
SE RĂZGÂNDEŞTE DUMNEZEU VREODATĂ PRIVITOR LA CUVÂNTUL LUI?
Să ne aplecăm capetele. Dragă Doamne Isuse, noi suntem adunaţi din nou în Numele Tău, cu mari aşteptări pentru

revărsarea  însufleţitoare  a  Puterii  lui  Dumnezeu  să  ne  aducă  în  recunoaşterea  poziţiei  şi  locului  nostru,  şi
responsabilităţilor noastre, ca fiind un popor chemat, separaţi de lume, dedicaţi lui Dumnezeu. Admite, Doamne, în
seara aceasta, ca binecuvântările lui Dumnezeu să ne călăuzească şi să ne îndrume în lucrurile care le facem sau le
spunem, ca aceasta să poată aduce onoare şi slavă la Numele Tău. Amin. 

Eu sunt fericit să fiu înapoi în biserică în seara aceasta şi să fiu cu voi popor scump. Şi eu ştiu că este cald, dar eu
tocmai am sunat-o pe soţia mea, eu cred că sunt nouăzeci şi ceva acolo, nouăzeci şi cinci sau nouăzeci şi şase sau
ceva, şi este cam un pic mai cald decât cum este aici. Aşa că eu devin obişnuit la vremea caldă acum. Astfel, însă eu
sunt aşa de bucuros să fiu aici la tabernacol la acest timp minunat de Paşti. 

Şi eu nu pot să spun că eu îmi voi cere scuze pentru acel lung, lung Mesaj de azi dimineaţă, dar eu... Acesta a fost, eu
nu am vrut-vrut să vă epuizez răbdarea şi apoi să vin la ea din nou în seara aceasta. Dar eu-eu am vrut să-să aduc acel
Mesaj la voi, că voi sunteţi o parte din această înviere. Înţelegeţi? Şi să nu vă mai îngrijoraţi despre Aceasta, mai mult,
vedeţi. Doar bucuraţi-vă privitor la Aceasta! Nu există nimic, nicăieri, să vă poată separa de Aceasta; nimic; Etern
asiguraţi  în Împărăţia lui  Dumnezeu.  Când Dumnezeu a ştampilat  Sigiliu Lui  asupra voastră,  voi  sunteţi  până la
capătul destinaţiei. 

4  Când guvernul pune un sigiliu peste un pachet, calea ferată pune un sigiliu pe o uşă, cu vagonul acela nu se mai
poate atinge până când ajunge la destinaţia lui. 

Când Dumnezeu pune Sigiliu Lui asupra unui om. Şi Sigiliu este Duhul Sfânt. Când el sigilează un om în felul acela,
el este dus la destinaţia lui Eternă. Niciodată nu mai poate vreodată, vreodată să meargă înapoi, mai mult. Căci ţineţi
minte, Efeseni 4:30 zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care voi sunteţi sigilaţi pentru toate
timpurile." Vedeţi, voi sunteţi sigilaţi pentru totdeauna. Voi sunteţi sigilaţi, Etern, în Împărăţia lui Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt. Acum gândiţi-vă la aceea! 

Atunci, voi, diavolul va lovi spre voi, şi el vă va spune fiecare lucru, şi vă acuză, şi-şi încearcă să vă facă să gândiţi
că nu sunteţi. Dar să nu ascultaţi de el. 

Acum, voi ştiţi că aţi trecut de la moarte la Viaţă. Voi ştiţi că lucrurile care odată le-aţi iubit, voi nu le mai iubiţi. Voi
ştiţi că aţi crezut fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Voi aţi văzut pe Dumnezeu să lucreze chiar printre noi, fără...
Dovezi infailibile că El este marele "EU SUNT." Voi aţi observat că orice s-a spus în Numele Lui, niciodată nu s-a
profeţit un singur lucru în Numele Lui fără ca să se fi întâmplat chiar exact în felul cum a făcut. Chiar la ştiinţă, ziar,
poză, aparate de fotografiat, scriitori, fiecare alt lucru, trebuie să o recunoască. Vedeţi, indiferent dacă ei vor sau nu,
Dumnezeu îi face să o facă, oricum, vedeţi, să o facă cunoscut. 

Acum, fiind un grup mic. Ţineţi minte, acesta nu-i un grup mare pentru care El vine. "Nu te teme, turmă mică; este
bună voinţa Tatălui vostru..." Vedeţi? 

Eu vreau să las un cuvânt cu voi, şocant, chiar înainte să avem o ordinare a unui lucrător. Şi aceasta este foarte
şocant, dar doar aşa ca voi să puteţi şti. Acum, eu nu spun că aceasta este exact la număr, dar mi-ar place să las aceasta
cu voi. 

Eu nu ştiu dacă careva persoane de aici înăuntru au văzut vreodată încrucişarea de vite. Care, eu nu cred în aceasta,
dar am privit să se facă. Şi eu i-am văzut să ia sperma de la mascul, doar suficient, să poată fi atinsă pe un metal mic,
ca o mică scobitoare, şi o pune pe o bucată de marmură. Şi întorc lentilele acelea care o măreşte, eu nu ştiu de câte ori,
încât sperma aceea... Unde tu nu ai putea să vezi nimic cu ochiul natural, orice lupă obişnuită. Dar când aceasta-i
mărită, de o sută sau o sută cincizeci de ori, tu poţi vedea în acea mică picătură, de spermă, poate cincizeci până la o
sută de germeni mici sărind în jur. De asemenea, în femelă vin tot aşa de multe ouă, în-în spermă. Acum, când ele
sunt-sunt aduse împreună, acum, primii doi care se întâlnesc şi se conectează... 

10 Acolo este numai unul dintr-un milion care o să trăiască. V-aţi gândit vreodată la aceea? Ei sunt acelaşi germene, şi
acelaşi ou, ei amândoi chiar asemănători, dar acolo este numai unul care o să trăiască. Şi aceea nu este hotărât care
anume ajunge acolo întâi. Pentru că, uneori oul, departe înapoi în spate, şi germenele ar putea să fie sus în mijlocul
spermei, şi ei se vor târâ unul peste altul. Este nevoie de o Inteligenţă să ştie dacă urmează să fie băiat sau fată, păr
roşu, păr negru, sau ce altceva. Aceasta este alegerea lui Dumnezeu. Nu poate să fie nimic altceva. Alegere! 

11  Chiar şi în naşterea naturală, este alegere, fie că o să fie băiat sau fată, sau orice o să fie. Şi când acel germene
micuţ se unduieşte în acest ou micuţ, şi codiţele mici cad jos, acesta începe şirea spinării puiului după orice este
acesta; animal, copil, sau orice este acesta. Şi restul din acei un milion de germeni... Un milion de ouă, un milion de
germeni, şi numai unul trăieşte. Toţi la fel, dar Dumnezeu alege prin alegere ce urmează să trăiască, şi restul din ei
pier. Unul dintr-un milion! 

12  Când Israel a părăsit Egiptul, ei toţi au crezut în mesajul unui singur profet. Ei au văzut semnele lui Dumnezeu,
prin Moise. Fiecare din ei le-au văzut. Şi ei fiecare au ieşit din Egipt, şi au umblat prin Marea Roşie, şi au fost botezaţi
spre Moise. Fiecare din ei au văzut puterea lui Dumnezeu să-l lovească, când el a cântat în Duhul; şi când Miriam a
bătut tamburina, au alergat în sus şi-n jos pe coastă. Fiecare din ei, fiecare seară au mâncat proaspăt, mana cerească



din ceruri. Fiecare din aceia au băut din Stânca spirituală care a fost lovită. Şi acolo erau două milioane de persoane
care au părăsit Egiptul. Cât de mulţi au ajuns în ţara promisă? Doi. Unul dintr-un milion! Unde sunt ei toţi? Isus a spus
că ei au pierit. "Părinţii voştri au mâncat mana în pustie, pentru intervalul de trei ani, şi Eu vă spun vouă că ei toţi sunt
morţi." 

