat mama mea! Aceasta este exact corect.
25 Eu am mai multá onoare pentru o femeie ca aceea decàt
cum am pentru unele din aceste femei care âãi pun o micá fàãie
sub ele sá se arunce pe ele ân afará. Nici mácar nu aratá ca o
fiinäá umaná. Ele au motiv de a face asta; aceea este
provocator, stricat. O femeie poartá ântotdeauna aãa de multe
haine ãi âncearcá sá se facá sá pará ceva ce ea nu este^Eu^
Pái, femeile nu sunt_nu sunt de fapt ân felul acela; aceasta este
cumva o treabá de Hollywood. Ãi duhul diavolului merge peste
femeile acelea sá le facá sá âncerce sá atragá atenäia bárbaäilor
prin sex. Pieptul unei femei i-a fost dat pentru copil sá
alápteze. Asta-i exact corect. Femeia este chiar ân linia
primitivá, dar ea este aliniatá corect. Eu am mai mult respect
pentru aceea, pentru femeia aceea ân felul acesta, deoarece
ea^Acela este felul cum a crescut-o mama ei; acela este
felul^Ele_ele niciodatá_nu dá nici o atenäie la aceasta.
Copilul s-a aláptat drept afará ca pictura lui Madona care voi
o vedeäi. Ãi dacá oamenii ãi-ar stabili numai gàndurile lor ân
felul acesta, aceasta ar fi diferit.
26 Dar cànd tu vii sá mergi pe afará ãi poate poräi doar atàt
dintr-o bluzá sau aãa mai departe, ãi apoi te máreãti acolo
afará cu bretele ãi lucruri, care aratá stricat ãi face ca
bárbaäii^Âäi dai tu seama cá acela este un duh al diavolului
peste tine? Deci tu nu vrei sá faci asta, sorá. Tu sá nu faci asta;
aceea este o náscocire a Hollywoodului ãi o cursá a diavolului!
Cànd tu faci aceea, tu âi faci pe bárbaäi sá gàndeascá lucrul ráu
despre tine; ãi cànd tu faci asta, atunci tu eãti vinovatá de
comiterea de adulter cu omul acela, deoarece tu te-ai prezentat
lui ân felul acela. Tu nu poäi face nimic de felul cum eãti
construitá, ânsá mergi doar ân felul ân care te-a fácut
Dumnezeu. Ânäelegi? Nu âncerca sá te faci ceva ceea ce nu eãti.
Doar stai fiinäá umaná. Aceea-i ingrozitor? Pái poate aceea
ráspunde la ceva ântrebári ale cuiva de asemeni.
27 Tatál nostru, noi Âäi muläumim astázi pentru Isus Cristos ãi
pentru ândreptarul Cuvàntului. Dupá cum eu Te vád cá faci sá
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se âmplineascá aãa de perfect cuvintele acelea, aceasta má face
mai hotáràt sá stau cu Adevárul ãi cu fiecare cuvànt al
Adevárului. Deci má rog, Tatá, ca Tu sá ne binecuvàntezi ân
dimineaäa aceasta, acest popor iubit. Ãi ãtiind cá aceastá bandá
merge ân multe locuri care vor auzi chiar remarca aceea care
tocmai s-a fácut acum^Eu nu^aceasta nu a fost
premeditatá; Tu cunoãti inima mea. Aceasta doar mi-a venit ân
minte, ãi eu cred cá Tu ai vrut ca eu sá o spun. Ãi eu am spus-o,
ãi aceasta s-a terminat acum. Ãi_ãi aceea este exact
convingerea mea ãi ce eu cred cá Tu ai vrea ca eu sá spun.
28 Lasá ca fiecare femeie care aude asta de-a lungul äárilor ãi
ân jurul naäiunilor ãi lumii; fie ca ei sá-i fie ruãine ãi sá vadá ce
s-a ântàmplat, ãi sá se âmbrace ca o doamná atunci, ca ea sá nu
fie vinovatá de un adulter. O frumoasá, creaturá drágálaãá aãa
cum Tu ai dat-o, o parte dintr-un bárbat, sá fie ân felul acela
sá_sá_sá atragá atenäia lui ânapoi la ea, ei doi sá poatá deveni
unul, deoarece ea a ieãit din bárbat. Má rog, Dumnezeule, ca
femeia sá-ãi dea seama cá frumuseäea ei ãi ce este ea, este
limitatá numai la propriul ei bárbat. Admite aceasta, Tatá.
29 Noi cerem ca Tu sá ne ajuäi acum aãa cum noi âncercám sá
explicám aceste ântrebári. Noi suntem insuficienäi de aceste
lucruri, dar lasá ca máreäul Táu Duh sá viná, Doamne, care
este suficienäa noastrá; ãi fie ca El sá ráspundá la ântrebári ân
multe inimi. Noi Âäi muläumim pentru ce Tu ne-ai dat: Epocile
Bisericii, ãi Peceäile, ãi^O, cum Te-ai ocupat cu noi ân lucruri
mari puternice care erau máreäe pentru noi, Doamne, deoarece
noi vedem timpul sfàrãitului aproape.
30 Acum, la_gàndul cá era prielnic sau ar fi prielnic pentru
Âmpáráäia Ta dacá eu aã verifica asupra oamenilor. De multe
ori sub discernámànt ãi vázànd aãa de multe lucruri diferite, ãi
nu te poäi concentra la unul din ele; astfel gàndind_eu âi las
doar sá scrie ce gàndeau ei pe inima lor. Ãi atunci eu aã putea
exprima gàndurile lor de pe o bucatá de hàrtie pe care au scris
ei, ãi atunci Tu sá ne dai ráspunsul corect. Noi toäi aãteptám,
Doamne. Vino ân prezenäa noastrá, Doamne, ãi umblá ân sus ãin jos pe intervale, ãi ocupá-te de fiecare conform voiei Tale.
Noi cerem ân Numele lui Isus. Amin.
[Fratele Branham vorbeãte cu un frate despre ânregistrarea pe
bandá_Ed.]
31 Acum, aãa cum o spun din nou acum, aãa cum âncepem,
cátre_acei lucrátori ãi oameni ân diferitele páräi ale äárii, sau
care vor auzi banda, voi sunteäi_voi sunteäi (dacá banda este
ân regulá)_acestea sunt ântrebári pe inima oamenilor care
aparäin aici la acest tabernacol, unde noi nu avem
denominaäiune, doar pártáãie unul cu altul. Ãi eu nádájduiesc
cá aceasta va fi o_ne va clarifica gàndurile, ca noi sá ãtim ce sá
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facem ãi sá ãtim cum sá tráim mai bine dupá ce ne sunt
ráspunse ântrebárile. Eu ãtiu, doar citindu-le, aceasta a fost o
binecuvàntare pentru mine.
32 Acum, eu doar le am aãezate aici ântr-o grámadá, ãi eu voi
urmári ãi cam la 12:00 fárá cinci minute, eu voi elibera. Ãi
atunci, venim ânapoi ân aceastá dupá-amiazá la 6:30.
Prima ântrebare care o am, eu cred cá sunt cinci ântrebári
ântr-un rànd, scrise de maãiná pe o bucatá de hàrtie galbená.
236. Ce ânseamná aceasta? Matei 24:19: “Vai de acelea care
sunt cu copil, ãi de acelea care dá sá sugá ân acele zile!”
Ciudat, neãtiind cá, eu urma sá spun aceasta despre femeie,
ãi aici este aceasta ân timpul acesta, prima ântrebare.
33 Acum, Matei 24:19. Isus a fost ântrebat trei ântrebári. Ân
aceste ântrebári era asta: Cànd va fi timpul cá acolo nu va fi o
piatrá rámasá pe alta? ãi, Care va fi semnul venirii sfàrãitului
lumii? ãi_ãi trei ântrebári diferite El a fost_El a fost ântrebat.
Ãi El a ráspuns-o ân trei feluri diferite, ráspunde la fiecare
ântrebare. Cànd va fi cá acolo nu va fi o piatrá pe cealaltá? Ãi
care va fi semnul venirii Tale? Ãi care este semnul sfàrãitului
lumii? Ãi El ráspunde ân trei feluri diferite. El le spune cànd
vine timpul cànd acolo nu va fi o piatrá pe cealaltá; care va fi
semnul venirii Lui; ãi apoi, la sfàrãitul lumii. ãi de multe ori,
dacá voi nu urmáriäi cu atenäie, acum, cum cá El ráspunde
(vedeäi?), voi o obäineäi âncurcat ãi o aruncaäi ânáuntru totul
deodatá; ãi atunci voi sunteäi tot âncurcat.
34 Acum, fárá desconsiderare cátre ai noãtri_cátre ai noãtri
fraäi Adventiãti care o iau literar de a fi ân viitor. Sá ajungem
ân acel subiect despre ziua a ãaptea cá: “Rugaäi-vá de asemeni
ca fuga voastrá sá nu fie ân timpul iernii sau ân ziua
Sabatului,” a zis (vedeäi?), ei âncá ar äine Sabatul. Nu sá arunc
spre fraäii aceia, aceea nu ar fi Creãtinesc sá fac asta, ci doar
pentru a o ândrepta. Ânäelegeäi?
35 Cum ar fi ântreaga lume Creãtiná adunatá ânláuntrul unui
zid, ãi zidurile nu sunt deschise ãi ânchise cum ele erau atunci.
Ânäelegeäi? Ce ar conta , cá dacá era timpul de iarná sau timpul
de vará pentru un popor care a locuit ântr-o zoná tropicalá.
Ânäelegeäi? Aceasta a fost doar pentru Israel numai. Aceea era
sub timpul cá acolo nu va fi rámasá o piatrá pe alta. “Vai de
acelea care sunt cu copil, ãi de acelea care dá äàäá ân zilele
acelea,” deoarece o mamá care este cu copil (vedeäi?), ar fi greu
pentru ea sá fugá, ãi pentru acelea care dau sá sugá la copiii lor
sá-i ducá, deoarece ele trebuie sá viná din Ierusalim afará din
cetate ân_sus ân munäii din Iudea.
36 Ãi acum, eu aã putea doar sá stau toatá dimineaäa asupra
acelui singur lucru acolo, doar sá-l fac clar; ânsá eu am sá
âncerc numai sá ating punctele ânalte pe care le pot, pàná cànd
pátrunde la oameni, ãi apoi merg la ântrebarea urmátoare.
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37 Acum, Isus le-a spus cá ei o sá^ “Cànd voi vedeäi
Ierusalimul ânconjurat cu armatá, atunci cel ce este ân càmp, sá
nu se ântoarcá ânapoi ân cetate sá-ãi ia haina, sá-ãi ia ceva afará
din casá; sá nu se ântoarcá ânapoi ân cetate deloc, ci sá fugá ân
Iudeea, cáci acolo va fi un timp de necaz cum nu a fost de cànd
a ânceput lumea.” Ãi asta tot s-a âmplinit ân zilele cànd
generalul Roman, Titus, a asediat Ierusalimul, a ars cetatea, ãi
acolo era numai_ãi a omoràt pe oameni pàná cànd sàngele a
curs afará pe poräi ãi ân ãuvoi afará ân_afará din strázi. El l-a
asediat. Eu nu ãtiu chiar càt de muläi ani a fost aceasta, cá el
doar ãi-a luat armatele ãi a venit sus ãi doar a tábáràt chiar ân
jurul cetáäii. Ãi chiar oamenii, femeile, ãi-au fiert proprii lor
copii ãi i-au màncat, au màncat scoaräa de pe copaci, iarba de
pe pámànt. Aceea a fost pentru respingerea Cuvàntului. Asta-i
ceea ce a cauzat-o. Ãi atunci^
38 Acum, acei care au primit Cuvàntul, cum Iosefus, marele
istoric scrie^El i-a numit canibali, a zis cá ei au màncat un
trup al unui Om numit Isus din Nazaret, pe care l-a rástignit
Pilat; ãi ei au venit noaptea ãi I-au furat trupul, ãi aceãti
oameni l-au scos afará ãi l-au táiat ân bucáäi ãi l-au màncat.
(Ei luau Âmpártáãirea, vedeäi voi. Ei nu ãtiau.) Aceea era doar
o poveste umblànd ân jur, aãa cum ei au astázi despre noi ãi
restul dintre Creãtini. Voi vedeäi? Ei spun acele lucruri,
dar^
39 Acum, acei oameni care erau^Motivul, “Rugaäi-vá ca
fuga voastrá sá nu fie ân timpul iernii,” Iudeea era ânzápezitá.
Vedeäi, Cráciunul? Acum, cum era Isus náscut sus acolo atunci
ân acele dealuri ânzápezite? “Rugaäi-vá ca fuga voastrá sá nu
fie ân timpul iernii, nici ântr-o zi de Sabat,” vedeäi, deoarece ân
ziua Sabatului poräile erau ânchise, ãi ei ar fi fost prinãi drept
ân cursa lor. Dacá Titus a ajuns acolo pe_pe_pe Vineri dupáamiazá, ei erau asediaäi ânáuntru acolo pentru Sabat, deoarece
uãile erau ânchise. Poräile erau ânchise ân ziua Sabatului ãi nu
s-au deschis. Acolo nu era intrare sau ieãire din cetate ân ziua
Sabatului.
40 Iar acum, voi vedeäi ce s-a ântàmplat? Atunci El a zis, “Vai
de acelea care sunt cu copil, ãi de acelea care dau sá sugá ân
zilele acelea,” (vedeäi?) deoarece fuga ãi alergarea^Ãi
conform cu istoria, acolo nu era nici unul dintre ei care au
crezut ân Isus ãi care au crezut Cuvàntul decàt din cei ce
urmáreau ca aceea sá se ântàmple. Ãi ei au scápat, ãi au mers
din Ierusalim ân Iudeea, ãi_ãi au fugit pentru viaäa lor, ãi nici
unul din ei^deoarece ei au fost avertizaäi de cátre Pástorul
lor ãi au vegheat dupá ceasul acela sá viná. Cànd ei au auzit cá
venea Titus, ei au fugit, au fugit pentru viaäa lor, ãi au ajuns
afará din cetate.
Acum, ântrebarea urmátoare urmeazá.
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237. Matei 24:24: “Ãi acolo se vor ridica profeäi falãi_ãi cristoãi
falãi, ãi profeäi falãi, ãi vor aráta mari semne ãi minuni.”
Cum âi vom recunoaãte noi?
41 “Acolo se vor ridica^” Ân aceea acum voi veniäi ân jos
ântr-o altá epocá. Vedeäi? “^ridica cristoãi falãi ãi profeäi
falãi.” Un cristos fals este un uns fals, deoarece Cristos este cel
Uns. Càäi ãtiu cáci Cristos ânseamná “Cel uns”? Acolo vor fi
unãi falãi, ãi ei se vor numi profeäi. Dar cum âi veäi recunoaãte?
Prin Cuvànt; asta este cum veäi cunoaãte aceasta, prin Cuvànt,
dacá ei sunt corecäi. Cum âi vom recunoaãte noi? Va fi prin
Cuvànt. Dacá ei sunt^Dacá ei zic cá ei au Cuvàntul, ãi apoi
neagá Cuvàntul, atunci acolo nu este nimic de acesta,
indiferent de ce fac ei. Ei ar putea vindeca pe bolnavi; ar putea
deschide ochii orbilor; ãi neagá Cuvàntul, staäi departe de el.
Nu-mi pasá ce este acesta, staäi cu acel Cuvànt oricum
(vedeäi?), deoarece de multe ori am vázut vrájitori ãi tot felul de
lucruri sá aibe loc sub_sub vindecare.
42 Aici ãade Fratele Sidney Jackson, Sora Jackson ân aceastá
dimineaäá din Africa de Sud. El ar putea sá stea aici sus ãi sá ia
subiectul acela ãi ântr-adevár sá vá spuná niãte lucruri despre
aceasta jos acolo. Pái sigur, oamenii vin la idoli ãi sunt
vindecaäi. Vedeäi, din ce cauzá?
43 Ântocmai cum Dr. Hegre mi-a dat vociferarea ân timpul
acela, cá am spus cá diavolul nu poate vindeca. Ãi el a zis, “Un
om care stá ânaintea atàtor oameni aãa cum tu stai, ãi o astfel
de teologie sáracá,” a zis, “sá zici cá diavolul nu poate
vindeca.” A zis, “Noi avem o femeie chiar ân cartierul nostru
care poartá un ãorä ân jurul ei, ãi merge acolo; iar oamenii vin
ân jurul ei ãi trebuie sá puná bani ân acest ãorä; apoi ea âi freacá
ãi âãi scoate pár din cap ãi sànge din venele lor ãi_ãi âl pune pe
un fir de pár ãi âl aruncá ânapoia ei; ãi ea este constrànsá sá
priveascá ânapoi ân jur, boala vine ânapoi la oameni. Ãi,” a zis,
“treizeci la sutá din ei se fac bine. Ãi atunci tu zici cá diavolul
nu poate vindeca?”
44 Ãi m-am gàndit, “O, vai!” I-am scris ânapoi, ãi am zis,
“Dragá domnule:” am zis, “Este un lucru ciudat pentru mine
cá un decan al unui colegiu Luteran ãi-ar baza teologia lui pe o
experienäá ân loc de Cuvàntul lui Dumnezeu.” Ânäelegeäi?
“Cuvàntul lui Dumnezeu zice cá Satan nu poate scoate afará
pe Satan. Aceea o stabileãte; Isus a spus aãa.” Dacá Satan^
Zic, “Atunci te-ai putea ântreba cum sunt aceãti oameni
vindecaäi prin aceea, acea vrájitoare, este din cauzá cá oamenii
ânãiãi cred cá ei se apropie de Dumnezeu prin acea vrájitoare.
Iar vindecarea este bazatá pe credinäá, nu pe càt de neprihánit
eãti tu, càt de bun eãti tu, càt de mult äii tu poruncile, sau orice
este, aceasta este bazat solemn pe credinäá. ‘Toate lucrurile
sunt posibile pentru acei care cred!’ Vedeäi? Nu este bazat pe
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càt de bun eãti tu. Eu am vázut prostituate venind la platformá
ãi sá fie vindecate la clipealá iar o femeie sfàntá traverseazá
platforma ãi omite aceasta. Sigur, aceasta se bazeazá pe
credinäá, ‘Dacá tu poäi crede,’ nu pe neprihánire.”
45 Uitaäi-vá aici jos ân Franäa unde ei merg la racla acelei
femei, se duc ânáuntru acolo ân scaune de invalizi ãi ies afará
umblànd, pe nimic altceva decàt o purá superstiäie, dacá ceva,
spiritism_sá venereze o persoaná moartá. Ânäelegeäi? Ãi totuãi
ei sunt vindecaäi, deoarece ei cred cá ei se apropie de
Dumnezeu. Acum, nu sá degradez pe oamenii Catolici, eu
degradez sistemul Catolic, ântocmai cum eu degradez sistemul
Protestant (vedeäi?), toate aceste lucruri.
46 Acum, lucrátorilor, eu ãtiu cá aceasta are sá sfàãie
ânáuntru, dar eu ráspund la ântrebári; ãi eu vreau_eu vreau ca
voi sá ânäelegeäi cá (vedeäi?) eu doar_doar vá spun Adevárul
din inima mea; Cristos ânaintea mea dupá cea mai buná
cunoãtinäá a mea. Ânäelegeäi? Acestea sunt toate sisteme, ãi
acele sisteme au rásucit pe oameni^Oamenii merg sá adere la
Metodiãti, Baptiãti, Prezbiterieni, Penticostali, Catolici; ãi ei
cred cá ei se apropie de Dumnezeu cànd ei doar merg printr-un
sistem. Dumnezeu onoreazá aceasta uneori ãi ia bolile lor_lor
la o parte de la ei prin idoli. Pái, chiar ântre Hotentoäii din
Africa ei obäin vindecare cu idoli ãi aãa mai departe (vedeäi?),
dar ei cred cá se apropie de Dumnezeu.
47 Voi credeäi cá o cálugáriäá Catolicá merge ãi aderá la_la
cálugária Catolicá din cauzá cá ea vrea sá fie o femeie rea? Ea
aderá la cálugária aceea deoarece ea vrea sá fie o femeie buná.
Un om nu merge sá adere la biserica Catolicá doar sá fie un om
ráu; el merge acolo sá adere ca sá fie un om bun. Voi nu^
Ziceäi, “Pái, ce este aceasta?” Nici nu aderá acei_nici nu aderá
Indianul ân India, sau Hindusul la Hinduism ca sá fie o
persoaná rea.
48 Cànd am mers ân templul lui_lui Jains, unde am fost
intervievat acolo de cátre preot_ca un papá ãedea pe o perná
mare, picioarele lui trase sub el, äinàndu-ãi degetele_cu aãa
vedere a ochilor âncàt el a scris o comparare a Scripturii din
Psalmul 23 cu ochiul lui liber pe o bucatá de oäel care a fost
mai micá decàt un_nu mai mult decàt un sfert dintr-un äol.
Acum, ãi aceasta este dincolo de orice raäiune umaná sá o scrii,
ãi el a gravat-o acolo cu ochiul lui natural; ãi el era un om ân
vàrstá de patruzeci de ani sau mai bine. Vedeäi?
49 Pái sigur, voi_voi doar staäi pe aici, doar auziäi despre
Metodiãti, Baptiãti, Prezbiterieni; voi s-ar cuveni sá mergeäi
afará ãi sá ajungeäi ân càmpurile de misiune o datá. Obäineäi
lucruri sá vá deschidá ochii! Vedeäi?
50 Acum, vá gàndiäi cá toate acele surori ãed acolo; ele nici
mácar_ele nu vor gáti; ele nu vor mànca; ele trebuie sá
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cerãeascá pentru fiecare lucru care-l obäin. Ei nu vor_ei fac
máturiäe cu màinile lor sá máture furnicile ãi alte lucruri jos de
pe stradá, deoarece ei cred ân reâncarnare; ei ar putea sá calce
pe rudenia lor. Nu ar cálca pe furnici, sá omoará muãte, sau
nimic; nici mácar nu ar steriliza bisturiul sá opereze asupra
unui deget. Lasá omul sá moará, deoarece ei omoará un
microb; acesta ar putea fi a lor_ceva din rudenia lor
ântorcàndu-se ânapoi. Vedeäi? Tu continui sá devii mai bun, ãi
mai bun, ãi mai bun; ân final, tu devii o fiinäá umaná, o fiinäá
umaná mai buná, ãi ânainte ãi ânainte aãa, pàná cànd tu devii
un dumnezeu. Doar ânainte, ãi ânainte, ãi ânainte, ân rotaäie,
devenind mai bun ãi mai bun.
51 Acum, ei nu fac aceea ca sá fie oameni rái. Ei fac aceea cu
sinceritate, dar voi vedeäi, “Acolo este o cale care pare dreaptá
pentru un om.” Existá numai un lucru, oamenilor, pe care eu âl
ãtiu sá vá spun ca o_ca o clasá ân aceastá dimineaäá asupra
acestor ântrebári, cá este Cuvàntul, Cuvàntul lui Dumnezeu.
Atunci voi credeäi cá Isus Cristos este acel Cuvànt, ãi acel
Cuvànt este fácut trup acum printre noi, âmplinind exact ce El
a spus cá El va face ân aceastá epocá. Ân regulá.
Acum, asta este cum âi veäi cunoaãte, nu prin biserica lor,
nu prin crezul lor, nu prin semnul lor, nu prin denominaäiunile
lor, nu prin vreo vindecare, nu prin orice lucru, ci prin
Cuvàntul. Vedeäi?
238. Matei 24:26 (urmátoarea) vorbeãte despre o “anumitá
odaie” ãi “ân locurile din pustie.” Ce ânseamná aceasta?
52 Aceasta ânseamná cá acolo vor fi anticriãti, anti-ungeri, ãi
aãa mai departe. Ãi ce este anti-? Anti- este “âmpotriva.”
Aceãtia vor fi aceleaãi creaturi âmpotriva Cuvàntului. Ãi ei vor
fi ân pustie, ân odáile secrete, ãi au zis, “Sá nu vá duceäi dupá
aceasta; staäi departe de aceasta.” Vedeäi?
Acum, a patra ântrebare:
239. Matei 24:28: (Persoana vine drept ân jos. Ei nu au semnato; da ei au semnat-o. Eu vá cer scuze. Eu nu voi chema
aceste nume, deoarece nu este necesar. Vedeäi?) Matei
24:28: “Cáci oriunde este stàrvul, acolo vor fi vulturii
adunaäi âmpreuná.” Cine este stàrvul ãi cine sunt vulturii?
53 Acum, asta este o ântrebare buná, nimic ráu cu asta! Ce
este stàrvul? Stàrvul este din ce se hránesc vulturii. Acum, un
vultur este considerat ân Biblie, un profet. Un profet este
vulturul. Dumnezeu_Dumnezeu Se numeãte un vultur, iar noi
suntem “vulturaãi” atunci, cei_cei credincioãi. Vedeäi voi? Ãi
ce este stàrvul din care ei se hránesc? Este Cuvàntul. Oriunde
este Cuvàntul, adevárata naturá a pásárii se va aráta. Vedeäi?
Un vultur care vrea carne proaspátá, el trebuie sá-ãi aibe
carnea proaspátá. El nu este un_nu este un ãorecar (vedeäi?), el
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este un vultur. Tu nu-i poäi da treabá denominaäionalá; el
trebuie sá aibe hrana vulturului; aceea este cea mai proaspátá
carne, nu ce a fácut Moise, nu ce a fácut altcineva, nu ce a
fácut Sankey, Finney, Knox, Calvin, ci chiar acum, Carnea
care este omoràtá pentru aceastá zi. Ãi aceea este partea din
Cristos care a murit sá facá ca acest Cuvànt sá fie confirmat.
Din aceea mánàncá ei. O pricepeäi? Vedeäi, vedeäi?
54 Nu ce a fácut Noe, ce a fácut Moise, ei sunt exemple; noi
vedem ãi citim ce au fácut ei, dar aceasta este ce El a promis sá
facá acum. El era Cuvàntul ân urmá acolo; acela era Stàrvul
pentru ziua aceea. Ziua lui_lui Wesley era un stàrv pentru ziua
aceea; ziua lui Luther era un stàrv pentru ziua aceea; dar ei nu
se duc ânapoi la acela. Acela este deja contaminat. Ceea ce a
rámas trebuie sá fie ars, chiar din Âmpártáãire; nu o lásaäi
pentru generaäia urmátoare. Biblia a spus cànd voi luaäi
Âmpártáãirea, ce a rámas din ea, nici mácar sá nu o lásaäi sá
stea pàná dimineaäá; ardeäi-o. Deci vá referiäi ânapoi la aceea?
Nu, domnule! Noi avem Hraná proaspátá astázi; aceea este
Cuvàntul care este promis pentru ceasul acesta sá fie
manifestat ân ceasul acesta. Acolo este unde sunt vulturii_
unde este stàrvul. Noi putem sta mult timp asupra acesteia, dar
eu sunt sigur cá voi ânäelegeäi ce vreau sá spun.
Ân regulá, ântrebarea a cincea:
240. Va fi Mireasa adunatá âmpreuná ântr-un loc la rápire, ãi
va fi aceasta ân Vest?
