
BOTEZUL ÎN ÂPĂ 

Da... Bine, acum, al nostru-gândul nostru este în dimineaţa aceasta că, noi nu vrem să-să luăm prea mult din timpul 
vostru, dar apoi eu trebuie... şi mă duc să studiez puţin, şi apoi puţin mai încolo mă duc să mă pregătesc să... Eu 
trebuie să merg la masă astăzi cu nişte oameni, şi m-am gândit ca înainte să se îngrămădească prea mult înăuntru ... 
Este o doamnă slujitoare care vine de sus aici, sora Fratelui Jack Moore, care vrea să stea de vorbă cu mine despre 
femeile predicatoare. Şi ştiu că ea trebuie să ajungă astăzi, şi m-am gândit să vin aici mai întâi.  

2 Şi eu... primul lucru care vreau ca voi toţi să ştiţi (Asta se înregistrează nu-i aşa, Leo?), este primul lucru care vreau 
ca voi toţi să ştiţi, vedeţi... Şi acela este Sora Gibson şi Sora Sewell şi Sora Simpson. Vedeţi? Întrebarea mi-a fost pusă 
despre botezul în apă, şi eu... despre care vreţi să ştiţi. Eu-eu aş vrea ca voi toţi să ştiţi mai întâi, că eu am... obiectivul 
meu nu este să încerc să arăt, ca şi cum ai fi ceva geniu sau ai ştiut mai mult decât altcineva. Obiectivul meu este să 
încerc să explic, din cunoştinţa mea cea mai bună prin Scripturi, ce este corect şi ce este greşit. Şi a fost întotdeauna 
obiectivul meu să nu compromit niciodată la nimic din ce a scris Dumnezeu, şi să nu spun niciodată că este corect 
pentru că altcineva spune că este corect. Dar trebuie să fie în acel fel.  

3 Acum, s-ar putea să fie asta, că în viitor dacă a-ţi asculta la această bandă pe care vorbim, s-ar putea să fie bine să 
vă spun motivul de ce. (Mă puteţi auzi destul de bine?) Cei...  

4 Mă gândesc că Tatăl nostru Ceresc are oameni formaţi în anumite feluri pentru Propriul Lui folos. Chiar cum facem 
noi lucruri în anumite feluri, diferite de fiecare dată, pentru că noi avem un scop în a face asta.  

5 Cu ceva timp în urmă stăteam jos în-în statul Kentucky stând de vorbă cu câţiva din fraţii mei, şi... Când mă duc 
acasă şi pot avea puţin timp liber de la adunări, de obicei mulţimi mari se adună înăuntru. Vedeţi? Şi atunci devin atât 
de agitat, după toată noaptea, vedeţi, tu nu te odihneşti deloc; ei doar vin zi şi noapte; eu devin foarte agitat. Atunci eu 
sau iau o undiţă de pescuit şi mă duc la pescuit, sau dacă este sezonul de vânătoare, îmi iau puşca şi mă duc la 
vânătoare.  

6 Ei bine, puştile sunt una dintre lucrurile mele preferate cu care să mă ocup; să trag la ţintă. Fratele Gene, aici, şi cu 
mine, el a început să încarce manual acum, şi noi suntem... nouă doar ne place să o facem.  

7 Şi atunci aveam o mică, ce numesc ei un Model 75, o puşcă Winchester .22; ei bine, aceea-i cu ce vânez veveriţe. 
Ei bine, eueu vânez veveriţele la cincizeci de iarzi. Şi la cincizeci de iarzi... mă tot ocup cu puşca asta mică până când 
pot bate o pioneză cu aceasta la cincizeci de iarzi. Şi zilele trecute am pus nouă gloanţe în aceeaşi gaură (Aşa este, 
Frate Gene?) la cincizeci de iarzi, cu o puşcă .22. Acum, ei bine, dintr-o dată s-a dereglat.  

8 Acum, de obicei dacă veveriţa se uită la mine, nu o voi împuşca. Dacă este cu spatele întors către mine, nu o voi 
împuşca. Trebuie să stea astfel încât doar să-i pot vedea ochiul. Şi dacă se întâmplă să o ţintesc mai jos de ochi, sau 
deasupra ochiului, ştiu că e ceva în neregulă cu puşca mea, vedeţi. Astfel eu doar voi... Nu încerc să mă mint singur, şi 
eu doar... Şi nu iau mai multe veveriţe decât îmi permite legea să iau (Vedeţi?), pentru că aşa-i drept; eu sunt un 
conservator.  

9 Dar eu doar... Găsesc una şi este prea departe, o las doar în pace. Şi dacă aceasta este prea aproape de mine, mă voi 
îndepărta până la cincizeci de iarzi. Şi o voi urmări ducânduse şi îşi ia o nucă hicori şi se întoarce, se uită la mine, doar 
o las în pace. Data viitoare ia una poate zece minute mai târziu, după ce o mănâncă pe aceea, se va duce să ia una, 
poate e cu spatele întors; nu o voi împuşca în felul acela. Astfel, şi dacă se îndepărtează, ei bine, o las să plece; eu îmi 
vânez alta (Vedeţi?), pentru că eu doar-doar le găsesc.  

10 Şi mie îmi plac. Au cea mai bună carne care există în lume; nu se compară nimic cu o veveriţă cenuşie, mai ales 
când mănâncă fag, sau hicori, sau ceva de genul acela.  

11 Astfel puşca mea s-a dereglat. Acum, o puşcă este un lucru ciudat cu care să ai de-a face. Este-este ceva care 
elimină încordarea de pe nervii mei şi altele. Acum, la alţii nu le-ar păsa deloc despre asta.  

12 Şi eu cred graţiosul nostru frate Oral Roberts, cred că el joacă golf, şi la fel fratele Billy Graham. Ei joacă golf. 
Aceea m-ar călca pe nervi, acolo afară cu acele femei îmbrăcate pe jumătate şi alte lucruri, acolo. Nu aş suporta aceea, 
ideea este... Dar acum, poate, acei fraţi... Nu vreau să spun că ei se duc acolo pentru acel scop, vedeţi. Nu, pentru că ei 
sunt-ei sunt-ei sunt domni, ei sunt fraţi Creştini. Dar doar să merg prin apropiere acolo, nu aş putea suporta aceea, 
vedeţi. Asta ma-...  

13 Şi a juca golf, eu-eu... asta mi se pare că este pentru-este pentru femei, sau ceva, vedeţi voi. Să loveşti o minge cu 
băţul şi să alergi acolo. Acum, acei fraţi ar putea să se gândească acelaşi lucru: "să stai în jur, să te preocupi cu o puşcă 
veche." Ei bine, ştiţi că noi suntem făcuţi diferiţi.  

14 Şi astfel această puşcă, cea mai mică vibraţie de orice fel, o va deregla. Poţi să tragi şi să baţi o pioneză cu aceasta, 
şi săţi pui degetul pe ţeavă, aceasta va-aceasta doar îţi va ruina împuşcătura, vedeţi. Aşa-i cum... cât de exactă trebuie 
să fie. Nu îţi poţi pune braţul în jurul antebraţului; o laşi să se niveleze în mâna ta.  

Şi atunci spuneţi, "Ce are toată asta de-a face cu ce te întrebăm noi?" Dar eu încerc să vă aduc la ceva mai întâi, să 
am un context.  



15 Acum, într-o zi s-a dereglat, şi am făcut tot ce am ştiut cum să o fac... să o aduc înapoi din nou. Am încercat să 
repar patul puştii. Am încercat să o strâng, să o desfac, şi orice altceva.  

16 Şi o .22 nu o poţi încărca manual, pentru că capsa este în cartuş şi tu trebuie să iei muniţie încărcată din fabrică. 
Acum, unde noi încărcăm pe cele care au-cartuşele mari, unde putem scoate capsa afară şi să facem o recalibrare şi aşa 
mai departe, ei bine, noi-noi putem încărca aceea şi să tot schimbăm prafurile, şi gramajul, şi greutatea gloanţelor, 
până când o aducem până unde va ţinti ce va ţinti, sau fie că atunci începem cu patul puştii şi aşa mai departe. De 
aceea noi nu am putut să o facem la aceea. Dar am spus, "Ei bine, poate am stricat patul puştii. O voi trimite înapoi la 
Winchester Company."  

17 Am înapoiat-o la Winchester Company, şi ei mi-au scris o scrisoare, care o păstrez doar pentru o-o comemorare a 
acesteia. Au spus, "Reverend Branham, acest Model 70 Winchester nu a fost făcut să fie o armă de ţintă." Vedeţi. Au 
spus, "Aceasta va grupa un inch... un grup de şapte focuri, va grupa un inch la douăzeci şi cinci de iarzi." Şi au spus, 
"Nu o vei obţine niciodată mai bine de atât, pentru că aceea este perfect pentru acel tip de armă; un inch la douăzeci şi 
cinci de iarzi."  

18 Ştiam că aceea era greşit. Eu am pus deja nouă focuri, o gaură în cealaltă, la cincizeci de iarzi cu aceasta. Şi aceea 
era Winchester Company care a făcut-o.  

19 Acum, se pare că cineva ar spune, "Ei bine, dacă inginerii brevetează acea armă, şi ei ar trebui să ştie ce este în 
aceasta, şi dacă ei au fabricat arma, atunci de ce ai face tu... ?"  

20 Asta-i ce mi-a spus soţia mea. A spus, "Billy, de ce te-ai ocupa tu cu acea armă, după ce omul care a proiectat-o şi 
a făcut-o, şi ştie chiar cât gaz este în fiecare proiectil şi fiecare inel care este în acesta şi toate celelalte, cum-cum ai 
încerca tu să conteşti cuvântul lor?"  

21 Am spus, "Ei bine, scumpa, nu de mult mi-ai pus o întrebare din Biblie, şi tu aveai răspunsurile în spatele Bibliei. 
Şi m-ai întrebat, 'I-a dat Dumnezeu lui Abraham acel pământ care El ia promis?'" Şi-şi, sau, m-a întrebat ea.  

Şi am spus, "Nu, El nu i-a dat niciodată părnâtul. El i l-a promis lui, dar el niciodată-el niciodată nu a stăpânit nimic 
din acesta. Nu l-a primit niciodată."  

Şi astfel ea a spus, "Oh, eu te-am prins cu aceea." A spus, "Iată răspunsul, 'El i l-a dat lui."'  
22 Am spus, "Deschide la Fapte 7. 'Nici măcar atât un loc cât să-şi pună piciorul."' Aşa este, acesta-acesta nu i-a fost 

dat lui. Acum, vedeţi, uneori notările noastre, răspunsurile oamenilor pot fi greşite.  
23 Şi omul care face arma poate fi greşit, pentru că eu ştiam deja că am bătut nouă pioneze la rând într-o bucată de 

hârtie în aceeaşi gaură la cincizeci de iarzi cu acea armă. Şi ei au spus dacă şapte gloanţe acoperă... tu iei un inch la 
douăzeci şi cinci de iarzi, jumătate din distanţă, nu vei reuşi niciodată să faci mai bine. Pentru mine ei erau greşiţi, fie 
că sunt maeştrii armei sau nu, pentru că eu ştiam mai bine, vedeţi.  

24 Şi m-am aşezat sub un copac într-o dimineaţă, şi Fratele Wood şi Fratele Charlie, care vânează cu mine, şi erau 
veveriţe peste tot. Ei bine, am tras către una cu două zile înainte de asta şi i-am ratat ochiul; l-am nimerit mult mai jos 
în obraz. Desigur, am ucis veveriţa la fel de moartă ca şi cum dacă aş fi ţintit-o în ochi, dar puşca era dereglată, pentru 
mine. Asta mă agită, pentru că dacă acea armă nu este calibrată perfect, eu-eu... nu mă ajută cu nimic să merg să vânez 
(Vedeţi?), pentru că eu nu vânez pentru carnea acesteia oricum. Eu-eu vânez doar pentru sport.  

25 Şi astfel am spus, "Aceea-i... Este..." Eu şedeam sub un copac, un copăcel aplecat. Aş putea să merg la acesta în 
această dimineaţă, acolo în munţii din Kentucky. Şi şedeam în spate sub acel copac, ascultându-l pe Charlie aici care 
continua doar să tragă. Ei ar... Nu-mi pasă în ce parte a veveriţei trăgeau, doar aşa ca să puşte veveriţa. A lor... dacă 
grupul lor... arma forma un grup oricum, astfel încât să nimerească veveriţa. Şi dacă aceasta-dacă era în şolduri, sau în 
partea centrală, sau oriunde o nimerea, era în regulă.  

26 Şi astfel... şi am spus, "Ei bine, acum, asta nu..." Eueu chiar nu am putut suporta asta. Şi m-am aşezat acolo. Mam 
gândit, "Ia uite cum se distrează băieţii aceia." Şi lor le place să vâneze chiar la fel de mult ca şi mie, şi ei amândoi 
sunt buni, trăgători buni. Sunt oameni grozavi, ei amândoi Creştini, umpluţi cu Duhul Sfânt, şi chiar oameni buni; unii 
dintre oamenii de cel mai înalt calibru. Şi acei fraţi acolo sus se distrau cel mai tare, împuşcând veveriţe. Şi erau 
veveriţe care săreau printre copaci chiar lângă mine.  