13 Acum există vreo cinci sute de milioane de Creştini în lume în seara aceasta, socotind Catolici, Protestanţi, şi toţi.
Dacă Isus ar veni în acea Răpire, conform cu ceeace eu tocmai am spus, acolo vor fi cinci sute să lipsească în lume în
seara aceasta, în Răpire. Şi ei probabil că sunt atâţia în fiecare zi, socotind toate ţările, de care nu se ia seama. Astfel
aceasta ar putea să fie la orice timp, vedeţi. 

14 O, Creştinilor, să ne punem centura pe armura lui Dumnezeu. Să facem tot ce ştim cum, să-L slujim, să-L iubim, şi
să aşteptăm după timpul măreţ. 

15 Acum, acolo nu o să fie mari milioane şi gloate să iese dintr-o generaţie şi să mărşăluiască înăuntru. Acolo-acolo
nu poate fi. 

Acum, ţineţi minte, în fiecare zi se sfârşeşte o generaţie, fiecare zi. "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea
Fiului omului, în care opt suflete au fost salvate prin apă." Dar fiecare zi sfârşeşte o perioadă de patruzeci de ani,
pentru cineva. Vedeţi? Şi fiecare zi, un anumit număr este sigilat la o parte în Împărăţie. Într-o zi, ultima zi va sosi. 

Haideţi să fim siguri acum, în timp ce suntem cu mintea întreagă. Şi în biserică, şi printre oameni, unde Duhul Sfânt
aşa S-a identificat cu noi, haideţi să fim siguri că totul este în ordine, şi stă în ordine, înaintea Lui. 

16  Să nu vă opriţi. Să nu vă odihniţi, ziua şi noaptea, până când acea Putere de însufleţire v-a adus de la lucrurile
lumii, în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi voi care într-adevăr sunteţi aduşi în Împărăţia lui Dumnezeu şi sunteţi însufleţiţi
de Duhul lui Dumnezeu, ce fericiţi! Cu lacrimi de bucurie noi ar trebui să fim pe genunchii noştri, ziua şi noaptea,
mulţumind lui Dumnezeu pentru ce El a făcut. 

17 În seara aceasta noi avem o mică schimbare în serviciu. Noi avem un frate bun aici, Fratele Capps. El vine la noi
de la biserica Nazarineană. Şi mă gândesc că aceea-i corect, Frate Capps? El doreşte în seara aceasta să fie ordinat de
noi, prin punerea mâinilor. 

18 Noi nu avem documente să dăm afară la nimeni, totuşi noi suntem recunoscuţi ca... Noi am putea avea documente,
dar noi credem că un adevărat, lucrător ordinat, documentele lui sunt în Cer. Înţelegeţi? Şi el-el are drepturile să
predice Biblia atât  timp cât  Dumnezeu identifică viaţa lui  cu Biblia.  Noi credem că acelea sunt  scrisorile lui  de
acreditare. 

19 Şi, acum, Fratele Capps a fost ordinat oficial în-biserica Nazarineană, dar în seara aceasta el vrea ca bătrânii, şi aşa
mai departe, să pună mâinile peste el pentru ordinare, să ducă acest Mesaj. Ce lucru viteaz! 

20  Eu am-eu am auzit raporturi de când am fost în Tucson, şi aşa raporturi minunate, despre Fratele Capps aici în
asistenţa lui la graţiosul nostru Frate Neville, care ţine candela de Lumină tot aşa de viteaz cum aceşti doi bărbaţi pot
să ţină. Noi am pus mâinile peste Fratele Neville, dar nu peste Fratele Capps. Şi eu vreau ca acei care sunt lucrători,
Fratele Jackson şi ceilalţi, dacă ei sunt aici, şi Fratele Ruddell şi bătrânii bisericii de aici, dacă ei vor veni sus aici doar
pentru câteva minute acum, şi să pună mâinile peste Fratele Capps. Şi cei... 

21 Acum noi aflăm, în Biblie, că acela-i felul cum ei au făcut-o, ei îşi pun mâinile peste ei şi îi pun de-aparte atunci.
Şi acela-i felul cum i-au făcut lui Timotei. A spus, "Prin acest dar care era în tine, de la bunica Lois..." Ei au observat
aceasta, că acolo era un dar în acel om, a venit la el prin prezbiteri, prin punerea mâinilor. 

22 Acum, fraţii zilei târzii, fraţii ploii zilei târzii, au, totuşi, aceea încurcat. Ei au crezut că ei i-au dat un dar, prin a
face aceea. Nu, darul a fost deja în el, şi ei doar şi-au pus mâinile peste el ca o autorizare că ei au crezut că Dumnezeu
a pus deja darul în el. Şi ei l-au autorizat, prin punerea mâinilor. 

23 Şi aceşti bărbaţi aici în biserică, care eu cred că sunt posedaţi în sufletul lor cu Puterea Lui de însufleţire; dacă voi
fraţilor veţi veni sus chiar acum, Fratele Ruddell şi toţi ceilalţi din voi care sunt aici în biserică, şi bătrânii şi bisericile
surori din prejur, să pună mâinile peste Fratele Capps, ca el să poată să fie ordinat prin autorizarea noastră, înaintea
acestei  audienţe,  şi  trimis  afară  să  predice  Evanghelia  Domnului  Isus,  oriunde  Dumnezeu poate  să-l  cheme.  El
devine... 

El este deja unul dintre noi, prin Naştere. El este unul dintre noi deoarece el a crezut Mesajul. El este unul dintre noi
din cauză că-că el stă pentru Adevărul Cuvântului. Şi noi vrem ca Fratele Capps să fie oficial ordinat, înaintea voastră,
prin punerea mâinilor, că el este unul dintre noi. 

Bine, Frate Ruddell, Frate Capps, Frate Neville. Fratele Junior Jackson, careva din ei alţi lucrători aici, eu nu ştiu
chiar cât de mulţi sunt. Eu nu... Eu presupun că ei îşi au serviciile lor în seara aceasta. Astfel vino drept sus, Frate
Capps. 

Acum, unde este Fratele Hunter şi acei din New York, eu... Fratele Anthony? Eu presupun că ei s-au dus înapoi.
[Fratele Neville zice, "Acolo este Fratele Anthony înapoi acolo." – Ed.] 

Careva din voi ceilalţi care sunteţi aici, care este cu noi, păi, noi am fi bucuroşi ca voi să veniţi sus aici şi să staţi cu
noi acum, ca o recunoaştere că noi credem Fratele Capps să fie. 



Câţi dintre voi de aici îl cunoaşteţi pe Fratele Capps, ridicaţi-vă mâna. În regulă, puneţi-vă mâna jos. Câţi credeţi că
el este un slujitor al lui Dumnezeu, ridicaţi-vă mâinile. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi îl iubim ca pe fratele
nostru. 

24 Acum aceasta nu este exact un fel corect a ceea ce noi am numi ordinare, dar eu vreau ca această audienţă... Eu nu
aş putea cânta această cântare, dar eu vreau ca voi să mă ajutaţi să o încerc. Aceea... 

25 Într-o zi un profet a mers jos la altar, în templu. Şi în timp ce el era acolo la templu... El a fost un om bun, dar el
doar stătea pe braţele lui Uzia împăratul, şi el a fost un-el a fost un om bun. Dar totuşi, într-o zi, la templu, el a văzut
ceva, când el a căzut într-o vedenie, care el niciodată nu a văzut înainte. El a văzut Îngeri, cu aripi, zburând înainte şi
înapoi, prin clădire, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu Atotputernic!" 

Vino înainte, frate. Da. Vedeţi? 

"Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu Atotputernic!" Ben? 
26  Şi când el a văzut, stâlpii templului s-au mutat afară. Şi el a spus, "Vai de mine! Că eu sunt un om de buze

necurate." În Prezenţa lui Dumnezeu el a recunoscut, că chiar dacă el era un profet, el a fost greşit. El a spus, "Eu sunt
un om de buze necurate, şi eu locuiesc printre oameni cu buze necurate." 

27 Şi unul din Îngeri a zburat, şi a luat un cărbune din Foc şi i-a atins buzele, şi a spus, "Profeţeşte, fiul omului!" 