55 Nu, ea nu trebuie sá fie acolo. Da, Mireasa va fi adunatá
âmpreuná ântr-un loc. Asta este adevárat, dar nu pàná la
ânviere. Vedeäi? “Cáci noi care suntem vii ãi rámànem pàná la
venirea Domnului^” Efeseni_II Tesaloniceni capitolul 5, eu
cred cá este. “Noi care suntem vii ãi rámànem pàná la venirea
Domnului nu vom preveni (sau âmpiedica) pe acei care sunt
adormiäi (universal); cáci tràmbiäa lui Dumnezeu va suna, ãi
cei moräi ân Cristos vor ânvia, ãi noi vom fi apucaäi sus
âmpreuná cu ei sá ântàlnim pe Domnul ân vázduh.” De aceea,
Mireasa va fi toatá âmpreuná cànd Ea merge sá ântàlneascá pe
Domnul. Vedeäi? Ea va fi âmpreuná. Vedeäi? Ea va fi âmpreuná,
dar aceasta nu ânseamná ân mod necesar cá noi_ei toäi trebuie
sá ãadá ântr-un loc ân felul acesta; deoarece Mireasa doarme ân
pulberea pámàntului ân jurul lumii, de la Arctic pàná la
tropice, ãi de la_de la est la vest, de la nord la sud.
56 Isus a zis, “Cànd Fiul omului va apárea,” pái a zis,
“aceasta va fi ca lumina care stráluceãte de la est chiar pàná la
vest.” Ântregul lucru, acolo va fi o ânviere, o rápire, ãi Ea se va
duce departe. Ãi ânainte ca Ea sá meargá vreodatá sus sá-L
ântàlneascá^
57 Urmáriäi ânäelepciunea Domnului. Acum, sá zicem, spre
exemplu, ân a lua aceasta^Eu o spun prin gànduri de har ãi
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credinäá ân Cuvànt, cá eu zic “noi.” Eu má arunc ânáuntru cu
voi toäi ãi eu_ãi cu ântregul Trup al lui Cristos, universal. Eu_
eu cred asta. Cànd eu spun “noi” atunci, eu vreau sá spun, prin
har eu_eu o cred. Prin credinäá eu o cred ân harul Sáu, cá noi
vom fi printre acei oameni care vor fi apucaäi sus.
58 Acum, primul lucru se ântàmplá cànd noi suntem ânviaäi^
Acei care sunt ân viaäá doar âncá vor rámàne^Ânvierea se va
aãeza ânáuntru ântài, ânvierea celor care sunt adormiäi. Acolo
va fi un timp de trezire, ãi acei care sunt adormiäi ân pulbere
acum, nu acei care sunt adormiäi ân pácat, deoarece ei dorm
drept ânainte. Ei nu se trezesc pentru aläi o mie de ani. Dar acei
care sunt_sunt adormiäi ân pulbere vor fi treziäi mai ântài, ãi ei
vor_aceste trupuri putrezitoare se vor âmbráca cu neputrezire
ân harul de rápire al Domnului. Ãi atunci noi toäi vom ajunge
âmpreuná. Ãi cànd ei âncep sá viná âmpreuná, atunci noi care
suntem vii ãi rámànem vom fi schimbaäi. Aceste trupuri
muritoare nu vor vedea moartea, ci doar dintr-o datá, acolo va
fi ca o náválire sá meargá peste noi, ãi voi sunteäi schimbaäi.
Voi sunteäi schimbaäi ânapoi cum era Abraham, dintr-un om
bátràn ântr-un om tànár, dintr-o femeie bátràná ântr-o femeie
tànárá. Ce este aceastá schimbare bruscá? Ãi dupá o vreme
voi_voi cálátoriäi ca un gànd, ãi voi âi puteäi vedea atunci pe
aceia care sunt deja ânviaäi. O, ce orá! Atunci ne vom aduna cu
ei ãi apoi sá fim apucaäi sus cu ei sá ântàlnim pe Domnul ân
vázduh.
59 Nu este necesar, dacá unchiul táu este ângropat jos ân
Kentucky de sud, dacá el trebuie sá fie adus sus ân Indiana, sau
ângropat ân Indiana trebuie sá fie dus la Kentucky de sud. Nu
conteazá unde este el^Cei ce sunt moräi ân mare vor ânvia din
mare. Cei care au fost nimiciäi ân acea arená ãi màncaäi de lei,
cei care sunt aruncaäi ân cuptoarele aprinse ãi nici mácar oasele
sá nu fie rámase sau praful, ei âncá vor ânvia! Fie cá ei erau ân
Roma, sau arena din Roma, sau fie cá ei erau ân junglele
tropicale din Sud, sau ân regiunile ângheäate ale Nordului, ei
vor ânvia din moräi ãi vor fi schimbaäi ãi vor fi aduãi sus; iar cei
vii vor fi schimbaäi ântr-un moment, o clipealá din ochi ãi vor fi
apucaäi sus âmpreuná.
60 Priviäi la misionarii care au murit jos acolo ân càmpurile
din Africa. Priviäi la cei care au murit sus acolo ân_ân_
regiunile ângheäate din Nord. Priviäi la cei care au murit ân
arená, prin toatá lumea, ân Congo, ãi peste tot ân jur ân toatá
lumea. Ei au murit pretutindeni, China, Japonia, ân jurul lumii;
iar venirea Domnului va fi universalá, aceastá rápire va fi.
61 Urmáriäi schimbarea. “Acolo vor fi doi ân pat; Eu voi lua
pe unul ãi voi lása unul,” ân acelaãi moment, “Acolo vor fi doi
ân càmp; Eu voi lua unul ãi voi lása unul,” unul pe partea
ântunecatá a pámàntului iar unul pe partea luminatá a
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pámàntului. Vedeäi? Aceasta va fi o rápire universalá. Da,
Biserica va fi toatá âmpreuná, dar dupá, dupá ce ânvierea s-a
aãezat ânáuntru.
62 Acum, dacá acela nu este felul cum o vedeäi voi, aceea este
ân regulá acum. Eu nu vorbesc exact cànd eu spun asta; noi o
ânregistrám. Voi vedeäi? Ãi ar putea fi aläi lucrátori care sunt ân
dezacord cu asta. Aceea este ân regulá.
241. Dragá Frate Branham, ântrebarea mea este asupra
botezului. Cànd este o persoaná salvatá? Eu am auzit cá
era cànd o persoaná a crezut. Unii zic cá atunci cànd tu
primeãti Duhul Sfànt tu eãti salvat, chiar dacá tu nu ai
fost botezat ân apá, ca ân cazul lui Corneliu la Fapte 10:47.
Unii zic cá Pavel a fost salvat pe drumul spre Damasc,
dar ân Fapte 22:16, zice cá el âncá âãi avea pácatele trei zile
mai tàrziu. Poate o persoaná sá fie botezatá cu Duhul
Sfànt cum era Corneliu, ãi âncá sá-ãi aibe pácatele, de
moment ce el nu a avut botezul ân apá, pe_sau nu este
trecerea unei persoane la Cer pàná cànd el nu a avut
botez ân apá, chiar dacá el are Duhul Sfànt?
63 Acum, scumpul meu prieten^Acum, acest frate âãi
semneazá numele; eu nu-l cunosc, dar el âãi semneazá numele.
Ânsá eu_eu nu-i voi chema numele, deoarece nu este necesar;
deoarece aläi oameni vor ajunge la ei ãi zic, “Pái, eu_eu sunt ân
dezacord cu tine asupra acesteia ãi aceleia.” Vedeäi? Ãi eu doar
nu voi chema nici un nume. Cele mai multe din acestea âãi au
numele semnat, dar eu_doar pentru mine. Vedeäi? Eu le pun
ânapoi aici, astfel eu le pot pástra. Deci acesta este doar un
scris albastru de màná; unele din acestea sunt de maãiná ãi ân
diferite feluri.
64 Acum, ântrebarea aici ântài a fost: “Cànd eãti tu salvat?” Ãi
urmátoarea_ce urmeazá este, “Pot pácatele sá fie iertate ân
afará de botezul ân apá, cáci Corneliu a primit Duhul Sfànt_el
ãi casa lui_ãi âncá nu au fost botezaäi ân apá.” Ãi Pavel nu a_
dupá ce el a ântàlnit experienäa lui la_pe drum spre Damasc,
el, de asemeni, âncá âãi avea pácatele asupra lui pàná cànd el a
fost botezat; deoarece aceasta zice (eu am citit toate aceste
Scripturi din nou ca sá fiu sigur)^Ãi astfel aceasta era^El
a zis, “Ridicá-te ãi mergi ândatá ãi fii botezat, chemànd dupá
Numele Domnului_fii botezat, avàndu-äi pácatele iertate
(scutite), ãi_ãi mergi chemànd dupá Numele Domnului.”
65 Ãi atunci, “Este botezul Duhului Sfànt^persoaná poate fi
botezatá cu Acesta ãi âncá sá-ãi aibe pácatele ãi nu_ãi
nebotezat ân apá.”
66 “Este asiguratá trecerea unei persoane spre Cer cànd este
botezat, deãi ei au Duhul Sfànt; totuãi ei trebuie sá fie botezaäi
ân apá, ânainte ca trecerea lor spre Cer sá fie asiguratá?” Acum,
eu cred^Acum, eu nu_eu nu ãtiu aceasta frate, ãi aceea este o
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ântrebare foarte buná ãi inteligentá. Ãi de aceasta a trebuit sá
ne ocupám ândelungat, deoarece este important ca noi sá
cunoaãtem aceste lucruri. Ânäelegeäi?
67 Acum, eu cumva cred cá fratele poate cá-mi spune sau má
face sá o spun (sau poate el crede ân aceasta, eu nu ãtiu) ãi_
despre ceva care eu cred cá este doar un_un pic contrar la
credinäa, realá adeváratá ân Cuvànt. Eu^Aceasta suná cumva
cá fratele zice^Acum, care este ân regulá, Frate; tu ai putea
ãedea aici; ãi asta-i bine. Eu_eu cred cá acela este un bun^
Eu sunt aãa de bucuros cá tu ai pus-o aici. Acum, vedeäi? Dar
eu nu cred ân a fi botezat ân apá pentru regenerare (vedeäi?),
deoarece cànd voi o faceäi, aceea omite Sàngele. Ânäelegeäi? Voi
sunteäi botezaäi ân apá sá arátaäi cá regenerarea a avut loc.
Vedeäi? Aceea este doar un exterior_un simbol de regenerare.
Ântregul lucru se odihneãte solemn asupra predestinárii.
Ânäelegeäi? Dar noi nu ãtim cine este ãi cine nu este; de aceea,
noi predicám Evanghelia. Prin credinäá noi doar mergem sá
predicám.
68 Dar despre regenerare acum, acolo este unde eu difer cu
fraäii unitarieni. Ãi voi fraäilor unitarieni care auziäi aceastá
bandá de ântrebári, dacá aceasta ar cádea ân oficiul vostru, sau
casa voastrá, sau printre voi oameni care sunteäi oameni
unitarieni, sá nu má ânäelegeäi greãit, acum, cá eu_eu_doar din
cauzá cá noi suntem ân dezacord.
69 Eu ãi soäia mea suntem ân dezacord; noi sigur suntem. Eu âi
spun cá o iubesc, ãi ea zice cá nu crede cá eu o iubesc. Deci
atunci_deci atunci noi desigur suntem ân dezacord, ânsá eu vá
spun, noi sigur ne ânäelegem bine.
70 Acum observaäi. Poate eu nu-i arát suficiente semne cátre
ea care ar fi ce^Eu sunt afará sá predic, apoi vin ân casá ãimi iau báäul de pescuit ãi merg la pescuit. Vedeäi? Dar jos ân
inima mea eu o iubesc; eu doar trebuie sá stau departe de ea,
asta-i tot.
71 Acum, observaäi ân aceasta^Acum, dacá noi suntem ân
dezacord, este ân regulá; dar voi vedeäi, apa nu iartá pácatele;
acesta este un ráspuns ânspre o conãtiinäá buná.
72 Acum, eu cred cá motivul cá Pavel trebuia sá fie botezat
acolo, era deoarece aceasta este oficial ãi este esenäial ân Biblie
ca noi sá fim botezaäi. Deoarece eu iau drept ânapoi la aceasta
atunci: cànd tàlharul atàrna pe cruce^Ãi el a murit fárá sá
fie botezat deloc, ãi totuãi o promisiune cá Isus âl va ântàlni ân
Paradis ân ziua aceea_ân Paradis, nu ân regiunile celor
pierduäi, deoarece aceasta era de prima datá cá i s-a prezentat
ocazia.
73 Ãi eu cred cá erau aceleaãi condiäii cu acele inimi la casa
lui Corneliu cànd ei au primit Cuvàntul lui Dumnezeu cu
bucurie. Iar Duhul Sfànt este acel Cuvànt ânsufleäit, ãi Acesta
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le-a fost ânsufleäit. Acela era motivul cá Duhul Sfànt a ânceput
sá vorbeascá ân alte limbi ãi sá profeäeascá. Acestea erau
inimile primitoare ale oamenilor ân care a cázut Cuvàntul,
vázànd tot supranaturalul.
74 Aceea este ce má nedumereãte astázi ân acest ceas ân care
noi tráim. Dupá ce acel grup de Romani aveau_ãi Greci, aãa
cum erau ei, au vázut doar manifestarea unei vedenii fácutá
sigurá, Duhul Sfànt aãa le-a alarmat inimile ân timp ce Petru
âncá vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfànt a cázut peste ei.
Vedeäi?
75 Ântocmai ca^Vedeäi, Corneliu a zis, “Mergeäi chemaäi
sus^” El era un sutaã, ãi aceea vine “sutá” este de la o sutá.
El era peste o sutá de oameni. El era un sutaã Roman; ãi el a_el
a vázut o vedenie ân timp ce se ruga, ãi un Ânger a venit la el. El
era un om bun. El a zis, “Du-te jos la Iope. Unul Simon, un
tábácar, ãi acolo este unul numit Simon Petru. El este sus^Tu
âl vei gási acolo, ãi el va veni sá-äi spuná Cuvàntul.”
76 Pái, el se gàndea cá vedenia era aãa de realá. “Eu nu
puteam sá fiu adormit; eu má uitam drept la_la Ânger.” Astfel
el a trimis pe unii din cei mai credincioãi soldaäi jos.
77 Ãi ân timp ce era acolo, Dumnezeu pregátea pe apostol la
celálalt capát al firului. Ãi El a zis, “Acum, ridicá-te.” El a
zis^Vázànd cá el era sus pe acoperiãul casei aãteptànd dupá_
D-na Simon sá-i pregáteascá masa. Ãi ân timp ce el era sus
acolo^Lui i-a fost foame, probabil cá umbla, apostolul
umbla, prin_deãerturi. Ãi_ãi el s-a culcat sus acolo pe casá
chiar ânainte de masá, pe acoperiãul casei, aãa cum era obiceiul.
Âncá se face acelaãi lucru, se culcá pe acoperiã, ãi ei coboará pe o
scará ãi uneori pe trepte ãi lucruri, de pe acoperiã_ãade sus
acolo ân rácoarea serii.
78 Dar apostolul a adormit, ãi ân timp ce el era ântr-un somn,
el a mers dincolo de un somn ântr-o transá; ãi atunci el a vázut
un cearceaf venind jos cu tot felul de lucruri necurate ân el, ãi a
auzit un Glas zicànd, “Scoalá-te, taie ãi mánàncá.”
El a zis, “Nu aãa, Doamne, nimic necurat nu a intrat
vreodatá ân gura mea.”
79 Acum, vedeäi, acolo era o vedenie. Acum, urmáriäi! Aceea
trebuia sá fie interpretat. Acum, aceea párea cá Petru urma sá
ia o cálátorie de vànátoare ãi urma sá gáseascá un fel de animal
pe care el nu l-a màncat niciodatá ânainte ãi âncearcá sá-l
mánànce. El a zis, “Nu aãa, Doamne, eu_eu niciodatá nu am
avut sá intre nimic necurat ân buzele mele.”
80 El a zis, “Sá nu numeãti aceea curat ce Eu fac_necurat ce
Eu fac curat.” A zis, “Scoalá, acolo sunt oameni care aãteaptá
la poartá dupá tine. Du-te, sá nu te ândoieãti de nimic.” La
acelaãi timp ei báteau la uãá. [Fratele Branham bate pe
amvon_Ed.]
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81 Acum, vedeäi? Ãi atunci cànd a gásit pe acest om aici, aceãti
soldaäi credincioãi, ântocmai conform cu vedenia^Ãi aici au
venit ânapoi tocmai cu omul despre care Dumnezeu a spus ân
vedenie_o persoaná necunoscutá, doar un pescar micuä
necunoscut. Dar printre acel grup mic, aceasta era aãa de
semnificativ cá el a gásit pe acest pescar micuä. Ãi aici este el
sus aici venind ân casá acum, tocmai locul unde el a vázut
vedenia. Corneliu a stràns pe toäi oamenii âmpreuná ãi a zis,
“Pái, aceasta este ântocmai exact ân felul cum am vázut-o.” Ãi
atunci Petru s-a ridicat ãi a ânceput sá vorbeascá despre cum
au primit ei Duhul Sfànt, ãi ân timp ce el âncá vorbea^! Ei au
vázut fiecare lucru aãa de perfect ân ordine dintr-o vedenie. Un
grup de oameni care erau Neamuri, care au vázut o vedenie
manifestatá, ãi au auzit Cuvàntul Adevárului cáci cum sá
primeascá ei Viaäá; ãi Duhul Sfànt a cázut peste ei ânainte ca ei
sá fie mácar botezaäi.
82 Ce ar trebui sá facá aceasta la acest tabernacol ân aceastá
dimineaäá? Bolnavi, cei nápástuiäi, cei orbi, cei surzi, cei muäi,
cei_cei pácátoãi, fiecare^Doar gàndiäi, din zece mii de
lucruri, nici o singurá datá nu a dat aceasta greã vreodatá nici
o iotá! Pái, aceasta ar trebui sá ne puná inimile ân flácári!
83 Acum, acum, el âncá, ân timp ce el âncá vorbea aceste
cuvinte, Duhul Sfànt a cázut. Atunci Petru a zis, “Putem noi
opri apa, vázànd cá aceãtia au primit Duhul Sfànt cum am
primit noi sus acolo. Eu cred cá pácatele lor au fost deja duse,
pentru cá Duhul Sfànt nu ar fi venit ânáuntru; ãi El nu ar fi
venit ânáuntru numai dacá acesta ar fi fost un vas predestinat.”
El ãtia cá ei vor urma. El ãtia^
84 Eu cred cá Pavel, motivul cá el a trebuit sá fie botezat din
nou este, cá el a persecutat pe Creãtini. Asta-i adevárat. Ãi el_
Dumnezeu ãtia, pentru cá El a zis, “Eu l-am ales,” El a zis
cátre Anania, profetul. Cànd El a observat cá Saul era jos acolo
ântr-o camerá, faäa ânnegritá ãi ochii ântunecaäi, ãi el s-a_el s-a
rugat aãa de tare ãi praful era peste tot pe el, ãi el a fost orbit
de Stàlpul de Foc care i-a apárut jos pe drum; ãi El a zis, “Eu lam ales un vas pentru Neamuri.” Dumnezeu ãtia cáci_cá
Anania va fi ân stare sá-l boteze ân Numele lui Isus Cristos ân
Ràul Damasc trei zile mai tàrziu. Dar eu cred cá pácatele lui iau fost deja iertate, dar el trebuia sá facá aceasta ca sá arate
lumii. Ãi eu cred cá acela este motivul cá noi trebuie sá fim
botezaäi ân Numele lui Isus Cristos. Ãi eu cred cá sámànäa
predestinatá va vedea aceasta, ãi numai ei o vor vedea.
85 Acum, fraäilor de credinäá trinitarianá, eu nu arunc aceasta
spre voi, fratele meu drag, eu ráspund numai la ântrebári. Eu
âmi dau numai gàndurile mele adevárate despre aceasta.
Aceastá bandá ar putea sá ajungá odatá ân Africa. Eu cred cá
noi suntem ân umbrele venirii Lui. Noi toäi credem asta.
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Eu am prieteni scumpi, DuPlessis ãi Schoemens, ãi toäi,
Yeager, ãi acei fraäi minunaäi ân_ân Africa de Sud. Dar acolo
este ântotdeauna cineva care doar se evidenäiazá ân viaäa unui
om. Ãi dintre toäi oamenii care_ãi eu âi iubesc tot atàt de
scump cum eu iubesc pe acest frate, tot atàt de scump, dar
Fratele Jackson ãi soäia lui ântotdeauna s-au evidenäiat ân viaäa
mea. Eu doar nu puteam sá o ânäeleg; el_el s-a evidenäiat.
Acum, acolo este Justice DuPlessis, prieten intim, ãi oh, aãa de
muläi din acei minunaäi, minunaäi fraäi Africani ãi surori.
86 Ei bine, de ce mi s-au evidenäiat Fratele Jackson ãi soäia
lui? Pentru cá el a fost un vànátor? Nu! Deoarece eu am muläi
prieteni vànátori minunaäi jos acolo. Dar de ce s-a evidenäiat
el? Ãi de ce? Dacá aäi fi ãtiut numai secretul ân spatele la toatá
aceasta. Dar eu nu spun oamenilor toate secretele pe care le
cunosc. Pái, de ce a fost aceasta la aceeaãi orá ân care Domnul
a zis, “Contacteazá pe Sidney Jackson ân Africa de Sud,”
Domnul i-a vorbit lui Sidney Jackson sá viná aici? Duminicá
este o sáptámàná cá el a fost botezat, el ãi soäia lui, ân Numele
lui Isus Cristos, chiar aici ân timpul de umbrire. Vedeäi,
predestinaäi la cauzá. Vedeäi?
87 Acum, eu cred cá tu eãti_eãti_eãti salvat prin a accepta pe
Isus Cristos. Ãi botezul ân apá este o expresie exterioará sá
arate cá s-a ântàmplat ceva ân interior, deoarece apa nu are
putere; acesta este un simbol. Ãi eu cred cá tu eãti salvat cànd
tu^
88 Acum, existá muläi oameni (lásaäi-má sá o ândrept pentru
fratele)^Existá muläi oameni care sunt_zic cá ei sunt salvaäi;
muläi sunt botezaäi ân Numele lui Isus; muläi vorbesc ân limbi,
ãi au tot felul de semne ale Duhului Sfànt, ãi totuãi nici mácar
nu sunt salvaäi. Asta-i adevárat. “Muläi vor veni la Mine ân
ziua aceea ãi zic, ‘Doamne, nu am profeäit ân Numele Táu?’_
predicator_‘Nu am scos eu draci ân Numele Táu ãi am fácut
multe lucrári puternice.’” El va zice, “Depártaäi-vá de la Mine,
voi care lucraäi fárádelege; Eu nici mácar nu v-am cunoscut.”
Vedeäi? Deci toate lucrurile acelea, totuãi acesta_acesta este_
acesta este Dumnezeu; aceasta este ân màinile Lui. Dar cànd eu
vád cá^
89 Voi ziceäi, “Bine atunci, de ce rechemi tu pe oameni sá fie
rebotezaäi?” Aceasta deoarece eu urmez modelul de la ânceput.
Noi nu putem pierde planul acela.
90 Acum, noi luám pe apostolul Pavel cànd el a gásit anumiäi
ucenici care au fost oameni minunaäi. Eu cred cá ei au fost
salvaäi, ãi totuãi ei nu au fost botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos, deãi ei au fost botezaäi (Fapte 19). Pavel a trecut prin
coasta de sus din Efes; el gáseãte pe anumiäi ucenici. Ãi a zis
cátre ei, “Aäi primit Duhul Sfànt de cànd aäi crezut?”
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Ãi ei au zis cátre el, “Noi nu ãtim despre Duhul Sfànt, dacá
existá vreun Duh Sfànt.”
El a zis, “Atunci spre ce aäi fost botezaäi?”
Ei au zis, “Noi am fost botezaäi. Ioan ne-a botezat, acelaãi
om care l-a botezat pe Isus.” Acela era un botez destul de bun.
91 Urmáriäi totuãi pe acest apostol riguros. El a zis, “Dar Ioan
a botezat numai spre pocáinäá,” nu pentru iertarea pácatelor,
deoarece Jertfa nu a fost omoràtá, botezat ânspre aceasta^Ãi
cànd au auzit aceasta, ei au fost rebotezaäi ân numele lui Isus
Cristos, iar Duhul Sfànt a venit asupra lor.
92 Acum, ce a fácut aceasta? A arátat cá acei oameni care au
fost predestinaäi la Viaäá, ândatá ce au vázut Adevárul
Scripturii, au umblat ân Adevár ãi au primit rásplata unui
credincios: Duhul Sfànt a venit peste ei, ãi au vorbit ân limbi,
au profeäit, au márit pe Dumnezeu. Voi o pricepeäi acum?
Vedeäi? Ei au fácut asta dupá ce au avut deja mari bucurii,
strigànd, ãi láudànd pe Dumnezeu.
93 Ân Biblie ei au avut un predicator Baptist sus acolo; el de
asemeni a fost botezat. Dar el era, ãi el era_dovedit prin_prin
Biblie cá Isus era Cristosul. Ãi oamenii aveau mare bucurie, ãi
ei erau doar aãa de bucuroãi asupra acesteia; ãi totuãi ei nu
aveau Duhul Sfànt! Ei trebuiau sá fie rebotezaäi din nou. Ãi
Pavel a zis ân Galateni 1:8, “Dacá un Ânger din Cer vine ãi
predicá vreo altá Evanghelie decàt aceasta pe care eu v-am
predicat-o, el sá fie anatema.” Nu-mi pasá ce ar fi aceasta.
94 De aceea, cunoscànd aceste lucruri^Poate voi nu le
cunoaãteäi, fraäii mei; dar cunoscànd aceste lucruri, atunci eu
sunt constràns ãi dator faäá de Dumnezeu sá ândeplinesc planul
primei temelii, pentru cá nici un alt om nu poate aãeza vreo
altá temelie decàt aceea care este deja aãezatá; aceea este
apostolii ãi profeäii. Profeäii au prezis-o, iar apostolii au
ânfáptuit-o; iar noi trebuie sá o pástrám ãi sá o ducem pàná
cànd cládirea este completá.
95 Acum, eu cred atunci, cá un om este salvat cànd el crede ân
Domnul Isus Cristos cu toatá inima lui, ãi din inima lui, nu din
conãtiinäa lui din afará acum^
96 Vedeäi, tu_tu eãti o persoaná dublá_trei persoane ân unul,
suflet, trup, ãi duh. Acum, eu cred cá simäurile tale exterioare,
sufletul táu_táu de la_nu sufletul táu, ci conãtiinäa ta
exterioará, simäurile tale^Cànd tu eãti treaz, cu alte cuvinte,
tu eãti_tu eãti coordonat prin cinci simäuri: váz, gust, pipáit,
miros, ãi auz. Acelea äi-au fost date numai sá contactezi casa ta
pámànteascá; ãi ele sunt_ele nu äi-au fost date sá contactezi
casa ta cereascá. Existá de fapt ãase simäuri ântr-un trup uman,
deoarece el este numárul ãase ân Biblie. El a fost creat ân ziua a
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ãasea, ãi el este numárul ãase_un om este. Ãi el are váz, gust,
pipáit, miros, auz, ãi credinäá. Credinäa lui âi fixeazá
destinaäia, unde este el ândreptat.