27 Ei bine, am spus, "Atunci de ce aş face un lucru ca acela? Să stau aici, şi iată-mă şezând aici plângând, chiar 
lacrimi curgându-mi pe faţă. Iată-i acolo, şi aici eu nici măcar nu pot nimeri ţinta." Şi m-am ridicat şi am spus, "Tată 
Ceresc, de ce m-ai făcut Tu aşa, o persoană mică nervoasă, supărată? Şi apoi harul Tău mi-a dat literalmente milioane 
de prieteni," vedeţi. Şi am spus, "De ce ai face Tu din mine o persoană de felul acesta?"  

Şi am început să plâng chiar tare atunci, şezând sub un copăcel aplecat, exact, unde începea un munte.  
28 Şi-şi ştiam, în curând băieţii aceia vor atinge limita lor de veveriţe, şi se vor întoarce. Şi acolo eu şedeam acolo, 

doar... Oh, nu a fost... dar eu-eu chiar nu am avut curajul să trag spre una din ele, pentru că, mă temeam că o voi răni, 
ştiţi, şi ea va-va fugi, vedeţi.  

29 Şi eu doar... şi puşca mea, eu aş pentru... Un sezon nu este foarte lung, şi atunci eram, pentru, ei bine, jumătate din 
sezon era trecut încercând să repar acea puşcă. Am trimis luneta, am avut-o la analizat, şi au spus, "Acea lunetă este 



perfect în ordine."  
30 Ei bine, ştiam că era puşca, pentru că aruncă una, într-o parte, şi una, în alta. O lunetă cu greu nu ar face asta. 

Astfel am şezut jos acolo şi eu-eu doar am plâns.  
31 Şi după ce am şezut acolo puţin, îmi ţineam capul cumva înainte, L-am auzit vorbindu-mi. Acum, voi toţi aţi stat 

seara trecută în adunări; aţi văzut cum a putut El să meargă în audienţă, oriunde acolo, oriunde m-a dorit El, să spun 
oamenilor tot despre stările lor, şi cine erau ei, şi de unde vin, şi ce au făcut, şi ce va fi. Aţi văzut vreodată ca să dea 
greş? Nu greşeşte niciodată; nu poate, pentru că este El. Bine, atunci, El îmi vorbea. Şi El a spus-El a spus, "Eu te-am 
făcut în acest fel pentru un scop."  

32 Şi am spus, "De ce m-ai făcut Tu aşa, Doamne, pentru un scop, să fiu agitat? Şi singurul lucru care îl am ca să mă 
relaxez afară de la adunări este să vin aici şi să vânez. Şi Tu m-ai lăsa..." Vedeţi, Dumnezeu face ca fiecare lucru să 
lucreze spre binele celor care îl iubesc pe El, vedeţi. El a vrut să îmi spună ceva. Aşa-i cum acea armă trebuia să se 
deregleze, ca să ajungă chiar acest lucru la mine.  

A spus, "Ei bine..."  
33 Am spus, "Arma mea," am spus, "Doamne, Tu eşti Singurul care o poate repara." Am spus, "Tu eşti Singurul care 

ar putea să mă ajute, pentru că Compania normală Winchester spune că nu se va grupa decât un inch la douăzeci şi 
cinci de iarzi. Şi, Doamne, eu ştiu asta: eu-eu am tras la cincizeci de iarzi şi am bătut nouă pioneze la rând. Vezi? Eu 
ştiu diferit de aceea."  

34 El a spus, "Acela-i motivul pentru care te-am făcut în acel fel." A spus, "Tu vezi? Tu... Eu te-am făcut aşa în acel 
fel... pentru un scop." Acum, şi iată ce era. Vedeţi? Dacă am ştiut că va bate o pioneză la cincizeci de iarzi, mie nu îmi 
pasă cine spune ceva diferit, eu ştiu că o va face, dacă poate ajunge în condiţia potrivită; dacă echilibrul, glonţul, şi-
şi... toate balisticele armei pot fi studiate şi reparate. Pentru că a făcut-o o dată; dacă a făcut-o o dată, o va face din 
nou.  

35 Ei bine, acolo-i unde El mi-a făcut de cunoscut, atunci, El m-a făcut în acel fel din cauza însărcinării care mi-a dat-
o El pentru aceste zile în care trăiesc; că eu doar nu pot merge la o biserică denominaţională şi să mă unesc cu una, 
când ei doar se vor împrăştia: "Ei bine, biserica spune asta este în regulă şi ei acceptă asta."  

36 Dacă-dacă-dacă Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, dacă a bătut glonţul acolo, îl va bate din nou. Mie nu 
îmi pasă ce spun ei. Vedeţi? Trebuie să existe o cale că El este aceeaşi Persoană. El este acelaşi lucru. Puterea Lui este 
aceeaşi.  

37 Acum, când atingeţi un loc ca acesta, Matei 28:19, despre care mă întrebaţi în această dimineaţă, Fapte 2:38. Isus 
i-a însărcinat pe ucenicii Lui aici: "Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cel ce crede 
şi se botează va fi mântuit." Acum, asta este Marcu 16, de unde citez. Şi acum, asta-i când El i-a însărcinat. Şi El nu a 
menţionat deloc cum să boteze acolo. Marcu nu a scris asta deloc.  

38 Dar Matei a spus, Matei 28:19, El a spus, când El li sa arătat, şi atunci, şi aşa mai departe, şi i-a însărcinat să 
meargă să boteze, El a spus, "Duceţi-vă deci, învăţaţi toate naţiunile." Şi traducerea corectă este că, este, "faceţi 
ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească tot 
ce Eu v-am poruncit."  

Şi zece zile mai târziu Petru a spus, "Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos." Acum, 
acolo este o contradicţie directă!  

39 Acum, cei mai mulţi oameni vor spune, "Bine biserica mea învaţă, 'Fiţi botezaţi, în numele de Tată, Fiu, Duh 
Sfânt.' Seminarul din care am ieşit m-a învăţat asta, aşa că acela-i felul cum o voi face."  

40 Pentru mine aceea nu este corect. Eu lovesc aici şi lovesc acolo. Eu fac un-un grup de patruzeci de inci. Aceea nu, 
face Scripturile corecte. Aceasta trebuie adus la zero. Aceasta trebuie să fie zero. Bine, atunci, cum va fi adus la zero 
când Matei a spus, "Botezaţi, în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi Petru a spus, "Botezaţi, în Numele Domnului 
Isus," ei amândoi ucenici, unul, un cărturar, şi celălalt, un apostol?  

41 Şi atunci, fiecare persoană din Biblie care a fost botezată după aceea, a fost botezată în Numele lui Isus Cristos. Şi 
cei care au fost deja botezaţi de Ioan au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos, înainte 
ca să primească Duhul Sfânt.  

42 Bine, am spus, "Vedeţi, voi sunteţi-voi nu sunteţi la zero acolo." Iată ceva chiar acum. Dacă credem că Biblia este 
Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, nu o putem face să se împrăştie peste tot pe o bucată de hârtie şi apoi să fie la 
zero.  

Voi mă înţelegeţi? Trebuie să nimerească ţinta, sau nu nimereşte. Dacă este afară, este afară.  
43 Bine, de ce s-a întors Petru în jur şi a făcut ceva ce Isus i-a spus să nu facă? şi apoi Dumnezeu a recunoscut asta şi 

le-a dat Duhul Sfânt, când-când Isus a spus, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului şi al Sfântului Duh," şi Petru a spus, 
"Nu, botezaţi-i în Numele lui-lui Isus."  

44 Acum, voi-voi nu puteţi face aceea să lovească ţinta. Vedeţi? Acum, este ceva greşit pe undeva, surori. Vedeţi? Fie 
că unul a minţit, sau... Care a minţit? Care a fost? Acum, pentru mine asta doar nu va funcţiona.  



45 Întocmai cum este cu: "Este botezul Duhului Sfânt dovada vorbirea în limbi, sau nu este?" Unii spun, "Da," şi unii 
spun "Nu." Ce spun Scripturile despre asta? Trebuie să fie la zero! Eu găsesc acolo, unde, unii au vorbit în limbi, şi 
unii nu. Ei bine, ce este?  

46 Altă întrebare remarcabilă: "Sunt femeile să fie predicatoare, da, sau nu?" Într-un loc spune, "Eu voi turna Duhul 
Meu peste toată făptura; fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci." Un altul a spus, "Interzic, să nu, vorbească o femeie 
în biserică," chiar. Vedeţi?  

47 Acum, aceea nu se centrează. Nu se centrează, astfel ei... Doar să nu o lăsaţi aşa pentru că seminarul, fabrica, a 
spus că era, este, "Asta e tot atât de bună cât vei putea obţine." Nu, domnule. Nu, domnule. Aceasta trebuie să fie la 
zero, sau nu este bună. Bine, acum dacă era la zero pentru ei, va fi la zero pentru mine. Dacă a fost la zero o dată şi a 
adus rezultate să declare învierea lui Isus Cristos cu putere şi semne şi minuni şi miracole, o va face din nou.  

48 Acum, pe undeva noi am... noi am... avem prea mult static pe ţeavă. Vedeţi ce vreau să spun? Acesta este un mod 
nepoliticos de a o exprima, despre tragerea cu o armă, dar eu sunt doar, eu fa-... punând aceea ca fundament ca voi să 
înţelegeţi ce vreau să spun. Este static pe ţeavă pe undeva; nu este aşezată bine; praful este ori prea mult ori prea puţin; 
sau fie că un şurub este strâns şi celălalt slăbit, sau unul prea slab şi celălalt strâns; şi este ceva în neregulă pe undeva. 
[Un bărbat vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Da, da, da, poate fi tipul din spatele trăgaciului, este corect. Dar acum, 
ce este atunci?  

49 Acum, dacă este o contradicţie în Cuvântul lui Dumnezeu aşa de categorică cum este aceea, atunci nu este 
Cuvântul lui Dumnezeu care îl cunosc eu. Dacă El Se poate încurca, şi să încurce Cuvântul Său, şi să Se confunde, El 
nu este infinit, El este finit ca şi mine.  

50 Acum, este asta corect? Acel Cuvânt ori trebuie să fie corect şi fiecare părticică din Acesta corect şi Acesta adus la 
zero, sau acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu.  

51 Acum, de multe ori oamenii spun, "Bine, vezi, Petru era tot entuziasmat când a spus botezaţi, în Numele lui Isus, 
pentru căcă, de fapt, Matei a spus exact ce a spus Isus. Nu ne pasă ce a spus Petru."  

52 Ei bine, atunci, dacă Petru şi Isus nu erau în linie unul cu celălalt, atunci restul Evangheliilor s-ar putea să nu fie în 
linie una cu alta. Dacă un Cuvânt din Acela îl contrazice pe celălalt, atunci Acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu, al 
Dumnezeului care îl cunosc eu.  

53 [Cineva spune, "Poate Ioan a făcut câteva greşeli." – Ed.] Da, Ioan s-ar putea să fi făcut câteva. Care era corect? La 
urma urmei a fo-... Nu ştiu dacă Isus a spus asta sau nu. Vedeţi? Matei a scris-o. Marcu nu a spus nimic privitor la 
asta, Luca nu a spus niciodată nimic despre asta, şi Ioan nu a spus nimic despre asta, dar Matei a spus. Bine, atunci 
poate toată Evanghelia lui Matei era greşită, şi a lui Luca. Bine, atunci, care este corectă şi greşită? Vedeţi în ce vă 
băgaţi? Nu, domnule, Aceasta toată trebuie să fie corectă.  

54 Atunci mă întreb, de ce ar scrie Dumnezeu un Lucru ca acela, să lase să fie încurcat? Chiar Isus a mulţumit Tatălui 
Său că El a ascuns lucrul acesta de ochii celui înţelept şi prudent, şi l-a descoperit pruncilor care ar învăţa. Acum, este 
făcut aşa ca să-i scoată pe cei înţelepţi de pe pistă. Dar Cartea este o descoperire.  

55 Acum, ca atunci când mă duc în străinătate şi soţia mea îmi scrie o scrisoare şi eu mă aşez. Ea a spus, "Dragă 
Billy, eu şed aici în seara aceasta; copiii sunt în pat. Mă gândeam să îţi scriu câteva rânduri ca să îţi spun ce am făcut 
azi şi cum ne descurcăm. Suntem încrezători că Dumnezeu te binecuvântează," şi tot aşa. Acum, eu citesc din rânduri 
ce scrie ea. Dar eu sunt atât de îndrăgostit de soţia mea, şi ea este atât de îndrăgostită de mine, indiferent ce aş scrie eu, 
noi putem citi printre rânduri ce vrem să spunem.  