Vrei să ne dai un ton la aceea, soră, dacă tu vrei. Câţi cunosc această cântare? Hai să, un verset. În regulă. 

Când cărbunele de Foc l-a atins pe profet, 
Făcându-l aşa de pur cât pur poate să fie, 
Când Glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine va merge pentru noi?" 
Atunci el a răspuns, "Iată-mă, trimite-mă pe mine." 

[Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... vorbeşte, Domnul meu, 
Vorbeşte, şi eu voi fi grabnic să-Ţi răspund; 
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu, 
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă pe mine." 

Milioane acum în păcat şi ruşine mor; 
Ascultă la strigătul lor trist şi amar; 
Grăbeşte, frate, grăbeşte în ajutorul lor; 
Repede răspunde, "Stăpâne, iată-mă aici." 

Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu, 
Vorbeşte, şi eu voi fi grabnic să-Ţi răspund; 
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu, 
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă pe mine." 

Lăsaţi bătrânii să păşească în jur acum şi să pună mâinile peste Fratele Capps. Să ne aplecăm toţi capetele. 
28  Scumpe Dumnezeule, stâlpii templului s-au mişcat din nou, şi cum vedem Duhul Vieţii însufleţitoare lucrând în

fratele nostru. Mă rog, Dumnezeule, aşa cum el simte aceasta de Sus, care spune că el trebuie să meargă. Noi punem
mâinile peste el, ca bătrâni ai Tăi, Doamne, şi îi dăm mâna dreaptă de părtăşie, şi punem mâinile noastre peste el, şi
trecem binecuvântările lui Dumnezeu asupra lui, ca Tu să-i ungi buzele lui, gândirea lui, întreaga lui fiinţă. Şi fie ca el
să ia acest Mesaj al Evangheliei la fiecare crăpătură şi colţ la care Tu îl chemi. Admite aceasta, Doamne. Noi ţi-l dăm
Ţie pe fratele nostru, ca un slujitor de-al Tău, În Numele lui Isus Cristos. Amin. 

29  "Predică Cuvântul," fratele meu tânăr.  "Fii  la vreme şi  afară de vreme; dojeneşte,  mustră, cu toată îndelunga
răbdare şi Învăţătura." Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. 

30  [Fratele Ben Bryant zice, "Frate Branham, vrei să-ţi pui mâinile peste mine? Vor ei să pună mâinile peste mine?
Mi-ar place să fiu ordinat." – Ed.] Tu ai... eu nu am ştiut că tu nu ai fost. 

Fratele Ben, aici, a venit la noi. Eu cred că el a predicat pentru câtva vreme. Totuşi, el nu a fost oficial (Am crezut că
el a fost; acela-i motivul că eu l-am chemat sus) ordinat, sau mâini puse peste el aici. 

31 Acum soţia Fratelui Ben este aici pe undeva, şi ea este o persoană scumpă. Ea a fost o femeie predicatoare. Şi când
ea şi fratele nostru au fost căsătoriţi, şi el a adus-o la tabernacol, când ea a văzut şi a auzit Cuvântul, deşi o doamnă
mică fină cu o personalitate fină, dar când ea a văzut că era greşit ca o femeie să facă aceea, ea a pus la o parte; şi
aceasta pare să cadă asupra bărbatului ei. Aceea este corect. Aceea este apostolic. Acela-i felul cum trebuie să fie. 

32 Fratele Ben ia benzile, cum eu înţeleg, cu soţia lui. Ei se duc în re-... locurile afară din cale, înapoi de tot în munţi,
în jungle, şi ei pun benzile acestea şi  comentează asupra benzilor.  De multe ori ei sunt alungaţi afară, daţi afară,
aruncaţi afară. Noi ne aşteptăm la aceea. "Căci toţi care trăiesc evlavios în Cristos Isus vor suferi persecuţii." 

33 Câţi de aici cunosc pe Fratele Ben? Câţi cred că el este slujitorul lui Dumnezeu, [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
vrednic de această binecuvântare care noi o vom cere de la Dumnezeu pentru el? Vedeţi, el nu este un străin. El a fost
cu noi de ani şi ani. Eu îl cunosc ca pe un om de smerenie. El este ca mine; el face multe greşeli. Noi toţi facem aceea.
Ce îmi place despre Fratele Ben, el vrea să se târască pe genunchii lui ca să o îndrepte. 



Şi când el a auzit, zilele trecute, despre Căsătorie Şi Divorţ, el şi soţia lui au fost gata să se despartă, din cauză că el
o iubeşte, şi ea îl iubeşte pe el, dar ei vor să facă faţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Orice a spus Cuvântul, aceea este ce
au vrut ei. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe Ben şi soţia lui, la serviciul Lui. 

Să ne punem mâinile peste fratele nostru. 
34  Scumpe Dumnezeule,  noi ne punem mâinile peste Fratele nostru Ben,  printr-un semn că noi îl  iubim. Şi  noi

credem, Doamne, că el vrea să facă o lucrare pentru Tine, să fie trimis afară cu aceste benzi, să le pună în funcţiune
printre unii oameni de munte în locurile îndepărtate unde probabil că mulţi dintre noi niciodată nu vom ajunge, dar
totuşi Mesajul trebuie să meargă la toată lumea. Noi ne rugăm ca Tu să-l binecuvântezi pe fratele nostru, şi să-i dai
Duhul Tău, şi fie ca Acesta să vină asupra lui. Şi călăuzeşte-l, şi îndrumă-I pe el şi soţia lui la locurile acelea unde
poate acel singur suflet este departe acolo afară, şi uşile nu se pot închide până când acea singură oaie este adusă
înăuntru. Tu nu eşti mulţumit cu nouăzeci şi nouă. Cei... Fiecare nume care este pe Registru trebuie să vină înăuntru.
Ajută-i, Doamne, aşa cum ne punem mâinile peste el, cum îl asociem cu noi ca fratele nostru. Şi ajutorul nostru şi
rugăciunea pentru el, va merge cu el. Şi ne rugăm ca Tu să-l binecuvântezi, Doamne, oriunde se duce. În Numele lui
Isus. Amin. 

Te binecuvântez, Frate Ben! Mâna dreaptă de părtăşire ţi-o dăm ţie, ca fraţi lucrători. Dumnezeu să te binecuvânteze,
frate. 

35  [Fratele Earl Martin zice, "Frate Branham, vrei să pui mâinile peste mine, să mă ordinezi să lucrez ca păstor?" –
Ed.] John Martin... ["Earl."] Earl. 

Câţi cunosc pe Earl Martin? Câţi îl cred a fi un slujitor al lui Cristos? El vine la noi de la o... Eu cred că, original, de
la un grup Penticostal, şi acum mă gândesc că el păstoreşte şi face o lucrare independentă. 

36  Eu l-am ştiut pe Earl a fi un slujitor adevărat al lui Cristos. Eu nicodată nu voi uita o faptă, au fost multe, dar o
faptă cu Earl. Îmi amintesc într-o seară ei l-au chemat când eu am fost în Dallas, Texas; sau eu-eu cred, nu, a fost... [O
soră zice, "Beaumont." – Ed.] Beaumont, Texas, este corect, soră. Şi ei-ei... Copilul lui zăcea, murind, şi ei au crezut
că a fost deja mort. El nu a mai răsuflat. Şi Earl şi-a croit drumul în jur la camera mea, ca un tătic, umeri îndoiţi, s-a
aplecat jos înaintea mea, aşa cum am fost în pat. M-am dat jos; el şi-a pus braţele în jurul meu şi a spus, "Frate, eu
cred că tu eşti profetul lui Dumnezeu. Eu întotdeauna am crezut asta. Şi dacă tu vei spune doar cuvântul, chiar dacă
copilul meu este mort, totuşi el va trăi." Şi copilul lui a venit înapoi la viaţă, el trăieşte. 