97 Acum, credinäa este substanäa lucrurilor pentru care se
sperá, dovada lucrurilor pe care nu le vezi, guãti, pipái, miroãi,
sau auzi. Dar prin credinäá, cànd el prinde Cuvàntul, Acesta âl
trimite ântr-o dimensiune (vedeäi?) care face Aceasta aãa de
real pentru el, âncàt el este tot atàt de bine cum o are ân màna
lui. El ãtie cá aceasta urmeazá sá se ântàmple.
98 Acum, acolo este acelaãi lucru despre aceastá ântrebare aici
asupra botezului ân apá. Vedeäi? Dumnezeu ãtia cá aceãti
oameni urmau sá fie botezaäi ân Numele lui Isus Cristos. Ãi
Pavel, el a aãezat declaraäia cá nici un om, chiar un Ânger din
Cer, sá nu ânveäe nici o altá ânváäáturá decàt aceea pe care el a
ânváäat-o; deci de aceea, dacá eu vin ca un predicator, ca un
lucrátor, ca un profet, sau orice aã putea eu fi, sau chiar un
Ânger sá coboare, ãi sá ânveäe ceva contrar la ceea ce a ânváäat
acest apostol, ãi eu nu am poruncit oamenilor sá fie rebotezaäi
ân Numele lui Isus Cristos, eu aã fi gásit de cátre Biblie un
martor fals despre lucrul pe care eu pretind sá-l cred.
99 Deci eu cred cá modelul a fost aãezat jos. Fiecare persoaná
ân Biblie a fost botezat ân Numele lui Isus Cristos. Nici o datá
nu a fost cineva botezat vreodatá ân numele de Tatá, Fiu, Duh
Sfànt. Ânäelegeäi? Niciodatá nu a fost cineva vreodatá stropit; ei
au fost toäi scufundaäi.
100 Astfel eu cred cáci cànd tu eãti de fapt^La ântrebarea ta,
frate scump, eu cred cá atunci cànd Dumnezeu cunoaãte inima
ta^Acolo vor fi cu miile acolo care au fost botezaäi ân
Numele lui Isus. Tu doar mergi jos un pácátos uscat ãi vii sus
unul ud. Vedeäi, vedeäi? Dar ca credincios, veritabil adevárat,
cànd tu trebuie sá umbli ân toatá credinäa ãi buna conãtiinäá
cátre Dumnezeu, cànd tu vezi aceasta, tu eãti botezat! Ânsá eu
cred cá aceasta este numai ântr-o expresie exterioará arátànd
cá o lucrare interioará de har a fost fácutá.
101 Ântocmai la fel cum Dumnezeu a construit arca. A zis,
“Noe, intrá ân ea, tu ãi familia ãi casa ta.” Ãi ei au intrat ân ea.
Acum, eu cred cá dacá acolo nu ar fi fost o arcá, Dumnezeu lar fi lásat pe Noe sá ãadá pe un buãtean sau sá umble pe apá.
Ânäelegeäi? Dar el i-a fácut o corabie ân care sá intre, ãi acela
era felul de a o face; aceea era calea rànduitá de Dumnezeu. Eu
cred cá Dumnezeu salveazá pe un om prin har. Ân Numele lui
Isus Cristos printr-o expresie exterioará este calea rànduitá de
Dumnezeu sá intre ân ea, pentru cá ei au fost toäi botezaäi ân
felul acela.
102 Eu nu condamn pe celálalt om, ânsá aceea este doar^Eu
cred cá asta-i ceea ce este. Apa nu salveazá pe un om, aceasta
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aratá numai cá el a fost salvat; este o expresie exterioará.
Acum, aceea ar putea sá nu fie corect, frate. Dacá nu este, ei
bine, noi o vom lua altá datá sau^Ân regulá.
242. Ân Geneza 6:4, dupá potop, de unde au venit uriaãii?
103 Aceea este una buná, foarte buná. Aceea este o ântrebare
sensibilá. De unde au venit aceãti uriaãi? Adam nu a fost un
uriaã dupá càte ãtim noi, deoarece dacá el ar fi fost, Biblia ar
spune aãa. El era doar un om obiãnuit. De unde au venit ei?
Acum_acum, aceasta este o mare disputá, ãi aceasta tocmai
mi-a fost ânmànatá. Aceasta este pe o hàrtie, mare ânchisá, ãi ea
este o_sau mari, litere ânchise pe o bucatá albá de hàrtie.
104 Acum, aceãti uriaãi^eu cred cá acesta era unul_cineva
aici nu de mult^El ar fi putut sá fie Josefus. Eu nu_eu nu
spun asta acum, fraäi lucrátori, cá el era Josefus. Dar mi se
pare de parcá acesta putea sá fie el, sau Dr. Scofield, sau unul
din ei, care a spus cá aceãti uriaãi care erau pe pámànt erau de
fapt duhuri cázute de la Dumnezeu care au ascultat la_la
povestea lui Satan, aãa cum el a spus ân_prin jur ân Cer^Ãi
acesta era Mihail^Âncercànd sá ridice un rázboi cu Mihail ân
Cer^a fost aruncat afará^Cá aceãti fii ai lui Dumnezeu au
vázut fiicele oamenilor, ãi cá aceãti uriaãi erau pe pámànt la
timpul acela, cá ei s-au presat ân trup uman. Dacá voi faceäi
aceea, voi âl faceäi pe Satan un creator. Voi nu o puteäi face.
105 Nimic mai mult decàt Dr. Smith, despre Adventiãtii de Ziua
a Ãaptea asupra äapului jertfit. El a zis cá un äap care era^Ei
au omoràt doi äapi la_ziua de jertfá_Ziua de Ispáãire, ãi un äap
a fost omoràt iar celuilalt i s-a dat drumul. Ãi atunci el a zis cá
äapul care a fost omoràt a reprezentat pe Isus, purtátorul nostru
de pácat care a murit; dar äapul care a fost eliberat a
reprezentat pe diavolul, care poartá pácatele noastre ãi merge
ân eternitate cu acestea. Acum, voi vedeäi, orice^ Dupá
párerea mea^Dacá aceasta ajunge vreodatá ânapoi la un frate
Adventist, eu nu spun nimic despre omul acela mare, Dr. Smith.
O, el era un Creãtin deãtept, inteligent, minunat, cult, un
credincios; dar pentru mine, voi vedeäi, aceasta nu are sens.
Cànd tu faci asta, tu jertfeãti cátre diavolul atunci. Ei amàndoi
au reprezentat moartea, ânmormàntarea, ãi ânvierea lui Cristos.
El de asemeni a murit pentru pácatele noastre ãi a dus pácatele
noastre departe; ei amàndoi erau Cristos.
106 Deci uriaãii nu au venit de la presarea lor ânáuntru. Aceãti
uriaãi au fost fiii lui Cain, a cárui tatá era ãarpele, care a arátat
ân fiecare privinäá exact ca un om, dar era un mare, ins uriaã,
mai mare decàt un om. Ãi de acolo au venit acei fii, deoarece ei
erau fiii lui Cain, deoarece ei erau Canaaniäi ân äara lui
Canaan, de unde au venit ei; ãi acolo este unde a mers Cain. Ãi
aceea era^Vedeäi, aceea de asemeni dovedeãte sámànäa
ãarpelui. Aceasta era o rasá deosebitá de oameni ântru totul.
Aceea era sámànäa ãarpelui. Vedeäi?
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107 Acum, acea_acea ântrebare a seminäei ãarpelui este
ânáuntru aici, astfel noi_noi urmeazá sá ajungem la ea, ãi eu
vreau ca voi sá o purtaäi ân minte. Vedeäi? Acum, doar sá dau
aceastá bazá.
108 Vedeäi, ei erau_ei erau Canaaniäi, aceãti uriaãi; ãi ei erau
fiii lui Cain, care era fiul ãarpelui. Iar ãarpele era un om uriaã,
mare, un fel de tip monstruos, nicidecum o reptilá, frumos. El a
fost cel mai ãiret dintre toate fiarele de pe càmp. Ãi el era
singurul^
109 Vedeäi, genele de la un animal ântr-o femeie nu se vor
âncruciãa deloc. Ei au âncercat aceasta iaráãi ãi iaráãi; aceasta
este nefertilá la sperma femeii. Ãi acum, ei nu-l pot afla. Ia un
cimpanzeu, el este lucrul cel mai apropiat de om pe care ei âl
pot afla, sau gorila, sau unii din aceia apropiaäi de om. Aãa
cum Dumnezeu ân marea Lui evoluäie a ânceput sá facá peãtele;
ãi apoi El a fácut pásári; ãi apoi El a fácut alte lucruri, animale,
ãi ele au continuat sá viná ânainte sus, pàná cànd unul a ajuns
la un cimpanzeu, ãi la o maimuäá, ãi ânainte ân jos la o gorilá, ãi
apoi ân forma ãarpelui, ãi apoi dintr-un ãarpe la un om.
110 Ãi omenirea a âncercat sá cerceteze, ãtiinäa, âncercànd sá
gáseascá oase, ce era acest animal care era apropiat de om. Ãi
omul este un animal. Omul, partea cárnii este carne de animal;
noi ãtim asta. Noi suntem mamali, care este un animal cu sànge
cald; noi ãtim asta! Dar ce face deosebirea? Animalul nu are
acel suflet láuntric, dar omul are. El nu ãtie binele de ráu.
111 Micuäa femelá càine nu ãtie cá ea trebuie sá poarte o
rochie, ãi eu nu cred cá ea ar purta pantaloni scuräi dacá ea
era_a ânäeles. Ãi nici o scroafá nu ar purta, ânsá aceasta este o
rasá umaná cázutá. Ânäelegeäi?
112 Acum, acolo este_acolo este de unde vine el. Acolo este de
unde vin aceãti uriaãi. Ei erau fii ai ãarpelui.
113 Ãi vedeäi, cànd el a vázut pe Eva ân aceastá stare, el_Satan
a intrat ân el ãi l-a fácut sá^Vedeäi, Adam nu a descoperit
âncá. Eu_eu nu ãtiu cum sá folosesc aceste cuvinte. Ar fi ân
regulá aici cu voi toäi, dar cineva aãa criticá aceasta. Voi ãtiäi,
ei ântotdeauna âncearcá sá culeagá ceva. Dar vedeäi, Adam nu a
cunoscut-o pe Eva, soäia lui. El nu a ajuns la locul acela, ãi
Satan i-a luat-o ânainte acolo. Ânäelegeäi? Ãi atunci cànd ea a
devenit ânsárcinatá, atunci el a cunoscut-o. Noi vom ajunge la
asta la aceastá ântrebare urmátoare sau una din aceste
ântrebári. Eu nu ãtiu unde este aceasta; noi_eu doar o vád aici
ânáuntru. Acum, dar acolo este de unde au venit uriaãii.
243. Dragá Frate Branham, vor fi salvaäi toäi fiii ãi fiicele,
credincioãilor adeváraäi náscuäi din nou?
114 Nu, frate; nu, ei sigur nu vor fi. Vedeäi, cum eu_cum eu lam copiat pe David DuPlessis asupra acestei remarci,
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“Dumnezeu nu are nepoäi (vedeäi?), doar fii ãi fiice.” Vedeäi, ei
vor trebui sá fie náscuäi ântocmai exact cum tatál ãi mama lor
erau náscuäi din Duhul. Ânäelegeäi? Aceea este ceea ce-l face pe
un om o persoaná nouá, este din cauzá cá el este náscut din
nou, renáscut. Prima lui naãtere âl aduce un om natural pe
pámànt; a doua lui naãtere âl aduce un om duhovnicesc din Cer.
Ânäelegeäi? Aceasta âl schimbá, sufletul lui, nu conãtiinäa lui
exterioará, fiinäa lui dinafará, simäurile lui; el âncá pipáie, ãi
miroase, gustá, ãi aude; dar páräile lui láuntrice, dorinäele lui,
ceea ce âl motiveazá, au fost schimbate spre Dumnezeu.
Ânäelegeäi?
115 Acum, reäineäi, singura cale cá aceasta ar putea sá se
ântàmple ar fi asta: ântocmai cum a fost ân timpul sutaãului
Roman. Pavel i-a spus Romanului, el ãi Sila, cànd el a vrut sáãi scoatá sabia ãi sá se omoare, deoarece Dumnezeu a zguduit
temniäa jos cu un cutremur; el a zis, “Nu-äi face nici un ráu,
vázànd cá noi toäi suntem aici. Ridicá-te!” Ãi a vrut sá ãtie ce
putea el sá facá. El a zis, “Ridicá-te ãi fii botezat, chemànd
dupá_dupá Numele Domnului, iar tu ãi casa ta veäi fi
màntuiäi.” Vedeäi? Cu alte cuvinte, “Crede pe Domnul Isus
Cristos, tu ãi casa ta veäi fi màntuiäi.”
116 Acum, cum? Dacá casa ta crede ân acelaãi fel cum crezi tu.
Ânäelegeäi? Te rogi ãi predai pe copiii tái la Dumnezeu ãi äine-te
de Dumnezeu, crezànd cá ei vor fi màntuiäi.
117 Eu tocmai am trecut prin acea experienäá cu Rebekah a
mea. Vedeäi? Doar predaäi-o lui Dumnezeu. Cànd ea a ajuns sá
fie o micuäá “adolescentá,” ãi ea umbla cu ceva fatá cànd noi
mai ântài am mers acolo afará, mergànd_alerga acolo la casa
unei fete luànd lecäii de muzicá^Ãi aceastá fatá^Am venit
pe acolo ântr-o zi, ãi aici aceastá fatá ãedea la pian càntànd
rock ’n’ roll. Pái, aceea era chiar destul pentru mine! Deci i-am
spus sá stea departe de acolo. Ânäelegeäi? Ãi atunci ea a zis,
“Pái, acesta este singurul loc pe care âl am sá merg sá iau
muzicá.” (Voi ãtiäi cum devin “adolescentele.”)
118 Ãi am zis^Fiecare copil trebuie sá treacá prin asta.
Practic fiecare trebuie sá treacá prin vàrsta aceea. Voi aäi
trecut; eu am trecut. Ãi noi trebuie sá gàndim gàndurile lor.
119 Deci atunci, la càteva zile dupá aceea mama ei a mers dupá
ea pentru ceva, ãi ea era obraznicá cu ea. Acum, aceea nu era
Rebekah deloc. A plecat ãi a tràntit uãa, ãi aproape a doboràt
lucrurile de pe perete, a mers la ãcoalá.
120 Acum, eu trebuia sá am, aparent, doar sá-mi iau cureaua
jos ãi sá o urmez acolo afará ân curte, ãi sá o aduc ânapoi cu
ândoituri ân jurul ei. Vedeäi? Dar m-am gàndit, “Aãteaptá un
minut, eu trebuie sá gàndesc gànduri de vàrstá de optsprezece
ani.” Vedeäi? “Acum,” am zis, “Mamá, eu ãtiu asta^” Ea a
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ânceput sá plàngá, Meda. Am zis, “Eu ãtiu cá tu ai fácut tot ce
poäi sá faci; eu am fácut tot ce pot face. Acum, aceasta este
afará din màinile noastre, noi trebuie sá luám pasul urmátor;
121 Aãa cum ceva doamná a scris dulce zilele trecute (aceasta
este ântr-una din aceste ântrebári aici), a zis, “Frate Branham,
tu nu eãti Mesia, nu-i aãa?”
Am zis, “Nu, doamná.”
Ea a zis, “Noi te credem de a fi pástorul nostru, dar tu
ântotdeauna ne ândrepäi spre Marele Pástor.”
Am zis, “Asta-i adevárat; asta-i adevárat.” Vedeäi?
122 Am zis, “Pái uite, Scumpo, acum, tu trebuie sá asculäi de
mine. Este greu ca tu sá o faci; eu sunt soäul táu. Dar oamenii
conduc de-a lungul naäiunilor ãi prin jur doar pentru càteva
cuvinte de sfat. Acum, dacá tu^Am vorbit cu ea zilele
trecute, ãi ea doar s-a ândepártat de la mine.”
123 Acum, Becky niciodatá nu mi-a fácut asta. Ânäelegeäi? Ãi
cànd mama ei a spus ceva despre aceasta, ea a tràntit uãa ãi a
zis, “Te aãtepäi ca eu sá ãed aici ãi sá fiu o floare de perete
toatá viaäa mea?” Ãi blammy! Ea a tràntit uãa ãi a mers afará.
Acela era diavolul.
124 Âmi amintesc, primii doi ani din viaäa ei ea a plàns. Noi am
mers ântr-un restaurant ãi am màncat; eu umblam cu ea pe
stradá ân timp ce Meda mànca, ãi apoi ea umbla cu ea ân timp
ce eu màncam. Doar plàngea ãi plàngea. Ãi ântr-o zi sus aici ân
Canada, a plàns toatá noaptea, ãi nu m-am putut odihni ãi
fiecare lucru; eu stànd acolo^Acum. Ãi Ceva a zis cátre mine,
“Acesta este diavolul bágàndu-se la slujba ta.”
125 Am zis, “Dá-mi copilul acela.” Am zis, “Satan, ân Numele
lui Isus Cristos, tu sá-äi iei màinile jos de pe ea.” Ea s-a oprit
chiar atunci ãi nu a mai plàns niciodatá. Ea este cel mai liniãtit
copil care-l am. Tocmai de la ceasul acela aceasta s-a dus. Tu
trebuie sá iei acea^Tu trebuie sá ai asta ân tine totuãi, ânainte
sá o poäi face!
Ãi atunci cànd ea_ãi atunci asta_ea a ânceput asta. Ãi am
luat-o pe Meda cam o orá. Am zis, “Meda, ia-äi màinile jos.”
“Eu? Acela este copilul meu!”
126 Am zis, “Nu este acesta ãi al meu?” Ân regulá. Am zis,
“Dacá ea murea ân aceastá dimineaäá, tu ar trebui sá o predai
lui Dumnezeu pentru destinaäia ei eterná. De ce nu o putem noi
preda lui Dumnezeu acum pentru cálátoria ei pámànteascá?”
Ãi ea a zis, “Pái, asta-i copila mea!”
Am zis, “Este ãi a mea.”
Am zis, “Acum, poäi sá-äi iei a ta^”
“Eu sá nu-i spun nimic?”
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127 Am zis, “Eu nu am spus asta. Noi vom ânceta sá o certám,
doar o sfátuim. Ea are nevoie de un prieten, ãi tu eãti aceea ca
sá fii prietena ei, tu ãi eu. Noi suntem párinäii ei.”
128 Aceãti copii de astázi au nevoie de un prieten. Dacá ei
aveau o mamá ãi un tatá care sá stea acasá ãi sá aibe grijá de ei,
ân loc de aici afará ântr-un bar alergànd ân jur toatá noaptea ãi
lucruri ca acelea, nu ar avea_nu ar avea nici o delicvenäá
juvenalá. Vedeäi?
129 Ei s-au ândepártat de la Biblie; ei toäi au mers la bisericá ãi
au fácut jocuri de cáräi ãi lucruri ca acelea ãi^Vedeäi? Voi
âncercaäi sá cizelaäi cum Satan a ãlefuit Hollywoodul. Voi nu
aäi putea niciodatá sá aduceäi Hollywoodul ân bisericá, voi
trebuie sá_eu vreau sá spun sá aduceäi biserica ân Hollywood,
voi trebuie sá aduceäi Hollywoodul pe terenurile voastre.
Vedeäi? Nu sá mergeäi pe terenurile lor, lásaäi-i pe ei sá viná
aici. Noi avem ceva despre care ei nu ãtiu nimic.
130 Deci noi acolo ne-am pus jos pe genunchi ãi am predat-o lui
Dumnezeu. Am zis, “Eu ãtiu cá ea este ân vàrstá de optsprezece
ani_va fi ân càteva zile, ãi ea_ãi o fatá la vàrsta aceea se va
gàndi la báieäi prieteni, ãi noi am äinut-o ânáuntru.” Am zis,
“Eu_eu niciodatá nu am vrut sá o vád cá se cásátoreãte. Eu
vreau sá o pun ân oficiu aici, sá facá lucruri. Eu vreau sá o vád
umplutá cu Duhul ãi_ãi_ãi sá tráiascá ân felul acesta.”
Ãi ea^Pái, noi toäi am vrut asta. Ea a zis, “Pái, noi nu
putem face asta.” A zis, “Ea doar nu va asculta la aceasta.”
131 Am zis, “Stai un minut! Noi am crescut-o tot cum am
putut, acum o punem ân màinile lui Dumnezeu_o predám.” Ãi
am zis, “Atunci cànd ea face ceva spune, ‘Becky, dragá, mama
nu vrea ca tu sá faci asta, dar eu sunt prietena ta; eu voi sta
aláturi de tine.’ Vedeäi? Lasá-o sá ãtie cá tu o iubeãti. Ea o sáãi ia pe cineva sá o iubeascá, ãi aceasta ar putea sá fie femeia
greãitá.” Ânäelegeäi? Am zis, “Tu sá fii femeia care o iubeãte.”
Am zis, “Scumpo, aceea suná cam aspru, dar oamenii vin de
pretutindeni, ãi ãed la interviuri personale, ãi lucruri.” Am zis,
“Eu sunt aãa de obiãnuit; noi suntem obiãnuiäi unul cu altul,
deoarece noi suntem soä ãi soäie, dar noi nu lásám ca asta sá se
ântàmple. Tu trebuie sá-äi aminteãti, cá acesta este Numele
Domnului!”
Astfel ea a zis, “Ân regulá.”
Ne-am pus jos ãi am predat-o lui Dumnezeu. Am spus cá ne
vom lua màinile jos de pe ea.
Ân dupá-amiaza aceea ea a venit ânáuntru; ea a zis, “Pái, eu
presupun cá voi âncá ziceäi cá eu nu am sá merg acolo!”
132 Meda a zis, “Nu, eu nu am spus nimic despre aceasta.” A
zis, “Tu ãtii, Mama nu vrea ca tu sá faci asta; ãi tu ãtii cá
aceasta aproape cá l-a omoràt pe tatál táu cànd el te-a auzit
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sus acolo càntànd muzica aceea boogie woogie, sau ce era ea,
cu acea fatá.” A zis, “Acum, el nu a vrut ca tu sá faci asta, ãi
noi nu vrem ca tu sá faci asta, Becky, ânsá noi doar am predat
aceasta Domnului. Eu vreau ca tu sá ãtii cá noi te iubim. Orice
faci tu, noi âncá te iubim.”
Ea a äipat, a zis, “Eu má duc oricum!”
A zis, “Ân regulá, Scumpo.” Deci a mers ânainte. A zis, “Ân
regulá, eu voi avea cina gata cànd tu vii ânapoi.” Ea niciodatá
nu s-a dus! Nu, ea nu s-a dus de atunci. Vedeäi?
133 Nu cu mult dupá aceea ea l-a ântàlnit pe George; George
este un Creãtin. Aceea_aceea a stabilit-o atunci.
134 Ea a âncercat sá spuná D-nei Wood despre aceasta zilele
trecute. Ea a zis, “O, eu am ajuns ângrozitor de sálbaticá.” A
zis, “Táticul ãi Mama m-au predat Domnului.” A zis,
“Ângrozitor de sálbaticá.” Dar aceea_aceea era sálbatic pentru
noi; noi nu vrem sá devenim ceva mai sálbatici decàt aceea.
Vedeäi? Doar am lásat-o sá meargá ân felul acela. Ân regulá.
244. Frate Branham, ce gàndeãti tu despre a noastrá^(Oh,
oh! Âmi amintesc citind-o pe aceasta. Eu nu eram^Eu
urma sá o pástrez ânapoi tàrziu, dar eu presupun cá eu aã
putea tot atàt de bine sá o citesc. Scrisul de màná al unei
femei. Ea trebuie sá fie din Kentucky, deoarece ea are
un_un bilet Kosmos Portland Cement aici.) Frate
Branham, ce gàndeãti tu despre surorile noastre ân
bisericá purtànd rochiäe aãa de scurte? Nu murdáreãte
aceasta márturia noastrá ãi aãeazá exemplul ráu pentru
oamenii noãtri tineri ân aceastá bisericá a noastrá?
Aceasta pare aãa de i-n-^sá vezi o tànárá_sá vezi o
femeie crescutá purtànd o rochie aãa de scurtá âncàt ea âãi
aratá genunchii cànd ea umblá.
135 Oricine eãti tu, Sorá sau Frate, oricine este acesta, eu sunt
de acord cu tine sutá la sutá. Aceasta este o dizgraäie, dar
spuneäi-mi ce sá fac privitor la aceasta! Eu predic aceasta tot
atàt de tare càt ãtiu eu cum sá o predic; ei o fac la fel. Deci
aceasta este judecata lor, deoarece Cuvàntul a mers ânainte. Da,
eu sunt cu certitudine âmpotriva acelor rochii strànse pe piele
care aratá ca^Eu ân mod constant âi cert pe copiii mei, Becky
ãi Sarah. Mie nu-mi pasá càt de mici sunt ele, eu^asta^eu
doar le cert tot timpul. Eu cred cá ele chiar âãi poartá rochiile
lor^Meda o ia pe Becky deoparte ân fiecare zi privitor la
aceasta. Vedeäi? Se âmbracá drept sus^Deoarece copiii, vá
puteäi aãtepta la asta ân copii, ãi tu trebuie sá-i corectezi; dar
cànd aceasta vine la o femeie, existá ceva greãit acolo. Vedeäi?
136 Nu ránesc simäurile acum, eu doar ráspund la ântrebári.
Voi má ântrebaäi din inima voastrá; Eu vá spun din inima mea.
Dacá voi gásiäi soluäia, eu_vá rog veniäi sá-mi spuneäi, eu sigur
o voi face, dacá eu pot face ceva privitor la aceasta.
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137 Cum a spus cineva zilele trecute, el a zis, “Pái, eu âäi spun,
Frate Branham,” a zis, “eu âäi spun ce Adam ãi Eva^” A zis,
“Aceasta era ântocmai exact; ei au avut un már!” Ãi am
observat cá ei au schimbat asta acum; ei au zis cá ei au avut un
ce? Eu cred cá aceasta a fost numitá o ceva? [Un om ân adunare
ráspunde, “Caisá”_Ed.] Caisá, da, aceasta era o caisá ce au
màncat. Pái, este timpul sá âmpáräim caise din nou dacá
aceasta le face sá-ãi dea seama cá ele sunt goale. Vedeäi?
245. Frate Branham, eu am acceptat Mesajul lui Dumnezeu de
astázi, ãi fiul nostru de asemeni. Ãi noi amàndoi am fost
botezaäi ân Numele Domnului Isus Cristos. Soäul meu_
soäul meu nu a acceptat Mesajul ãi se luptá âmpotriva
acestui Mesaj. Ãi l-a influenäat pe fiul nostru ãi âl duce la
o bisericá Metodistá. El vrea ca eu sá merg cu el la
bisericá cànd noi nu suntem ân serviciu aici la tabernacol.