56 Ei bine, acela-i felul cum este scrisă Biblia: printre rânduri. Ştiţi despre multe din predicile mele, ca despre 
Dumnezeu când i-a transformat pe Abraham şi pe Sarah din nou în tineri, voi ar trebui să-voi trebuie să citiţi printre 
rânduri să vedeţi cum, ce spune Scriptura. Trebuie să ştiţi. Dar aceasta nu va ieşi niciodată din rând. Vedeţi? Printre 
rânduri va aduce doar rândurile laolaltă şi o va face un singur tablou mare.  

57 Acum, trebuie să fie o relaţie de dragoste cu Dumnezeu înainte ca să o înţelegeţi vreodată, pentru că Duhul Sfânt a 
scris Biblia; şi Biblia a spus că Aceasta nu este de interpretare personală, ci Ea este inspirată.  

58 Acum, la întrebarea voastră. Aveţi voi o Biblie? Aveţi toţi o Biblie? Acum, primul... [Cineva vorbeşte cu Fratele 
Branham – Ed.] Nu, asta este în regulă. Dacă voi-voi-voi-voi puteţi însemna, sau doar... Acum eu voi da câteva 
ilustraţii, dacă nu vă deranjează. Şi cu aceasta, atunci, voi veţi-voi veţi vedea de ce. Acum, vreau să vă pun o întrebare 
surorilor.  

59 Vreau să fiţi atât de libere cât de libere se poate. Acum, rămâneţi pe acest subiect pe seama acestei benzi, pentru că 
vreau să spun că am putea să mergem pe dovada iniţială şi toate celelalte în acest fel. Dar lăsaţi-o... Vom face o altă 
bandă pentru aceea (Vedeţi?) cândva. Dar aceasta, noi vorbim despre botezul în apă.  

60 Acum, pare ca şi cum Matei şi Petru, dacă ar fi tras la aceeaşi ţintă, ei erau mult pe lângă linie pe undeva.  
61 Acum, acum voi lua în-în Biblia mea şi voi citi. Şi-şi voi surorilor, dacă vreţi să citiţi Aceasta, doar aveţi... v-ar 

place... voi vreţi Biblia sau vreţi să o însemnaţi sau orice altceva, să faceţi cum vreţi. Şi apoi eu am să-am să vă aduc... 
Vreau ca voi atunci să-să... după ce faceţi asta, să o notaţi. Şi apoi dacă există yreo întrebare, vreau să fiţi sigure şi-şi 
să mă întrebaţi acum. Întrebaţi-mă, astfel dacă la orice timp în viitor, pe această bandă, dacă cineva va trebui să vă 



pună o întrebare, veţi putea să fiţi în stare să reveniţi şi să explicaţi lucrul acesta.  
62 Acum, pentru a putea corecta aceste persoane şi să aducem acestea două corect, Vreau-eu vreau să... trebuie să... 

poate... ca aproape să îrnbin împreună două subiecte.  
63 Acum, acum, în Matei 28:19, acum, aceea este ultima carte a Bibliei, sau, ultima carte din Matei, ultima parte din 

Matei. Acum, să citim ultimele versete, versetul al 18-lea:  

Şi Isus a venit şi a vorbit cu ei, spunând, Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Toată puterea mi-a fost 
dată în cer şi pe pământ.  

64 Ei bine, mă întreb dacă, atunci a luat El toată puterea lui Dumnezeu atunci? Căci toată puterea atât în Cer cât şi pe 
pământ este în-este în El acum. "Toată puterea atât în Cer cât şi pe pământ îmi este dată Mie." Unde este Dumnezeu 
cu puterea Lui? Acum, putea Isus să mintă? El nu putea minţii. Dacă El a minţit, atunci noi unde ne aflăm?  

65 Acum amintiţi-vă, ţineţi... ţineţi aceasta în minte, că, Biserica viului Dumnezeu, nu denominaţiunea, Biserica 
viului Dumnezeu este zidită pe descoperire spirituală. Acum, voi găsiţi asta în Sfântul Matei 17, sau, Sfântul Matei 16 
este, unde El a spus-El a spus "Cine zic oamenii că sunt Eu?"  

A spus, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu," a spus Petru.  
66 El a spus, "Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona. Nu carnea şi sângele (seminarul, altcineva) ţi-a descoperit lucrul 

acesta, ci Tatăl Meu care este în Cer. Tu eşti Petru. Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea."  
67 Acum, vedeţi, cea Catolică spune, "pe Petru"; dacă este aşa, atunci, el a decăzut. În regulă, cea Protestantă a spus, 

"pe Isus." Dar nu ca să fiu diferit, dar ca să îndrept lucrul: nici pe Isus nici pe Petru, ci pe descoperirea spirituală: "Nu 
Carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit lucrul acesta."  

68 Atunci în Cuvântul care este scris în pilde şi orice altceva poate fi numai descoperit, şi singurul adevăr care va fi 
vreodată cunoscut, este prin o descoperire spirituală. Şi dacă descoperirea voastră nu o leagă împreună, atunci 
descoperirea voastră este greşită. Vedeţi? Trebuie să se îmbine.  

69 Ca şi cum aţi pune un puzzle împreună, şi nu aţi avea nimic deoparte aici ca să-să vă uitaţi ce era... veţi avea toate 
scenele amestecate. Aţi spune, "Ei bine, cred că asta merge aici, cred că asta merge acolo." Aceea este mintea umană. 
Primul lucru ce-l şti, scena ta ar fi greşită: ar fi o vacă care mănâncă iarbă în vârful unui pom. Vedeţi? Astfel asta-asta 
nu ar funcţiona. Vedeţi? Dar dacă voi veţi... dacă ai ceva aici după care să te iei, după ce să te iei! "Bine, acum," voi 
spuneţi, "oh, Dumnezeu mi-a descoperit ceva." Dacă nu este conform cu acest Cuvânt, şi să lege Cuvântul împreună, 
atunci descoperirea ta este greşită.  

70 În Vechiul Testament, dacă un profet a profeţit, dacă un visător a visat un vis, nu contează cât de real părea, mai 
întâi, înainte ca biserica să-l fi acceptat vreodată, a trebuit să fie dovedit de Urim şi Tumim. Ştiţi asta, acel pieptar al 
lui Aron unde se reflectau luminile. Acum, când acea preoţie s-a încheiat, Urim şi Tumim s-a dus cu aceasta. Dar noi 
avem un nou Urim şi Tumim; acela este Cuvântul lui Dumnezeu.  

71 Şi dacă descoperirea voastră nu se leagă, şi tu spui, "Dumnezeu mi-a descoperit că ar trebui să fiu botezat, în 
numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," dacă aceea nu se leagă cu Cuvântul, de la Genesa la Apocalipsa, şi să Se lege 
împreună, atunci descoperirea ta este greşită.  

72 Tu spui, "Dumnezeu mi-a descoperit că ar trebui să fiu botezat în Numele lui Isus." Dacă asta nu se leagă cu 
Cuvântul, atunci Urimul şi Tumimul nu o susţine. Nu contează cât de real pare, Acesta este Cuvântul autentic. Acesta 
este Urimul şi Tumimul lui Dumnezeu.  

73 Acum, "Şi Isus..." Din nou citez, repet: "Şi Isus a venit şi a vorbit cu ei (versetul al 18-lea), spunând, Toată puterea 
Îmi este dată în Cer şi pe pământ. De aceea duceţi-vă, învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în Numele Tatălui, şi al 
Fiului, şi al Duhului Sfânt: Învăţaţi-i să păzească toate lucrurile orice vam poruncit Eu: iată, Eu sunt cu voi 
întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii. Amin."  

74 Acum, eu vreau să vă cer ceva, acum doar... Acum, asta este Matei 28:19, Scriptura care îmi cereţi să o explic, 
care o avem în vedere aici în această dimineaţă. Acum, să citim asta cu atenţie, doar să nu-să nu treceţi peste aceasta. 
Citiţi-o cu atenţie. Acum, urmăriţi atenţi. "De aceea duceţi-vă, învăţaţi toate naţiunile, botezaţi-i în Numele Tatălui, şi 
al Fiului..." Acum, nu-nu "în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt." Acela-i felul cum botează 
oamenii-botează în acel fel. Aceea nici măcar nu este Scriptural. Vedeţi, nu este, "în numele Tatălui, numele Fiului, în 
numele Duhului Sfânt." Aceea-i greşit. Aceea nu este Scriptural. Şi nu este, "numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Este, 
"în Numele," n-u-m-e, singular; Nume. Priviţi, în timp ce priviţi cu toţii, "în Numele." În regulă.  

75 Acum, acum, dacă există pe undeva că nu înţelegeţi... Eu aştept ca Sora Sewell acolo să o găsească. O ai acolo? 
Matei 28:19, versetul al 19-lea. Acum, Soră Sewell, eu cred că tu ai fost cea care ai chestionat asta cel mai tare. Acum, 
spune aceea, "În numele Tatălui, Fiului..."? Spune, "În numele Tatălui, în numele Fiului..."? Nu. "În Numele Tatălui, 
şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Nu în numele, punând un nume înaintea fiecăruia, ci doar în Numele Tatălui, şi al 
Fiului, şi al Sfântului Duh. Acum, acum ne dăm seama, atunci, că trebuie să fie un Nume acolo, pentru că a spus un 
Nume.  

76 Bine, eu vreau să vă întreb, în care dintre acele nume ar trebui să botezăm, atunci? Acum, este "tată" un nume? Nu, 



deci nu am putea boteza "în numele Tatălui," pentru că "tată" nu este un nume, nu-i aşa?  
77 Bine, "în numele Fiului," atunci, am spune noi. Este "fiu" un nume? Eu sunt un fiu, tu eşti un fiu, el este fiu, 

corect? "Fiu" nu este un nume, nu-i aşa?  
78 Bine, "Duhul Sfânt" atunci; "în numele Duhului Sfânt." Bine, aici... Bine... Să spunem, "Sf-... în numele Duhului 

Sfânt." Acel "Duhul Sfânt," este un nume? Nu; este ceea ce este Acesta. Noi suntem cu toţii oameni. Asta-i ce este 
Acesta; Acesta este Duhul Sfânt. Dar "Duhul Sfânt" nu este un nume; este ceea ce este Acesta. Noi suntem toţi 
oameni, dar nu sunt numele noastre. Vedeţi? Nu. Este aceasta... acolo sunt trei titluri, atunci, nu-i aşa?  

79 Bine, atunci, ce fel de lucru avem noi aici, atunci? El-El a spus, "Botezaţi în Numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt." Bine, dacă "Tatăl" nu este un nume, şi "Fiu" nu este un nume, şi "Duhul Sfânt" nu este un nume, ei nu 
sunt nume. Aşadar nu aţi putea folosi acelea ca un nume, pentru că nu există un nume în aceasta de la bun început. 
Acum ca... Voi înţelegeţi asta? Ele nu sunt nume. Ele sunt...  

80 Întocmai cum eu sunt... Ei mă cheamă "Reverend." Unii mă chemă un profet. Unii mă cheamă un predicator. Ei 
bine, acum... Da, eu sunt un tată, sunt un fiu, sunt un om; dar numele meu este William Branham. Dar-dar reverend, 
profet, sau, reverend, prezbiter, şi slujitor, sunt titluri care îmi aparţin. Ei bine, acelea aparţin şi multor altora. Ca 
suflet, trup, şi duh, acelea îmi aparţin, şi mie. Dar aparţine lui, lui, ei, ei, şi la toţi. Vedeţi? Sunt toate la fel. Vedeţi, 
sunt titluri dar acela nu este numele meu. Acela nu este numele vostru. Suflet, trup, şi duh nu sunt numele vostru. 
Aceea nu este ceea ce... este ceea ce sunteţi voi, dar nu este numele vostru.  

81 Bine, tu eşti o doamnă. Tu eşti o mamă. Tu eşti o soţie, o fiică. Da, toate acele lucruri, acele, aceea este-aceea este 
exact ceea ce eşti tu. Şi să spunen tu... Eu te-am chemat întotdeauna "Doctor." Tu erai o asistentă. Să spunem că eşti 
un doctor. Ei bine, tu eşti şi o mamă, dar acesta nu este numele tău. Dacă doar aş scrie "doctor," există mulţi doctori. 
Dacă aş fi scris "asistentă," există multe asistente. Vedeţi? Dar acela totuşi nu este numele tău. Astfel când cineva 
spune că a fost botezat în numele Tatălui, Fiului şi al Sfântului Duh, dacă s-ar gândi numai, nu este nici măcar un 
mintal... Nu este-nu este nici măcar-nu este corect nici măcar mintal: un nume de Tată, Fiu, Duh Sfânt.  

82 Este chiar cum spune Catolicul, "Fiul Etern," Forma de Fiu Etern a lui Cristos. Cum poate avea sens cuvântul? 
Cum poate fi El Etern şi să fie un Fiu? Fiu: care era "născut din." Etern nu a avut nici început nici sfârşit.  

83 Dacă ei spun că există un iad Etern, Biblia a spus că iadul a fost creat, atunci cum poate fi acesta Etern? Nu există 
nici un iad Etern; iadul a fost creat pentru diavolul şi îngerii lui; nu un iad Etern. Tot ce începe, se sfârşeşte. Iadul 
poate arde o sută de miliarde de ani, dar acesta trebuie să aibă un sfârşit, pentru că tot ce începe, se sfârşeşte.  