37 Credeţi voi că el este vrednic de mâna dreaptă de părtăşie a acestor credincioşi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 

Să ne rugăm, fraţilor, aşa cum ne punem mâinile peste el. 
38 Graţiosule Tată Ceresc, ne punem mâinile, din nou, pe Fratele nostru Martin. Noi îl trimitem, Doamne, la cele mai

îndepărtate părţi  care tu le-ai rânduit ca el să meargă; oriunde este aceasta, mulţi  sau puţini,  drumuri lăturalnice,
şosele, garduri, dacă ar fi. Oriunde este aceasta, Doamne, fie ca binecuvântările Tale să fie cu el.  Noi ne punem
mâinile peste el aşa cum noi îi urăm succesul Tău şi îi dăm binecuvântările noastre, ca Duhul care este asupra noastră,
Doamne, să meargă cu el, şi să-l călăuzească şi să-l îndrume la sufletele pierdute afară în împrejmuiri şi şosele. Noi îl
trimitem, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Martin. Mergi acum, şi Domnul să fie cu tine. 
39 Pentru acelaşi scop? [Fratele Richard Blair vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Richard este numele tău? ["Corect.

Richard Blair."] Câţi îl cunosc pe Richard Blair? Câţi îl credeţi a fi un slujitor al lui Dumnezeu? El vine din grupul
bisericii Penticostalii Uniţi. 

Şi frate, Fratele Blair, eu îmi amintesc de o mare chemare, a lui. Eu îmi amintesc timpul unde Fratele Blair nu vroia,
nu a vrut să mă creadă, din cauză că acolo era un spirit lucrând cu el, spunându-i că eu am fost fals. Şi în timp ce el
şedea chiar în adunare, Duhul Sfânt s-a întors în jur şi l-a scos la iveală. [Fratele Blair zice, "Aşa este." – Ed.] Şi el a
fost aproape gata pentru o-o prăbuşire, şi aceea a fost ce l-a adus în starea aceea. 

Şi îmi amintesc că soţia lui drăgălaşă m-a sunat într-o zi. 

Ea a spus, "Frate Branham, eu cred că Richard o să moară." Şi ea avea, eu cred, o basma. Ea a mers şi-a pus-o peste
el, cum i-am cerut eu, şi m-am rugat. Iată-l aici. [Fratele Blair zice, "Amin." – Ed.] 

40 Un copil mic a fost într-un accident, sau... [Fratele Blair zice, "Băiatul meu." – Ed.] Băiatul lui, într-un accident, că
ei nu i-au dat multă speranţă pentru el, cu o zdruncinare a creerului. Şi cu rugăciune, chiar prin telefon, copilul s-a
făcut bine. ["Amin."] 

Credeţi voi că Fratele Blair este un adevărat martor al lui Cristos? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Rugaţi-vă ca
binecuvântările voastre să meargă cu el. 

Fraţilor, puneţi-vă mâinile peste el. 
41 Scumpe Dumnezeu, să identificăm pe graţiosul şi nobilul nostru frate, slujitorul Tău, care a venit chiar din propriul

lui grup, să umble în Lumină. Tată, ne rugăm ca Tu să-l binecuvântezi pe Fratele nostru Blair, aşa cum îl trimitem cu
binecuvântările noastre şi aprobarea noastră, prin mâinile noastre peste el, spre oriunde îl poţi Tu chema, Doamne,
spre oriunde poate să fie de lucru. Fie ca Duhul Tău să meargă cu Fratele Blair. Călăuzeşte-l şi îndrumă-I la cei



pierduţi şi muribunzi din această lume, ca el să poată ajuta să găsească acea oaie pierdută, ca el să o poată aduce
înapoi la turmă. Oriunde ar putea să fie aceasta, orice ai Tu pentru el, Doamne, noi doar cerem ca Duhul Tău să-l
călăuzească şi să-l îndrume prin toată călătoria vieţii lui. Noi suntem fraţii lui. În a-i da mâna dreaptă de părtăşie, noi
Îţi cerem să mergi cu el, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Mâna dreaptă de părtăşie! Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Blair. Noi suntem cu tine, sută la sută, ne rugăm
pentru tine şi vom face orice putem noi să te ajutăm împreună. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

42  [Fratele  Merlin  Anthon  zice,  "Este  la  fel  pentru  mine,  Frate  Branham,  pentru  ordinare."  –  Ed.]  Ce  zici?
["Ordinare."] Cine eşti tu? ["Merlin Anthon."] Merlin Anthon. ["Eu sunt în biserică."] Unde? ["Aici în biserică."] În
biserică.  Îl  cunoaşte  careva  pe  Fratele  Merlin  Anthon?  El  este  nou,  pentru  mine.  ["Cu  Armata  de  Salvare.  Mă
aminteşti?"] O da. Scuză-mă, frate. 

Dela Armata de Salvare, aceea-i corect, eu mi-l amintesc. Sigur, eu îl cunosc acum. Eu doar... Faţa lui nu a arătat
familiară pentru mine chiar atunci, la timpul acesta. Câţi îl ştiţi de a fi un om al lui Dumnezeu? [Adunarea zice,
"Amin." – Ed.] Câţi cred căci-căci Dumnezeu lucrează cu el, ridicaţi-vă mâna. ["Amin."] Vă veţi ruga pentru el?
["Amin."] 

43 Acum, frate, noi ştim că tu vi dintr-un grup mare de oameni, Armata de Salvare, ei sunt un popor mare. Însă, şi,
însă Armata de Salvare face o mare lucrare afară pe stradă. Noi nu putem să spunem nimic împotriva Nazarinenilor,
biserica Penticostală, sau Armata de Salvare, sau oricare din ele; ei sunt fraţii noştri. Dar, voi vedeţi, noi credem că noi
suntem purtători ai unui mare Mesaj tocmai pentru ora aceasta în care noi trăim. Tu vrei să faci aceea cu noi? [Fratele
Anthon zice, "Amin." – Ed.] 

Să ne aplecăm capetele în timp ce ne punem mâinile peste fratele nostru. 
44 Scumpe Tată Ceresc, Tu eşti Acela care faci chemarea. Tu eşti Acela care însufleţeşti Cuvântul, aşa ca ei să poată

crede. Şi noi ne punem mâinile peste scumpul nostru frate, ca o aprobare că noi credem că Tu eşti cu el şi îl vei ajuta.
Noi trimitem binecuvântările noastre cu el, că noi care credem că am trecut de la moarte la Viaţă şi acum deţinem
Putere însufleţitoare în inimile noastre, prin harul lui Dumnezeu. Noi punem mâinile peste fratele nostru şi-l trimitem
cu binecuvântările noastre, ca Tu să-l conduci şi să-l călăuzeşti şi  să-l îndrumi la fiecare crăpătură a pământului,
Doamne, care Tu ai rânduit ca el să meargă. Fie ca Duhul Tău să meargă cu el şi să-i dai sănătate, tărie, şi succes în
slujbă, căci noi îl trimitem în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

45 Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Aceea-i mâna dreaptă de părtăşie, tu ştii, fraţilor daţi mâna cu el, fraţilor în
felul acela. Astfel aceea este că voi sunteţi... În regulă, Domnul să vă binecuvânteze pe toţi. 

46 [Fratele Carrell zice, "Eu-eu niciodată nu am fost făcut, oficial. Vreau ca tu să-ţi pui mâinile peste mine, ca aceia,
în Numele lui Isus." – Ed.] Tu, orice doreşti tu. Şi ai tăi... ["Timpul să fie, şi pentru acelaşi ca ei."] Acum care-i
numele tău? ["Fratele Carrell, din Cincinnati. "] Fratele Carrell. 

[Fratele Carrell zice, "Eu am fost un lucrător ordinat, dar eu nu am putut să fiu de-acord cu fratele care a ordinat
femei ca lucrătoare, şi eu a trebuit să mă rup de la aceasta." – Ed.] 

Acesta este Fratele Carrell din Cincinnati. Oricare îl cunoaşte pe Fratele Carrell, ridicaţi-vă... Fiind din Cincinnati,
mă îndoiesc  de aceasta,  că cineva îl  cunoaşte.  El  zice  că  a fost  cu un grup,  şi  grupul  a vrut  să  ordineze femei
lucrătoare. El nu a putut să sufere aceasta, şi el a trebuit să se rupă de ei. 