Ar fi drept ca eu sá merg cu el sau ar fi mai bine sá stau
afará din acea denominaäiune?
138 Pái acum, dragá Sorá^Ea nu a semnat nici un nume, dar
probabil cá tu asculäi la ântrebarea ta; dacá tu nu, tu o vei auzi
pe bandá. Mergi cu bárbatul táu, dar sá nu fii pártaã la_la ceea
ce fac ei. Ânäelegi, tu trebuie sá-äi iubeãti bárbatul, ãi dragostea
este ceea ce o face. Tu doar sá fii ântr-adevár sáratá; el va
ânseta dacá existá ceva ân el.
139 Nu adera la denominaäiunea lor. Tu ai spus, “Stai departe
de acea denominaäiune.” Nu adera la ea; mergi la ea. Dacá tu
nu poäi lua o franzelá ântreagá, ia o jumátate; nu poäi lua o
jumátate, ia doar o felie. Vezi, vezi? Dar acela este felul cum
âl vei càãtiga pe soäul táu, prin a face asta. Sá nu fii arogantá,
cá atunci el va ãti cá el are tot atàt de mult càt ai tu. Ânäelegi?
Dar cànd tu poäi sá aráäi ceva ce tu ai ãi care el nu are, aceea
âl va face ânsetat sá fie ca tine. Femeia sfinäitá sfinäeãte
bárbatul.
140 Acela era doar un sfat. Astfel eu_eu aã putea folosi un timp
ândelungat asupra acesteia, ânsá noi vrem doar sá trecem prin
atàt de multe càte putem, deoarece eu vád cá am numai cam
douázeci ãi douá de minute atunci. Ân regulá.
246. Frate Branham, eu cred Mesajul pe care tu âl ânveäi cu
toatá inima mea. Acesta âmi cutremurá sufletul; oricum,
soäia ãi fiul meu nu se bucurá ân Cuvànt. Ei nu doresc sá
se despartá de unele din obiceiurile lor lumeãti. Tu ai spus
cá noi trebuie sá ne pretindem_ne pretindem familiile.
Eu gásesc asta greu de fácut, páràndu-se cá ei nu tráiesc
pentru Cuvànt sau ân Cuvànt. Care este cursul meu,
domnule? Sá-i pretind ãi sá cred, sau sá má rog, “Tatá,
voia Ta sá se facá,” ãi sá fiu muläumit ân starea ân care má
aflu? Eu aã aprecia ândrumarea ta, Frate Branham.
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141 Dumnezeu sá te binecuvànteze, Fratele meu sau Sorá,
oricine ai putea fi tu. Eu_eu i-aã preda doar Domnului. Eu^
Vezi, deoarece, “Toäi care Mi i-a dat Tatál vor veni la Mine.”
Ânäelegi? Acum, singurul lucru ca voi oamenii sá faceäi^
142 Aceasta mi-a fácut inima sá creascá de bucurie zilele
trecute mergànd ân sus ãi-n jos vázànd pe aceãti oameni de
motel. Cei^Am mers jos la Dl. Becker. El a zis, “Billy, tu ãtii
ce? Eu hránesc ântreaga ta adunare ân fiecare duminicá”_cànd
Blue Boar hráneãte aproape trei sute ân fiecare duminicá!
Vedeäi? Ãi am mers aici afará ãi insul acesta de aici, acest
gentleman de aici la_Ranch House, om foarte minunat^
Eu l-am ântàlnit; el a zis_eu am zis, “Pái, aceea era ântradevár bine.” Am zis, “Eu te apreciez cá tu äii toatá treaba
aceea departe de acolo_toatá agitaäia aceea de acolo.”
El a zis, “Da, domnule, Frate Branham.”
Am zis, “Cum m-ai cunoscut?” Vedeäi? Am zis, “Cum m-ai
cunoscut?”
El a zis, “Eu te cunosc,” A zis, “Eu hránesc ântreaga ta
adunare aici fiecare duminicá cu^Pái,” a zis, “ãi eu vreau sáäi spun ceva: ei sunt oameni minunaäi. Ei sunt oameni
minunaäi!”
143 Acum vedeäi, asta m-a fácut sá má simt bine. Voi sunteäi
copiii mei. Ânäelegeäi? Cànd aud cá copiii mei acäioneazá plácut
ãi sunt plácuäi, asta âl face pe Tata sá se simtá bine. Vedeäi?
Deci voi ânäelegeäi.
144 Acum, acum, Mama, cànd^Sora mea, dacá soäul táu vrea
ca tu sá mergi jos la biserica Metodistá, tu mergi ânainte. Tu ai
putea sá nu ai o franzelá ântreagá de pàine, ânsá dacá ei spun
mácar cá ei cred cá Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, tu
crezi asta, deoarece ãi noi credem. Acum, dacá ei urmeazá sá
devieze asupra altor turbári ãi lucruri, doar_doar lasá-i sá
meargá ânainte, ânsá tu mánàncá numai atàt din pàine.
Ânäelegi? Ãi ân aceea, tu doar aratá prin blàndeäea vieäii tale ãi
consideraäia ta pentru aläii^Ãi dacá tu nu ai aceasta, dragá
Sorá, roagá-te pàná cànd aceasta vine la tine, âncàt tu nu va
trebui sá te prefaci cu ceva artificial, deoarece cànd tu faci
asta, nu este real. Soäul táu poate vedea asta. Dar tu_cànd tu
ântr-adevár te-ai rugat pàná la un punct âncàt viaäa ta este
pliná de sarea Màntuitorului, aceasta va face un contact.
“Dacá Eu voi fi ânáläat, Eu voi atrage pe toäi oamenii la Mine.”
Eu m-aã duce; fii foarte atentá. Sá nu aderi la biserica lor
totuãi! Te rog sá nu faci asta; sá nu aderi la biserica lor, dar
mergi ânainte!
247. Frate Branham, aici este o ântrebare care a fost cumva un
fel de nedumerire pentru càäiva dintre noi aici. Una_pe_
pe (scuzaäi-má)_pe unele benzi tu vorbeãti numai despre
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Iudei fiind màntuiäi dupá ce Mireasa este rápitá. (Ãi este o
linie de-a latul.) Te rog explicá pe deplin despre
Neamurile care nu se duc ân rápire. M-am gàndit cá tu ai
spus cá Neamurile care au rámas au mers prin necaz ãi ãiau dat vieäile pentru o márturie a lui Isus. Cànd El se
reântoarce de la Neamuri la Iudei_cànd El se ântoarce de
la Neamuri la Iudei, atunci nu mai existá vreo ãansá ca
Neamurile sá fie salvate, doar Neamurile care au fost
salvate, dar nu au primit Adevárul lor din ziua din urmá
vor merge ân perioada necazului ãi apoi sá fie salvaäi la
sfàrãit. Este aceasta corect? Te rog explicá, deoarece tu ai
spus cá acolo ar fi doar un numár mic sá meargá ân
rápire. Cum este cu oamenii care au crezut ân Domnul_
crede ân Domnul acum ãi felul_ãi nu cred ân felul ân care
tu predici Mesajul pentru aceastá zi a timpului
sfàrãitului? Vor fi ei salvaäi? Ãi atunci sora ãi-a semnat
numele.
145 Acum, foarte buná ântrebare. Acum, ân primul rànd,
confuzia este, este ce am spus eu despre zilele Neamurilor cá
vor fi terminate cànd necazul_ân necaz. Acum, eu nu vád
Neamurile ân Biblie^Mireasa Neamurilor, Mireasa, nu
biserica Neamurilor acum, biserica Neamurilor va merge prin
perioada necazului (vedeäi?), dar nu pentru a lor^Vedeäi,
Mireasa sunt cei Aleãi; Ei nu trec prin nimic decàt rápire. Ei
sunt doar schimbaäi ãi luaäi afará din lume. Ânäelegeäi? Acum,
eu voi explica asta ântr-o ântrebare mai âncolo aici, aducànd-o
de la Luther ân sus, ãi veäi vedea atunci ce ânseamná aceasta;
aceasta este maturizarea Trupului. Vedeäi?
146 Acum observaäi. Acum, Iudeii care sunt rámaãi sunt aceia
la care li se va predica de cátre cei doi profeäi, Ilie ãi Moise.
147 Acum, acestea sunt propriile mele gànduri, fraäilor
lucrátori, ân propriul meu fel ân care eu simt cá Duhul Sfànt
mi-a descoperit.
148 Acum, urmátorul lucru sá se ântàmple este cea Iudaicá_sau
Mireasa Neamurilor aleasá sá fie apucatá sus cu restul Miresei
Neamurilor alese care erau ân jos prin epoci_sá fie apucatá sus
ân Prezenäa lui Cristos ân ceruri. Moräii ânviazá; acei care sunt
vii ãi rámàn sunt schimbaäi; ãi ei sunt apucaäi sus âmpreuná ân
vázduh sá ântàlneascá pe Domnul. Apoi, deoarece^
149 Dupá ceremonia de Nuntá ân Slavá, Isus_dupá ce a apucat
sus ân ceruri, Isus se reântoarce pe pámànt ãi Se face cunoscut
la poporul Lui, ân modelul cum Iosif s-a fácut cunoscut la fraäii
lui. Ãi soäia lui, nici un Neiudeu nu a fost prezent, nimeni decàt
Iosif singur, cànd el s-a fácut cunoscut la fraäii lui. Toäi ânäeleg
asta acum?
150 El a trimis^Chiar soäia lui era ân palat, modelul ân care
va fi Mireasa ân palat ân Slavá la timpul acela. Apoi Isus Se

888

CUVÀNTUL VORBIT

face cunoscut la Iudei (vedeäi?) dupá ceremonia de Nuntá, cei 3
ani ãi 1/2, ãi_ãi_ãi necazul lui Iacob, acei 3 ani ãi 1/2, sfàrãitul
celei de-a ãaptezecea sáptámàni a lui Daniel. Mesia trebuie sá
fie stàrpit la mijlocul celei^Ãi El a profeäit 3 ani ãi 1/2 ãi a
fost stàrpit. Apoi acolo sunt 3 ani ãi 1/2 rámaãi âncá pentru
profeäii, Moise ãi Ilie, ãi apoi la sfàrãitul celor ãaptezeci de zile
a lor cum sunt âncá hotáràte asupra poporului, aãa cum Daniel
a spus; apoi la sfàrãitul celor ãaptezeci de zile, Isus urmeazá sá
Se facá cunoscut cátre ei. El este Prinäul care trebuie sá viná la
Iudei. Ânäelegeäi?
151 Acum, ãi atunci la timpul acela^Vedeäi, Mireasa
Neamurilor este ân Cer, iar fecioara adormitá, fecioara
Neamurilor, nu urmeazá sá fie màntuitá ân timpul acela; ea a
fost deja màntuitá, dar a fost respinsá ân Mireasá. Ãi ea merge
numai prin perioada necazului pentru timpul de purificare,
deoarece ea l-a respins pe Cristos, Cuvàntul, pentru purificarea
ei. Atunci ea trebuie sá sufere pentru faptele ei, dar Mireasa
care a devenit Cuvàntul, o ispáãire completá a fost fácutá de
Cristos, deoarece El este Cuvàntul. Acel trup a fost sfàãiat, ãi
cànd acel trup a fost sfàãiat, Mireasa era ân trupul acela,
deoarece Acesta este tot Cuvàntul! Amin! Voi o vedeäi?
152 Cànd Isus a suferit ân trupul acela, El a suferit^Deoarece
un bárbat ãi o femeie sunt o persoaná. Eva a fost scoasá din
Adam, iar Biserica^Ce s-a ântàmplat? Dumnezeu a deschis
coasta lui_lui Adam ãi a scos de acolo un ajutor, mireasa. Ãi
Dumnezeu a deschis coasta lui Isus la Calvar ãi a scos Mireasa.
Vedeäi? Ãi cànd Isus a murit la Calvar^Reäineäi, Mireasa nu a
fost scoasá din trup pàná cànd trupul a fost mort. El a murit
deja, ãi ei urmau sá-I rupá picioarele. Ãi profetul a zis, “Acolo
nu va fi nici un os rupt.” Astfel ei deja au ridicat sus ciocanul
sá rupá un picior, ãi un om a mers sus cu o suliäá ãi a âmpins-o
prin inima Lui; ãi a ieãit apá ãi sànge; El era deja mort. Ea a
fost deja ráscumpáratá ân trup prin moartea Lui, aãa cá nu mai
existá perioadá de suferinäá a necazului pentru Mireasá.
Vedeäi? Ea merge ânáuntru. Dar biserica Neamurilor care a
crezut doar ân El ãi a luat crezurile denominaäionale ãi aãa mai
departe^
153 Ãi âncá cum a spus aceastá sármaná persoaná: “Soäul meu
ãi fiul, ei âncá iubesc lucrurile lumii ãi lucruri ca acelea”^
Vedeäi, ei nu au acceptat acea ráscumpárare, cáci cànd tu o
faci, aceasta te curáäeãte automat. “Cel care este náscut din
Dumnezeu nu sávàrãeãte pácat.” Nu existá dorinäá, nimic ân el
pentru lucrurile lumii.
154 Isus a zis, “Cel ce iubeãte lumea (Kosmos acum), sau
lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici mácar nu este
ân el.” El nu este ân iubire cu Mirele. Vedeäi? De aceea, ea trebuie
sá pláteascá pedeapsa aceea, ãi nu^Ea nu este salvatá ân
timpul acela; ea este salvatá acum de la moartea eterná; dar ea
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va trebui sá treacá prin perioada necazului pentru purificare.
Vedeäi ce vreau sá spun? Acum, acum, aceea_eu cred cá asta
rezolvá ântrebarea aceea. Sá vedem, existá altceva aici.
155 “Te rog explicá, deoarece tu ai spus cá acolo ar fi doar un
numár mic sá meargá ân rápire.” Aceia sunt aceãtia de pe
pámànt care urmeazá sá fie schimbaäi. Isus a zis, “Stràmtá este
poarta ãi ângustá este calea, dar puäini vor fi acolo care o vor
afla.”
156 “Cum este cu oamenii care cred ân Domnul acum ãi nu_ãi
nu ân felul ân care tu predici?” Ei nu trebuie sá creadá aceasta.
Ei nu trebuie sá creadá felul ân care eu o predic. Vedeäi? Nu
trebuie sá creadá asta. “^pentru Mesajul zilei din urmá. Vor
fi ei màntuiäi?” Da, dacá ei cred pe Domnul. Vedeäi? Ãi dacá
ei_dacá ei sunt ân dezacord ãi zic, “Eu nu cred cá El este
Cuvàntul. Eu nu cred cá aceasta este corect. Eu nu cred ân
botezul Duhului Sfànt,” aceea aratá unde sunt ei ândreptaäi,
perioada necazului. Dar acei care pot accepta Cuvàntul ân
plinátatea Lui, nu cá eu Âl predic, deoarece Acesta este cá
Biblia spune aãa. Acei care acceptá asta sunt liberi, deoarece
ei_Cuvàntul a fost deja judecat.
157 Acum, ar putea un Judecátor neprihánit sá judece pe un om
de douá ori pentru ceva dacá pedeapsa a fost plátitá? Dacá eu
eram ân magazinul de amanet, ãi tu ai venit pe acolo ãi ai zis,
“Eu am sá-l ráscumpár”; ãi tu ai mers ânáuntru ãi ai plátit
preäul pentru ráscumpárarea mea (ãi aceea este pedeapsa mea
de a fi ân magazinul de amanet), ãi tu pláteãti ráscumpárarea
mea, atunci cum poate cámátarul sá má pretindá din nou?
Afará doar dacá m-am vàndut din nou. Ia te uitá. Cànd eu am
respins Plinátatea Cuvàntului, atunci eu má duc din nou drept
ânapoi ân magazinul de amanet. Vedeäi, vedeäi? Apoi má lupt sá
ies atunci, dacá eu pot. Dar El m-a ráscumpárat. Ân regulá. Eu
sper cá asta^Eu sunt_doar am aãa de multe aici eu vreau sá
iau pe acestea care^[Sfàrãitul primei páräi a benzii. A doua
parte âncepe cu o parte din ântrebare lipsá_Ed.]
248. ^aceastá a Treia Tragere ãi vorbeãte Cuvàntul. Aceasta
pare ân ântregime posibil ca tu sá vorbeãti Cuvàntul ãi
unul sá fie complet ãi pe deplin restabilit, plasat ân
ântregime gata pentru rápire ân ânviere, Fiul omului. Este
aceasta aãa, sau nu este? Ãi tu ai face aceasta dacá ai fi
presat potrivit. Tu nu ai “scápa de toate aceste lucruri
(aceasta are un idem acolo)_scap de toate aceste lucruri
ãi stai ânaintea Fiului omului”? (Luca 21:36)
158 Acum, dragul meu_meu prieten. Vezi? Acum, eu cred aici
cá tu_tu_tu ai o_tu ai o declaraäie buná. Da, domnule! Da,
domnule! Acum, aceea ar fi aãa. Tu ai zis, “Frate Branham^”
Cu alte cuvinte, iatá ce eu sunt^eu nu cred cá aceea este^
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Eu pot^Eu cred cá eu^Nu sá lustruiesc ce tu ai spus, dar
eu cred cá eu o pot face puäin mai clar la oameni. Vedeäi? Voi
credeäi, din cauza Cuvintelor Vorbite ãi lucruri ca acelea
despre care El a zis. Ãi toäi dintre voi de aici aäi fost martori la
veveriäe ãi toate celelalte lucruri care au fost fácute. Dar aäi
observat voi, cá aceea a fost dat ân mod Suveran! Eu nu I-am
cerut, “Doamne, lasá-má sá fac asta, sá vorbesc aceste lucruri
ânáuntru ân felul acesta, sá fac aceste lucruri acolo.” Eu nu Iam cerut asta. El prin propria Lui voie Diviná a venit la mine
ãi a zis, “Du-te fá aceasta.” Vedeäi? Eu nu am cerut nici un
lucru despre aceasta. Moise nu a cerut sá meargá jos ân Egipt,
ci Dumnezeu era cel care l-a trimis jos ân Egipt. Vedeäi?
159 Acum, eu cred cá Duhul Sfànt ar veni la mine ãi sá spuná
ântr-o vedenie, “Du-te spune la cutare, cutare persoaná care ei
nu sunt_ei âncearcá sá biruiascá un anumit lucru, ãi ei nu o pot
face. (Ãi ei fumeazá; ei beau; ei mint, furá, sau sávàrãesc
adulter, orice ar putea fi; sau ei au duh de pofte.) Ãi tu doar
mergi unde sunt ei ãi zici, ‘Tu duhule, ieãi afará de acolo; eu pun
pe acest captiv ân libertate.’” Va avea aceasta loc? Absolut! Da,
ântr-adevár, aceea absolut va avea; aceasta va avea loc. Dar
acum, pe propria mea presupunere^Acum, presupune este_
ânseamná “sá ândrázneãti fárá autoritate.” Vedeäi? Eu merg jos
acolo sá ajut pe aceastá persoaná; eu doar presupun cá va fi ân
regulá. Vedeäi? Atunci eu nu ãtiu; eu pot chema Numele
Domnului peste ei; má pot ruga pentru ei, fac orice doresc eu.
160 Dacá âmi aveam propria mea cale ân aceastá dimineaäá^
eu_eu tocmai am avut un interviu cu o domniäá care ãade ân
acest scaun de invalizi. Sá viná la aceastá adunare astázi, ei au
trebuit sá aibe pompierii sá o scoatá afará din casa ei din
Chicago; iar oamenii locuiesc dincolo de stradá ãi nu vin la
adunári. Vedeäi?
161 Ce aã face eu? Dacá era ân puterea mea^Aceasta este
ân^Eu am autoritatea sá o fac, dar eu trebuie sá aãtept dupá
ordine ca sá o fac. Vedeäi? Eu am autoritatea de la Dumnezeu
sá o fac; dar acum, cànd El dá ordinele, ea se va duce ânapoi
acasá sánátoasá. Vedeäi? Eu ãtiu cá este adevárul. Vedeäi? Eu
doar aã voi sá mor ân aceastá dimineaäá pe aceasta aãa cum
eu_eu aã fi ân orice. Vedeäi? Acela este adevárul.
162 Dar mai ântài, voi vedeäi, aceasta este toatá aceea^
Nimeni, chiar Isus Ânsuãi a zis, “Fiul nu poate sá facá nimic ân
Sine, ci ceea ce El vede pe Tatál fácànd, aceea face Fiul la fel.”
Noi ãtim asta. Sf. Ioan 5:19. Ân regulá. “Fiul nu face nimic ân El
ânsuãi, ci ceea ce El vede pe Tatál fácànd, aceea va face ãi Fiul
la fel.” Ân regulá.
249. A venit vreodatá vedenia ta pe care tu ai avut-o cu ani ân
urmá despre marea minune sá se ântàmple làngá Corydon,
Indiana, la ândeplinire?
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163 M-am uitat ân cartea mea cànd am avut-o ãi am pus un
semn de ântrebare. Acum, acolo urma sá fie un timp cá eu
eram_trebuia sá urmáresc unde acei pomi de cedru^
Ântocmai cum tu porneãti ân josul dealului acolo, pe partea
cealaltá, mergànd ân jos ânspre Corydon, dupá ce tu ajungi
afará pe vàrful dealului la New Albany, eu urma sá privesc la
acei pomi de cedru pentru un accident groaznic ân care eu aã fi.
Ãi prin harul lui Dumnezeu, eu am scápat de acesta cànd o fatá
tànárá, bànd o sticlá de whiskey, a fost omoràtá_gàtul i-a fost
táiat chiar acolo cu sticla pe care o avea ân gura ei, o fatá ân
vàrstá de ãaisprezece ani, ãi eu am fost chiar pe acolo la timpul
acela. Vedeäi? Acum, aceea ar putea sá fie despre ceea ce tu
vorbeai. Eu am citit asta.
164 Ãi atunci de asemeni, cànd am avut aceastá adunare ân a
Fratelui Beanblossom^Ar fi putut sá fie asta. Ar fi putut sá
fie Georgie Carter. Vedeäi? Acela era un altul care s-a
ântàmplat acolo. Ãi apoi acolo sunt patru sau cinci din ele
ânáuntru acolo^Eu nu am vázut nimic decàt ceea ce s-a
âmplinit. Dacá_dacá persoana care a scris-o ar scrie doar
ânapoi din nou ãi sá-mi spuná ce am spus ân timpul acela,
atunci eu o caut. Vedeäi? Dacá tu doar âmi spui ce am zis,
vedenia^ Deoarece am observat ân vedenie acolo lucrurile pe
care le-am notat ân carte, ãi aici este unde s-a ântàmplat ân felul
acesta. Eu nu am avut nimic notat, de care am ãtiut, vreun
lucru anume ân afará de asta.
165 Ãi apoi acolo era un alt lucru; aceea era convertirea lui
Omar Price jos acolo la timpul acela cànd el era aãa de critic
âmpotriva mea. Ãi voi ãtiäi, el a venit la tabernacol ãi a fost
botezat ân Numele Domnului Isus. O, el s-a luptat cu mine aãa
de tare asupra acesteia; ãi eu am stat cu el ân timpul serii. Eu
doar am continuat sá-l iubesc, stànd chiar acolo ântocmai la fel;
dar el ân sfàrãit a venit, deoarece Domnul mi-a spus cá el urma
sá viná, ãi astfel eu_eu doar am stat drept cu aceasta. Vedeäi?
166 Acelaãi lucru cu micuäul predicator care ãade ânapoia mea
aici. Am mers jos la Clarksville sá vorbesc cu el odatá, sá
vorbesc pentru el ân biserica aceea Metodistá, ãi el era Metodist
pátruns ãi pátruns_ce vreau sá spun. Am venit ânapoi aici; am
zis, “Ântr-o zi eu âl voi boteza ân Numele Domnului Isus
Cristos.” Ãi am fácut-o; acela este Fratele Neville!
250. Dacá este greãit ca eu sá_este greãit ca eu sá conduc un_
un coafor? Eu sunt o cosmeticianá ãi nu cred ca Creãtinele
sá-ãi taie párul, dar eu tai la altele ãi (eu presupun cá
aceasta este v-o-p-s-i-t, vopsit, aceea ânseamná culoarea,
eu presupun, nu-i aãa?) de asemeni colorez.
167 Sorá dragá, eu aã_eu nu aã ãti ce sá-äi spun. Ascultá, eu nu
pot spune pentru femei despre asta, sá-ãi puná culoare ân pár.
Eu nu am nici o Scripturá âmpotriva acesteia; eu pot sá stau
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numai cu Scriptura. Vedeäi? Scriptura nu spune ca ele sá nu
facá asta. Scriptura spune cá ea trebuie sá aibe pár lung, ãi
dupá aceea, eu nu ãtiu âncotro sá merg. Vedeäi? Eu_eu nu ãtiu
nimic despre asta.
168 Acum, un micuä lucrátor care este prezent aici pe undeva
eu ãtiu, un prieten scump de-al meu, noi vorbeam âmpreuná
ziua trecutá la Blue Boar cànd noi luam masa. El a zis, “Soäia
mea este cumva ruãinatá sá viná ânaintea ta.” O foarte sfàntá,
evlavioasá, femeie micuäá, ãi ea este o_o domniäá dráguäá,
bunicá, ãi^Dar ea este una plácutá, curatá, foarte^Soäia
mea este doar ânebunitá privitor la femeia aceasta, ãi, ãi má
gàndesc cá ea este o adeváratá, femeie adeváratá. Ea^Eu nu
ãtiu dacá ea ãade aici; eu bánuiesc cá ea ãade. Má gàndesc cá
soäul ei este aici. Ãi el a zis cátre mine; el a zis, “Ea ãi-a lásat
párul sá creascá dupá ce te-a auzit sá predici ãi ea vede cá
aceasta era corect, dar,” a zis, “ea a folosit ceva colorant ân
párul ei; ãi ea âncearcá càt poate de bine sá facá ca toatá
culoarea aceea sá creascá afará ânainte ca ea sá viná ân jur
unde eãti tu.”
169 Acum uite, Sorá dragá, eu respect mult asta. Eu am o
onoare pentru o femeie care va face asta. Pentru vreo femeie
doar sá viná ãi sá-ãi facá párul lor oricum, sau sá-äi scuipe pe
picioare ãi sá umble ân jur arogantá ãi fárá nici un respect,
amintiäi-vá, cá Isus a zis, “Ce le faceäi voi acestora, voi mi-aäi
fácut Mie.” Vedeäi? Ãi eu respect aceasta ân tine, ãi Dumnezeu
te va binecuvànta pentru asta.
170 Dar, Sorá, despre culoarea párului sau ceva de felul acela,
eu_eu nu ãtiu. Eu_eu nu pot susäine asta cu Scriptura, deci
eu_aceea doar depinde de tine. Tu vezi? Tu, dacá tu vrei sá o
faci, aceea este perfect ân regulá cu mine. Atàt càt ãtiu eu,
biserica nu are un astfel de obicei. Dacá tu vrei^Orice care
nu este ân aceastá Biblie, pái, tu doar^Aceea depinde de tine.