84 Acela-i motivul că noi nu putem muri, pentru că noi suntem parte din Dumnezeu, odrasle ai Lui, fii şi fiice. Noi 
avem Viaţă Eternă, Viaţa lui Dumnezeu. Aceasta nu a început niciodată, nu se va sfârşi niciodată. Înţelegeţi?  

85 Acum, asta este destul de tare. Dacă nu înţelegeţi asta şi mă tem că vă scot pe o ramură aici pe undeva, cum aş sta 
de vorbă cu clericii. Acum, dacă nu înţelegeţi, spuneţi-mi, pentru că de obicei vorbiţi cu clericii aşa. Vedeţi? Dar, 
vedeţi voi femeilor, voi doar m-aţi întrebat, şi voi sunteţi prietenele mele. [Surorile răspund – Ed.]  

86 În regulă acum, eu încerc... Voi sunteţi-sunteţi toate educate, şi sunteţi-sunteţi toate deştepte. Şi eu-eu nu vreau să 
luaţi aceasta "pentru că Fratele Branham a spus aşa." Acum, eu sunt o fiinţă umană. Da, eu vreau ca voi să luaţi 
Cuvântul. Şi dacă puteţi găsi pe cineva care să doboare acel Cuvânt, aduceţi-l la mine; dacă puteţi găsi pe cineva care 
spune să există o contradicţie în Cuvântul lui Dumnezeu, aduceţi-l la mine. Este... aceasta-aceasta-aceasta doar nu va 
fi. Aceasta-aceasta nu va fi, nu este nevoie să încercaţi, pentru că nu este acolo, vedeţi.  

87 Acum, cum ar putea fi cineva botezat...? Vreau să vă întreb doamnelor ceva chiar acum, sau, şi pe voi bărbaţilor: 
Cum ar putea cineva să fie botezat în numele Tatălui, Fiului, şi al Sfântului Duh? Cum aţi putea fi botezaţi în numele 
Tatălui, Fiului, Sfântului Duh? Nu vedeţi baza acestui lucru? Nu există un astfel de lucru ca numele Tatălui, Fiului, 
Sfântului Duh. Acelea-acelea-acelea sunt titluri. Vedeţi? "Crin..." De ce nu spuneţi doar "Crinul cel din Vale, 
Trandafirul din Saron, Steaua Dimineţii, Alfa, Omega"? Ar fi la fel. Sau aţi putea fi botezaţi tot atât de bine, spunând, 
"Eu te botez în numele de Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul." Ar fi la fel de bine, acesta-i un titlu. "Eu te botez în 
numele Crinului din Vale, al Stelei Dimineţii, şi al Trandafirului din Saron." Ar fi chiar la fel, sunt titluri. Dar noi ştim 
Cui îi aparţin, dar există... ar putea fi multe stele de dimineaţă, şi crin din văi şi trandafir din Saronuri. Vedeţi? Deci, 
nu un... Tată, Fiu, Duh Sfânt, este-este... aceea, sau, om, suflet, trup, şi duh, sau orice altceva vreţi să îl faceţi.  

88 Acum, acum este ceva greşit aici pe undeva, nu-i aşa? Acum vedeţi că este ceva greşit aici. Nu putem înţelege asta, 
atunci, să spunem. Acum, "Duceţi-vă aşadar, învăţaţi toate naţiunile."  

89 Acum, voi sunteţi o mică audienţă plăcută, şi eu-eu vreau să instruiesc aceasta aşa ca voi să aveţi o înţelegere 
bună. Vedeţi? Pentru că nu ştiu, mulţi dintre fraţii mei s-ar putea să audă această bandă.  

90 Niciodată nu am descreştinat nici un om sau persoană pentru ideile lor despre Scriptură. Eu bazez aceasta pe: dacă 
ei sunt mântuiţi, ei se încred în Isus Cristos, fie că este Catolic, Protestant, Iudeu, sau orice este, tu eşti mântuit pentru 
că eşti născut din Cristos.  

91 Dar voi mi-aţi pus o întrebare, "De ce, Frate Branham ai boteza tu în Numele lui Isus Cristos?" În regulă. "Şi de ce 
ai desconsidera Tată, Fiu, şi Duh Sfânt?" Asta este întrebarea voastră. Şi ca fratele vostru, şi ca un slujitor al lui 
Cristos, sunt obligat prin datorie să vă răspund, în regulă.  



92 Acum, aşadar când voi aflaţi aici, ca să facă această contradicţie, acum, doar zece zile după aceasta, după ce Isus a 
spus lucrul acesta, Petru avea cheile la Împărăţie, Matei 16, găsiţi, "Tu eşti Petru, şi pe această piatră, zidesc Biserica 
Mea," şi aşa mai departe. "Şi Eu îţi dau... Eu îţi spun că tu eşti Petru, şi Eu îţi dau ţie cheile Împărăţiei: orice legi tu pe 
pământ, Eu voi lega în Cer: ce dezlegi tu pe pământ, Eu voi dezlega în Cer."  

93 Acum, acelaşi om care avea cheile, s-a schimbat drept înapoi la vreo zece zile după ce a spus Isus lucrul acesta, şi 
a spus, "Pocăiţi-vă şi să fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre." V-aţi 
oprit vreodată să vă gândiţi că Isus i-ar fi dat unui om care să fi fost atât de scrupul, cheile Împărăţiei, care să se 
întoarcă în jur şi să fi făcut viceversa, ceea ce i-a spus El să nu facă? Dumnezeul din Cer manifestat în trup, şi să-i fi 
dat cheile unui om care să fi făcut o astfel de greşeală? Chiar din prima încercare să fi făcut un lucru ca acela? Nu. Ce? 
În regulă, acum, acum doar... Acum, acum observaţi. El nu putea face aceea.  

94 Dar de ce a dat El acele chei lui Petru, atunci? El chiar a citat clar lucrul acesta: "Petru, tu nu ai învăţat lucrul 
acesta de la vreo biserică sau vreun seminar, ci a fost o descoperire care a venit din Cer, şi chiar pe această descoperire 
din Cer, pentru a îndrepta Cuvântul lui Dumnezeu, Eu voi zidi Biserica Mea." El îl cunoştea pe Petru: el nu a-el nu ştia 
matematică. Petru nu ştia algebră, poate, sau nici nu ştia el geometrie, sau-sau... Cred că Acesta a spus că el era un om 
neştiutor şi fără carte, conform cu Fapte al 4-lea capitol, sau Fapte al 3-lea capitol, eu cred. A spus, "Şi-au dat seama 
că amândoi erau neştiutori şi neînvăţaţi," el şi Ioan, cum l-au vindecat pe omul de la poarta numită Frumoasă, "dar au 
priceput că ei au fost cu Isus."  

95 Astfel vedeţi, El nu a bazat aceasta pe teologia lui de seminar ca El să-i poată descoperi lui aceasta. Ooh! Nu pe 
baza experienţei lui de seminar, pentru că el nu avea niciuna. El nu are nici astăzi. Ci El o descoperă, vedeţi, celui care 
avea descoperirea despre aceasta. Aşadar, El i-a putut încredinţa aceasta lui Petru. S-ar putea să nu fi fost în stare, să o 
încredinţeze lui Matei, sau lui Ioan, sau la restul dintre ei. Dar Petru a avut descoperirea.  

96 Astfel atunci, Petru se schimbă şi spune, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, fiecare dintre voi în 
Numele lui Isus Cristos," vedeţi, "spre iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Promisiunea este 
pentru voi." Omul care avea cheile care descuiau Împărăţia pentru prima dată, a schimbat şi a făcut viceversa, ceea ce 
a spus Isus să nu facă. Acum, este că ori el era greşit, el a făcut o greşeală, el nu a urmat Cuvântul Domnului nostru, 
sau că, el a avut o descoperire a adevărului pe care restul dintre ei... care-care era dincolo de ceea ce avea oricare 
dintre ceilalţi.  

97 Acum, să ne oprim doar înainte să mergem înapoi, doar un minut. Dacă ar fi fost greşit, de ce Dumnezeu a 
recunoscut asta atunci, şi a poruncit la toţi ceilalţi, de-a lungul Bibliei, să fie botezat în Numele lui Isus Cristos? Şi 
fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele lui Isus Cristos. Şi fiecare persoană până la organizarea bisericii 
Catolice, a fost botezată în Numele lui Isus Cristos. La Consiliul Niceean, ei au format acest botez de Tată, Fiu, Duh 
Sfânt, făcând un Dumnezeu trinitar dintr-un singur Dumnezeu adevărat, pentru a introduce a lortrinitatea lor.  

98 Şi cum Dumnezeu la început a ştiut că omul va cădea, astfel El l-a pus la libera alegere morală, ştiind, pentru că El 
Îşi putea arăta atributele de a fi un Tată, de a fi un Fiu, de a fi un Vindecător, de a fi un Mântuitor. Cum ar fi putut 
mântui El, dacă nu era ceva, pierdut? Şi în Dumnezeu erau atributele, înainte să fi existat măcar un Înger sau o 
moleculă sau orice, Dumnezeu era El însuşi, singur; dar El nu era Dumnezeu, pentru că acolo... dumnezeu este "un 
obiect de închinare," nu era nimic pentru El să venereze... nimic ca să Îl venereze. Dar atributele Sale au expus ceva şi 
a făcut un Înger. Atunci El era Dumnezeu. Apoi El a făcut un om; i-a dat libera alegere morală. El a căzut. Atunci 
când a căzut, El a devenit un Mântuitor. În cădere el a adus boala, astfel El devine un Vindecător. Vedeţi? Expune 
atributele lui Dumnezeu. Vedeţi ce vreau să spun?  

99 Acum, El de asemenea a ştiut că trebuie să existe un popor pierdut şi un popor mântuit. Trebuia să existe un botez 
fals şi un... Astfel El îl pune aici, din nou, un pom al cunoştinţei: aici este unul, Fapte 2:38; unul, Matei 28:19.  

100 Astfel, cum i-a fost descoperit lui Abel? "Abel, prin credinţă, i-a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă." El 
nu a avut nici o Biblie de urmat, astfel trebuie să fi fost descoperire la Abel. Acolo erau ambii băieţi. Dacă Dumnezeu 
cere numai o închinare, atunci Dumnezeu a fost nedrept să îl condamne pe Cain. Cain a făcut un altar, a construit o 
biserică, s-a închinat, şi a făcut o jertfă. Fiecare lucru religios pe care l-a făcut Abel, l-a făcut şi Cain. Este adevărat? 
Dar Abel, prin descoperire, i-a oferit lui Dumnezeu (Este descoperire; voi umblaţi prin credinţă.) o jertfă mai 
excelentă. De unde a ştiut Abel, că nu erau roadele de pe câmp, care le-a oferit Cain? A fost sângele care i-a scos din 
grădină. Viaţa nu era în roadă. Sângele a adus viaţa. I-a fost descoperit lui, o descoperire.  

Aici este aceeaşi bază pe care ne aşează El cum a făcut El cu ei acolo în trecut: o descoperire. Acum, acolo nu poate 
fi o contrazicere.  

101 Acum, voi toţi nu aţi fost întotdeauna Creştini. V-aţi născut păcătoşi. Îmi imaginez ca fetiţă... Eu nu-eu nu ştiu 
dacă voi aţi făcut sau nu, dar ne vom cuprinde pe noi toţi din încăpere, ca să fac o ilustrare aici acum, aşa ca voi să 
înţelegeţi. Când eraţi fete mici, să spunem că citeaţi Reviste Cu Poveşti De Dragoste. Cele mai multe fetiţe o fac. 
Orice fel de revistă; nu trebuie să fie o Poveste de Dragoste, orice poveste. Vedeţi? Frumos. Putea fi... să nu fie una 
dintre aceste poveşti moderne de librărie, ci orice poveste, chiar dacă era Romeo şi Julieta. Vedeţi? Păi voivoi-voi-voi 
citiţi o-o poveste de dragoste. Şi dacă... Vă arăt în acest mod acum, ca voi să o puteţi prinde într-o pildă.  

102 Dacă aţi ales o carte cu poveşti, şi aţi citit-o, şi a spus, "Ioan şi Maria au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi," 



bine, începi să te întrebi cine este Ioan şi Maria. Cine sunt Ioan şi Maria? Ei bine, tu ai citit doar ultimele cuvinte din 
carte; care spuneau, "Şi Ioan şi Maria au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi." Începi să te întrebi, "Cine este Ioan, şi 
cine este Maria?" Este adevărat? Acum, există numai un singur mod de a afla cine erau Ioan şi Maria, să mergi înapoi 
la începutul cărţii, să începi să citeşti. Este adevărat?  

103 Bine acum, acesta este ultimul capitol din Matei. Dacă ultima carte din Matei, El a spus, "Duceţi-vă deci, învăţaţi 
toate naţiunile, botezându-i în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi "Tată" nu este nume, şi "Fiu" nu este nume, şi "Duh 
Sfânt" nu este nume, cine sunt ei?  