Aceea-i exact cum m-am rupt eu de Baptiştii Misionari. 

Doctor Roy E. Davis, câţi l-aţi auzit vreodată? Sigur, aţi auzit, vedeţi. El a vrut să ordinez ceva femei predicatoare, şi
eu am spus, "Nu, domnule. Ca un bătrân," Am spus, "Eu nu pot face asta, conştincios. Aceasta-i împotriva Cuvântului
lui Dumnezeu." 

47 Eu nu te cunosc, Frate Carrell. Dar pe baza mărturisirii tale, şi Adevărul pentru care tu stai... Noi nu avem nimic
împotriva acelor femei. Ele sunt surori. Noi le iubim. Dar noi credem că ele îşi au locul lor, şi în care ele trebuie să
stea. Vedeţi? Şi noi credem că ele sunt o drăgălaşă la un bărbat, un ajutor. Şi sub nici o formă... Noi gândim că ele
sunt cel mai mare dar, în afară de mântuire, care l-a dat vreodată Dumnezeu la un om. Dar ea nu are locul în amvon,
conform cu Cuvântul  lui  Dumnezeu.  Pe acea bază, şi  credinţa ta în Dumnezeu,  ne punem mâinile peste tine,  ca
părtăşie, să vii să mergi cu noi. 

Să ne punem mâinile peste el. 
48 Scumpul nostru Tată Ceresc! Acest om tânăr, eu cam pot să ştiu cum simte el. El a fost împins afară din cauza unui

Adevăr real. Că, ,,Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt." Astfel noi ne punem mâinile peste el,
punând binecuvântările noastre asupra lui.  Fie ca Duhul Tău să-l  conducă,  să-l  călăuzească,  şi  să-l  îndrume prin
călătoria vieţii spre oriunde îl vei trimite Tu, Doamne. Lasă-l să ştie că noi ne rugăm pentru el, şi îi vom fi un ajutor,
şi-l suportăm atât timp cât el va sta pentru Adevăr. Admite aceasta, Doamne. Noi îl trimitem, în Numele lui Isus
Cristos. Amin. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Carrell. 

Voi doar puneţi mâinile acelea peste el, cei diferiţi. Voi toţi daţi cumva mâinile drepte de părtăşie pentru aceea. 



49  Fratele Ruddell, aici, niciodată nu a fost oficial ordinat aici la biserică. Poţi... Câţi îl cunosc pe Fratele Ruddell?
[Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Noi toţi îl cunoaştem. Câţi ştiţi că el este un om al lui Dumnezeu? ["Amin."] 

Scumpe Tată Ceresc,  să fie cum bătrânii  Tăi  îşi  pun mâinile peste acest  frate care s-a mişcat  prin ape,  adânci
nămoloase. El a văzut adunarea lui căzând la o parte. El a văzut totul să ia loc, dar totuşi crede. Chiar dacă... ? ... Noi
ne punem mâinile peste el,  şi  plasăm binecuvântările noastre către el.  Unge-l, Doamne, puternic, cu Cuvântul,  şi
trimite-l la fiecare crăpătură a pământului! ... ? ... să fie asupra lui şi să-l ajuţi. Şi îl trimitem, în Numele lui Isus
Cristos. Amin. 

5° Frate Ruddell, tu întotdeauna ai o mână dreaptă de părtăşie. Eu îl cunosc pe Fratele Ruddell. Pare ca-ca propriul
meu băiat. Tăticul lui şi eu, mama, ne-am cunoscut unul pe altul de aşa de mult. Şi eu îl cunosc pe Fratele Ruddell a fi
un slujitor al lui Dumnezeu. Eu am slujit cu el. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Ruddell. 

51 Care-i numele lui? Cine eşti tu, frate? [Cineva zice, "Cumnat cu Fratele Martin." – Ed.] Frate Martin, tu îl cunoşti,
Frate Martin? 

Care-i  numele  tău?  [Fratele  zice,  "Rev. McComas." – Ed.] Fratele McComas. Eu presupun că nu-i nimeni aici să-l
cunoască, dar el este un... Da, acest om de aici îl cunoaşte, Fratele Tyler. Şi el vine să fie... să aibe mâini puse peste el,
ca  el  să  fie  un  purtător  al  Evangheliei.  Frate  McComas,  de  unde  eşti,  Frate  McComas?  ["Rockford,  Illinois."]
Rockford, Illinois. ["Tu ai sunat la casa mea, săptămâna trecută, sau lunea trecută seara, şi te-ai rugat pentru soţia
mea."] O, este asta aşa? De la Tucson. ["Tucson, Arizona."] O, eu îmi amintesc chemarea acum. ["Ea s-a sculat
dimineaţa următoare."] Laudă Domnului! 

[Fratele Martin îi spune ceva Fratelui Branham – Ed.] Ce zici? ["Sora mea cea mai tânără."] Sora ta. ["Ea este aici
acum. A fost paralizată."] Astfel, ea este aici acum, s-a făcut rugăciune, serile trecute, de la Tucson, prin telefon.
["Paralizată."] Par-... ["Ea a fost paralizată, şi ea este aici acum."] Ea a fost paralizată, câteva seri în urmă, şi ea este
aici acum. Fratele Martin cunoaşte aceasta, prietene. Nu-i de mirare că el vrea să ia Mesajul! 

Să ne punem mâinile peste fratele nostru. 
52 Scumpe Dumnezeule, eu îmi pun mâinile, cu aceştia alţii, peste slujitorul Tău, şi îi dăm mâna dreaptă de părtăşie,

rugându-ne ca binecuvântările lui  Dumnezeu să...  ?  ...  [Declaraţiile Fratelui  Branham nu pot  să fie auzite clar  –
Ed.] ... ? ... ce l-ai rânduit Tu să fie. Binecuvântarea Ta să fie asupra lui, şi călăuzeşte-l şi îndrumă-I, în Numele lui
Isus Cristos. Amin. 

Mâna dreaptă de părtăşie, fratele meu, şi acelea să fie cu tine. Dumnezeu să fie cu tine. 
53  [Cineva zice, "Frate Branham?" – Ed.] Da, frate? ["Eu am încă unul care vrea aceasta de asemenea."] În regulă,

domnule. Eu cred că acesta este... ["Fratele Darris. "] Fratele Darris. Eu nu... ["Eu cunosc pe Fratele Earl şi Fratele
Brewer.  "]  Acest  om este  Fratele Darris.  De unde eşti,  frate?  ["Black Rock,  Arkansas."]  Black Rock,  Arkansas.
Fratele... ["Eu îl cunosc, frate."] ... îl cunoşti. Altcineva, eu cred, aici, a spus... Fratele Brewer. Eu cred că i-am întâlnit,
azi  dimineaţă.  Şi-şi  sora  Vayle,  eu presupun,  Fratele  Vayle,  şi  aceia  care  îl  cunosc,  şi  îl  ştiu  a  fi  un om al  lui
Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu. Minunat! 

54 Ei bine, acum, dragul meu frate, a fi un purtător al Mesajului, noi vrem ca tu să ştii că noi vom sta în spatele tău, să
facem tot ce putem noi. Ne vom ruga pentru tine, ca şi tu să duci acest Mesaj la cele mai îndepărtate părţi oriunde a
rânduit Dumnezeu ca tu să mergi. 

Să ne punem mâinile peste Fratele nostru Darris. 

Scumpe Dumnezeule, ne punem mâinile peste fratele nostru, dându-i mâna dreaptă de părtăşie, şi îl trimitem în
Numele lui Isus Cristos, ca Tu să-l ungi. Şi ... ? ... îi dăm mâna dreaptă de părtăşie! ... ? ... Şi Duhul Tău să meargă cu
el, şi să-1 călăuzească şi să-l îndrume, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. 
55  Acum, eu cred, Fratele Anthony. Mulţi din voi îl cunoaşteţi pe Fratele Anthony. El a fost cu noi aici un timp

îndelungat. Eu îl cunosc a fi un slujitor al lui Cristos, eu însumi. Eu cred că el este un om tânăr dedicat. El niciodată nu
a avut oficial să se pună mâinile peste el. El nu a ştiut că aceasta venea, prieteni. Vedeţi? Dar acum este bine ca
oricare. Astfel noi ne vom pune mâinile peste Fratele Anthony şi doar îi dăm mâna dreaptă de părtăşie. Dumnezeu
trebuie să facă ordinarea. Aceasta-i doar să-i facem de cunoscut, şi voi ştiţi, că noi îl credem pe acest frate şi îl iubim,
şi el este unul din noi, în Mesaj. Şi noi vrem ca el să aibă binecuvântările lui Dumnezeu, şi aceea-i ce noi cerem asupra
lui. Să ne rugăm, cum ne punem mâinile peste, fratele. 