Tu vezi? Ânsá eu âäi voi da doar sfatul meu, tu vezi, ãi atàt càt
eu aã ãti^Tu ãtii, este doar natura unei femei sá vrea sá arate
frumoasá; ea trebuie sá fie ân felul acela.
171 Voi ãtiäi, ân fiecare viaäá care existá, masculinul este cel
mai frumos, ân afará de rasa umaná. Luaäi orice pasáre, vaca.
Luaäi o grámadá de vite. Care este mai frumos, bátràna vacá
mototolitá cu coarne sau taurul cel mare? Luaäi o cáprioará;
care este, micuäa cáprioará sau cerbul? Luaäi un grup de elani;
care este mai frumos, masculul sau femela? Elanul, orice vreäi
voi sá faceäi. Luaäi aceasta_luaäi aceasta ân pásári; luaäi
aceasta ân pui, cocoãul sau gáina? Luaäi aceasta ân pásári,
micuäul_cardinalul mare frumos sau gáinuãa pistriäá, ãade pe
cuibul ei ãi-ãi creãte ouále? Vedeäi? Fiecare lucru ân ântreaga
rasá, ântotdeauna_masculul este cel mai frumos, ânsá femeia la
oameni. De ce? Ea a cauzat cáderea. Satan a ales-o corect
acolo, ãi frumuseäea este de la diavolul. Vedeäi?

ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI

893

172 Satan a fost cel mai frumos ânger. El a fost heruvimul care
a pus ân umbrá. Priviäi càt de diferit devine femeia acum de
cum obiãnuiau ele sá fie. Càäi vá reamintiäi de Pearl_citind
despre Pearl O’brien? Sá vá vád màinile, unii din voi oamenii
mai bátràni. Sigur. Vedeäi? Presupusá a fi cea mai frumoasá
femeie din America. Orice micuäá snicklefritz adolescentá de
pe stradá ar fi de douá ori mai frumoasá decàt ea acum. De ce?
Aceea este ântocmai exact ce a spus Biblia: “Cànd fiii lui
Dumnezeu au vázut cá fiicele oamenilor erau frumoase^”
Aceea era o grámadá de renegate care au trimis potopul asupra
pámàntului, cá Dumnezeu a nimicit ântreaga rasá umaná.
Vedeäi? Aceasta este exact. Ãi astázi fiecare lucru este bazat pe
Hollywood ãi_ãi frumuseäe ãi lucruri ca acelea, cànd
frumuseäea este lucrul secret al inimii (vedeäi?) ãi nu aparenäa
exterioará. Ele sá se âmpodobeascá, nu cu aparenäa exterioará,
ci láuntricá, de smerenie, duh blànd. Acela este_acela este
Creãtinul.
Astfel acum, asupra ântrebárii tale, Sorá, eu nu ãtiu chiar
ce sá-äi spun.
Acum, eu má pot opri chiar acum sau sá iau alte treizeci de
minute atunci, ãi apoi^Ar fi treizeci de minute^? Càäi vor
sá stea doar alte treizeci de minute, ãi atunci asta ne va da timp
puäin mai mult deseará. Pái, eu má voi grábi chiar repede
atunci.
251. Frate Branham, ânseamná acest I Timotei 2:9 cá o femeie
nu poate sá-ãi âmpleteascá párul? Pár “âmpletit”
ânseamná párul “âmpletit”?
173 Acum uite, Sorá, acum aceasta^Eu sunt_eu sunt bucuros
cá a urmat aceasta. Eu nu am aranjat-o acolo, dar ea doar_ea
a urmat-o pe aceea bine.
Observaäi, un pár âmpletit ân ziua aceea era semnul unei
femei de stradá; aceea este ce ea a fácut, ãi-a âmpletit párul. Ãi
Pavel a zis cátre Creãtini, “Acum, acea âmpodobire, sá nu fie de
o âmpletire^” (sau ‘âmpletit’ ãi ‘âmpleti’ este acelaãi lucru)_sá
âmpleteascá párul lor , deoarece ea aráta ca restul lumii.
174 Acum, voi se presupune sá nu arátaäi ca lumea sau sá
acäionaäi ca lumea! Vedeäi? Femeile trebuie sá fie deosebite
acolo. Vedeäi? Nu, acum, âmpletirea párului^Acum, astázi
párul âmpletit este frumos, ãi este o cale lungá de la moda
lumii. Acum, voi aäi vázut femeile, felul ân care ele âãi fac párul
astázi^Doar pástraäi-vá párul ân orice fel; doar sá nu arátaäi
ca lumea! Vedeäi? Sá nu arátaäi sau sá vá âmbrácaäi ca ea!
Dacá ele poartá pantaloni scuräi, voi purtaäi o rochie. Dacá
ele_dacá ele âãi fac párul lor tot_âl taie tot jos ãi-l scurteazá, ãi
le face vreodatá^Voi_voi_voi doar lásaäi-l pe al vostru ân
pace. Ânäelegeäi?
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175 Dar âmpletirea_dar âmpletit^Ântrebarea era: Ânseamná
“âmpletit”_“pletit” ânseamná “âmpletit”? Da, asta-i corect. Ãi
acum, pe stradá^
176 Acum, eu am cáutat asta sá aflu cu ani ân urmá ce a
ânsemnat párul “âmpletit”. Vedeäi? Femeia, de fapt, femeile din
vechime, ele doar ãi-au tras párul ân spate ãi l-au legat, mai
mult ca ântr-o coadá de cal astázi. Ãi ele au mers ân jur^Ele
erau âmbrácate cu robe ân felul acesta, dar femeile de pe stradá
ãi-au luat párul ãi l-au âmpletit peste tot capul lor, ãi l-au
ânfáãurat ân jur ân felul acesta, ãi au pus flori ân el ãi lucruri ca
acelea, ãi aceea era un fel de_femeiuãcá pe stradá; ântocmai
cum am vedea femeiuãca de astázi, felul cum ea se âmbracá. Eu
spun femeiuãcá, deoarece voi ãtiäi cá eu sunt un om bátràn;
deci aceea este cum le numeau ei ân zilele mele. Cum le numesc
ei astázi? Eu^Vai, eu nu ãtiu. Fetiãcaná sau una alta. Deci^
Orice este. Daäi-le orice fel de nume, lor le place.
252. Frate Branham, tu ai spus pe una dintre benzi cá Noe ãi-a
salvat casa lui. Ânsemneazá aceasta cá o mamá poate avea
aceeaãi credinäá pentru casa ei? Ãi ânsemneazá aceasta cá
fiecare din familie vor fi salvaäi dacá ei o cred?
177 Acum, aceea este_da, aceea este un fel de^Voi trebuie sá
fiäi atenäi la felul cum ráspund eu la aceasta acum. Vedeäi?
Ântài, “Tu ai zis^(Acum, lasá-má sá vád corect^) Tu ai zis
pe una din benzile tale cá Noe ãi-a salvat casa.” De ce?
Deoarece ei au crezut. Asta este, deoarece ei au crezut mesajul
lui.
178 “Ânseamná aceasta cá o mamá poate avea aceeaãi credinäá
pentru casa ei?” Da, Sorá! Eu pot vedea inima unei mame
micuäe plàngànd pentru familia ei. “Ãi ânseamná asta cá
fiecare din familie va fi salvat dacá noi âl credem?” Da, dacá ei
âl vor accepta. Asta-i adevárat.
179 Amintiäi-vá de temnicerul Filipian. Crede ãi pentru tine^
Dacá tu ai suficientá credinäá pentru propria ta salvare, nu
poäi tu avea aceeaãi credinäá care va lucra asupra familiei tale?
Ce este credinäa? Ea este o foräá nevázutá. Ânäelegeäi? Ce
este_ce este_aceasta este un Duh. Duhul Sfànt aduce credinäá.
Ânäelegeäi? Aceasta este o foräá nevázutá.
180 De ce mi-aã pune màinile peste bolnavi? Vedeäi? Dacá eu
pot prinde acel contact personal cu duhul acela ân acea
persoaná acolo, ceva urmeazá sá se ântàmple. Ânäelegeäi? Aici
stá Duhul Sfànt; El va descoperi secretele inimii. El va face
ântocmai exact ce El a spus cá El va face ân ziua din urmá.
Oamenii cred asta; ei se uitá la aceasta, “Da, domnule, eu cred
asta.”
181 Acum, dacá eu nu devin doar prea obiãnuit pentru voi
(vedeäi?)_devine doar un lucru comun. Tu treci pe aici ântr-o zi
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ãi treci pe aici ân ziua urmátoare. Ânäelegeäi? Aceea este_aceea
este doar a risca. Vedeäi? Voi nu o credeäi ân primul rànd
(vedeäi?), deoarece chiar ândatá ce voi ântr-adevár o credeäi^
Femeia aceea a zis, “Dacá eu pot sá-I ating haina, eu voi fi
fácutá ântru totul sánátoasá,” ãi ea a fácut-o. Vedeäi? Ea nu a
zis, “Lásaäi-má sá âncerc din nou.” Vedeäi? Ea a crezut-o.
Vedeäi? Asta-i_asta-i^
182 Acum, dacá tu vei crede doar cu tot ce este ân tine pentru
familia ta^
183 Acum, ca aici, ce má motiveazá? Ce_ce este aceastá tárie ân
braäul meu? Acesta cu certitudine nu este muãchiul meu, acesta
este duhul meu. Cu certitudine, luaäi duhul afará, ãi ce o sá
facá muãchiul? El este tot atàt de mort càt poate sá fie. Vedeäi?
El va putrezi, dar acesta este^Vedeäi, acesta este duhul care
ântáreãte.
184 Priviäi la micuäul Samson. Muläi dintre ei au vázut uãi care
páreau cá ar fi aceasta ântre aceãti doi stàlpi de aici. Pái, un om
aãa de mare ar putea ridica sus un leu ãi sá-l sfàãie ân bucáäi,
Frate Jackson. Un leu sare la un om ca acela cu uãa_cu umerii
ca o uãá de ãopru, pái sigur, aceea nu ar fi nici o tainá; dar
taina era, cá el era doar un mic prichindel cu párul creä,
mititel, tip vechi, cam_sissy micuä, báieäaãul mamei, ãapte
bucle micuäe de sissy atàrnàndu-i ân jos pe spate. Dar voi
observaäi, el era tot atàt de neputincios ca orice pàná cànd
Duhul Domnului nu a venit peste el. Ãi cànd Duhul Domnului
a venit peste el, leul acela a fugit afará ãi a màràit, el doar l-a
sfàãiat ân bucáäi. Acesta nu era Samson; Acesta era Duhul
Domnului.
185 Acum, cum o sá ia el falca unui mágar, care a zácut ân
deãertul acela ãi s-a ânálbit alb^Ãi cáãtile acelor Filisteni
erau cam de un äol grosime din bronz solid. Pái, voi luaäi acea
falcá ãi loviäi-o de una din cáãtile acelea, ea se va duce ântr-o
mie de bucáäi. Voi ãtiäi asta. Ei sá loveascá acea veche, falcá
uscatá^Dar priviäi acolo, el a stat acolo cu aceastá falcá ân
màna lui ãi a doboràt o mie de Filisteni; ceilaläi dintre ei au
fugit la stànci. El a zis, “Veniäi, vreäi ãi voi ceva din aceasta?”
Âncá_âncá o äinea! Ce era aceasta? Duhul Domnului a venit
peste el. Ânäelegeäi?
186 De aceea, Acesta este Duhul Domnului. Ãi cànd tu ai
Duhul Domnului ân tine tu crezi pentru propria ta salvare,
plaseazá asta asupra familiei tale. Spune, “Eu âi pretind ân
Numele lui Isus Cristos; eu pretind aceasta! Dumnezeule, eu nu
ãtiu cum urmeazá ca Tu sá o faci pe ea sá facá aceasta, ãi cum
urmeazá ca Tu sá-l faci pe el sá facá aceasta, dar eu o cred. Eu
o cred, Doamne! Ajutá necredinäei mele.” Pretinde aceasta ãi
urmáreãte ce se ântàmplá. Aceasta o va face.
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253. Va avea Mireasa_va avea Mireasa ânainte sá viná Isus, va
avea ea toatá puterea Duhului Sfànt sá ânfáptuiascá
minuni, sá ânvie moräii, ãi aãa mai departe ca ân ploaia
tàrzie_sau este aceasta ploaia tàrzie pentru cei 144.000 de
Iudei? Vor avea toäi lucrátorii aceasta, noi suntem_sau
noi aãteptám doar pentru venire?
187 Da. Vezi, prietene, eu_eu_eu nu sunt un teolog. Eu nu sunt
un teolog; de aceea, eu trebuie sá vá ânváä tot ce ãtiu eu despre
Biblie din umbre ãi tipuri. Voi má numiäi cumva un tipologist.
Dar dacá eu pot privi la acel perete, ãi nu m-am vázut
niciodatá; ãi má uit, ãi eu pot vedea cá am un cap, ãi urechi, ãi
màini, ãi_eu ãtiu ceva despre felul cum urmeazá ca eu sá arát
dacá eu má vád vreodatá. Ânäelegeäi? Dacá eu vád reflecäia mea
ântr-o oglindá, eu ãtiu cum aã aráta eu dacá aã putea sta
deoparte ãi sá má privesc.
188 Acum, acela este felul cum má gàndesc despre Biblie.
“Toate din lucrurile acestea,” Romani 26 a zis, “s-au ântàmplat
ca exemple ale noastre.” Noi putem privi ânapoi ãi sá vedem ce
era aceasta, cum luna reflectá soarele. Noi ãtim cum va fi
soarele cànd_dacá noi nu vedem niciodatá soarele; noi putem
vedea luna, ãi vedem cá acesta urmeazá sá fie mai mare decàt
aceea. Pái, cànd voi vedeäi ce s-a ântàmplat ân Vechiul
Testament, acesta este doar o reflecäie despre ce se ântàmplá ân
cel Nou.
189 Acum, ânáuntru aici, eu cred din toatá inima mea cá eu_
noi suntem, sau aceste zile^Dacá noi nu suntem, cineva este;
aceasta trebuie sá fie. Timpul s-a terminat; noi suntem la
sfàrãit!
190 Fiecare^Lumea^Dumnezeu a fácut lumea ân ãase mii
de ani, ãi ân a ãaptea mie El s-a odihnit. El a spus cá un om nu
va trái tot timpul acela_un_un an_sau_sau zi_ “ân ziua ân
care voi màncaäi din el, ân ziua aceea veäi muri.” Adam_sau
Metusala a fost cel mai bátràn om din Biblie care a tráit
vreodatá, ãi el era ân vàrstá de 969 de ani; ãi el nu i-a tráit acei
o mie de ani. Dar omul care urmeazá sá tráiascá prin Mileniu,
o mie de ani, sá arate cáci_cáci pedeapsa s-a plátit^Omul
tráieãte pentru totdeauna; ziua s-a sfàrãit; timpul s-a sfàrãit; ei
sunt ân eternitate.
191 Apropo, eu am aãa de multe scrisori asupra mesajului meu
cu douá sau trei duminici ân urmá despre_Casa Viitoare a
Miresei ãi a Mirelui. Aceea sigur a atins acasá pe undeva la
muläi dintre ei. Aceea^Aceasta m-a atins ãi pe mine. Eu nu
am trecut peste aceasta.
192 Acum, observaäi. Despre aceasta (vedeäi?), Abraham a
vázut^Acum, aãa cum El s-a ocupat cu Abraham, aãa a fácut
El cu sámànäa lui. Acum, ântr-una din aceste zile cànd eu vin
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càndva ânapoi, eu vreau sá iau asta puäin mai deaproape ãi sá
vá arát exact staäiile din viaäa lui Abraham. Aceasta este exact
cu Luther, Wesley, ãi ânainte ân jos pàná aici, ântocmai exact
cum El s-a ocupat cu bisericile aãa cum El a fácut cu Abraham;
cum a apárut El; cum cá acolo cànd El i-a confirmat
legámàntul sub sàngele vársat, aceasta era epoca Filadelfia.
Da, domnule, aceea era epoca sàngelui, Luther_epoca
Wesleyaná.
193 Dar atunci urmáriäi epoca Penticostalá. Dupá ce El a venit
acolo, El a fácut promisiunea de El Shaddai, “alápteazá de la
Mine.” Ântrebarea este: Vá puteäi alápta? Aceea a fost adusá
ânaintea Penticostalilor. Vedeäi? Vá puteäi alápta? Dar ei nu au
fácut-o; ei ãi-au apucat un_un sàn de la denominaäiunea din
care au ieãit. Dar atunci Sámànäa, Sámànäa adeváratá, a venit
ânainte sá se alápteze de la sànul acela.
194 Ãi care a fost ultimul semn pe care l-au avut ânaintea acelui
fiu promis dupá care ei au aãteptat toäi aceãti ani sá viná
ânapoi? Era Dumnezeu care a stat ân forma unui Om ãi putea sá
discearná gàndurile care erau ân inima lui Sarah (Sarah fiind
Biserica, reprezentànd Biserica)_discerne gàndurile care sunt
ân Bisericá care era chiar ânapoia Lui. Este asta adevárat? Ãi
imediat dupá aceea, ea s-a schimbat ânapoi ântr-o femeie
tànárá ãi el un om tànár; ãi Isaac a fost adus pe scená, fiul
promis.
195 Eu cred cá voi vedeäi ultimul lucru care i se va ântàmpla
Bisericii ânainte de rápire. Aceea este exact. Eu cred aceasta.
Ploaia s-a sfàrãit. Doar citiäi primele trei capitole din
Apocalipsa ãi veäi vedea ce-i este promis Bisericii. Aceea-i ceea
ce âi este promis, Bisericá, chiar acolo_epocile bisericii.
196 Aäi observat zilele trecute cànd noi am ânceput acele
tràmbiäe, Duhul Sfànt a zis, “Aceea nu aparäine aici.” Vedeäi,
vedeäi?
197 Acum, ploaia tàrzie, 144.000 de Iudei, nu, aceea nu este_
aceea_ei nu vor_aceea este_aceea este cànd Ilie ãi Moise^
Acolo este unde au loc minunile. Lucrurile pe care oamenii leau aãteptat, Penticostalii, dupá minuni, aceea este unde aceea
va avea loc ân aceea_sub ei. Vedeäi, aceea este a lui Ilie ãi a lui
Moise. Ei lovesc pámàntul cu blesteme de càte ori vor ei; ei
ânchid cerurile ca sá nu plouá ân zilele profeäiei lor. Ãi
Dumnezeu va sta ãi se va lupta pentru ei aãa cum El a fácut, ãi
El âi va aduce afará sub o màná puternicá ântocmai exact cum
El a fácut ân Egipt (vedeäi?), afará din aceste “ismuri” ale
lumii. Ãi El va face asta, dar asta nu este^
198 Noi trebuie doar sá aãteptám dupá venirea Domnului. Doar
aãteptaäi; pástraäi-vá lámpile curate, toate umplute pline cu
ulei. Rugaäi-vá ân fiecare ceas, nu fiecare zi, fiecare ceas. Doar
äineäi-vá gata; fiäi gata, fiäi blànzi, ãi veghind^
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O, noi veghem pentru venirea acelei zile
bucuroase a Mileniului.
Cànd binecuvàntatul nostru Domn va veni ãi
va apuca sus Mireasa Lui care aãteaptá.
O, a mea_o, a mea inimá este pliná cu rápire
aãa cum eu lucrez, veghez, ãi má rog,
Cáci Domnul nostru vine iaráãi ânapoi pe
pámànt.
Asta este; asta este nádejdea Bisericii ân ceasul acesta.
254. Este Numele lui “Isus Cristos” ân regulá pentru botez,
sau trebuie acesta sá fie ân Numele de “Domnul Isus
Cristos”?
199 Oricare. Eu âl iau Domnul Isus Cristos (vedeäi?), deoarece
eu cred cá El este Domnul nostru. Acum, doar Numele lui Isus,
cum unii din fraäii noãtri boteazá, eu_eu difer acolo (vedeäi?),
deoarece eu ãtiu cá am o muläime de prieteni numiäi Isus, o
muläime de_o muläime de prieteni predicatori ân Mexico, ãi_ãi
Italia, ãi aãa mai departe. Ei âi cheamá Isus, ãi astfel Isus nu
este suficient. El a fost náscut Cristos Salvatorul, aãa cum El a
fost náscut Salvatorul, Cristos, cel uns. Ãi cu opt zile mai
tàrziu I s-a dat numele de Isus. Ânäelegeäi? Atunci El a fost
Domnul Isus Cristos. Asta-i ce El a fost. Ân regulá.
255. Frate Branham, äi-ar permite Domnul sá ne instruieãti
asupra ântrebárii despre cásátorie ãi divorä la timpul
acesta? Ântrebare: Poate un om sá se cásátoreascá cu o
femeie ãi sá fie divoräat de ea ãi apoi sá se cásátoreascá cu
alta? Dacá ei amàndoi se cásátoresc cu altul, sávàrãesc ei
amàndoi adulter? Tu ai menäionat cá aceasta se va lega ân
sámànäa ãarpelui. Cum aãa?
200 Acum, aici_aici este una dintre cele mai ânãelátoare
ântrebári pe care noi le avem ân aceste grámezi, ãi aceasta este
cea mai chestionatá ân_ân_ân lume astázi. Acum, ascultaäi-má,
ãi eu am un motiv pentru aceasta. Dacá eu ântr-adevár am adus
la aceastá bisericá ãi pe aceastá bandá ân dimineaäa aceasta,
lucrul corect despre cásátorie ãi divorä, aceasta ar rupe fiecare
bisericá ân äará, dacá ei au ascultat la ea. Ânäelegeäi? Asta-i
adevárat.
201 Acum, aãa sá má ajute, aici stá Biblia ânaintea mea, eu am
asupra acelei ântrebári, AÃA VORBEÃTE DOMNUL! Ãi
ambele páräi care se ceartá sunt greãite. Amàndoi acei care se
recásátoresc cu cei cásátoriäi ãi aãa mai departe, ei sunt
amàndoi greãiäi ân ceea ce ei fac, dar ântre acestea este
Adevárul, la mijlocul drumului. Eu nu vreau sá^Eu am sá
fac o bandá fie dacá mi se ântàmplá ceva, atunci fraäii pot sá o
puná dupá ce eu sunt dus (vedeäi?) la biserici. Dar eu_eu vreau
sá fac o bandá despre aceasta ãi doar sá vá arát unde este
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aceasta; dar pàná cànd nu má simt cáláuzit de Domnul, eu nu
voi spune nimic despre aceasta. Dar eu simt cá asupra acestor
lucruri eu trebuie sá fiu cáláuzit de Domnul; dacá eu nu, eu voi
face mai multá pagubá decàt sá fac bine. Ânäelegeäi?
202 Acum, eu vreau ca voi sá notaäi aceasta. Ântrebare: “Poate
un om sá se cásátoreascá cu o femeie ãi sá fie divoräat de ea ãi
apoi sá se cásátoreascá cu alta; ãi dacá amàndoi dintre ei se
cásátoresc cu altul, sávàrãesc ei amàndoi adulter?” Acum,
prietenul meu, eu nu vreau sá-äi ránesc simäurile, dar acela este
Adevárul. Isus a zis, “Oricine se cásátoreãte cu aceea care este
lásatá sávàrãeãte adulter.” Ânäelegeäi? Eu_eu doar nu vreau sá
o spun, ânsá acesta este Adevárul.
203 “Tu ai menäionat cá aceasta s-ar lega ân sámànäa ãarpelui.”
Vedeäi? Eu nu-mi amintesc sá menäionez asta, dar probabil cá
am fácut-o pe undeva, am spus ceva despre aceasta.
204 Ca ãi zilele trecute, eu am avut ceva âncurcat, eu s-a
ântàmplat sá o aud, ãi aceasta este^Eu am prins-o chiar
acolo; ãi aceasta este pe bandá, ãi eu_eu probabil cá voi auzi
de la aceasta. Cànd am vorbit despre cele Ãapte Tràmbiäe am
spus cá erau ãapte tràmbiäe. M-am referit la sárbátoarea
Cincizecimii. De la sárbátoarea Cincizecimii pàná la cele
ãapte_pàná la_la Tràmbiäe, acolo erau ãapte Sabate. Ãapte
Sabate erau ântre Sárbátoarea Paãtelui la Cincizecime (voi
vedeäi?), care au format cele cincizeci de zile. Ânäelegeäi? Dar la
ce m-am referit, fiind aceea, am zis, “Aceea ânseamná cele
Ãapte Epoci ale Bisericii.”
205 Pe banda aceea (dacá se ântàmplá ca voi sá o obäineäi sau
ceva)_pe banda aceea ar trebui sá fie, cá luna a ãaptea dupá
aceea a adus ânáuntru_Sárbátoarea Tràmbiäelor, care a
ânsemnat cele Ãapte Epoci ale Bisericii_ãapte luni, nu ãapte
Sabate. Ãapte Sabate au mers la^Eu am explicat aceasta
acolo. Eu am spus cele ãapte Sabate, ân felul acesta, ânsá apoi
am dus acelaãi gànd ânainte dincolo, cànd aceasta este luna a
ãaptea dupá Sárbátoarea Paãtelui_sau la Sárbátoarea de_de
Cincizecime, atunci vine sárbátoarea, dupá ce snopul a fost
adus ânáuntru, legánat. Voi vedeäi atunci_atunci^Vá
amintiäi acolo, snopul se transformá ântr-o franzelá de pàine
dupá timpul acela. Vedeäi? Cànd_snopul de_un snop, atunci
totul merge ântr-o franzelá. O, aceasta este o mare ânváäáturá
acolo; eu nu am atins nici dunga din aceasta. Dar dacá se
ântàmplá ca voi sá prindeäi asta pe banda voastrá, amintiäi-vá,
uitaäi-vá ân Biblie. Voi vedeäi, acestea sunt ãapte luni dupá
aceea. Numáraäi ãapte luni: ianuarie, februarie, martie, aprilie,
mai, iunie, ãi iulie_aceasta ar fi iulie, ãapte luni, care
reprezintá cele Ãapte Epoci ale Bisericii pline. Vreun lucrátor
ar putea sá culeagá aceea, ãi atunci voi aäi avea-o. Voi vedeäi
acolo? Ân regulá.
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206 Acum, asupra acesteia aici, sá_sá_sá cumva doar sá^
Voi^Iatá ce spun eu. Lásaäi-má pe mine sá spun asta, nu
Domnul, lásaäi-má pe mine sá o spun. Dacá voi sunteäi
cásátoriäi la timpul acesta, ãi voi amàndoi sunteäi màntuiäi, ãi
voi sunteäi umpluäi cu Duhul Sfànt, ãi vá iubiäi unul pe altul, ãi
voi aveäi copii mici (acum, reäineäi cá acesta sunt eu, nu
Domnul. Ânäelegeäi?), mergeäi ânainte ãi tráiäi âmpreuná; fiäi
fericiäi; deoarece tu nu puteai trái cu prima ta soäie sau tu nu
te-ai fi cásátorit cu ea. Apoi dacá tu o páráseãti pe aceasta ãi te
duci ânapoi la cea dintài a ta, tu faci mai ráu decàt cum ai
fácut ân primul rànd. Ânäelegi? Deci voi vedeäi, voi sunteäi toäi
âncurcaäi; nu existá nici o cale de a ieãi din aceasta. Acolo ar fi
numai o singurá cale ântr-adevár pe care o pot spune din
Biblie: voi amàndoi tráiäi singuri. Ânäelegeäi?