104 Acum, haideţi să o luăm în dimineaţa aceasta pe acelaşi principiu cum am face cu Ioan şi Maria. Să ne întoarcem 
la începutul din Matei şi să aflăm. Întoarceţi la primul capitol din Matei, atunci, în regulă. Să vedem cine sunt Ioan şi 
Maria care au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.  

Cât timp mai este? Oh, în regulă, în regulă.  
105 Acum, acum vreau să vă întreb ceva surorilor, aşa cum vă uitaţi la mine, voi fraţilor. Cine era Tatăl lui Isus 

Cristos? Dumnezeu era. Este asta adevărat? Era Dumnezeu Tatăl Lui? În regulă, domnule; Dumnezeu este Tatăl Lui, 
noi toţi suntem de acord cu asta. Eu cred cu toată inima mea că Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. În 
regulă, acum noi vom vedea dacă Biblia spune că Dumnezeu este Tatăl Lui.  

106 Acum, Isus a spus, "Duceţi-vă aşadar, învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului 
Sfânt." Eu aşez aici aceste trei cutii de benzi. Acesta este Tatăl, acesta este Fiul, acesta este Duhul Sfânt. Acum, voi-
voi puteţi vedea toţi bine?  

107 Acum, eu vreau să, eu o să vă interoghez doar un minut, să văd dacă aţi ascultat ce am spus. Cine este acesta de 
aici? [Audienţa spune, "Duhul Sfânt." – Ed.] Duhul Sfânt. Cine este acesta de aici? [Audienţa spune, "Tatăl".] Cine 
este acesta de aici? [Audienţa spune, "Fiul."] Acum, Cine este acesta? [Audienţa spune, "Tatăl."] În regulă, am vrut 
doar să văd dacă voi-dacă voi chiar o prindeţi clar acum. Acum, acum, acesta este Fiul lui Dumnezeu, este asta 
corect? În regulă, acum, acesta de aici ce este? [Audienţa spune, "Tatăl."] Acela este Tatăl Domnului Isus Cristos. 
Este aceea corect? Acela era Tatăl Lui. Eu cred că El este cel născut din fecioară, Fiul pur al Dumnezeului cel viu.  

108 Dumnezeu, Tatăl nostru, care este marele Duh care niciodată... El era... nu a avut niciodată o formă, chiar. Vedeţi, 
El era-El era Dumnezeu. El era doar... El era înaintea unei stele, molecule, sau atom, sau orice altceva. El este 
Dumnezeu care cuprinde tot timpul, spaţiul. El este Etern. Eu cred că Isus este Fiul Dumnezeului adevărat şi viu. Şi 
este această Persoană chiar de aici, care am scris-o pe această cutie; Tată. Aşa este? Şi acesta este Duhul Sfânt, şi 
acesta este Fiul.  

109 Acum, să citim Matei 1. Acum, noi începem:  

Cartea generaţiilor lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham.  

Abraham a născut pe Isaac; ... Isaac a născut pe Iacob; ... Iacob... Iuda şi fraţii lui;  

Continuă în jos dând genealogiile. Acum, ca să ne economisim timpul, vom veni în jos şi genealogiile se termină 
după... şi...  

Deci toate... (De la versetul al 17-lea.) Deci toate generaţiile de la... toate generaţiile de la Abraham până la David 

sunt paisprezece generaţii; ... de la David până la strămutarea de Babilon sunt paisprezece generaţii; şi de la 
strămutarea de Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.  

Acum:  

Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Când...  

Maria mama Lui era logodită cu Iosif, înainte ca să vină ei împreună (Citeşti tu cu mine, Soră Sewell?), înainte ca 

ei să vină împreună, ea s-a aflat însărcinată cu un copil de la Dumnezeu Tatăl.  
110 Sunt... am... Citesc corect? Oh, am făcut o greşeală? S-a aflat cu Copil de la Cine? [Cineva spune, "'Duhul Sfânt."' 

– Ed.] Ei bine, ce să spun. Acum, Cine este Tatăl Lui? Voi aţi spus că acesta era Tatăl Lui, şi Biblia a spus că acesta 
era Tatăl Lui. Ea s-a aflat cu un Copil, nu de la Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl nu avea nimic de-a face cu asta. 
Acesta era un Copil de la Duhul Sfânt. Este asta adevărat?  

Să vedem dacă aceea încă se citeşte corect. Poate noi am făcut o greşeală. Al 19-lea verset:  

Atunci Iosif bărbatul ei, fiind un om neprihănit, ... nu voia să o facă un exemplu public, şi-a pus de gând s-o lase pe 
ascuns.  

Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, spunând, Iosife, fiul lui 
David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ce s-a zămislit în ea este de la Dumnezeu Tatăl nostru. 
[Cineva spune, "Nu" ... zămislit în ea este de la Duhul Sfânt."' – Ed.] (Oh! Aha.)  

111 Acum, acum, atunci care Anume dintre aceştia este Tatăl Lui? Acum, dacă Duhul Sfânt este Tatăl Lui, şi Isus a 
spus că Dumnezeu era Tatăl Lui, acum, este El un copil bastard? Ar putea El fi? Ar putea ambii aceşti dumnezei să 
facă un singur copil? Dacă este aşa, El era un copil bastard. Nelegitim, acum, este-este un cuvânt mai bun, dar cu-... 
cuvântul în sine înseamnă, "un copil bastard." Bine, atunci dacă El este un copil născut bastard, atunci unde suntem-
unde suntem noi în mântuire? Dacă Dumnezeu Tatăl era Tatăl Lui, şi Biblia spune Duhul Sfânt este Tatăl Lui, atunci 



unde... ceva este greşit iar, aşa este? Vedeţi? Voi-voi... Este ceva greşit pe undeva. Acum, ce-ce vom face noi?  
112 Ne închinăm noi unui copil născut nelegitim, de doi Dumnezei diferiţi? Un Dumnezeu era, a spus, era Tatăl Lui, 

şi apoi Biblia a spus aici, sau, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt era Tatăl Lui. Şi Isus a spus că Dumnezeu 
era Tatăl Lui, şi alte locuri în Biblie au spus că Dumnezeu era Tatăl Lui, şi numindu-L Fiul lui Dumnezeu, şi 
Dumnezeu Tatăl, şi acum, Dumnezeu Duhul Sfânt.  

113 Oh, bieţi, oameni orbi Trinitarieni! Păi, cuvântul trinitate nici măcar nu apare în Biblie, nu de la Geneza la 
Apocalipsa. Nu există aşa ceva. Nu sunt trei Dumnezei; sunt trei slujbe ale unui singur Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl 
într-un Stâlp de Foc, Dumnezeu Fiul manifestat în trup să înlăture păcatul, şi Dumnezeu Duhul Sfânt în noi acum, aici. 
Sigur. Sigur. "Voi fi cu voi, chiar în voi." Vedeţi? Nu sunt trei Dumnezei; este un singur Dumnezeu.  

114 Acum, acum priviţi. Va trebui să admiteţi că Duhul Sfânt este Tatăl Lui. Este adevărat? Este Duhul Sfânt Tatăl 
Lui? Spune Biblia aşa? Bine, priviţi aici; lăsaţi-mă-lăsaţi-mă să o citesc din nou. Acum, lăsaţi... [O soră spune, "... ? ... 
că Dumnezeu este Tatăl Lui." – Ed.] Aşa este. Bine, atunci, dacă Biblia spune că Duhul Sfânt este Tatăl Lui, Duhul 
Sfânt şi Dumnezeu este aceeaşi Persoană, sau El avea doi taţi. Este adevărat? [O soră spune, "Tu vei elimina acea 
trinitate." – Ed.] Iată ea a prins-o, asta este. A zburat deja departe acum, vedeţi. Nu a fost niciodată aşa la început. Nu 
a fost niciodată aşa. Vedeţi cum-cum trebuie să vină prin descoperire? Vedeţi?  

115 Acum, acum ori Dumnezeu era Tatăl Lui ori El nu era Tatăl Lui. Şi Duhul Sfânt era Tatăl Lui, sau Acesta nu era 
Tatăl Lui, sau Biblia spune o minciună. Deci, pentru a face descoperirea corectă, şi să vedem dacă Petru a avut aceeaşi 
descoperire care o am eu despre aceasta, acum, vezi: Acum, Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfânt sunt acelaşi Spirit, sau El 
a avut doi taţi. El nu putea fi zămislit de Dumnezeu Tatăl, un Spirit, şi Dumnezeu Duhul Sfânt, un alt Spirit. Atunci El 
a avut două zămisliri. Vedeţi? Astfel El nu putea fi în acel fel. Chiar nu putea efectiv să fie. Ori unul este corect, şi 
celălalt este corect.  

116 Dacă există trei Dumnezei, şi aceşti doi Dumnezei, dacă există doi Dumnezei, unul, Dumnezeu Tatăl, şi unul, 
Dumnezeu Duhul Sfânt, care dintre ei a fost de fapt Tatăl Lui, atunci? Întrebare? [O soră Spune, "Noi vom avea, 
'Duhul Sfânt şi Dumnezeu este acelaşi."' – Ed.] Acum tu ai priceput. Iată. În regulă, acum asta este una. În regulă, 
acum să continuăm să citim.  

Acum vom afla ce este Matei 28:19.  

Acum, daţi-mi voie să citesc aceasta din nou acum, al 18- lea verset:  

Acum naşterea lui Isus Cristos... a fost aşa: Când... Maria mama Lui era logodită cu Iosif, înainte ca să vină ei 
împreună, ea s-a aflat cu un copil de la Duhul Sfânt.  

În regulă.  

Atunci Iosif bărbatul ei, fiind un om neprihănit, ... nu voia să o facă de ruşine public, şi-a pus în gând s-o lase pe 
ascuns.  

Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, zicând, Iosife, fiul lui 
David, nu te teme... să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.  

În regulă, noi îi facem doi, atunci, trebuie să fie acelaşi. În regulă.  

Şi ea va naşte un Fiu şi îi vei pune numele... (Ce? Acela este această Persoană, Isus, în regulă.) îi vei pune numele 
ISUS: pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lor.  

Acum... toată aceasta s-a făcut, ca să se poată împlini ce a fost vorbit de Domnul prin profetul, care zice,  

Iată, o fecioară va fi însărcinată, şi va naşte un fiu, şi îi vor pune numele Emanuel... (Este adevărat?) fiind tălmăcit... 
Dumnezeu cu noi.  

117 Acum, ce este numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt? [O soră spune, "Dumnezeu." – Ed.] Nu, dumnezeu este 
„un obiect de închinare," nu-i aşa? Ce a spus el? Numele Lui va fi chemat... ["Isus, sau Emanuel."] Aşa este. ["Isus."] 
Care era Numele Lui? ["Emanuel."] Emanuel este tălmăcirea a, "Dumnezeu cu noi," vedeţi. Acela chiar înseamnă, 
"Dumnezeu cu noi." Vedeţi? Aceea nu înseamnă a spune ... ar putea fi orice fel de dumnezeu cu noi, vedeţi. Ci acesta 
tălmăcit... Dar care este Numele acestui Dumnezeu cu noi? ["Isus."] Numele Lui va fi chemat ["Isus."] Isus.  

118 Atunci când Petru a zis... când Matei a spus botezaţi-i în... Acum ce... cine este Maria şi Ioan, care au trăit fericiţi 
până la adânci bătrâneţi? Vedeţi? Vedeţi cine este? Când Petru s-a întors în jur şi a spus, "Botezaţi-i în Numele lui... 
Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos," bine, el a făcut exact ce Matei... Dacă el a spus, "Tată, Fiu, Duh 
Sfânt," nu ar fi nici măcar corect mintal.  

119 Acum, "De ce botezi tu, Frate Branham, în Numele de... lui Isus Cristos?" Acum, să ne întoarcem aici acum şi 
doar vom urmări. Acum, cine avea cheile la Împărăţie? [Cineva spune, ,,Petru."-Ed.] Cine a fost cel ce a vorbit în Ziua 
Cincizecimii, acum, şi a spus, "Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi fiecare dintre voi în Numele lui Isus Cristos?" [Cineva spune, 
"Acela ar fi Petru, nu-i aşa?"] În regulă, atunci cheile încuie, "Ce legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer." Este 
adevărat? "Ce tu dezlegi pe pământ, Eu voi dezlega în Cer." Este adevărat?  

120 Acum, acum câte seminţii există pe pământ? Trei: Ham, Sem şi Iaf-... Poporul lui Sem şi Iafet. Acum, aceia sunt 
Iudeii, Neamurile şi Samaritenii, vedeţi. Bine, ele toate au pornit de la acei trei fii, dacă... Bine, Dumnezeu să mă ierte, 



că spun, "Dacă Biblia este corectă." Sigur aceea era... Tot pământul a fost distrus afară de acei-acei trei băieţi. Aceea-
aceea este exact de unde au pornit generaţiile noastre.  