56 Scumpe Dumnezeule, acest micuţ smerit, slujitor Italian al Tău, Doamne, vine în seara aceasta, ca să-să aibă să se
pună mâini peste el, şi mâna dreaptă de părtăşie este extinsă oficial către el, de la biserică. Doamne, marea Ta Putere
trimite  acest  băiat  tânăr  la  partea  pământului  şi  crăpătura  la  care  Tu l-ai  chemat.  Şi  fie  ca  el  să  meargă şi  să-i
izbăvească pe acei oameni de la păcat şi boală, şi să te slujească pe Tine, Doamne, toate zilele vieţii lui. Fie ca Tu să-l
conduci, să-l călăuzeşti. Fie ca binecuvântările noastre să fie cu el, aşa cum îl trimitem, în Numele lui Isus Cristos.
Amin. 

Dumnezeu să te binecuvânteze. 



57 [Cineva îi vorbeşte la Fratele Branham – Ed.] Ha? O, eu nu ştiu. Noi suntem la o conecţiune telefonică; cincizeci
de cenţi un minut. Era acolo altcineva aici ce a vrut... 

Păşiţi  aici  sus şi  chemaţi-vă numele,  cine sunteţi,  fraţilor,  chiar  în microfon chiar  sus  aici.  Doar să le spuneţi.
[Fiecare frate îşi spune numele lui, "Pat Tyler," "Claude Boggess," "Dale Potter," "... ? ... Henasey," "James Humes,"
"Earl Horner." – Ed.] Sunt ei toţi? [Cineva spune, "Da."] Fraţii mei. 

Aceşti bărbaţi, credeţi voi că acest Mesaj să fie Adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu? [Fraţii spun, "Amin." – Ed.]
Credeţi voi asta cu toată inima voastră? ["Amin."] În regulă. Şi voi sunteţi doritori, şi vă gândiţi că dacă noi punem
mâinile peste voi... Noi vrem ca voi să ştiţi că noi suntem cu voi, şi vom face orice putem noi să facem să vă ajutăm. 

Şi acum eu vreau ca voi fraţilor, aşa ca eu să pot pune mâinile peste ei, să păşiţi chiar aici sus acum. Şi să ne aplecăm
toţi capetele, aşa cum ne punem mâinile peste ei. 

Scumpe Dumnezeule, aici este un grup de bărbaţi.  Eu îmi pun mâinile peste fiecare din ei,  în Numele lui Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi fie ca Tu, Care i-ai chemat să fie lucrători, ca ei să Îl poată predica, Doamne, toate
zilele vieţii lor. Şi... ? ... să predice Evanghelia la fiecare făptură. Noi le dăm mâna dreaptă de părtăşie, şi ne rugăm ca
binecuvântările Tale să fie cu ei, Doamne, aşa cum îi binecuvântăm, trimitem binecuvântările noastre. Fie ca aceştia să
meargă la fiecare crăpătură a pământului la care Tu i-ai chemat să meargă. Fie ca ei să lucreze şi să Te slujească în
capacitatea la care  Tu i-ai  chemat.  Fie  ca  ei  să  fie viteji  şi  adevăraţi  slujitori  ai  lui  Dumnezeu.  Admite aceasta,
Doamne. Şi noi o cerem în Numele lui Isus Cristos. 

58  Dumnezeu  să  vă  binecuvânteze,  pe  fiecare,  fraţilor.  Dumnezeu  să  te  binecuvânteze.  Dumnezeu  să  te
binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Humes. Domnul să fie cu
voi, cu fiecare. 

Binecuvântată să fie legătura care leagă Inimile noastre în iubire Creştină; Părtăşia de gânduri asemănătoare 

Este ca aceea de Sus. 
59 Nu este El minunat? Doar gândiţi acum, câţi lucrători sunt aici în seara aceasta să se pună mâinile peste ei! 
60  Eu nu am ştiut că noi am fost pe această conecţiune telefonică. Dacă oamenii de-acolo afară mă vor ierta pentru

aceea; eu nu am ştiut-o. Vedeţi? Eu doar nu am ştiut că ei urmau să conecteze acest Mesaj mic în seara aceasta. Dar
noi suntem... 

61 Acum vom citi Cuvântul şi ne rugăm, şi intrăm drept în acest Mesaj care eu simt că Duhul Sfânt vrea ca eu să vi-l
aduc în seara aceasta. 

62 Şi acum în timp ce noi deschidem înapoi în... pentru textul, eu îl voi anunţa într-un moment. Să mergem la Numeri,
al 22-lea capitol, versetul 31. Numeri 22:31, pentru un text. În timp ce deschideţi, dacă vă place să citiţi, citiţi-l sau
însemnaţi-1. 

63 Eu vreau ca voi toţi să mă amintiţi acum, până când eu ajung să vă văd din nou, eu sper, cândva în vara aceasta, cu
voia Domnului. Şi dacă ceva se întâmplă, eu nu ajung să merg în străinătate, eu voi fi înapoi. Dar noi acum credem
aceea, cum a lucrat toată aceasta în jur, că Duhul Sfânt o să ne trimită acum pe o cale care El a ales-o pentru Sine să ne
trimită pe noi. Şi acela-i felul cum vrem noi s-o facem. Domnul să binecuvânteze! 

64 Tată, noi suntem gata să citim Cuvântul Tău. Vrei Tu să-L binecuvântezi şi să-L ungi spre înţelegerea noastră, noi
cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Cartea din Numeri, al 22-lea capitol şi al 31-lea verset. 

Şi DOMNUL a deschis ochii lui Balaam, şi el a văzut îngerul DOMNULUI stând în cale, şi sabia lui scoasă în mâna
lui: şi el şi-a plecat capul în jos, şi a căzut întins pe faţa lui. 

66 Acum, în citirea acestuia, să construim un context în jurul lui, eu vreau să iau subiectul: Se Răzgândeşte Dumnezeu
Vreodată Privitor La Cuvântul Lui? 

67 Acela-i cam un text, şi acesta-i un mare Adevăr care noi s-ar cuveni să-l înţelegem. Poate Dumnezeu să spună ceva
şi apoi să spună, "Îmi pare rău că Eu am spus aceasta"? Poate Dumnezeu să-şi ia Cuvântul Lui înapoi, după ce El L-a
spus? 

68  Acum, în  această  afirmaţie  aici,  motivul  că  eu  am ales  această  afirmaţie,  era  pentru  că  aceasta-i  una dintre
afirmaţiile Bibliei care un cititor, încercând să vadă, sau să spună că Dumnezeu îşi schimbă gândul Lui; Acesta ar fi
mai mult că El S-a răzgândit decât în orice loc din Biblie, de care eu ştiu, pentru că El i-a spus lui Balaam un lucru iar
apoi ia spus altul. Şi acum, mulţi oameni au încercat să-l facă pe Balaam doar un, oh, un gicitor sau ceva. Dar Balaam
nu a fost un ghicitor. El a fost un profet al Domnului. 