207 Acum, ânsá^Acela este singurul fel pe care l-aã putea
spune chiar acum, dar existá un alt lucru ânáuntru acolo, care
eu_eu nu vi-l pot spune acum, ãi motivul cá eu spun, “Nu eu,
ci Domnul, continuaäi ânainte.” Dacá voi veäi aduce asta
vreodatá la o bandá, ãi ântr-o zi, dacá eu aduc vreodatá, voi
amintiäi-vá felul cum am spus asta. Dacá voi eraäi ânäelepäi, voi
aäi fi putut sá o prindeäi (vedeäi?), despre cum am spus asta
atunci, ãi atunci voi aäi ãti.
256. Frate Branham, sá mergem noi la celelalte biserici chiar
cànd ei nu sunt de acord cu noi?
208 Sigur, da! Isus a mers cànd ei nu au fost de acord cu El.
Mergeäi ânainte. Noi observám cá aici, zice, “Sá mergem noi la
o altá bisericá care nu este de acord cu noi?” Sigur, eu
nu^Eu nu sunt singura piatrá pe plajá, voi ãtiäi. Existá_
existá doar aläi oameni evlavioãi pretutindeni; eu sper cá sunt
unul din ei. Ânäelegeäi? Dar sá nu ajungeäi niciodatá jos aici^
209 Eu am fost chemat ânáuntru asupra a ceva ca aceasta zilele
trecute. Un_un grup ân Arizona mi-a atras atenäia la asta.
Vedeäi? Un grup al lucrátorilor a zis, “Singurul lucru care noi
âl avem âmpotriva ta, Frate Branham, este (unul dintre lucruri)
oamenii care vin aici afará cu tine, noi nu-i putem face sá
meargá niciunde la bisericá.” A zis, “Ei au copii ãi fiecare
lucru; ei nu vor sá meargá la bisericá.” Ãi a zis, “Pái, noi le-am
spus cá ei erau bineveniäi sá viná_viná la biserica noastrá.”
210 Acum, eu ãtiu cá ei pun presiune peste voi ãi vor ca voi sá
aderaäi, dar voi nu trebuie sá aderaäi; dar puneäi pe copiii aceia
ân ãcoalá Duminicalá pe undeva! Ãi voi mergeäi la bisericá; nu
ãedeäi acasá, sá mergeäi la pescuit, ãi vànátoare, ãi lucruri ca
acelea duminica.
Voi ziceäi, “Pái, eu nu sunt un legalist.”
Pái, tu mai bine sá fii ân felul acela pentru o vreme,
dezonorezi ânvierea lui Cristos. Du-te la bisericá pe undeva!
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211 Dacá eu_dacá am mers^Dacá nu am putut sá ajung^
Dacá am mers la o anumitá bisericá de care am ãtiut cá existá
numai un singur lucru pe care l-au spus vreodatá oamenii
aceia care l-am crezut_ei au zis cá ei au crezut cá Isus era Fiul
lui Dumnezeu. Ei au spus aceasta (eu má ândoiesc), ânsá eu má
duc sá-i aud cá spun asta. Poate tu zici^Aãa este biserica
aceasta, poate biserica urmátoare ar fi ceva ca cea Baptistá. Ei
zic, “Da, eu cred cá tu trebuie sá ai o experienäá.” Eu voi_eu
voi merge cu ei aãa. Atunci eu cred cá Isus Cristos este Fiul lui
Dumnezeu; eu cred cá tu trebuie sá ai o experienäá. Ân regulá.
212 Ãi poate acolo este Adunarea lui Dumnezeu. Acum, ei
cred^Vedeäi, eu_acum eu pot sá mánànc cam trei sau patru
felii de pàine cu ei (vedeäi?), deoarece ei pot crede^
213 Ca zilele trecute, aceeaãi persoaná a sunat ãi a vrut sá ãtie
despre asta, ãi a zis, “Tu ai spus^” (Acest lucrátor acolo
afará, acel ins jos acolo care a vrut sá discute asta. Sármanul
frate, el este ântr-o astfel de amágire.) El a zis, “Pái, Fratele
Branham,” vedeäi, el a zis, “el este âmpotriva voastrá Adunárile
lui Dumnezeu.” Ãi dacá se ântàmplá cá un lucrátor Adunarian
ia sus aceastá bandá, eu vreau ca tu sá-mi spui cànd am fost eu
vreodatá âmpotriva vreunui om din Adunarea lui Dumnezeu
sau oricare altul! De ce este aceasta, cànd propriul vostru
cartier general admite cá eu v-am trimis trei sferturi de milion
din copiii mei pe care i-am náscut lui Cristos? Cum sunt eu
âmpotriva Adunárilor lui Dumnezeu? De ce sunt eu âmpotriva
unitarienilor? Eu nu sunt âmpotriva nici unui unitarian,
Adunarea lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu, sau a nici
unui om! Eu sunt âmpotriva fiecárui sistem care separá pe
oameni.
214 Priviäi, eu am trimis la Adunarieni, prin propria lor
numárátoare, trei sferturi de milion din proprii mei copii. Dacá
ei sunt atàt de rái, de ce aã face eu asta? De ce? Eu cred cá
aceasta este cea mai buná care existá ân äará la care sá-i
trimit_sau la unitarieni sau_unii din credinäa Penticostalá,
deoarece ei cred ân vindecare Diviná; ei cred ân supranatural; ei
cred ân botezul Duhului Sfànt. Aceea este cea mai buná^Eu_
eu nu-i pot aduce pe toäi chiar aici; ei sunt prin toatá lumea.
Eu am prieteni ân toatá lumea, copii pe care i-am náscut lui
Cristos. Eu âi voi trimite la cea mai buná^M-aäi auzit voi
vreodatá cànd eu fac o chemare la altar? Eu spun^Cànd eu âi
chem sus acolo ãi-i aduc sá fie salvaäi, eu spun, “Acum, voi
mergeäi la ceva bisericá buná cu Evanghelie Depliná ãi luaäi-vá
o bisericá casá.” Càäi m-aäi auzit vreodatá sá spun asta? Sigur,
sigur. Pái, de ce i-aã trimite eu acolo atunci? Aã fi eu un
fáäarnic sá-mi trimit proprii mei copii la moarte? Departe sá fie
aceasta de mine. Nu, domnule!
215 Dacá tu nu poäi sá mergi^Dacá tu nu poäi veni aici la
tabernacol, ia vreo bisericá pe undeva; mergi la ea. Tu nu
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trebuie sá iei tot ce fac ei. Ce parte din pàine servesc ei, tu
serveãti pàinea. Cànd ei ajung la usturoi, pái, tu doar lasá-o ân
pace. Ânäelegi? Asta-i adevárat. Eu nu-i pot face sá o facá, dar
aceea este exact^Sigur, tu du-te la bisericá. Oriunde se
deschide uãa bisericii, tu ia-äi zborul càt de tare poäi sá mergi.
Dacá ei nu cred, ei bine^Acum, tu nu trebuie sá iei parte. Nu
adera la ei, nu adera la vreuna din bisericile acelea; dar mergi
la ele; ai pártáãie cu ei. Cum ãtii tu cá acesta nu este Domnul?
El a spus cá El va face ca totul sá lucreze âmpreuná spre bine!
Ãi poate cá acolo este un suflet ânáuntru acolo care trebuie sá
fie salvat, ãi tu poäi stráluci Lumina cátre ei. Ânäelegi? Mergi
ânainte acolo jos. Nu te duce arogant, du-te blànd; iar oamenii
âncep sá spuná, “Aceea este o femeie aãa Creãtiná, ãi un cuplu
Creãtin; acela este un báiat aãa Creãtin sau fatá. Doamne, miar place sá^Báiete, ei ântr-adevár acäioneazá de parcá ei au
ceva.” Vedeäi? Ãi zic, “Ce este aceasta?”
“Aici este aceasta.” Atunci spune-le. Ânsá tu doar sá fii
sárat, ãi ei vor deveni ânsetaäi.
257. Dragá Frate Branham: Crezi tu cá semnele trebuie sá
urmeze pe toäi care au Duhul Sfànt?
Isus a spus aãa, Marcu 16.
Dacá este aãa, cum este cu oamenii care cred Mesajul cu
tot ce este ân ei, totuãi ei nu au aceste semne? Sunt ei
necredincioãi sau au ei nevoie de Duhul Sfànt? Dacá este
aãa, te rog sá ne instruieãti astázi, cum sá primim Duhul
Sfànt. Noi credem cá tu eãti gura lui Dumnezeu pentru
ziua noastrá. Fratele táu.
216 Âäi muläumesc, fratele meu, pentru cá má consideri al
táu_táu frate, ãi eu cred cá asta este o ântrebare foarte buná.
Prieteni, da, aceasta este puäin slábitá. Mi-ar place sá má ocup
puäin mai mult asupra acesteia dacá eu aã putea. Vedeäi?
Aceasta este slábitá. Priviäi! Unii din voi^Vedeäi? Cànd_tu
nu poäi primi botezul Duhului Sfànt fárá sá ai o experienäá
cànd aceasta se ântàmplá^Acum, dacá tu crezi “fiecare
párticicá din Cuvànt,” tu zici^Tu zici cá tu crezi fiecare
párticicá din El, atunci Cuvàntul zace ânáuntru acolo
aãteptànd dupá Duhul Sfànt sá-L puná la lucru; dar este
nevoie de aprinderea candelei.
217 Aici este candela cu fitilul ân ea, ãi cu toatá_grásimea, ãi
fiecare lucru pe care trebuie sá-l aibe ân acea candelá; dar pàná
cànd nu vine focul pe ea, ea nu va reflecta vreo luminá. Nu
conteazá càt de perfect este candela, ãi càt de perfect va arde
ea ãi fiecare lucru, ea trebuie sá fie aprinsá, ãi atunci ea arde.
Ãi cànd tu crezi ãi eãti format din instrucäiunile despre ceea ce
este Duhul Sfànt, dragoste, bucurie, pace, ândelungá rábdare,
bunátate_roadele pe care El le rodeãte, pàná cànd Duhul Sfànt
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cu o experienäá aprinsá nu vine jos ãi aprinde candela aceea,
atunci tu eãti_tu eãti_tu nu ai primit Duhul Sfànt. Vezi? Tu
trebuie sá ai experienäa ca sá ai Duhul Sfànt.
258. Eu aparäin de un sindicat. Este greãit pentru un Creãtin?
Cuvàntul zice, “Nu jura_nu jura.” Noi trebuie sá jurám
sá menäinem constituäia sindicatului. Eu nu am luat nici o
parte activá de cànd am devenit un Creãtin, dar eu âncá
âmi plátesc cotizaäiile.
259. A fost numele lui Iuda Iscarioteanul ãters din Cartea
Vieäii Mielului, sau era acesta ân Cartea Vieäii Mielului?
218 Ân regulá. Aparäinànd la sindicat: Eu ãtiu cá voi lucraäi^
Voi puteäi avea sindicate ãi lucruri care voi^Dacá tu vrei sá
lucrezi, tu trebuie sá aparäii la el. Asta-i exact corect. Tu
trebuie sá faci asta. Dar urmáreãte aceasta (vezi?), deoarece
aceasta urmeazá sá viná de la sindicat la religie ântr-una din
aceste zile. Ânäelegi? Acum, voi doar amintiäi-vá, acesta este un
premergátor al fiecárui lucru sá deviná sindicalizat. Voi nu
puteäi lucra; ei nu vá vor lása la lucru; tu eãti un_tu eãti un
“spárgátor de grevá,” dacá tu_dacá tu nu aparäii la acest
sindicat.
219 Acum reäineäi, voi oamenii tineri, amintiäi-vá ce zice
Fratele Branham. Ãi fie ca cuvintele mele sá fie gravate cu un
stilou de fier ântr-un_un_un munte de oäel! AÃA VORBEÃTE
DOMNUL, acelaãi lucru se va ântàmpla ân religie. Voi veäi
aparäine de o denominaäiune de vreun fel, sau voi nu puteäi
cumpára sau vinde. Deci fii foarte atent, Frate. Lasá ca aceasta
sá meargá doar numai la sindicat. Urmáriäi aceasta; acesta este
un avertisment!
220 “A fost numele lui Iuda Iscarioteanul ãters din Cartea
Vieäii Mielului, sau a fost el vreodatá ân Ea?” Da, el a fost ân Ea
ãi a fost ãters. Vedeäi? Pentru cá ân Matei capitolul 10, Isus l-a
chemat pe Iuda ãi pe toäi ceilaläi, ãi le-a dat putere âmpotriva
duhurilor necurate. Ei au mers afará scoäànd draci, ãi Isus a
zis, “Eu chiar l-am vázut pe Satan cázànd din Cer.” Este asta
adevárat? Ãi ei au venit ânapoi, toäi acei ucenici âmpreuná, ãi ei
se bucurau; iar El a zis, “Nu vá bucuraäi cá al vostru_dracii vá
sunt supuãi, ci bucuraäi-vá cá numele vostru este scris ân
Cartea Vieäii.” Vedeäi? Asta-i adevárat. Ãi Iuda era chiar cu ei!
Vedeäi?
221 Deci reäineäi, la judecatá, urmáriäi, la scaunul de judecatá,
“Judecata a fost aãezatá; cáräile au fost deschise; ãi o altá Carte
a fost deschisá, care era Cartea Vieäii, ãi fiecare om a fost astfel
judecat.”
222 Acum, ia te uitá, la ântrebarea cu un timp ân urmá. Vedeäi?
La scaunul de judecatá. Isus, Biserica, Mireasa, a fost rápitá, a
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mers sus ân Slavá, ãi era sus acolo ãi era cásátoritá, s-a reântors
ânapoi pe pámànt, ãi a tráit o mie de ani. La sfàrãitul celor o
mie de ani Satan a fost dezlegat din temniäa lui, care este legat
de cátre un Ânger cu un lanä, nu un lanä de buãteni, ci un lanä
de circumstanäe; toäi supuãii lui erau ân iad. Toäi acei care au
fost ânviaäi pe pámànt erau ráscumpáraäi ãi Isus era cu ei. El
nu putea lucra la nimic; dar la sfàrãitul celor o mie de ani, a
doua ânviere^ “Binecuvàntat ãi sfànt este acela care are
parte ân prima ânviere asupra cáruia moartea a doua nu are
nici o putere.”
223 Acum observaäi, ân a doua ânviere, cànd ei vin sus, atunci
Satan este dezlegat din temniäa lui pentru o scurtá vreme;
atunci judecata este aãezatá. Acum priviäi, Isus cu Mireasa, ca
Rege ãi Reginá, ãade la tron, judecata Tronului Alb; ãi cáräile
au fost deschise, cáräile pácátoãilor. Ãi o Carte a fost deschisá,
care era Cartea Vieäii; ãi fiecare om a fost judecat astfel de
cátre Mireasá. “Nu ãtiäi voi (luànd aceste chestiuni márunte
ânaintea legii)_nu ãtiäi voi cá sfinäii vor judeca pámàntul?”
Vedeäi, vedeäi? Ân regulá.
260. Ai putea te rog sá explici cine este grupul din Apocalipsa
20:4? Sunt ei partea Miresei din trecut sau ân viitor?
224 Ei sunt Mireasa completá, ãi din trecut ãi acum. Ei sunt
Mireasa completá, deoarece ei tráiesc ân Mileniu. Ân regulá.
261. Ai putea te rog (Pái, aceasta este exact aceeaãi ântrebare.)
^Apocalipsa 20:4, sunt ei sufletele celor decapitaäi
pentru márturia lui Cristos care nu se vor ânchina fiarei
nici nu vor primi semnul lui ân (O, eu vád unde ajung ei
acum. Aceasta tocmai mi s-a dat, doar mi s-a ânmànat.)
^de moment ce zice cá ei au tráit ãi au domnit cu
Cristos o mie de ani? Astfel aceasta este nedumeritor, din
cauza persecutárii Miresei, dar cine aläii ar putea sá fie ei
ãi sá domneascá cu Cristos o mie de ani? Ar fi ei_ei_ar fi
ei cei 144.000?
Nu, nu! Ei sunt Mireasa. Acum, reäineäi, reäineäi, ei^
225 Tu ai zis, “Ân timp ce ei erau decapitaäi pentru
márturia^” Acum, tu zici, “Pentru-cá_nu se ânchiná la
fiará^” Sigur! Tu zici, “Fiara âncá urmeazá sá viná.”
226 Fiara a fost tot timpul; fiara era aceea care i-a dat hraná
acolo ân gropile acelea cu lei, i-a dat ân urmá acolo ân acea
arená de acolo ân Roma. Acela era anticristul; aceea era fiara
chiar acolo, a stabilit o formá de religie. Ântocmai exact
ca_aproape un model. Biserica Romaná a fost luatá drept
afará din Biblie, ãi atunci^Ce ei au fácut cá, ei au organizat
treaba ãi au fácut o instituäie ãi au fácut o_o bisericá
universalá din ea, ãi toäi care nu vroiau sá i se aplece jos
trebuiau sá fie nimiciäi. Ânäelegeäi? Aceasta era.
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227 Ãi acei ân partea Trupului care erau atunci^Acum,
Trupul a crescut ântocmai ca un pom pàná cànd Acesta ajunge
la Cap. Ânäelegeäi? Ãi toäi, ãi martiri, ãi persecutaäi, ãi aãa mai
departe^
228 Dar Isus ne-a dat pace pe partea aceasta a ràului, ântocmai
cum El le-a fácut triburilor care^acolo (vedeäi?) nu au trecut
dincolo. Acum.
262. Ce pot eu face pentru el? Sá continui eu sá (Oh!) am grijá
de Tata pe fermá? Ce pot sá fac^sá fac o_o existenäá
pentru^? Ãi el âãi semneazá numele.
Da, fratele meu^Aceasta_aceasta este scris aici. Eu nu
ãtiu cine^Acesta zice, “Frate Branham^” Aceasta doar
âncepe, “Ce pot eu sá fac pentru el?”
229 Acum, probabil cá ceva báiat pentru tatál lui. Uite, dragul
meu Frate, binecuvàntat eãti tu cànd tu ai grijá de tatál táu,
pentru cá tatál táu a avut grijá de tine cànd tu nu puteai sá ai
grijá de tine. Ãi prima poruncá cu promisiune, prima poruncá
cu promisiune: “Cinsteãte pe tatál táu ãi pe mama ta care poate
sá-äi lungeascá zilele pe pámànt pe care Domnul Dumnezeul
táu äi le dá.” Vedeäi? Da, ai grijá de tata ân orice fel poäi. Cautá
ca el sá obäiná cel mai bun.
263. Tu ai spus cáci Cain a fost din sámànäa ãarpelui. De ce a
spus Eva, “Eu am cápátat un om de la Dumnezeu”?
Hai sá mergem. Eu mai bine aãtept pàná dupá prànz
asupra acesteia. Da, eu aãtept pàná dupá prànz asupra
acesteia. O, aceea are sá ia cam puäin timp sá explic asta. Ân
regulá.
264. Dragá Frate Branham: Ai vrea tu sá-mi explici acest,
Isaia 2:2: “Ãi se va âmplini cá ân zilele din urmá, cá
muntele Domnului_ân muntele casei Domnului va fi
stabilitá ân vàrful muntelui, ãi va fi ânáläatá deasupra
dealurilor; ãi toate naäiunile se vor revársa ân ea.”
230 Da, am explicat, penultima duminicá. Vedeäi? Casa
Domnului va fi stabilitá ân vàrful munäilor, ãi toate naäiunile se
vor revársa ân ea. Marele^Dacá voi nu aveäi^Dacá voi
aveäi banda despre Casa Viitoare a Miresei ãi Mirelui, aceasta o
explicá ântocmai exact ân felul acela.
O, vai! Aã putea tot atàt de bine sá má opresc chiar acum,
deoarece vai, o vai, frate, noi niciodatá nu trecem prin toate
acestea de aici. Iuh!
265. Frate Branham, este^(Sá vedem ce este aceasta.) Frate
Branham, se crede ân mod obiãnuit de cátre muläi care
urmeazá Mesajul táu cá tu eãti Mesia din ziua aceasta.
Este asta aãa?
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231 Nu, domnule!
Spune-ne clar, Frate Branham. Tu pari a ezita ân a te face
cunoscut, ãi noi ãtim cáci cu o astfel de slujbá cum äi-a
dat Dumnezeu, tu ar trebui sá fii identificat prin
Scripturá pe undeva.
266. Numárul 2: Tu ne-ai spus scopul táu de a te duce la
Arizona de prima datá. Tu ne-ai spus de ce, ãi aceasta s-a
âmplinit, dar tu nu ne-ai spus de ce ai mers iaráãi ânapoi.
232 Ân primul rànd, eu nu sunt un Mesia! Ânäelegeäi? Mesia este
Isus Cristos, dar noi suntem “Mesianiãori,” fiecare dintre noi.
Mesia, Mesia ânseamná “Cel uns.” Ãi ân El a locuit trupeãte
plinátatea Dumnezeirii; ân mine locuieãte doar o parte din
Duhul Lui, la fel cum locuieãte ân voi. Mie mi s-a dat un dar
sá_sá_sá cunosc lucruri márunte ãi sá prevád lucruri. Aceea
má face âncá doar fratele vostru. Ânäelegeäi? Eu nu sunt_nici un
Mesia; eu sunt fratele vostru (vedeäi?), doar un pástor la turmá.
Ãi dacá eu v-aã spune cá eu eram Mesia, eu aã fi un mincinos.
Ânäelegeäi? Ãi eu nu vreau sá fiu un mincinos.
233 “Acum, de ce m-am dus la Arizona prima datá?” Voi
ânäelegeäi asta. Eu am mers ân Numele Domnului, deoarece am
fost trimis acolo printr-o vedenie. M-am reântors a doua oará
pentru un scop. Doar lásaäi-l ân pace. Eu ãtiu pentru ce am
mers; eu nu pot spune totul. Cànd voi_diavolul nu ãtie_nu o
poate obäine din inima mea. Dacá eu o vorbesc, atunci el poate
obäine aceea, dar el nu_el nu poate sá o obäiná cànd aceasta
este ân inima mea. Dacá eu zic, “Aãteptaäi pàná se
âmplineãte!”^Doar amintiäi-vá, äineäi banda aceasta; eu am
mers la Arizona pentru un scop. Vá rog aveäi rábdare cu mine.
Ânäelegeäi? Doar sá faceäi ce vá spun eu sá faceäi (vedeäi?);
doar_doar faceäi cum vá spun eu sá faceäi. Ânäelegeäi?
267. Frate Branham, eu am ceva ântrebári ca sá te ântreb_sá te
ântreb. Am auzit pe oameni spunànd cá tu ai sfátuit pe
oameni sá-ãi vàndá tot^(Poate cá mai bine o las pe asta
ân pace de asemeni. Sá vedem. Pái, este deja timpul sá ne
oprim. Noi poate luám asta dupá prànz, ânsá eu_eu voi
ráspunde la asta sau âncerc càt pot de bine. Eu nu ãtiu;
aceasta doar âmi este ânmànatá. Ânäelegeäi? Billy mi-a
adus un mánunchi chiar acolo_acolo la uãá. Ânäelegeäi?)
Am auzit pe oameni sá spuná cá tu ai sfátuit pe oameni
sá-ãi vàndá toate casele ãi sá te urmeze la Arizona sau_
sau ei nu vor fi ân rápire. Este asta adevárat?
234 Asta este o minciuná. Ânäelegeäi? Aha!
^sau sá ne vindem casele noastre, sau ai spus tu mácar
aceasta?
235 Nu, domnule! Eu nu am spus aceasta! Dacá ceva, eu am
sfátuit pe oameni sá nu o facá. Aha! Vá amintiäi, vá amintiäi
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visul lui “Junie” Jackson de data aceea cànd am mers acolo
afará? “Junie” a visat cá el a vázut aceastá^Càäi vá amintiäi
visul, ãi cum a dat Domnul interpretarea. Acel munte mare, noi
státeam pe el, ãi literele acelea vechi spálácite acolo; ãi am
âncercat sá-l interpretez, ãi nu am putut sá o fac. Ãi eu_eu leam interpretat aceasta lor. Dupá ce am interpretat-o toatá,
toatá aceasta interpretatá, atunci m-am ântins acolo ãi am luat
(ân visul lui acum) un fel de_ca o bará ãi doar am táiat vàrful
muntelui jos ãi m-am uitat ânáuntru acolo, ãi acesta era tot alb
ca západa, ca marmora. Dar nu era scris pe el, ãi am zis, “Voi
toäi staäi aici ãi priviäi ânáuntru la aceasta acum, ân timp ce má
duc acolo.”
236 Ãi “Junie”^Toäi dintre ei au mers sus ãi toäi fraäii ãi toäi
priveau ânáuntru asupra acesteia, o altá^Ei nu puteau
ânäelege; au zis, “Pái, ce ãtii tu? Nici mácar nu este scris aici,”
dar totuãi el citea partea din afará a acestuia. “De ce nu este
aceasta scris ânáuntru aici? Noi nu putem ânäelege.”
237 Ãi Junior s-a ântors ân jur ãi a privit, ãi el m-a vázut
mergànd spre vest, ânspre apusul soarelui, mergànd peste un
munte, un alt munte, foarte repede, doar ajungànd^Ãi apoi ei
s-au ântors ân jur ãi au privit ãi m-au vázut dus; un grup ântreg
mare din ei au luat-o pe acolo, ãi ei au vrut sá meargá aceasta
ãi sá facá aceea, dupá ce le-am spus sá stea acolo. Staäi acolo,
staäi chiar acolo; acesta este locul.
238 Ãi atunci, cànd am fácut asta, atunci_ãi am mers ântocmai
exact; ãi un picuä dupá aceea, Ângerul Domnului mi-a apárut,
zicànd, “Mergi afará acolo la Arizona.” Am auzit acea
detunáturá explodànd ãi am mers acolo, ãi ce era aceasta?
Báiatul acela a visat acel vis ântocmai exact corect, ãi Domnul
a dat corecta^Amintiäi-vá, eu am spus, “Existá ceva pentru
care eu merg acolo.” Ãi cànd am mers acolo, aceasta era taina
celor Ãapte Peceäi, care a fost pecetluitá pe partea interioará a
acelui munte al Domnului. Am venit drept ânapoi cu
deschiderea celor Ãapte Peceäi. Ânäelegeäi?
239 Nu, voi sá nu faceäi asta. Dacá voi vreäi sá mergeäi, aceea
depinde de voi. Desigur, eu nu^Doamne, mie nu-mi pasá
unde vá duceäi, ânsá doar sá faceäi aceea, sá gàndiäi cá Mireasa
urmezá sá plece de acolo, voi sunteäi greãiäi.