121 Acum, trei înţelepţi au venit să îl vadă pe Isus. Astronomia spune că ei, urmărind trei stele diferite, şi aceste trei 
stele sau unit şi au format o singură stea. Vedeţi? Şi treiul este unul, întotdeauna. Vedeţi?  

122 Acum, cele trei atribute ale lui Dumnezeu fac un Dumnezeu. Nu este Dumnezeu Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Nu 
sunt trei Dumnezei. Isus... Filip a pus acea întrebare, "Doamne, aratăne pe Tatăl, şi ne este de ajuns." Ioan 14.  

El a spus, "De atâta vreme Eu sunt cu voi, Filipe, nu Mă cunoşti?" A spus, "Când m-aţi văzut pe Mine, l-aţi văzut pe 
Tatăl."  

123 Acum, eu explicam asta la nişte femei într-o zi, şi o femeie er-... bine, a spus, "Aşteaptă doar un minut, Frate 
Branham." A spus, "Ei sunt unul. Aşa este." A spus, "Aşa eşti şi tu cu soţia ta, unul."  

Am spus, "Dar Ei sunt un fel diferit de Unul."  

Şi ea a spus... Am spus... "Oh," ea a spus, "nu, Ei sunt la fel ca tine şi soţia ta, unul."  

Am spus, "Oh, nu, vezi," am spus, "tu mă vezi pe mine?"  

Ea a spus, "Da."  

Am spus, "O vezi pe soţia mea?"  

A spus, "Nu, eu nici măcar nu o cunosc."  
124 Am spus, "Atunci Isus a spus, .Când m-aţi văzut pe Mine, îl vedeţi pe Tatăl."' Astfel am spus, "Ei, deci Ei-Ei sunt 

un fel diferit de Unul." Vedeţi? Am spus, "Tu mă vezi pe mine, dar nu o vezi pe soţia mea. Dar când îl vezi pe Isus, îl 
vezi pe Dumnezeu." El l-a manifestat pe Dumnezeu. El era un Fiu născut prin fecioară. Şi Dumnezeu Tatăl, care este 
un Duh, a locuit în El.  

125 Acum, mulţi-mulţi Trinitarieni încearcă să spună... am dezbătut asta nu de mult. Am aflat că nu ajută la nimic, 
pentru că niciun om nu poate veni la Dumnezeu decât dacă Dumnezeu l-a cunoscut mai dinainte şi l-a chemat înainte 
de întemeierea lumii. "Toţi ce Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine," a spus Isus. Vedeţi?  

126 Şi acest om a încercat să spună... El era un-un Trinitarian, extremist, şi s-a ridicat în picioare înaintea clasei şi a 
spus, "Preţioşii mei prieteni," a spus, "Fratele Branham este unul dintre cei mai buni oameni." Vedeţi, tu vezi chiar 
atunci, am ştiut că acolo era ceva.  

Isus a spus, "Voi făţarnicilor, cum puteţi spune voi lucruri bune? căci din prisosul inimii vorbeşte gura." Vedeţi?  
127 Şi astfel, doar încercând să găsească favor cu oamenii, a spus... Acesta era un om de la Biserica lui Cristos, şi, 

aşanumită Biserica lui Cristos. Desigur ei sunt împotriva la toate învăţăturile adevărate ale Bibliei, aproape, şi nu i-ai 
putea numi... Nu intenţionez să spun nimic împotriva acelor oameni de acolo, dar acei slujitori sunt, dacă-dacă îmi veţi 
scuza expresia, "Este ca bufniţa Irlandezului: mult tărăboi şi pene, şi nici o bufniţă." Aşa că este chiar cam cum este, 
vedeţi, doar o... ei-ei nu au nimic pe care să stea, astfel, Fariseii moderni.  

128 Acum, el a spus, "Dar Fratele Branham a fost ca un, în această discuţie," a spus, "se scoate din orice, ca viermele 
în lămâie." Dar a spus, "Mi-ar place ca el să se scoată din asta." Şi desigur toţi care dezbat deţine ideea principală la 
ultima parte a acesteia. Astfel atunci a spus, "La botez în Matei 3, expunerea a trei persoane, în mod absolut trei 
persoane distincte: Fiul stând pe mal; Duhul Sfânt, în chip de porumbel, între ei; Dumnezeu Tatăl, vorbind din Cer."  

Am spus, "Domnule, este aceea ideea ta principală?" A spus, "Vreau să te aud ieşind din asta."  
129 Am spus, "Domnule, tu doar mişcă-te înapoi şi citeşti Scriptura, aşa cum Se citeşte." Am spus, "Acela-i unicul 

lucru; tu doar citeşti greşit Scriptura la oameni." Am spus, "Asta este mai subţire decât zeama făcută din umbra unui 
pui care a murit de foame." Am spus, "Păi, tu eşti doar... tu eşti-tu eşti-tu o expui greşit, frate. O citeşti greşit la 
oameni." Şi am spus, "Acum, uitaţi-vă aici la ce spune fratele."  

130 Acum, eu o voi lua aşa, ca acestea eu am: Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Acum, acesta de aici ar fi Duhul Sfânt, pe acela 
este scris, "Fiu," pe acesta este scris "Tată." Acum, priviţi cum citesc ei aceea: "Când Isus a fost botezat... a ieşit de 
îndată afară din apă: iată, cerurile s-au deschis asupra Lui, el a văzut Duhul lui Dumnezeu, în chip de porumbel, 
pogorându-se, şi un Glas din Cer, care zicea, 'Acesta este Fiul Meu prea iubit, în Care Îmi găsesc plăcerea să 
locuiesc."' Am spus, "Vedeţi, trei ilustraţii frumoase: Fiul pe pământ, Duhul Sfânt în chip de porumbel în mijloc, şi 
Tatăl din Cer vorbind." Vedeţi cum diavolul poate sta acolo şi să înşele o persoană, dacă nu aveţi descoperirea lui 
Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu este îndurător cu noi? Noi ar trebui să fim recunoscători.  

131 El a făcut ca aceea să spună ceva ce nu a spus, chiar ca Matei 28:19, le face să spună ceva ce nu spune. El nu a 
spus, 'Botezaţii..." El nu a spus, 'Botezaţi în numele Tatălui, în numele Fiului, numele Duhului Sfânt." A spus, 
'Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh," care este Isus Cristos. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]  

132 Acum, să luăm această ilustrare. Acum, să vedem. Voi luaţi Scripturile notate, Matei 3 acolo, ultimele trei sau 
patru versete. Acum... [Una dintre doamne vorbeşte – Ed.] În regulă, este în regulă, ea va lua asta şi o puteţi studia 
când ajungeţi... Eu vă dau Scripturi ca voi să le puteţi studia singure. Acum, priviţi, observaţi.  

133 Acum, ei spun că acela era Fiul care stătea pe mal; acesta este Dumnezeu Duhul Sfânt, în chip de porumbel, între 



ei; şi Dumnezeu Tatăl vorbea din Cer. Acum, pare ca şi cum ar face asta exact trei glasuri diferite din trei locuri 
diferite. Acum, observaţi. Acum, când Isus a fost botezat...   

134  Acum, noi înţelegem că ceruri era înseamnă "deasupra,  atmosfere," orice este aceasta, în ceruri. Acum, "Când 
Isus a fost botezat, El a ieşit imediat afară din apă: şi, iată, cerurile I sau deschis, şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu..." 
Mă gândeam că ei au spus că Dumnezeu era sus în Cer vorbind. "Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel..." Porumbelul 
era Dumnezeu. Înţelegeţi? Noi doar ce am trecut prin asta aici. Duhul Sfânt şi Dumnezeu este aceeaşi Persoană. 
Vedeţi? Este doar un titlu la acesta. Vedeţi? Şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu. Nu un alt Dumnezeu sus în Cer 
vorbind, ci Duhul lui Dumnezeu era în chip de porumbel. Acela era-acela era Duhul Sfânt şi era Dumnezeu, acelaşi 
lucru, vedeţi?  

135 Duhul lui Dumnezeu, ca un porumbel, a pogorât, şi un Glas din Cer, care era deasupra Lui, zicând, "Acesta este 
Fiul Meu prea iubit, în Care Îmi găsesc plăcerea să locuiesc." De fapt, traducerea corectă (Ei au verbul înaintea 
adverbului, ca toţi străinii.) este, "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în Care Îmi găsesc plăcerea să locuiesc." Sau, "În 
care Îmi găsesc plăcerea să locuiesc." "În Care Îmi găsesc plăcerea să locuiesc." Acela era Dumnezeu intrând în Isus, 
şi în El era Plinătatea Dumnezeirii trupeşte. Şi acolo este Tatăl vostru, Fiul şi Duhul Sfânt: în Numele lui Isus Cristos.  

136 Desigur. Înţelegeţi voi asta? Nu există-nu este nici un loc în Biblie, care vorbeşte de trei, ca fiind trei dumnezei. 
Nu există un astfel de lucru. Este absolut păgân. Provine de la păgân. [O soră spune, "Ei bine, aceea elimină acea 
trinitate." – Ed.] Da. Ei bine, desigur, aceasta... acolo... ei... este doar ca-este chiar la fel de fără fundament cum este 
iadul. Vedeţi? Nu există un astfel de lucru. [O soră spune, "Billy Graham are nevoie de asta."] Ce spui? [Sora repetă, 
"Billy Graham are nevoie de asta."] Ei bine, el nu ar...  ?  ... asta.  [O soră spune, "Şi eu aveam nevoie de asta...?"]   

137 Priviţi, ascultaţi. Este descoperit acelora pe care Dumnezeu îi cheamă şi sunt predestinaţi prin cunoştinţa Lui de 
mai dinainte. "Toate oile Mele aud Glasul Meu." Vedeţi? Priviţi la acei Iudei stând acolo, pe cât de erudiţi puteau fi, şi 
Isus le arăta că El era Mesia prin semnul Mesianic. Au spus, "El este Belzebut." Cum ar putea... ? Ei erau orbiţi. Da, şi 
un mic păstor zdrenţuit sau un-un pescar jos pe râu, a spus, ei bine, ei L-au recunoscut. Vedeţi? El doar... Dumnezeu 
are o cale de a face lucrurile şi noi trebuie doar să facem faţă felului Său. Eu... Fiţi doar recunoscători că ochii voştri 
puteau fi deschişi să vadă adevărul.  

138 Acum, eu voi provoca pe oricine (nu pentru-nu pentru ceartă), ca să vină la mine şi să se aşeze şi să îmi arate 
trinitatea o singură dată în Biblie, sau unde sunt trei dumnezei. Dacă îmi veţi arăta trei dumnezei, eu vă voi arăta că 
suntem în întunecime, şi păgâni, şi barbari. Există numai un singur Dumnezeu.  

139 Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, cu adevărat noi credem în aceea. El era sus deasupra tuturor, peste acest munte; 
când El a coborât pe munte acolo sus, păi, chiar dacă o... chiar dacă o vacă atingea muntele, trebuia să fie ucisă: 
Dumnezeu Tatăl. Dar El a vrut părtăşie din nou cu omul Său. El încearcă să-l readucă pe om înapoi la locul Eden unde 
el a fost pierdut. Vedeţi?  

140 Acum, următorul lucru care El l-a făcut, atunci Dumnezeu Tatăl a umbrit o fecioară numită Maria. Şi 
hemoglobina (Voi ştiţi asta, fiind o soră medicală.), celula de sânge provine de la bărbat. Atunci cineva a spus, "Noi 
suntem mântuiţi de sânge Iudeu." Nu există nici un strop din sângele mamei în copil. Copilul stă în sângele mamei, 
dar celula de sânge provine de la sexul masculin. Deci El nu era nici Iudeu nici din Neamuri; El era Dumnezeu, un 
Sânge creator, nu prin dorinţă sexuală, ci un Sânge creator. Vedeţi ce vreau să spun? Şi atunci, Sângele lui Dumnezeu 
ne-a mântuit, un Sânge pur.  

141 El s-a creat pe Sine. Vreau să spun El Şi-a schimbat forma de la Dumnezeu la om şi a coborât, a fost născut de o 
fecioară, Maria; şi Duhul Sfânt (care este Dumnezeu, Tatăl Lui care a umbrit-o) a coborât şi şi-a întins cortul Lui şi a 
locuit cu noi în forma unui om. Acela este Dumnezeu Fiul, acelaşi Dumnezeu care era Dumnezeu Tatăl. "Nu sunt Eu 
cel care face lucrările. Este Tatăl Meu care locuieşte în Mine; El face lucrările." Vedeţi? [O soră spune, "... care este în 

Mine." – Ed.] Aşa este.  
142 Tatăl care locuieşte, sălăşluieşte, trăieşte. "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în Care Îmi place să locuiesc." Matei 

3. Vedeţi? "În Care Îmi place să locuiesc. Sunt foarte satisfăcut să locuiesc în Acesta." A locui, aceea, "a ocupa, a intra 
în casă şi a trăi." "În El era plinătatea Dumnezeirii trupeşte," spune Scriptura. Aşa este, imaginea vizibilă a 
Dumnezeului invizibil. Acum, iată-L acolo. Acum, acela este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul.  