69  Acum, noi  vom lua cumva chenarul  Mesajului,  întâi.  Israel  a  fost  în călătoria lor  de la  Pales-...  mergând la
Palestina, venind din Egipt. Şi Domnul era cu ei, şi ei erau... Fiecare vrăjmaş care s-a ridicat înaintea lui Israel a fost
mutat afară din cale, căci Dumnezeu a spus că El va trimite viespii înaintea lor şi îi va izgoni afară pe vrăjmaşi, atât
timp cât ei au umblat în ascultare de porunca Lui. Treaba nu a fost niciodată prea mare. Amaleciţii, uriaşii din ziua
aceea, nu au însemnat nimic pentru Israel. Deşi ei erau oameni mici în statură, dar ei umblau în AŞA VORBEŞTE
DOMNUL. Aşa că nu a contat ce era opoziţia, Dumnezeu întotdeauna s-a îngrijit că Cuvintele Lui de promisiune nu i-



a lăsat niciodată pe Israel. 
70  Şi Israel din Vechiul Testament este un model al Miresei din Noul Testament, venind sus afară din-din lume,

mărşăluind pe drumul spre Canaan, sau Canaanul la care ne ducem, Mileniul. 
71 Acum, acum, noi observăm că Moab aici este un model al bisericii. Şi Moab... Ei tocmai au ucis câţiva împăraţi şi

i-a înfrânt pe vrăjmaşi, au omorât totul, au posedat ţara, şi s-au mutat sus lângă Moab. Acum, Moab nu a fost sub nici
o formă o naţiune păgână. Moab a fost o naţiune care a slujit pe acelaşi Dumnezeu pe care l-a slujit Israel. Şi ţara lui
Moab a  fost  începută  original  cu fiul  lui  Lot,  prin propria lui  fiică.  Şi  el,  fiind fondatorul  acestei  naţiuni,  şi  i-a
organizat pe celebrităţile lui şi aşa mai departe, şi a făcut o mare naţiune din aceasta, şi ei s-au înmulţit şi au mers
înainte. 

72 Şi, acum, Israel a fost din sămânţa lui Abraham, nu a lui Lot. Israel a ieşit din Isaac, Iacob. Şi Israel a răsărit din
acele douăsprezece seminţii de la Iacob, care a fost mai târziu numit "Israel," pentru că el s-a luptat cu Domnul. Şi
Moab aici... 

73 Acum, în aceasta, şi voi persoanele afară în-la telefoane, eu vreau să spun mai întâi că eu-eu nu doresc să fiu critic,
şi eu sper că nu sunt. Dar, Mesajul care mi-a fost dat, eu trebuie să fiu credincios la acel Mesaj, sau eu voi fi un
făţarnic. Înţelegeţi? Eu-eu nu pot să spun nimic mai mult decât ceea ce sunt trimis să spun. 

Şi eu-eu mă gândesc că marele vrăjmaş al societăţii Creştine astăzi sunt bisericile organizate. Eu cred cu toată inima
mea că aceasta în sfârşit se va forma în semnul fiarei, care eu pot, mă gândesc că eu pot dovedi aceea prin Biblie cu
ajutorul lui Dumnezeu. Eu deja am făcut-o. Că, aceasta se va forma în semnul fiarei, în federaţia bisericilor. Deoarece,
Dumnezeu niciodată, la orice timp, nu a recunoscut vreodată o biserică ordinată, biserică organizată, niciodată. El
niciodată nu a făcut aceasta. 

Şi de fiecare dată când omul a făcut o organizaţie,  Duhul lui Dumnezeu a părăsit-o şi  aceasta niciodată nu s-a
reîntors din nou. Întrebaţi orice istoric, sau voi puteţi să fiţi un cititor voi înşivă. Niciodată! Când ei s-au organizat,
Dumnezeu a aşezat-o pe raft, şi acolo-i unde ea a mers; ea a stat, de atunci înainte. Ei au crescut în membri, dar
niciodată o trezire a Duhului; niciodată, deloc. 

74  Moab,  aici,  este  un  astfel  de  model,  pentru  că  ei  au  fost  o-o  naţiune  organizată;  în  propria  lor  ţară,  ca  în
denominaţiunea lor. Şi acolo ei au avut propria lor religie, şi religia lor a fost aceeaşi religie care o avea Israel. Ei au
fost Moabiţi şi au crezut în Dumnezeu Iehova, dar ei erau un grup organizat de oameni. 

75 Şi, acum, cum ei reprezintă biserica naturală, Israel reprezintă biserica spirituală în călătoria ei. Acum, Israel nu a
fost o naţiune organizată. Atât timp cât ei l-au urmat pe Dumnezeu, ei erau independenţi. Ei au venit sus, călători, fără
loc unde să meargă. Oriunde a mers Stâlpul de Foc, ei au mers cu El. Ei nu erau o naţiune organizată. Ei au avut un
organism printre ei,  deoarece tăierea împrejur le-a dat  aceea sub porunca lui  Dumnezeu,  dar niciodată o naţiune
organizată la timpul acesta. Când ei în sfârşit au devenit o naţiune organizată, acolo-i unde ei au căzut şi au respins pe
Mesia al lor. 

76  Şi acum noi aflăm, că întotdeauna, când aceste natural şi spiritual, spirite de biserici şi organizaţii, se întâlnesc,
acolo există întotdeauna o ciocnire. Aceasta niciodată nu a dat greş de a fi aşa. Aceasta întotdeauna se ciocneşte.
Deoarece, noi aflăm că înăuntru acolo este o gelozie. Şi acolo, în această gelozie, aceasta cauzează comparaţii fireşti,
imitări. Şi noi o aflăm în ziua de astăzi, cum a fost atunci. Când Dumnezeu face ceva pentru o persoană, fiecare
încearcă să copieze chiar cum Dumnezeu a făcut pentru persoana aceea. Vedeţi, aceasta cauzează o competiţie, şi
aceasta face carnalitate. Şi atunci dacă ei nu pot, cealaltă parte, să obţină rezultatele spirituale, atunci ei o iau printr-o
putere politică, sau ei înlocuiesc ceva, să afecteze minţile oamenilor, să atragă ucenici după ei înşişi. 

77 Aceea a fost exact ce a avut loc chiar la început; cum Cain şi Abel, amândoi băieţii aici pe pământ. Şi când Abel i-
a oferit lui Dumnezeu o jerfă mai excelentă decât Cain, şi Dumnezeu l-a adeverit pe Abel, prin a veni jos şi a primi
jertfa lui; aceasta a cauzat gelozie cu Cain, pentru că el a fost gelos de fratele lui, şi a ucis pe fratele lui. 

78 A pornit la început, atunci când cel natural şi cel spiritual, deşi Cain şi Abel s-au închinat la acelaşi Dumnezeu. Ei
amândoi au zidit acelaşi fel de altare. Şi ei amândoi s-au închinat la acelaşi Dumnezeu, la aceeaşi biserică, acelaşi
altar. Dar Cain, prin judecată firească, a adus înăuntru roadele pământului şi le-a aşezat pe altar ca jertfă, gândind că
aceea cu siguranţă ar răspunde către Dumnezeu pentru o ispăşire. Astfel el trebuie că a adus înăuntru, cum gândesc
oamenii astăzi, "mere care Adam şi Eva au luat, care a cauzat păcatul." Şi, orice, eu cred că acum ei o au jos la o
"pomogranată" sau ceva acum. Unii din ei au spus, nu de mult, aceasta a fost altceva. 

79  Şi, însă Abel a avut jertfa potrivită. El a ştiut că a fost sângele care a făcut-o, aşa că el a adus un miel. Şi când
Dumnezeu a primit a lui, acum, Abel, prin credinţă, prin descoperire, nici o altă cale. Acolo nu a fost Biblie scrisă.
Astfel, voi vedeţi, începutul neprihănirii este Adevărul descoperit al lui Dumnezeu, şi întreaga Biserică a Dumnezeului
cel viu este zidită pe aceea. 

80 Isus, într-o zi, venind de pe munte, a spus către ucenicii Lui, "Cine spun oamenii că sunt Eu Fiul omului?" 

"Unul a spus că Tu eşti 'Moise' şi celălalt spune că Tu eşti 'Ilie' şi Tu eşti 'Ieremia, sau unul din profeţi."' 