240 “De asemeni eu am auzit aceasta^Eu am (Lásaäi-má^
Eu o am greãit pe undeva aici. Sá vedem.)^rápirea. Este
aceasta adevárat sau sá ne vindem casele, sau ai spus tu
vreodatá aceasta?” Nu, eu nu am spus aceasta. Eu nu^Eu
ântotdeauna am sfátuit pe oameni sá staäi unde sunteäi ãi sá o
äineäi continuànd ânainte pàná vine Isus. Dacá eu v-am spus de
multe ori, lásaäi ca aceastá bandá sá fie un memorial; lásaäi ca
aceastá zi sá fie un memorial; lásaäi ca cuvàntul meu sá fie un
memorial; eu NICIODATÁ, la nici un timp, nu v-am spus

908

CUVÀNTUL VORBIT

vreodatá, sá prozelez vreodatá, sá âncerc vreodatá sá fac pe
cineva sá viná la aceastá bisericá! Eu niciodatá^Atàt càt
priveãte sá le spun sá páráseascá propria lor bisericá ãi sá-ãi
vàndá bunurile ãi lucrurile, Dumnezeu ãtie cá eu ântotdeauna
am sfátuit pe oameni sá rámàná un Creãtin ãi sá staäi unde
sunteäi pàná cànd Dumnezeu vá cheamá. Fiecare ãtie asta.
Staäi chiar acolo! Dar acum, sá spun oamenilor^Cineva zice,
“Pái, eu vreau sá merg aici. Eu vreau sá locuiesc acolo^” Voi
mergeäi oriunde vreäi voi sá mergeäi; aceea este ân regulá. Mie
nu-mi pasá unde mergeäi voi; aceea nu este treaba mea pentru
asta.
241 Dar acum, sá gàndesc cá^Vedeäi, ce face aceasta?
Aceasta âncepe un cult (vedeäi?), ãi atunci eu ajung ân necaz. Ei
au un grup acolo afará acum care urmeazá sá fie pe caritate
destul de curànd. Ãi atunci ce urmeazá sá fie acesta? “Noi
venim aici afará pentru rápirea Miresei.” Asta este tocmai
dupá ce aãteaptá ziarele! Ei aãteaptá sá prindá aceasta cànd ei
cad pe caritate [sá primeascá ajutor_Trans.] ãi nu se pot duce
ânapoi la casele lor. Atunci ce o sá facá ei?
242 “Pái, noi l-am urmat pe Fratele Branham aici afará.
Trebuia sá fie^” Ãi eu sunt tot atàt de nevinovat de aceasta
càt pot eu sá fiu. Scumpii, oameni dulci, ei_ei ãtiu cá eu âi
iubesc, chiar ãi ân greãeala lor. Ãi ei^Pái, cei^Ei^eu âi
iubesc oricum. Ânäelegeäi? Eu âi iubesc; ei sunt copiii mei; ânsá
ei doar nu vor sá asculte de mine, ceea ce eu âncerc sá le spun.
Eu âncerc sá lucrez ceva ân Numele Domnului, ãi ei nu má lasá
sá o fac. Ânäelegeäi? Ei de fapt merg âmpotriva mea ân loc sá
meargá pentru mine. Ei fac^
243 Nu v-am spus eu cá dacá s-a predicat vreodatá un mesaj,
acesta va fi chiar aici la tabernacol; orice aveam eu de fácut, eu
am venit aici ãi v-am spus vouá mai ântài, chiar drept de la
acest tabernacol? Aceea era promisiunea mea!
268. De asemeni, am auzit cá existá o ânváäáturá afará, cá o
carte pe care tu ai scris-o cu càäiva ani ân urmá despre
pàinea vieäii^Ei o interpreteazá cá noi toäi trebuie sá
fim cu tine sau pierdem rápirea.
244 Pái, cartea este greãitá. Cartea despre Pàinea Vieäii, âmi
amintesc asta acum. Aceea a fost hráneãte biserica universal,
pretutindeni. Vedeäi, necazul despre aceasta este^Acum,
acum, voi oamenii, voi sunteäi statornici voi ânãivá, ânsá voi
trebuie sá aveäi aceea. Aceea urmeazá fiecare miting. A_a^
Eu am citit despre Martin Luther aici nu demult, nu sá ne
comparám cu aceea; ânsá aceasta este o reformare ântocmai la
fel cum era aceea. Ãi_ântrebarea era^Istoricii, ei au zis,
“Acesta este un lucru uimitor sá gàndeãti cá Martin Luther a
putut protesta biserica Catolicá ãi sá-i meargá cu aceasta.
Acela era un lucru minunat, dar,” a zis, “cel mai minunat lucru
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despre Martin Luther nu era acela. Cum ãi-a putut äine capul
deasupra a tot fanatismul care a urmat adunarea lui ãi totuãi sá
stea devotat la Cuvànt, chemarea lui^” Vedeäi?
245 Nu, domnule! Nu vá puneäi propria voastrá^Orice bárbat
sau femeie care pune ceva la ce eu spun, nu crede ce spun eu.
Ei nu^Ei zic^Ei^
269. De asemeni despre aceste familii care au vàndut tot ãi sau mutat la Sierra Vista, Arizona, unde ei au interpretat
de pe una din benzile noastre ântitulate (doar un minut)
“Micuäul Bethlehem”_“Micuäul Bethlehem,” rápirea va
avea loc ân Arizona. I-ai sfátuit tu sá meargá acolo?
246 Eu cu certitudine nu. Cànd ei au scris o scrisoare despre
aceea, cineva de aici sus ân Connecticut sau ceva, i-am ráspuns
la scrisoare ãi am zis, “Tu faci cea mai rea miãcare pe care ai
fácut-o vreodatá ân viaäa ta. Tu sá nu faci un lucru ca acela.”
Vedeäi, voi nu puteäi^Pái, doar amintiäi-vá, voi oamenii^
Acum, voi toäi ãtiäi cá eu nu le spun acelor oameni sá facá
aceea; eu le spun sá nu o facá. Dar vedeäi voi, aceea trebuie sá
urmeze mitingul. De ce má numesc oamenii Mesia? De ce
oamenii^Pái, un ins acolo afará mi-a arátat zilele trecute, el
avea un lucru mic ãi el mergea_agitàndu-se, a vrut ca toäi
oamenii sá fie botezaäi ân numele meu. Asta m-ar face un
anticrist! Dar eu nu sunt pentru lucrurile acelea, ãi voi toäi
oamenii ãtiäi asta. Dar vedeäi voi, aceasta a ajuns^Aceea
identificá numai cá Mesajul este adevárat.
247 Nu au venit ei ãi au âncercat sá-i spuná lui Ioan, cel_care a
premers prima venire a lui Cristos, “Nu eãti tu Mesia?”
El a zis, “Eu nu sunt! Eu nici mácar nu sunt vrednic sá-I
dezleg âncáläámintea. Eu nici mácar nu sunt vrednic sá má uit
la El.” Vedeäi? Dar el a zis, “Cel ce vine dupá mine^”
270. Acum, Frate Branham, pierdem noi din ceva? Aceãti
oameni pretind sá creadá fiecare cuvànt pe care-l spui de
a fi adevárul. (Dar ei nu cred! Ei nu cred aceasta.
Propriile lor acäiuni dovedesc cá ei nu cred.) Te rog fá-mi
de cunoscut ráspunsul táu direct: da sau nu (Tu âl ai! Ân
regulá.) despre aceste lucruri, ãi dacá este adevárat, noi
vrem sá ne pregátim sá mergem ãi sá ne unim cu ceilaläi
dintre ei acolo_ ceilaläi dintre ei. Eu âäi muläumesc foarte
mult pentru ráspunsurile tale la aceste ântrebári, aãa cum
eu voi aãtepta sá le aud ân aceastá duminicá, dacá
Domnul va zábovi.
248 O, Doamne! Pái, Frate, Sorá, eu_eu sper cá s-a ânäeles
(vedeäi?) cá eu nu am, nu fac^Acum, dacá oamenii^O,
sigur, dacá voi vreäi sá veniäi afará la Arizona sá locuiäi^Ãi
acum, eu voi fi afará ân Arizona poate acest primul semestru.
Eu va trebui sá vin ânapoi aici. Eu voi avea^Eu_eu vreau sá
stau acolo; copiii sunt mai sánátoãi ãi fiecare lucru. Eu_eu
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vreau sá stau acolo puäiná vreme, ãi eu am un scop. Amintiäi-vá
acum, pe bandá, AÃA VORBEÃTE DOMNUL, eu am un scop ân
a face ceea ce fac; voi ãtiäi cá am; dar eu nu vá pot spune asta.
249 De ce vá spun sá nu vá vindeäi casele? Voi urmeazá sá
apáreäi ca lipsá, ãi voi o sá fiäi pe capátul scurt al frànghiei. Sá
nu faceäi asta. Eu nu voi sta ân Arizona decàt un pic. De ce? Eu
nu o pot face acum.
250 Dacá eu âi las pe acei oameni sá stea acolo afará ãi sá
meargá pe caritate, ce are sá se ântàmple? Atunci, asta este
ântocmai exact dupá ce denominaäiunile ãi toäi ceilaläi
aãteaptá. “Aha, eu v-am spus ce era ân spatele lui, o altá ãcoalá
de profeäi sau ceva!” Ânäelegeäi? Ia te uitá, asta-i ântocmai dupá
ce aãteaptá ei! Pàná la urmá, oamenii aceia, eu sunt
ráspunzátor pentru ei; deãi ei nu au fácut ce le-am spus eu sá
facá, ãi ei au fácut exact^Voi ziceäi, “Lasá-i sá meargá; ei_ei
au fácut ceea ce tu le-ai spus sá nu facá!” Asta nu este ân inima
mea. Eu âncá vreau sá merg pentru ei. Ei sunt copiii mei. Eu aã
putea sá le dau o bátáicá cànd eu âi aduc ânapoi, ânsá eu_ânsá
eu_eu sigur má duc dupá ei. Ãi cum urmeazá sá fac eu acolo
afará?
251 Ei au zis, “Noi venim sá urmám Cuvàntul.” Eu nici mácar
nu am o bisericá la care sá-i trimit acolo. Felul de biserici la
care sá meargá ei acolo sunt de acelaãi fel cum voi párásiäi ân
alte locuri, poate mai rele. Vedeäi? Ãi ei nu vor merge la
bisericá oricum, ãi eu nu am nici o bisericá sá le predic. Atunci
eu sunt obligat moral sá-mi iau copiii afará din Arizona,
unde^
252 Eu vá ântreb ceva. Eu am predicat mai bine de treizeci de
mesaje ân aceastá bisericá anul trecut. Ãi pentru cinci ani, ân
afará, de cànd am fost ân Arizona, am predicat mai mult ân
aceastá bisericá ântr-un an decàt cum am fácut ân cinci ani ân
oricare alt timp (cu certitudine!), aici ân bisericá. Aceasta este
casa mea de bazá; acesta este cartierul meu general; aici este
unde suntem noi aãezaäi. Acum, äineäi aceasta ân minte
indiferent de ceea ce are loc. Acum, dacá voi sunteäi ânäelepäi,
voi veäi prinde ceva. Indiferent de ceea ce are loc, acesta este
cartierul nostru general, chiar aici! Ãi pástraäi aceasta ân minte
ãi referiäi-vá ânapoi la aceastá bandá ântr-o zi, cá voi m-aäi
auzit profeäind. Ân regulá, reäineäi asta!
253 Dacá voi vreäi_dacá voi trebuie sá plecaäi ãi sá veniäi la
bisericá, sá nu mergeäi acolo afará sá o aflaäi, pentru cá eu nici
mácar nu sunt acolo. Eu nu am nici un loc sá merg; eu nu am
nici un loc de la care sá predic. Ei nu má vor lása sá predic ân
bisericile lor. Eu nici mácar nu am un loc, ãi i-am promis acelui
om cànd eu vin acolo^Ei toäi s-au speriat cá eu urma sá vin
acolo ãi sá cládesc o cládire mare_sá golesc bisericile. Dar
acela nu este scopul vieäii mele. Ânäelegeäi? Eu_eu âi aduc pe
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oameni salvaäi. Aceasta depinde de ei. Cum Samariteanul care
a venit jos ãi a luat pe omul acela la han, apoi i-a lásat sá aibe
grijá de ei de-acolo ânainte. Eu nu sunt aici sá rup biserici, eu
sunt aici sá obäin convertiäi pentru Cristos! Ânäelegeäi? Ãi
aceasta má face neânäeles printre oameni (vedeäi?) cànd_cànd
ei interpreteazá propriul lor fel ãi nu_ãi_nu spun ce spun eu.
Vedeäi?
254 Nu vá amintiäi vedenia? Càäi vá amintiäi visul lui Junior
Jackson? Ãi toate acelea âl urmeazá ântocmai exact. Ce era
aceasta? Staäi aici pàná cànd má duc acolo! Ânäelegeäi? Ãi am
primit interpretarea ãi am venit ânapoi.
255 Acum, eu am altceva ân inima mea de care am fost avertizat
de cátre Domnul sá fac, sá fac ceva miãcare aparäinànd la acest
tabernacol, ãi aceastá bisericá; cá eu trebuie sá merg acolo sau
undeva pentru un timp scurt. Aceasta este pentru un scop, un
scop mare, un scop despre care voi nu ãtiäi nimic. Dar reäineäi,
eu nu “trádez” doar ân jur, pentru cá eu acäionez aãa cum sunt.
Eu lucrez ân voia Domnului, atàt de mult càt ãtiu eu cum sá
lucrez ân aceasta. Ânäelegeäi? Acela este motivul dacá voi
credeäi ceea ce eu spun, atunci sá faceäi ce eu spun sá faceäi
(vedeäi?), atunci ascultaäi la mine ãi credeäi-má ca fratele
vostru. Dacá voi má credeäi de a fi un profet, nu interpretaäi
greãit cuvintele mele!
256 Dacá existá ceva, aãa sá má ajute, dacá existá ceva ce voi
trebuie sá ãtiäi care Dumnezeu mi-ar spune, Dumnezeu ãtie cá
eu v-aã spune ântocmai exact! Ãi sá nu adáugaäi la aceasta sau
sá scoateäi din aceasta; doar faceäi-o ântocmai ân felul ân care
eu o spun (vedeäi?), deoarece eu vá spun din inima mea càt de
bine ãtiu eu. Ânäelegeäi? Voi doar credeäi asta. Doar_doar luaäi
doar_doar ce eu spun despre aceasta, ãi doar lásaäi-o sá
meargá ân felul acela. Ân regulá.
257 Astfel acum, eu trebuie sá aduc copiii aceia ânapoi aici
pentru ceva sá mánànce. Ei sunt jos acolo ân deãert ânfometaäi.
258 Un lucrátor a venit la mine zilele trecute, a zis, “Frate
Branham, ei obäin cel mai ângrozitor cult jos acolo pe care l-ai
vázut vreodatá.” A zis, “Fiecare din ei, ân fiecare dimineaäá, ei
se duc afará; ãi ei au zis cá ei nu o sá lucreze, este prea aproape
de rápire.” Ei nu o sá lucreze. Pái, aceea doar aratá cá tu nici
mácar nu ânäelegi. Vedeäi? Corect. (Banda asta merge jos
acolo!) Astfel, da, domnule! Voi ar trebui sá luaäi o lecäie de la
furnicá, zice Biblia, voi ãtiäi. Dacá ei nu lucreazá, ei nu
mánàncá. Deci asta este ântocmai exact corect.
Aici este_aici, tocmai am ridicat o alta din acestea.
271. Este^(Eu nu ãtiu. Vedeäi, aceasta este doar ceva_ea este
deosebitá_acesta este un scris de màná diferit de cealaltá.
Doar sá vá arát, eu cred cá existá cam opt sau zece din
acestea ânáuntru acolo. Vedeäi?) Este cea mai_este cea
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mai perfectá bisericá sá fie ân Tucson, Arizona? Eu vreau
sá fiu ân voia perfectá a lui Dumnezeu. Sá ne mutám la
Tucson?
259 Acesta nu este nicidecum celálalt_alt scris de màná.
Acesta este^eu^Doar privesc aici ân jur; eu vá voi aráta
doar càt de multe existá asupra acelei singure ântrebári. Eu
nu^Eu_eu nu am putut sá le gásesc, eu presupun. Aici este_
aici este^Eu am ceva marcat pe aici, “Eu vá voi face de
cunoscut.”
272. Frate Branham: Te rog^(Sá vedem.) Ãtiind cá tu eãti
profetul, ãi ceasul ân care noi tráim, va_ãi profet pentru
ceasul ân care noi tráim (Asta-i ceea ce este.), va veni
acolo un timp cànd poporul lui Dumnezeu va trebui sá
fugá la Arizona cu tine? Dacá-i aãa, ne vei face de
cunoscut cànd vine timpul?
260 Desigur. Eu vá voi spune. Eu vá voi spune. Acum vedeäi,
sunt douá scrisuri de màná diferite, doi oameni diferiäi. Vedeäi?
Acolo este un scris de màná, ãi acolo este celálalt. Vedeäi? Astai ce trebuie sá fie, ceea ce este ân gàndul bisericii. Vedeäi? Pái,
haideäi doar sá o stabilim. Sá vedem dacá eu aã putea doar
gási^Sá vedem.
273. Frate Branham^(Acolo este alta, cu totul diferitá.)
Frate Branham, unii te-au ânäeles sá spui ân mesajul táu
despre “Casa Viitoare a Miresei ãi a Mirelui” urma sá fie
(Nu, aceasta este diferitá.)_sá fie o mie cinci sute de mile
de la tabernacol_ pátrate_ãapte sute ân fiecare direcäie
(Cu alte cuvinte, tabernacolul ãezànd chiar ân mijloc va fi
de ãapte sute ân fiecare direcäie_va fi o mie cinci sute de
mile. Oh!)_fiecare direcäie. Este aceasta adevárat? Eu
locuiesc ân afara acestei zone; trebuie sá má mut ân ea?
261 Nu, Dragá, sá nu faci tu asta. Uite! Acum, voi vedeäi càt de
uãor este aceasta pentru oameni? Càäi au fost aici cànd am
predicat mesajul acela? Am spus cá atunci cànd a másurat
Noul Ierusalim, cá acesta ar fi de o mie cinci sute de mile
pátrate. Eu am spus cá acesta ar ajunge aproximativ de la
Maine la Florida, ãi la ãase sute de mile vest de Mississippi; cá
acesta ar fi de o mie cinci sute de mile pátrate. Am spus cá
Cetatea, dupá párerea mea, va ãedea chiar pe terenul unde
profetul Abraham a cercetat dupá acea Cetate, cànd acolo nu
va mai fi nici o mare. Biblia a spus cá acolo nu va mai fi mare,
care cam trei pátrimi din pámànt este ân apá. Ãi acolo nu va
mai fi mare; astfel de aceea, ea nu va fi o Cetate prea mare
aãezatá ântr-un loc ca acela. Eu cred cá ea va ãedea ân locul
acela mic despre care ei se ceartá aãa de mult, ãi unde
Dumnezeu s-a náscut, acolo ân Betleem. Eu cred cá ea va fi
drept ânainte ân Palestina acolo, unde ea se va ridica sus afará
din pámànt chiar acolo ãi va fi acel munte.
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262 Dar, dragá prietene, aceasta nu are nimic de-a face cu acest
tabernacol. Vedeäi? Abraham, Isaac, Iacob, Pavel, toäi sfinäii, ei
au murit ân toatá lumea, au fost arãi, ânecaäi, màncaäi de lei, ãi
toate celelalte; ãi ei vor apárea din fiecare crápáturá, fisurá, ãi
colä al lumii. Eu sper cá sunt acolo. Eu nu ãtiu unde voi fi, dar
oriunde este aceasta, dacá eu sunt ân grupul acela, nu existá
nimic care sá poatá sá má äiná de la a fi acolo! Ânäelegeäi? Ãi eu
nu trebuie sá fiu ân vreun loc anumit. Singurul loc ân care eu
trebuie sá fiu este ân Cristos, cáci acei care sunt ân Cristos
Dumnezeu âi va aduce cu El. Mie nu-mi pasá unde este aceasta,
El va aduce^Ângropaäi-má ân Isus.
263 Priviäi la profeäii aceia ân urmá acolo. Ei au ãtiut ân sensul
literar, acum, cá prima ânviere, primele roade, vor fi ân
Palestina. Abraham a cumpárat un loc, ãi el_nu_ãi el a
ângropat pe Sarah. Ãi el a náscut pe Isaac. Isaac a fost ângropat
aláturi de tatál ãi mama lui. Isaac a náscut pe Iacob; Iacob a
murit jos ân Israel_ân Egipt, adus ânapoi ân Palestina. Ãi
atunci, Iosif de asemeni a murit jos acolo. Ãi ei au adus oasele
lui Iosif ânapoi, pentru cá el a zis, “Faceäi^” l-a pus pe Iosif
sá jure la aceasta_Iacob, ca el sá nu-l ângroape jos acolo, ci sál aducá ânapoi ân äara promisá. Iosif a zis, “Ântr-o zi Domnul
Dumnezeul vostru vá v-a vizita. Lásaäi-má_oasele mele sá
meargá ãi sá fie ângropate cu tatál meu.” Ãi ei au fácut-o,
deoarece, fiind profeäi, ei au ânäeles cá primele roade ale
ânvierii vor fi ân Palestina.
264 Acum, Biblia a spus^Ãi dacá voi má numiäi un profet, eu
nu zic cá sunt; dar dacá voi má numiäi acela, reäineäi, eu vá
spun ân numele unui profet (vedeäi?)_ân numele unui profet,
ânvierea ãi rápirea va fi generalá peste tot ân ântreaga lume!
Indiferent unde sunteäi, cànd vine ceasul acela, voi veäi fi
apucaäi sus sá-L ântàlniäi! Asta-i tot! Nu existá nimic sá vá
opreascá, indiferent unde sunteäi. Ãi eu sper numai cá eu sunt
acolo, unul din ei. Eu doar nádájduiesc numai ãi sper ân
Dumnezeu cá eu voi fi unul din ei ãi fiecare din voi va fi
ânáuntru_ânáuntru la fel.
Acum, avem noi timp pentru alta? Atunci aceasta urmeazá
sá fie doar (vedeäi?)_doar aproape ora 1:00.
274. Dragá Frate Branham: Soäia mea ãi eu am fost despáräiäi.
Ea m-a acäionat pentru un divorä. Ea nu este o Creãtiná,
ãi eu cred Mesajul ãi vreau ca ea sá fie salvatá (Nu este
asta frumos? Acela este un duh adevárat Creãtin. Vedeäi?)
ãi sá creadá. Ce trebuie sá fac? Noi de-asemeni avem doi
báieäi. (Ãi-a semnat numele.)
265 Frate, uite, lasá-má sá-äi spun, ea urmeazá sá te acäioneze
pentru un divorä; acela este Satan. Ânäelegi? Nu ar trebui sá
facá asta, dar dacá tu eãti un Creãtin ãi nu ai fácut nimic ân
lume sá âmpiedici pe femeia aceea, atunci acesta este Satan
care face asta. El âncearcá numai sá te sfàãie.
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266 Acum, dacá ea este una din aleãii lui Dumnezeu, ea va veni
la El. Dacá ea nu este, ea nu meritá sá te ângrijorezi. Apoi dacá
ea este^Dacá te ângrijorezi aceasta âäi va distruge sánátatea,
ãi asta-i ceea ce vrea Satan sá facá. El lucreazá, eu ãtiu, la tine.
Deci tu doar predá ântregul lucru lui Dumnezeu ãi mergi drept
ânainte slujind pe Dumnezeu tot atàt de fericit càt poäi sá fii.
Dumnezeu va avea grijá de restul. “Toäi pe care Tatál mi i-a
dat vor veni la Mine.” Pune-te jos pe genunchi; eu má voi ruga
cu tine sau orice. Eu má voi ruga asupra chestiunii. Doar
spune, “Doamne Dumnezeule, eu o iubesc; ea este mama
copiilor mei,” (dacá ea este) ãi spune, “eu_eu_eu doar Âäi
predau ântregul lucru, Doamne. Eu âi vreau màntuiäi, Tu ãtii cá
eu vreau; dar eu nu pot merge mai departe. Ea o sá divoräeze
de mine oricum. Eu nu am fácut nimic; dacá am fácut,
descoperá-mi aceasta; eu voi merge sá o ândrept. Eu voi face
orice.” Apoi predá-o cátre Domnul ãi doar lasá-o ân pace
atunci, doar lasá-o ân pace. Mergi drept ânainte tráind ântocmai
la fel parcá_parcá nimic nu s-a ântàmplat vreodatá. Iar
Dumnezeu va purta grijá de restul.
275. Acum: Frate Branham, ce sunt toate acestea despre
oameni (O, iaráãi!) mutàndu-se la Arizona? Explicá
aceasta. Acolo este un alt fel de scris de màná. Vedeäi,
vedeäi?
Pái, noi deja am explicat asta (vedeäi?), ce este aceea.
276. Frate Branham, va merge Mireasa prin persecuäie aãa
cum a mers biserica apostolicá timpurie?
267 Nu, eu tocmai am explicat asta cu càteva minute ân urmá.
Nu, urmátorul lucru este rápirea acum. Reäineäi, noi suntem la
äara promisá; noi suntem la graniäá. Voi ânäelegeäi marãul lui
Israel?
277. Este aceasta legal ca_sá foloseãti vreun fel de control al
naãterii?
268 Eu mai bine las asta pàná ân aceastá dupá-amiazá (vedeäi?),
pentru cá aceasta este^eu vreau sá_eu vreau sá vorbesc ceva
asupra acesteia.
278. Frate Branham, eu doar^(eu aãtept doar âncá trei
minute dacá eu pot. Lásaäi-má sá iau poate ceva scurt
aici.) Eu nu pot sá má predau complet lui Isus. Am eu un
duh ráu?
269 Lásaäi-má doar sá folosesc restul timpului asupra aceleia
acolo. Tu nu te poäi preda lui Isus? Ei nu^Vedeäi, eu nu ãtiu
ce-i bárbat sau femeie; eu nu aã putea spune care este acesta.
Dumnezeu ãtie asta.
270 Tu nu te poäi preda la Isus. De ce? Care-i treaba? Dacá tu
eãti o femeie, nu trebuie tu sá te predai bárbatului táu sá fii o
soäie, sá te predai tot ce eãti? O domniäá cànd te-ai cásátorit,
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virtuoasá, te-ai luptat toatá viaäa sá stai virtuoasá; dar ântr-o
zi tu ai gásit un om pe care l-ai iubit. Tu ai fost completá a lui.
Lucrul âmpotriva cáruia te-ai luptat toatá viaäa ta ãi ai âncercat
sá tráieãti curatá, ãi limpede, ãi virtuoasá; acum, tu predai
fiecare párticicá din aceasta unui om. Este asta adevárat? Tu te
pui completá ân màinile lui; tu eãti a lui. Tot pentru ceea ce tu
ai stat ân decenäá, ãi moral, ãi fiecare lucru ca acela, acum tu âl
predai la un bárbat, deoarece tu te predai la bárbatul acela. Nu
poäi face tu acelaãi lucru cátre Isus Cristos? Doar predá-te ân
felul acela_tot ceea ce eu sunt, toatá mintea mea, toate
gàndurile mele. Cu certitudine.
271 Eu nu cred cá tu eãti posedatá de un duh ráu; eu cred cá
duhul acela ráu te unge cu felul acela de gànduri, âncercànd sá
te facá sá gàndeãti cá tu nu te poäi preda lui Dumnezeu.