143 Şi acum, prin ruperea acelei celule de sânge... Când bătrânul preot în Vechiul Testament, sub vechea rânduire, un 
păcătos a adus un miel, şi-a pus mâna pe miel, gâtul îi era tăiat, pentru că el a păcătuit, şi acest miel a murit pentru 
păcatul lui. Acum, motivul că el a mers afară, spune Evrei, cu aceeaşi dorinţă cu care a intrat (Dacă a comis adulter, se 
întorcea afară cu aceeaşi dorinţă; dacă a ucis, se întorcea afară, cu aceeaşi dorinţă, ură.), pentru că atunci când acea 
celulă de sânge a mielului era zdrobită, acea celulă de sânge din miel era viaţa unui animal, nu se putea întoarce şi să 
locuiască într-o viaţă umană, pentru că viaţa animală nu are suflet, dar viaţa umană are un suflet. Vedeţi?  

144 Animalul nu are un suflet. Nu distinge răul de bine. Nu trebuie să poarte îmbrăcăminte şi să îşi acopere 
goliciunea; şi să spună cuvinte urâte, şi ştiţi voi ce vreau să spun. Vedeţi? Ele-ele nu ştiu asta. Ele au căzut pentru că 
sunt sub noi. Vedeţi? Fiinţele umane sunt deasupra vieţii animale, pentru că ele-ele sunt un dumnezeu pentru viaţa 
animală. Aşa este.  

145 A fost, la început, pentru că Adam le-a numit şi avea puterea asupra lor. Genesa 1:26, el avea stăpânire peste tot 



pământul. El era-era făcut în chipul lui Dumnezeu şi a fost făcut să fie unun dumnezeu minor. Isus a spus aşa. A spus, 
"Nu spune legea voastră că voi sunteţi dumnezei? Şi dacă ei numesc dumnezei pe cei la care Cuvântul lui Dumnezeu a 
venit, care erau profeţi, cum mă osândiţi pe Mine când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?" Vedeţi, iată-vă.  

146 Acum, acum, în aceasta, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt... Acum, după ce a locuit El în Stâlpul de Foc, apoi s-a 
pogorât şi Şi-a făcut un trup, Şi-a adus jos un cort de trup omenesc şi a locuit în acesta, printre noi; Dumnezeu 
locuind. Întâi Timotei 3:16: "Fără îndoială," Pavel vorbeşte, "mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost 
manifestat în trup, văzut de..." Da, Creatorul a devenit Mântuitor. În cântarea minunată care a scris-o BoothClibborn: 
"Marele Creator a devenit Mântuitorul meu, şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El." Vedeţi?  

147 Acum, observaţi. Tată, atunci El era Tatăl, mult deasupra noastră. Nu puteam nici măcar să ne apropiem unde se 
afla El. Apoi El a devenit Fiu, ca noi să Îl putem atinge, să Îl simţim. Era un Om. Şi apoi El Şi-a dat Viaţa. Celula de 
Sânge a fost zdrobită de o cruntă, păcătoasă, suliţă Romană când I-a străpuns inima.  

Şi, într-adevăr, o inimă zdrobită L-a ucis; apa şi Sângele Luisau separat. Mâhnirea a zdrobit Celula, de mâhnire, din 
pricina păcatului rasei umane. Obişnuiam să cântam o cântare mică:  

Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl  
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,  
A dat pe singurul Său Fiu să sufere,  
Şi ne-a răscumpărat prin harul Său.  

148 Acum, acolo acea Celulă de Sânge a fost zdrobită. Acum când ne punem mâinile prin credinţă peste acel Miel 
tremurând al lui Dumnezeu, simţim trupul Lui înfiorându-se şi tremurând pentru noi, şi mâinile noastre devin îmbăiate 
cu Sângele Lui, şi sufletele noastre, Viaţa care era în El nu era doar a unui om, nici nu a fost Acesta un animal, Acesta 
a fost Dumnezeu, astfel acea Viaţă vine înapoi peste cel sfinţit, şi devine un fiu sau o fiică, o odraslă al lui Dumnezeu, 
vedeţi, Viaţa lui Dumnezeu. Şi noi suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu prin zdrobirea acelei Celule de Sânge, Isus 
Cristos.  

149 Acum, ce este atunci? Dumnezeu este înapoi în poporul Său, având părtăşie cum a făcut El în grădina Edenului. 
Vedeţi? Iată-vă, fii şi fiic-... Nu este frumos? Voi, vedeţi? Dumnezeu înapoi...  

150 Acum, acum, noi vom încheia botezul; apoi trebuie să plec. Acum, de la acel timp, acum, următoarea dată când se 
vorbeşte de botez, Filip a coborât şi a propovăduit Samaritenilor. Fapte 8, cred că este, da, Fapte 8 (7, Ştefan a fost 
ucis cu pietre), mă gândesc că este Fapte 8, că Filip a coborât, a propovăduit Samaritenilor. Şi ei toţi au fost, botezaţi, 
fiecare dintre ei, în Numele lui Isus Cristos; dar Duhul Sfânt nu a căzut încă pe niciunul din ei.  

151 Petru avea cheile. Da, el trebuia să deschidă pentru acea generaţie. Apoi când el se duce jos, şi Duhul Sfânt nu a 
căzut pe nici unul din ei încă, deşi erau botezaţi în Numele lui Isus Cristos, Petru a mers jos, el şi Ioan, şi au pus, Petru 
a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt.  

152 Acum, atunci în timp ce Petru era pe acoperişul casei odată, la Simon tăbăcarul, a văzut o vedenie. Pentru că 
Corneliu unul din Neamuri... Acolo era Iudeii, Samaritenii, acum Neamurile. Şi Petru era pe acoperişul casei, luând un 
pui de somn înainte de cină, în timp ce ei pregăteau cina, şi el a văzut un cearşaf slobozindu-se în jos. Tot felul de 
dobitoace, necurate şi târâtoare de pe pământ erau pe acesta. Şi atunci când a văzut asta, a auzit un Glas, care zicea, 
,,Scoală-te, Petre, taie şi mănâncă."  

El a spus, "În gura mea nu a intrat niciodată ceva necurat."  

A spus, "Să nu numeşti necurat ce Eu numesc, sau, spurcat şi necurat ce Eu numesc curat." Vedeţi, aceia erau 
Neamurile.  

153 Şi apoi când a ieşit din vedenie, acolo erau doi oameni stând la poartă, chemând ca el să meargă sus. Şi El a spus, 
sau, Duhul i-a spus, "Scoală-te şi du-te. Nu te gândi la nimic, doar du-te cu ei." S-au dus la casa lui Corneliu.  

154 El a adunat... Corneliu era un sutaş, şi el a chemat împreună toată ceata lui. Şi erau toţi acolo înăuntru, şi Petru le 
explica ce s-a întâmplat, a vorbit... Şi Corneliu i-a spus că a văzut un Înger care i-a spus să coboare şi să întrebe de un 
anume Simon, la un-un anume Simon la casa tăbăcarului. Şi pe când rostea Petru cuvintele acestea, Duhul Sfânt s-a 
pogorât peste aceia care auzeau Cuvântul. Şi Petru a spus, "Putem noi opri apa, văzând că ei au primit Duhul Sfânt ca 
şi noi?" Şi el le-a poruncit să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos.  

155 Acum, Fapte 19, dacă vreţi... Asta este Fapte 10:49 acolo, soră, tu o notezi, vezi, Fapte 10:49, în regulă, 10:47, în 
jos până la sfârşitul capitolului, citeşte-l.  

Şi atunci când ajung ei acum la Fapte, Fapte 19, botezul este menţionat din nou. Pavel... Acum, acum asta îi face pe 
toţi...  

156 Acum, singura dată când a fost făcut botezul vreodată a fost făcut de Ioan Boteză torul, întâi. Ei au fost botezaţi 
acolo. Ei... Acum, dar ei nu au fost botezaţi în Numele lui Isus, pentru că ei nu ştiau încă Cine era El. Vedeţi? Acum, 
dar acum, când... Isus a spus, Matei 28:19, "Botezaţi, Numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi a dat acea expresie omului 
căruia i-a dat El cheile, care a avut descoperirea despre ce era vorba, descoperit din Cer.  

157 Asta-i ce primiţi voi chiar acum, descoperirea din Cer ca să lămurească aceasta. Aceasta va lovi ţinta dacă voi veţi 



sta doar drept cu aceasta. Este centrată în regulă. Aceasta a lovito atunci. Petru a avut o vedenie, a centrat-o. Asta o 
face de asemenea. O aduce chiar înapoi. Puşca trage unde trebuie să tragă, acum. Vedeţi?  

158 Acum, atunci Pavel a fost-a fost apostolul la Neamuri. Este adevărat? El era Neamurile... Pentru că Dumnezeu l-a 
trimis pe el la Neamuri. Acum, acum aici, toţi au fost atunci botezaţi în Numele lui Isus Cristos; fiecare. Iudeii, au fost 
ei botezaţi în Numele lui Isus? Fapte 2:38? Samaritenii, Fapte 8? Au fost ei botezaţi în Numele lui Isus? În regulă, 
Neamurile? În Fapte 10:49? Ei au fost botezaţi în Numele lui Isus, nu-i aşa?  

159 Bine, acum, acolo erau încă câţiva oameni care umblau pe acolo care nu erau botezaţi în Numele lui Isus, deşi ei 
au fost botezaţi. "Presupun că va fi în regulă atunci. Deci doar lăsaţi-i în pace, pentru că ei au fost botezaţi. Ce mai 
contează?"  

"Botezaţi de Ioan," au spus ei. Ei bine, aceea-bine, aceea, ce vrem noi să vedem acum, vrem să vedem dacă aceasta 
este esenţial sau nu. Laudă lui Dumnezeu.  

160 Fapte 19, Pavel trecând prin ţinuturile de sus ale Efesului, ia găsit pe anumiţi ucenici. Acum, acolo era un tânăr, 
predicator Baptist acolo sus, şi numele lui era Apolo, care era, Apolos, de fapt. Şi el era un om briliant; acum, Fapte al 
19-lea capitol. Şi el era un-el era un om briliant, şi era-el dovedea cu Biblia, ca un adevărat Baptist, că Isus era 
Cristosul, cu Biblia. Şi ei aveau oo trezire acolo sus, o mare trezire.  

161 Şi Pavel a fost pus în temniţă pentru că a scos un diavol, dintr-o ghicitoare, şi astfel... el şi Sila. Şi într-o noapte au 
început să se roage acolo înăuntru şi să cânte imnuri; şi Domnul a coborât, a zguduit jos temniţa. Astfel, atunci, după 
ce a fost eliberat, a ieşit şi l-a luat pe sutaş şi l-a botezat pe el şi pe soţia lui, după obiceiul lui Pavel. Desigur ei au fost 
botezaţi în Numele lui Isus, şi apoi... când l-au luat pe el şi familia lui afară şi i-a botezat. Şi apoi Pavel s-a dus în 
drumul lui.  

162 Şi s-a dus acolo la Acuila şi Priscila, care erau fabricanţi de corturi, prieteni de-ai lui, convertiţi la Cristos. Şi ei au 
participat la această trezire aici sus cu aceşti Baptişti. Al 18-lea capitol este unde citiţi asta, doar cu un capitol înainte. 
Astfel atunciastfel atunci Pavel trecea prin ţinuturile de sus ale Efesului. El găseşte anumiţi ucenici. Ei erau ucenici. Ei 
erau Baptişti, un bun predicator şi tot, dovedind cu Biblia, Isus era Cristosul. Şi el le-a spus lor, "Aţi primit voi Duhul 
Sfânt de când aţi crezut?"  

163 Cum voi frate şi soră Trinitari, vă plăcea chiar să o atribuiţi aceea Baptiştilor; dar mă întreb dacă am putea atribui 
ceva înapoi din nou. Hmm. Vouă vă place să spuneţi, "Acum, voi Baptiştii, credeam că aţi spus că aţi primit Duhul 
Sfânt când aţi crezut. Pavel a spus, 'L-aţi primit voi de când aţi crezut?'"  

Şi aceşti oameni erau cinstiţi. Au spus, "Nici nu ştim măcar că există Unul, vreun Duh Sfânt."  
164 Acum, dacă nu are nici o importanţă, după aceea, de botez, botezul în apă nu are nici o importanţă, atunci de ce 

acest apostol pune această întrebare? A spus, "Atunci, spre ce aţi fost voi botezaţi?"  
165 Oh, ei ar fi putut spune asta: "Oh, noi am fost botezaţi," au spus, "noi am fost botezaţi spre Ioan, şi suntem foarte 

bine mulţumiţi cu acesta, acelaşi om l-a botezat pe Isus Cristos, aceeaşi groapă de apă." Desigur, presupun că dacă 
voi-dacă aţi fost botezaţi de Ioan chiar în aceeaşi groapă de apă în care Isus, a fost botezat, v-aţi gândi că ar fi destul 
de bine, nu-i aşa?  