Cànd^Lasá-má sá-äi arát ceva. De ce ai vrea sá te predai
Lui? Deoarece existá ceva acolo care te cheamá sá te predai.
Acesta este un semn foarte bun cá tu trebuie sá te predai.
272 Acum, tot ce tu faci, Frate sau Sorá (ar putea fi o persoaná
tànárá sau bátràná, orice este ea), tu ai zis^Doar nu se pot
gási aãa ca ei sá se poatá preda complet. Doar predá-te acolo.
“Doamne, gàndirea mea, tot al meu ceea ce sunt, eu_eu vreau
sá-Äi dau. Viaäa mea, eu o dau ca o viaäá de slujbá. Ia-má,
Doamne, ãi foloseãte-má doar aãa cum sunt.” Ãi acesta este un
lucru aãa de simplu; eu doresc ca biserica sá fi putut ântradevár^Eu cred cá dacá_dacá_dacá tabernacolul acum,
beneficiind din aceste ântrebári^Vouá vi le plac? Ân regulá.
Aceasta va ajuta puäin.
273 Acum priviäi, despre aceasta, dacá biserica ar cere mácar
aceste lucruri (voi vedeäi?), cere aceste lucruri: dacá ei ar face
aceasta, sau sá facá aceea, ãi fiecare lucru, eu voi âncerca sá fac
càt pot eu de bine. Dacá eu v-am sfátuit greãit, aceasta nu a
fost ân inima mea sá o fac. Dacá am spus ceva greãit doar sá
susäin unele din propriile mele gànduri ãi lucruri, ne_ãtiind
_ãtiind cá aceasta era greãit sá fac asta sau sá vá spun asta, eu
aã fi un fáäarnic murdar. Asta-i adevárat. Dar din inima mea,
dacá eu sunt greãit, Dumnezeu ãtie (vedeäi?) eu am fácut-o cu
tot ceea ce este ân mine sá ráspund la ântrebárile voastre.
274 Ãi cátre voi lucrátorii de afará ân äará unde va merge
aceastá bandá, eu nu am spus aceste lucruri sá vá ránesc. Eu
am spus aceasta deoarece eu vá iubesc. Ânäelegeäi? Ãi eu ântradevár, cu toatá inima mea^Aceasta este^Acum, eu nu
âncerc sá lucrez sá arát cáci_cáci eu_eu ãtiu ceva care voi nu
ãtiäi. Nu aceasta este, fratele meu. Eu o fac numai deoarece eu
vá iubesc, ãi eu_eu_voi má iubiäi, eu cred.
275 Ce dacá voi m-aäi fi vázut mergànd jos pe ràu ântr-o barcá
veche, aici afará pe acest ràu, aproape de unde suntem noi
acum, aici la tabernacol, Ràul Ohio; iar ràul ar fi sus ãi
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inundat; ãi cascada era doar sub mine. Ãi voi ãtiäi cá barca nu
ar merge dincolo de acele cascade; ea doar nu ar face-o. Ãi
iatá-má ãezànd afará acolo cu capul ânapoi, ãi càntànd, ãi
odihnindu-má, ãi mergànd drept ân jos_plutind ân jos pe
acel_lejer ân jos pe acel ràu; ãi voi ãtiäi cá drept jos acolo eu
urmeazá sá naufragiez. Dacá m-aäi iubit, voi aäi striga, sau aäi
sári ântr-o barcá ãi aäi alerga acolo afará, m-aäi atinge pe cap
cu ceva, sá má aduceäi ânáuntru. “Frate Branham, tu eãti ieãit
din minäi! Tu eãti ieãit din minäi; cascada este chiar acolo!”
276 Ãi eu am zis, “O, äine-äi gura! Lasá-má ân pace!” Ãi totuãi
tu má iubeãti oricum. Tu ai face orice ân lume; tu m-ai apuca.
Dacá tu ar fi trebuit_dacá tu trebuia sá spargi barca, tu m-ai
scoate afará de acolo, deoarece tu má iubeãti; tu ãtii ce
urmeazá sá se ântàmple.
277 Ãi frate, eu ãtiu cá asta-i ceea ce urmeazá sá i se ântàmple
la acea denominaäiune. Ea nu ar stávili valul. Vedeäi? Voi
mergeäi chiar drept la Consiliul Mondial al Bisericilor; ãi acum,
tu sau trebuie sá iei aceasta sau sá ieãi afará ân felul ân care
suntem noi acum. Astfel, aceasta este ântocmai exact, tu
trebuie sá âäi faci alegerea. Ãi eu_eu nu intenäionez sá fiu^
mi-ar place sá sparg barca, ân regulá; mi-ar place sá fac orice
aã putea, nu sá te ránesc, frate, ci sá te trezesc cá tu eãti greãit.
Sá nu faci asta!
278 Ãi acest botez ân apá ân Numele lui Isus Cristos, nu existá
nici un om pe faäa pámàntului care ar putea condamna asta
prin Scripturá. Nu existá nici un om sá poatá condamna asta.
Nu existá o Scripturá^Voi oamenii, voi fraäilor_voi fraäilor,
reäineäi, doar reäineäi, cercetaäi Biblia; gásiäi un loc unde a fost
cineva vreodatá botezat ân Noul Testament (ei nu au fost
botezaäi ân Vechiul, ci ân Noul Testament)_unde a fost cineva
botezat altfel decàt ân Numele Domnului Isus Cristos; apoi
veniäi ãi arátaäi-mi aceasta. Sau mergeäi ãi cáutaäi cartea de
istorie unde au botezat ei vreodatá pentru sute de ani dupá
moartea ultimului apostol^Biserica Catolicá a ânceput
botezul. Catehismul lor spune acelaãi lucru, folosind numele de
Tatá, Fiu, Duh Sfànt.
279 La un interviu cu un preot, chiar aici la Biserica Inima
Sacrá, mi-a spus acelaãi lucru. A spus cá biserica Catolicá
obiãnuia sá boteze ân felul acela, cànd i-am spus cá am botezato pe aceastá fatá Frazier, cànd episcopul a vrut sá ãtie. El a zis,
“Vreäi sá juraäi la aceste declaraäii?”
Am spus, “Eu nu jur deloc.”
El a zis, “Episcopul vrea ca dvs. sá juraäi!”
280 Am zis, “Episcopul va trebui sá-mi ia cuvàntul sau sá nu-l
creadá, ori care vrea el.” Ânäelegeäi? Am zis, “Biblia a spus sá
nu jurám deloc.”
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Ãi el a zis, “Pái, ah^” El a zis, “A^”
281 Am zis, “Eu am botezat-o prin botezul Creãtin ân apá, am
scufundat-o la capátul lui Spring Street ân Numele Domnului
Isus Cristos.”
Ãi cànd preotul a notat aceasta jos, el a zis, “Acela este
felul cum biserica Catolicá obiãnuia sá boteze.”
Am zis, “Cànd?”
El a zis, “Ân zilele apostolilor.”
Am zis, “Voi âi numiäi Catolici?”
El a zis, “Sigur, ei erau.”
282 Am zis, “Atunci eu sunt un Catolic mai bun decàt voi. Eu
urmez ânváäátura lor.” Asta-i adevárat. Vedeäi, vedeäi? Ei
pretind aceea, ânsá nu este aãa.
283 Biserica Catolicá a fost stabilitá la Niceea, Roma, sub
Constantin, cànd biserica ãi statul ãi_s-au unit âmpreuná, ãi_ãi
statul i-a dat bisericii proprietate, ãi lucruri ca acelea; ei de
fapt se gàndeau cá ei erau ân Mileniu. Ei gàndeau cá ei au atins
un Mileniu. Acela era mileniul lui Satan. Asta-i exact corect.
Sá nu credeäi voi treaba aceea. Da, domnule!
284 Acum, ânsá^Atunci cànd ei au format_sau aveau ân loc
sá aibe un_un idol, ei au luat jos_ei au luat-o jos pe Venus, au
pus-o sus pe Maria; l-au luat jos pe Jupiter, l-au pus sus pe
Pavel sau Petru. Chiar acolo la_la Vatican, chiar acolo la_la
Roma acum, chiar ân Cetatea Vatican, o statuie a lui Petru de
nouásprezece picioare, ei pretind cá ei au sárutat jos trei din
acele degete sau picioare de pe statuia aceea. Vedeäi? Ãi fiecare
lucru este un^
285 Tot jos^Am mers la o bisericá, eu ãi Billy, ântr-o
dimineaäá acolo, am mers jos ân pivniäá acolo unde ei ângroapá
pe toäi cálugárii ãi lucruri ca acelea ãi le lasá oasele sá
putrezeascá ân acest praf_un os putrezeãte de la celálalt sus
acolo_ãi apoi iau oasele ãi fac armáturi de armáturi de
iluminat din màini osoase atàrnànd ân afará ân felul acesta, ãi
cranii; ãi oamenii aceia vin acolo ânáuntru ãi au frecat acele
cranii de le-au albit, âncercànd sá obäiná binecuvàntári de pe
craniile acelor oameni moräi. Aceasta este o formá de spiritism.
Ânäelegeäi?
286 Ãi aceea era unde a ânceput chiar acolo, ân Roma, ãi acolo
este unde este scaunul fiarei, ãi de acolo vine mama curvá
bátràná. Iar fiicele ei sunt stricate ântocmai exact cum este ea,
deoarece ea i-a dat ântregii lumi un potir al indignárii ei_un
potir al márturiei ei, care a fost amestecat acolo ânáuntru cu
fierea pámàntului. Ãi ea avea márturia ei. Ea a zis, “Eu ãed ca
o fecioará, ãi eu_eu ãed ca o váduvá (eu vreau sá spun), ãi nu
am nevoie de nimic”; ãi ea nu ãtie cá ea este mizerabilá,
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nenorocitá, oarbá, sáracá, ãi nu o ãtie. Asta este. Ãi asta este
valabil pentru biserica Catolicá plus fiecare denominaäiune
Protestantá! Dar ân toatá âncurcátura aceea ântreagá acolo
afará, sunt oameni preäioãi care iubesc pe Domnul Dumnezeu
cu toatá inima, sufletul, ãi mintea lor. Ãi ei cred cá ei sunt bine.
Ei cred cá ei fac bine. Dumnezeu va fi Judecátorul Suprem.
287 Pentru mine, dacá Dumnezeu urmeazá sá judece biserica
prin lume_biserica Catolicá spune aãa_atunci eu l-am ântrebat
pe acest om de care am fost intervievat^El a zis, “Dumnezeu
va judeca lumea prin bisericá.”
Am zis, “Care anume?”
El a zis, “Biserica Catolicá.”
288 Am zis, “Care bisericá Catolicá? Ele diferá una de
cealaltá.” Care bisericá? Cea Ortodoxá Greacá sau cea
Romaná? Sau prin care urmeazá ca El sá o judece? Dacá El
urmeazá sá o judece prin biserica Protestantá, care anume? Cea
Metodistá, Baptistá, Luteraná, Penticostalá; prin cine urmeazá
El sá o judece? Biblia a spus cá El va judeca lumea prin Isus
Cristos, iar Isus Cristos este Cuvàntul. Deci pentru mine,
Cuvàntul lui Dumnezeu este cel prin care El va judeca lumea.
Asta-i adevárat. Ãi eu cred cá judecáäile Lui sunt pe pámànt
acum, ãi eu cred^ Haideäi sá cáutám cu toatá inima noastrá
sá scápám de mània condamnárii màniei lui Dumnezeu care
urmeazá sá fie vársatá asupra acestei lumi necredincioase; ãi
nu existá nici o cale deloc ca ea sá_sá scape.
289 Acolo niciodatá, niciodatá, niciodatá nu va mai veni
salvarea pentru lume. Ei au trecut linia lor ântre har ãi
judecatá. Acolo este^Voi aäi putea sá puneäi un Abraham
Lincoln ân fiecare judeä ân Statele Unite, ãi acesta nu va
ântoarce niciodatá aceastá grámadá de “Rickys” ãi “Elviãi”
ânapoi la Dumnezeu.
290 Cànd aäi vázut ân ziar (eu âl am. Vi-l aduc ân aceastá dupáamiazá dacá vreäi sá-l vedeäi deseará), unde o bisericá
Prezbiterianá (muläi dintre voi aäi fi putut sá o vedeäi)_o
bisericá Prezbiterianá mergànd prin liturghii_prin sacrament
cu rock ’n’ roll. Pástorul stànd acolo bátàndu-ãi palmele ân
felul acesta; ãi ei mergeau prin miãcarea de rástignire ãi toäi “ân
petrecere” ca rock ’n’ roll ântr-o bisericá Prezbiterianá.
291 Ãi cànd aceastá grámadá josnicá, äipátoare, murdará de
Beatles, aceea aãa numitá, care a ajuns mai jos de om ãi vor sá
deviná gongi^Ei au refuzat un contract de o sutá de mii de
dolari ân St. Louis cu càteva sáptámàni ân urmá; n-au vrut sá
se opreascá pentru aceea. Au venit aici, o grámadá de micuäi,
Englezi renegaäi acolo cu párul lor atàrnàndu-le jos ân ochi. Ãi
acum, ei au o religie de-a lor proprie pe care o âncep. Voi aäi
vázut aceasta ân revista Look. Vedeäi?
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292 O, cum este lumea asta de contaminatá. Nu existá nici o
speranäá pentru ea deloc; ei au traversat linia de despáräire
ântre_ântre raäiune ãi bun simä, sá nu mai vorbim de màntuire.
293 Omul nici mácar nu poate judeca. Noi nu mai avem oameni
cum obiãnuiam sá avem. Unde este Patrick Henry? Unde este
Abraham Lincoln?_bárbaäi care pot sta pentru convingeri
solide.
294 Unde este cá omul se poate ridica ãi le face pe aceste femei
nebune aici afará, sá se dezgoleascá cu_ãi afará ânaintea
acestor bárbaäi; ãi atunci_ãi le trimit acolo afará ca o grámadá
de strip-tiz, ãi apoi sá puná ân penitenciar pe báiatul care
insultá pe una din ele? Unde sunt raäiunile voastre? Ce este
bunul simä? Dacá ea se pune acolo afará, o lasá sá meargá ca o
cáäea. Da, domnule! Dacá ea merge la nimic mai mult sá^
decenäa obiãnuitá pentru ea decàt aceea^Unde sunt legile
care ar putea opri aceasta?
295 Chiar aici ân Louisville, Kentucky, cu douá sáptámàni ân
urmá cànd femeia aceea cu o_âncercànd sá facá o_sá-ãi puná
numele ân ziar, s-a âmbrácat cu bikini din plastic, a páãit acolo
afará de la Brown Hotel; ãi un poliäist a âncercat sá o opreascá,
ãi ea nu a vrut sá se opreascá; a ràs la el. Ãi el a scos un pistol
la ea sá o opreascá; el a âmpins-o ân maãiná ãi a fácut-o sá-l
ântàlneascá la staäia de poliäie pentru âmbrácare imoralá ãi
lucruri ca acelea, ãi ea a mers ãi a ântàlnit^Voi ãtiäi ce au
fácut ei privitor la aceasta? Au concediat poliäistul.
296 Dumnezeule ajutá o naäiune care este aãa de putredá! Tu
nu poäi trece pe acolo dacá tu nu faci ráu. Noi am putea sá nu
trecem pe acolo, dar noi putem sá ajungem sus; ãi aceea este
unde privim noi. Sá ne plecám capetele.
297 Doamne Isuse, lasá ca marele Pástor sá viná sá ne ia afará
din aceasta, Doamne. Noi aãteptám dupá El. Noi veghem dupá
ora aceea. Cànd noi vedem lumea aãa de coruptá, Tu ai spus cá
ea va fi ân felul acesta. Marii Tái profeäi au profeäit cá ceasurile
acestea vor fi aici. Noi credem profeäii, Doamne; noi credem
aceasta.
298 Ãi acum, ne rugám, Dumnezeule, ca Tu sá ne dai profeäi sá
interpreteze acest Cuvànt pentru noi, ca noi sá putem ãti dacá
suntem bine sau greãiäi. Noi vedem cá se ridicá profeäi falãi; ei
sunt ân deãerturi, Salt Lake City, ân toate páräile naäiunii, tot
felul de deãerturi, ãi tot felul de odái secrete, tot felul de
Párinte Divini, ãi aãa mai departe, pretutindeni.
299 Vázànd pe fraäii aceia sármani de culoare, surori acolo
afará acum; ei au vrut integrare. Ândatá ce ei au obäinuto^Asta-i adevárat; ei trebuie sá o aibe; ei sunt fraäi ãi surori.
Acum, cànd ei o au, ei sunt mai rái ca oricànd. Aceasta aratá cá
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este inspiratá de comunism. O, Dumnezeule, pot acei oameni
sármani sá vadá asta? Cá aceasta se face numai^Pái, aceasta
trebuie sá se facá, Doamne.
300 Vino, asta-i ceea ce noi vrem. Tu doar vino, Tatá. Noi
aãteptám. Vino, Doamne, ia-ne sub braäele Tale. Iartá-ne de
pácatele noastre. Nu mai existá nici_nici o justiäie ân aceastá
lume. Un lucru trage âmpotriva celuilalt, ãi totuãi acesta este
aãa de màncat de viermi âncàt tu_nu existá sánátate ân acesta.
Tu ai spus cá ântregul trup a devenit ca bubele putrezite. Cu
adevárat, fiecare masá este pliná de vársáturá. Tu ai zis, “Cine
poate sá ânveäe ânváäáturá? Pe cine âl voi face sá ânäeleagá ân
ziua aceea?” Ântreaga masá a Domnului este pliná de
vársáturá. Noi vedem aceasta, Doamne. Noi vedem ora aici.
Ajutá-ne, má rog.
301 Scumpe Dumnezeule, aãa de multe din aceste ântrebári aici
despre oameni sá viná la Arizona. O, scumpe Dumnezeule, lasá
ca acei dragi, oameni preäioãi^Ei vor asculta la aceastá
bandá acolo afará. Lasá-i sá cunoascá cá eu nu sunt dictator sá
le spun unde sá locuiascá, ce sá facá. Ãi fie ca ei sá o ânäeleagá
clar. Dacá ei iubesc acel äinut, aãa ãi eu, lasá-i sá fie acolo,
Tatá. Dar cànd ei ânvaäá cá rápirea trebuie sá viná de acolo, ãi
numai de acolo, sau cá ei trebuie sá fie cu mine, un sárman,
nevrednic, pácátos murdar, salvat prin harul lui Dumnezeu
_trebuie sá fie ân jurul meu^Doamne, eu vreau sá fiu ân
jur_Eu vreau sá fiu pe làngá Pavel; eu ãtiu cá el se duce. Ãi
Petru, ãi Iacov, ãi Ioan, ei sunt ân Palestina ângropaäi pe undeva
acolo. Eu ãtiu cá eu voi merge cu ei dacá Tu âmi aveai doar
numele meu ân Cartea aceea de la ântemeierea lumii. Eu voi fi
acolo. Ãi má rog, Dumnezeule, ca fiecare din ei sá fie acolo.
Ajutá-má, Doamne, sá-i adun pe toäi ânapoi aici pe undeva,
unde ei pot^Ei vor sá audá mesajul cu aceãti mari ânváäátori
ca Fratele Neville, ãi Fratele Capps, ãi_ãi toäi aceãti aläi fraäi
de aici: “Junie,” ãi Fratele Ruddell, ãi oh, J.T., ãi toäi acei_toäi
dintre ei: Fratele Collins, ãi Fratele Beeler, ãi Fratele Palmer,
ãi^Dumnezeule, má rog ca Tu sá admiäi aceasta la aceãti^
Sá_sá_sá viná ei aici unde ei ântr-adevár Âl aud, dacá ei
vor sá-L audá, nu sá alerge acolo afará ân acel deãert. Ei
âncearcá sá facá exact ceea ce aceastá Scripturá le-a spus sá nu
facá. “Iatá, acesta este ân deãert; sá nu-i credeäi! Iatá, acesta
este ân odaia secretá; sá nu-i credeäi!” Doamne, eu âncerc càt
pot de bine sá-i avertizez, dar toatá aceasta aratá cá ceasul este
aproape acum. Umbrele serii cad.
302 Má rog pentru milá, Doamne. Ai milá de mine; ajutá-má.
Aceasta má face emoäionat, Tatá. Má rog ca Tu sá má ajuäi.
Eu_eu nu vreau sá-mi pecetluiesc viaäa^Toatá munca mea
de aici sá fie aici afará ca ceva fanatic sá conducá ceva grup
sau cult afará ântr-un deãert pe undeva. Nu lása ca numele

ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI

921

meu sá trebuiascá sá meargá ân jos ân felul acela, Doamne. Mam luptat din greu pentru aceasta. Eu sunt sincer ân aceasta
càt pot eu sá fiu. Dumnezeule, sá nu laãi sá se ântàmple
aceasta. Ajutá-má ân vreun fel. Eu nu ãtiu ce sá fac; eu doar
depind de Tine, dar Tu ajutá-má. Eu voi face orice âmi spui Tu
sá fac. Eu sunt slujitorul Táu; aceãtia sunt copiii Tái. Doamne,
aceãtia^ Cei mai muläi dintre aceãti oameni, nouázeci ãi
nouá din fiecare sutá, Doamne, sunt ântr-adevár straãnici. Ei
cred; ei ãtiu; ei ânäeleg. Ãi ei ãtiu cá acesta nu sunt eu; dar eu
ãtiu cá aceste lucruri trebuie sá urmeze fiecare trezire, ãi
aceasta nu este imuná de aceasta. Deci má rog ca Tu sá ne
ajuäi acum.
303 Ajutá-ne aãa cum ne ducem sá avem un mic prànz astázi,
Doamne. Binecuvànteazá pártáãia noastrá laolaltá. Aduná-ne
ânapoi aici devreme ân aceastá dupá-amiazá. Muläi dintre ei va
trebui sá plece acasá acum, Doamne. Ei va trebui sá plece
ânainte spre casa lor_lor, ãi má rog ca Tu sá-i ajuäi. Fie ca ei sá
fie ân stare cumva, Doamne, sá ajungá la bandá sá audá restul
ântrebárilor lor. Poate cá la a lor nu s-a ráspuns. Má rog ca Tu
sá-i ajuäi, Doamne.
304 Ajutá-má foarte repede ân seara aceasta doar sá ráspund la
aceste ântrebári ãi sá iau fiecare din ele ânáuntru pe care le pot.
Pàná cànd ne ântàlnim aici din nou ân aceastá dupá-amiazá, fie
ca Tu sá ne binecuvàntezi. Ân Numele lui Isus má rog. Amin.
Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai ântài,
Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
305 Am scris acolo peste, eu am scris-o astfel ca aceasta sá fie
ântotdeauna ânaintea mea: “Cristos ânaintea mea, ân timp ce eu
ráspund la aceste ântrebári.” Credeäi voi cá am spus aceasta
din inima mea? Totul este din inima mea sá vá ajut.
Unii din ei ar putea sá viná sá-ãi ia pacheäelul lor de aici.
306 Scumpe Dumnezeule, aici sunt batiste, pacheäele aãezate
aici. Acestea merg la bolnavi ãi cei nenorociäi. Lasá ca marele
Interpret al Cuvàntului, Duhul Sfànt care L-a scris, fie ca El sá
viná aproape acum pentru aceastá parte a serviciului ãi sá
binecuvànteze aceste haine. Doamne, dacá má gàndesc la mine,
cine sunt eu sá-mi pun trupul meu necurat, murdar peste
aceste batiste care stau ântre viaäá ãi moarte pentru muläi? O,
Dumnezeule, eu tremur. Dar cànd má gàndesc cá^Tu nu má
vezi, Tu doar âmi auzi glasul. Acesta vine prin Sàngele
Domnului Isus acolo. Acum, eu cred cá Tu vei ráspunde pentru
mine ântocmai cum Tu ai ráspuns pentru El, deoarece El a mers
ânaintea mea sá ãadá la màna dreaptá, sus acolo, a Majestáäii
ân ânáläime. Ãi Sàngele Lui stá acolo ca un ispáãitor, ãi eu sunt
acoperit sub acel Sànge.
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307 Eu cred, Doamne, cá Tu âi vei vindeca, pentru cá ei sunt
nevoiaãi. Ei nu ar fi avut acestea sá stea aici. Má rog ca Tu sá
faci pe fiecare sánátos. Aãa cum má pun peste ele, ca^Ei au
spus cá ei au luat de pe trupul lui Pavel^El a fost doar un
pácátos de asemeni, Doamne, salvat prin harul Táu. Oamenii lau crezut, deãi el i-a certat ãi fiecare lucru, dar ei ãtiau cá el
era pástorul. Ei ãtiau cá el_trimis de Tine, deoarece Tu Te-ai
dovedit prin slujba lui. Dumnezeule, aceãti oameni cred acelaãi
lucru astázi. Má rog ca Tu sá-i ajuäi acum ãi vindecá pe fiecare
ân Numele lui Isus Cristos. Amin.
308 Vá este foame? Ân regulá. Mie mi-e foame pentru mai multe
ântrebári. “Omul nu va trái numai cu pàine, ci prin fiecare
Cuvànt care iese din gura lui Dumnezeu.” Acum, eu pot fi^
Unele din aceste ântrebári, eu aã putea sá nu le am corect; eu
doar am fácut càt de bine pot. Deseará, eu voi âncerca sá âncep
chiar la ora 7. Pái, biserica se va deschide la 6:30. Ãi voi care
puteäi sta^Voi care nu puteäi, noi ânäelegem; asta este ân
regulá. Dar eu voi âncerca sá iau fiecare din acestea càt pot eu
posibil deseará. Dumnezeu sá vá binecuvànteze pàná ne
ântàlnim.
Acum, sá ne ridicám ân picioare ãi sá càntám aceastá
càntare veche buná, càntarea noastrá de liberare, Ia Numele lui
Isus Cu Tine.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al ântristárii ãi al durerii;
El bucurie ãi màngàiere âäi va da,
Ia-l atunci, oriunde te duci.
Nume preäios, O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului;
Nume preäios, O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului.
309 Eu vreau sá fac acest anunä. Billy tocmai a spus cá ei au
luat o ofertá de dragoste ân aceastá dimineaäá (vedeäi?), ãi a
spus cá ei aveau o ofertá frumoasá de dragoste. Eu âl pun sá
meargá ân spatele cládirii ãi sá stea ân spate acolo. La oamenii
de aici care nu vin pregátiäi, ãi nu aveäi bani pentru prànzul
vostru, Billy vá va da banii pentru prànzul vostru ãi pentru_sá
vá plátiäi chitanäa de hotel sau chitanäa de motel, orice este
aceasta. Voi luaäi ãi plátiäi asta acum. Dacá voi sunteäi^Dacá
voi puteäi sta^Billy vá va ântàmpina ânapoi acolo ãi vá ia
numele ãi unde sunteäi voi, ãi noi vom pláti pentru prànzul
vostru ãi chitanäa voastrá de motel din oferta de dragoste care
a fost luatá pentru mine ân aceastá dimineaäá.
Pàná ne ântàlnim! pàná ne ântàlnim!
Pàná ne ântàlnim la picioarele lui Isus;
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