166 Dar amintiţi-vă, cheile erau încuiate în Cer. Petru a făcuto în Ziua Cincizecimii. Da-da, domnule. Da, domnule. 
Vedeţi? Este o taină. Este ascunsă acum. "Orice legi pe pământ, Eu voi lega în Cer." Iată descoperirea. Poate veni 
numai prin această descoperire. Vedeţi sămânţa?  

167 Pavel a spus, "Dar aceea nu va mai funcţiona. Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" a spus el.  

A spus, "Noi nu ştim, să fie vreun Duh Sfânt."  

A spus, "Atunci, spre ce aţi fost botezaţi?" sau altfel spus, "spre cum aţi fost botezaţi?"  
168 Au spus, "Noi am fost deja botezaţi. Oh, da, domnule. Da, Dl. Apostol Pavel, noi am fost botezaţi. Am fost 

botezaţi de Ioan Botezătorul, chiar acolo în aceeaşi groapă de apă în care a fost botezat Isus Cristos. Dacă el a fost 
suficient de bun să îl boteze pe Isus, sau, să fie bot-... păi el este, băiete, eu îţi spun, el este suficient de bun pentru 
mine. Aleluia!"  

Dacă ei ar fi făcut aşa, ei nu L-ar fi primit niciodată. Dar Pavel a spus, "L-aţi primit voi de când aţi crezut?"  

Au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."  

A spus, "Atunci, spre ce aţi fost botezaţi?"  

Au spus, "Spre Ioan."  
169 El a spus, "Ioan a botezat numai spre pocăinţă, şi le spunea să creadă în El cel ce urma să vină, adică, în Isus 

Cristos." Şi când ei au auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi în Numele lui Isus Cristos. Aceea aduce acest grup peste 
acest grup. Şi şi-au pus mâinile peste ei, şi ei au vorbit în limbi şi au prorocit.  

170 Acum, vă voi spune, că fiecare Scriptură din Biblie, fiecare persoană din Biblie, a fost botezată în Numele lui Isus 
Cristos. Eu iau orice om, orice istoric, la această însărcinare: dacă îmi puteţi arăta o frântură de Scriptură unde cineva 
a fost vreodată botezat, în Biblie (biserica nouă, desigur, ei nu erau botezaţi în Vechiul Testament, ci în Noul 



Testament), unde vreo persoană a fost vreodată botezată în numele de Tatăl, Fiu, Duh Sfânt, un loc în care aceea a 
fost vreodată chemat peste ei, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," atunci voi face un compromis.  

171 Şi dacă voi... şi eu vă voi arăta... Dacă îmi puteţi arăta un singur text de Scriptură unde cineva a fost vreodată 
botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, sau o fărâmă de istorie unde cineva a fost vreodată botezat, până la 
ordinarea sau punerea în ordine a bisericii Catolice în A.D. şase sute... 325 este, 325 A.D. trei sute douăzeci şi cinci de 
ani după apostoli, toţi au continuat să boteze în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, sau, în Numele lui Isus Cristos până 
în 325.  

172 Şi atunci, ei au făcut organizaţia. Şi în organizaţie, care Biserica Catolică este mama tuturor organizaţiilor, 
Dumnezeu nu a organizat niciodată o biserică, dar înăuntru acolo ei au substituit numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, din 
pricina Trinitarienilor. Şi atunci ei au avut un grup mare care a mers în rândul Trinitarian, şi un grup mare care s-a dus 
în rândul Unitarian, care ambele grupuri sunt greşite. Vedeţi? Dar nu... Şi orice persoană care este botezată folosind 
acele titluri de Tată, Fiu şi Duh Sfânt, din neştiinţă, admit că ei sunt Catolici şi tăgăduiesc ceea ce spune Biblia. 

173 Acum, fraţii mei, şi voi care ascultaţi la această bandă, "Eu sunt-eu-eu ştiu că din neştiinţă faceţi asta." Doar să nu 
aruncaţi aceasta la o parte, aceste femei, prezentându-vă aceasta, ci v-o datoraţi vouă să staţi jos şi să studiaţi asta şi să 
aflaţi. Dacă nu sunteţi... Dacă sunteţi un copil al lui Dumnezeu, cu siguranţă veţi da măcar atâta consideraţie acestui 
lucru.  

174 Cuvântul Domnului a venit la profeţi în zilele din vechime. Motivul pentru care îi numeau "profeţi," pentru că ei 
aveau tălmăcirea Cuvântului Divin, pentru că ei erau trimişi divin, şi semnele şi minunile care-i însoţeau dovedeau că 
ei erau. Dumnezeu a spus în Scriptura Lui, "Dacă este un profet în mijlocul vostru, şi dacă spune lucruri şi nu sunt 
corecte, nu vin la împlinire, atunci să nu vă temeţi de el. Dar dacă vin la împlinire, atunci să-i daţi ascultare, căci Eu 
sunt cu el." Şi chiar cuvântul profet înseamnă "un tălmăcitor Divin al Cuvântului Divin." Semnele şi minunile care fac 
Cuvântul să se manifesteze este un semn că a venit. Acum, noi credem că darul profeţiei care leagă cuvintele 
împreună este acelaşi.  

175 Acum, nu de mult, şi poate acelaşi om poate asculta la această bandă într-o zi, că eu, că-că asta a avut loc. A fost 
Fratele Seism de la Unitarieni. Acum, voi-voi... mulţi dintre voi care ascultaţi la asta, aţi spune, "Fratele Branham este 
un Unitarian." Eu nu sunt. Eu cred că ambii sunteţi greşiţi, atât Unitaritatea cât şi Trinitatea. Nu ca să fiu diferit, dar 
este întotdeauna mijlocul drumului.  

176 Cum a spus Isaia, Isaia 35 a spus, "Acolo va fi un drum." Şi voi fraţilor Nazarineni, şiaşa mai departe, spuneţi, 
"Marele drum vechi al sfinţeniei." Îmi cer scuze; Acesta nu spune, "Drumul sfinţeniei."  

177 A spus, "Acolo va fi un drum şi..." (şi este o conjuncţie) "... şi o cale, şi aceasta se va numi, 'Calea sfinţeniei."' Nu 
drumul sfinţeniei. Calea este în mijlocul drumului. Pe fiecare parte este unde se scurg deşeurile. Acolo-i unde v-aţi dus 
voi fraţilor Unitarieni pe o parte, Trinitarienii s-au dus pe cealaltă parte, dar adevăratul Mesaj stă pe centrul drumului.  

178 Acum, priviţi aici. Dacă veţi înţelege acum, eu expun trei lucruri. Acum, eu iau aceasta să fie ceea ce a spus 
Matei, şi să vă arăt că ambii bărbaţi au spus acelaşi lucru. Dar unul, oamenii Trinitarieni, din, detest să spun asta, şi nu 
vreau să o spun, dar nu vreau să spun "din neştiinţă," cum a spus Biblia, dar vreau să spun, că, prin interpretare greşită 
nu o puteţi face să meargă drept, fraţilor. Nu veţi reuşi niciodată să o faceţi să meargă drept. Aceasta nu poate până 
când nu vă întoarceţi la descoperire, şi atunci întreaga Scriptură merge drept.  

179 Acum, priviţi aici, surorile mele, şi voi fraţilor care sunteţi-sunteţi prezenţi: Matei a spus, "Tată, Fiu, Duh Sfânt." 
Acum, dacă veţi merge să luaţi Decalogul Emfatic al interpretării Greceşti (interpretarea originală Greacă de la 
Vatican; întâmplarea face să am unul; este scos-este scos din tipar acum, eu cred), sau oricare traducere Greacă, 
traducerea corectă a Faptelor 2:38: Petru a spus, "Pocăiţi-vă fiecare dintre voi şi fiţi botezaţi în Numele Domnului Isus 
Cristos." Versiunea King James a spus doar, "în Numele lui Isus Cristos"; dar în Decalogul Emfatic spune, "În 
Numele Domnului Isus Cristos."  

180 Acum, când voi fraţii Unitarieni botezaţi doar în Numele lui Isus, există chiar mulţi Isuşi; dar există numai... El s-
a născut Cristos, Fiul lui Dumnezeu. El... Acela-i Numele Lui, asta-i ceea ce este El. Cristos înseamnă "cel uns," 
Mesia, Cristos. Acum, "Isus," opt zile mai târziu I-a fost dat Numele, "Isus," când El a fost tăiat împrejur. Şi El este 
Domnul nostru. Deci El este Domnul nostru Isus Cristos. Asta-i ceea ce este El.  

181 Acum, arată, că voi veţi vedea că Petru a avut descoperirea care încerc să vă spun, acum priviţi la aceste-aceste 
cutii pe această parte: Tată, Fiu, Duh Sfânt. Asta-i ce a spus Matei. Zece zile mai târziu Petru a spus, ,,Domnul Isus 
Cristos." Acum, vedeţi dacă aceste trei titluri nu sunt trei nume, sau-sau, unicul Nume al celor trei titluri.  

182 Acum, priviţi. Matei a spus, "Tată." Aşa este? Acel... Petru a spus, "Domnul." Acum, David a spus, "Domnul a 
spus Domnului Meu." Acum, ei amândoi au spus acelaşi lucru acolo, nu-i aşa? În regulă, "Domnul tău... Domnul 
Dumnezeul tău este un singur Dumnezeu" este adevărat.  

183 În regulă, acum, Petru a spus, "În Numele Domnului," şi Matei a spus un titlu la acel Domn, care era "Tată." 
Domn este ceea ce este El, în regulă.  

Matei a spus, "Fiu." Cine este Fiul? "Isus," a spus Petru. Este adevărat?  

În regulă, acum, şi Matei a spus, "Duhul Sfânt." Petru a spus, "Cristos," care este Duhul Sfânt, Logosul care a ieşit 



din Dumnezeu.  
184 Vedeţi? Tată, Fiu, Duh Sfânt, este Domnul Isus Cristos, întregul lucru, exact, Domnul Isus Cristos. Deci acelea 

sunt titluri şi nu... Iată-vă.  

Acum, aş dori să avem mai mult, să intrăm în asta, dar se face târziu. Putem să ne închinăm, să ne rugăm doar un 
moment?  

185 Tatăl nostru Ceresc, Tu şti că noi nu încercăm să încercăm să spunem ceva aici ca să încurcăm pe cineva. Tată 
Dumnezeu, noi încercăm să scoatem confuzia din minea lor. Şi fără îndoială că vor fi fraţi Creştini, plăcuţi, buni, 
slujitori, credincioşi Trinitarieni care vor auzii asta. Surorile noastre poate o vor reda la păstorii lor. Şi mă rog, Tată, 
ca-ca Tu să nu laşi ca fraţii mei să creadă că eu încerc să mă comport ca un ştie-tot sau ceva.  

Dar, Doamne, eu sunt recunoscător că-că Tu ne dai descoperirea Cuvântului.  
186 Şi eu am încercat să fiu ca un-un frate Creştin pentru ei, fără să menţionez asta între oameni; doar merg înainte, 

pentru că, Doamne, eu cred că ei sunt copiii Tăi. Dar ei-ei găsesc aceste aparent contradicţii în Biblie, şi au făcut o 
mare dispută din aceasta. Adunările nu s-ar asocia cu Unitarienii; Unitarienii au fost numiţi... care noi ştim acum, şi 
aici în această adunare, împărtăşindu-ne cu câţiva dintre acei fraţi. Şi noi o facem în fiecare adunare.  

187 Dar, Doamne, noi ştim că ei sunt toţi copiii Tăi, dar ei au făcut o mare dispută şi s-au retras şi separat. Adunarienii 
nu vor avea nimic de-a face cu ei, şi ei nu vor avea nimic de-a face cu Adunarienii, şi Bisericile lui Dumnezeu, şi aşa 
mai departe. Şi fiecare, făcând astfel, Tată, îmi dau seama că ei stabilesc linii de graniţă şi devin snobi şi organizaţi. Şi 
ce ai făcut Tu cu ambele organizaţii? Le-ai aşezat pe raft, şi ambele sunt pe moarte, şi sunt practic moarte.  

188 Fă ca oamenii cu inima cinstită să vadă, Doamne. Eu nu le pot deschide ochii. Tu eşti Unicul care poate face asta. 
Eu prezint adevărul Tău printr-o descoperire a lui Isus Cristos, care leagă cuvintele împreună, Cuvântul lui Dumnezeu, 
şi le face adevăratul Cuvânt. Mă rog ca ei să nu înţeleagă greşit, ci Te vor iubi şi Te vor sluji toate zilele vieţii lor, şi să 
umble în Lumină. Acordă aceasta, Doamne.  

189 Mă rog pentru aceste femei. Şi mă rog ca fiecare care vede asta, să nu le cauzeze să fie confuzi, ci să-i facă să fie 
flămânzi şi însetaţi după mai mult din descoperirea lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Tată.  

Îţi încredinţez aceasta Ţie acum, şi Tu fă cu aceasta orice pare să fie bine în mâinile Tale. În Numele lui Isus Cristos. 
Amin. 