El a spus, "Dar cine spuneţi voi că Eu sunt?" 
81 Aceea-i când apostolul Petru, inspirat de Dumnezeu, însufleţit de Duhul, a făcut afirmaţia aceea grozavă, "Tu eşti



Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu." 
82 Observaţi afirmaţia. "Binecuvântat eşti tu, Simon, fiul lui Iona, nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta. Tatăl

Meu Ceresc ţi-a descoperit aceasta. Tu eşti Simon. Pe această piatră..." 

Ce piatră? Acum, Catolicul zice, "Pe Petru, piatra, piatră mică." Şi Protestantul spune, "Pe Cristos, Stânca." 

Nu să fiu diferit; dar aceasta a fost pe descoperirea care o avea Petru, Cine era El. "Nimeni nu poate veni la Mine," a
spus Isus, "fără ca Tatăl Meu să-l atragă. Şi toţi care Mi ia dat Tatăl vor veni la Mine." 

"Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu." 
83 "Binecuvântat eşti tu, Simon, fiul lui Iona; nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în

Cer. Pe această piatră Eu voi  zidi  Biserica Mea, şi  porţile iadului  nu pot izbuti  împotriva ei."  Cuvântul  spiritual
descoperit de Dumnezeu! 

84  Observaţi, Abel, prin credinţă în Dumnezeu, a oferit o jertfă mai excelentă. Şi credinciosul carnal s-a gândit că
aceasta  era  munca  propriilor  lui  mâini,  şi  roadele  lui  şi  oferta  lui  frumoasă  care  a  adus-o,  care  Dumnezeu  ar
recunoaşte, şi aceasta a făcut o ciocnire. 

Noi aflăm că Abraham şi Lot au trebuit să se ciocnească. 
85 Noi aflăm că Moise şi-şi Datan, Care, au avut aceeaşi ciocnire. 

Moise, fiind un profet ordinat cu Cuvântul Domnului, adeverit că el a fost ales să fie conducătorul lor din ora aceea,
şi că Abraham a promis toate lucrurile acestea, şi aici Moise a făcut exact ce a spus Dumnezeu că o să fie, să ia loc. 

Şi Care, fiind firesc, a vrut să ridice o organizaţie printre ei. El a vrut să facă un grup de oameni. Şi Dumnezeu nu
lucrează cu oameni în felul acela. Aceasta arată chiar acolo, în Scriptura aceea, un model al călătoriei de astăzi, că
organizaţia nu este ceea ce ordinează Dumnezeu. Căci, îndată ce Care a făcut-o, el i-a zis lui Moise, "Tu iei prea mult
asupra ta." În alte cuvinte, "Întreaga adunare este sfântă! Păi, tu zici că tu eşti singurul om sfânt. Tu nu ai nici un drept
să faci un astfel de lucru ca acela. Tu încerci să te faci cineva mare. Noi suntem toţi sfinţi. Noi suntem toţi copii ai lui
Dumnezeu." 

86 Şi Moise doar şi-a întors capul şi a plecat. El a spus, "Doamne, ce voi face eu?" 
87 Dumnezeu a spus, "Separă-te de la el. Eu m-am săturat de aceasta." Şi El l-a înghiţit în pământ. 
88  Vedeţi, acolo a fost o ciocnire. Când firescul şi spiritualul se întâlnesc, acolo este întotdeauna o ciocnire. Când

Iuda şi Isus s-au întâlnit, acolo a fost o ciocnire; Unul, Fiul lui Dumnezeu; celălalt, fiul lui Satan. Întocmai ca şi Cain
şi Abel, acolo a fost o ciocnire când ei s-au întâlnit. Unul din ei a fost casierul bisericii, iar celălalt Unul un păstor. Şi
ca acum, noi ajungem în această zi, la acelaşi lucru din nou. Denominaţiunea carnală la Mireasa lui Cristos spirituală.
Mireasa spirituală a lui Cristos este aşa de mult diferită de organizaţiile carnale, încât nu există comparaţie în ele
deloc. 

89 Acum observaţi, cea naturală întotdeauna încearcă să modeleze pe cea spirituală. Dar, ca în Iacob şi Esau, aceasta
nu va merge. Aceasta nu va merge. Acum, când se vine la a face lucrări bune, eu-eu cred că Esau de fapt a fost un om
mai bun decât Iacob, în privirea oamenilor. El a încercat să aibă grijă de tăticul lui; el era orb, un profet. Şi toate
lucrurile acestea care el a încercat să le facă, dar totuşi Esau nu s-a gândit despre aceea să fie doar lucrare carnală. El
s-a gândit că el putea ajunge înăuntru prin ce el a făcut, să facă ceva bine pentru cineva, care era în regulă. Dar Iacob,
sufletul lui întreg a fost să obţină acel drept de naştere, şi aceea a fost ce Dumnezeu a recunoscut în el spiritual. 

90 Observaţi, şi aceasta întotdeauna a cauzat ca cel natural să urască pe cel spiritual. A cauzat ca Cain să-l urască pe
Abel. A cauzat ca Care să-l urască pe Moise. A cauzat ca Iuda să-l urască pe Isus. Şi aceasta merge înainte şi înainte.
Aceasta cauzează ca cel natural să urască pe cel spiritual, întocmai cum Cain la început l-a urât pe Abel, acel de la
care Dumnezeu a primit jertfa, şi încearcă să-i nimicească. 

Chiar  ei  încearcă să  nimicească influenţa.  Ei  încearcă  să  nimicească totul,  pentru că  nu-i  nimic decât  gelozie.
Aceasta a început în Cain şi a dovedit că a fost gelozie, şi aceasta încă este acelaşi lucru astăzi când cel natural (cel
carnal) şi cel spiritual se întâlnesc. Aceasta dovedeşte că este Satan, nici o altă cale, pentru că gelozia vine de la Satan.
Şi atunci cauzează o imitare a Adevărului, cineva să încerce să imite ceva care nu este, ei nu sunt ordinaţi să facă. Cât
de mult din aceea am văzut noi în aceste zile din urmă! O, doamne, cât de mult din aceasta! 

91 Deci noi vedem că Dumnezeu face pentru... nu pentru totdeauna Se răzgândeşte despre Cuvântul Lui original. Dar,
pe cine cheamă El, acela-i pe care El îl ordinează. Nimeni altul nu poate lua locul acela. Nimeni nu putea să-i ia locul
lui Moise. Nu contează câţi Care s-au ridicat, şi câţi Datani; acesta era Moise, care Dumnezeu l-a chemat, indiferent. 

92 Dar, şi dacă poporul nu vrea să umble în voia Lui perfectă, El are o voie îngăduitoare în care El vă lasă să umblaţi.
Observaţi, El o îngăduie, în regulă, dar El o va face să lucreze spre slava Lui, în voia Lui perfectă. Acum dacă v-ar
place... 

93  Chiar cum, la început, nu a fost voia perfectă a lui Dumnezeu ca copiii să fie născuţi pe pământ prin sex. Nu,
domnule. Dumnezeu l-a creat pe om din pulberea pământului, a suflat suflare de viaţă în el, şi el a devenit un suflet
viu. El a luat din acel om un ajutor, şi i-a făcut o nevastă. Aceea a fost prima şi originala voie a lui Dumnezeu. Dar
când păcatul a intrat şi a făcut lucrul care l-a făcut, atunci El i-a permis la om să se căsătorească cu o nevastă, legal, şi



să aibă copii prin ea. 

"Înmulţiţi-vă şi reumpleţi pământul, atunci, dacă acela-i felul cum o să o faceţi." Dar, voi vedeţi, aceasta niciodată nu
a fost voia Lui perfectă. 

94  De aceea,  toate lucrurile acestea care au un început  trebuie să aibă un sfârşit.  Tot  păcatul  trebuie să vină la
nimicire. Tot păcatul trebuie să se sfârşească. De aceea, în marele Mileniu când vine învierea, noi nu va trebui să fim
renăscuţi din nou de taţii şi mamele noastre, ci Dumnezeu cum a făcut El la început va chema pe om din pulberea
pământului, şi pe ajutorul lui cu el. Aceea-i corect. Acela-i felul cum El a făcut-o la început. 

95  Astfel de aceea, Dumnezeu niciodată nu Se răzgândeşte de nimic, dar El îţi va permite să mergi înainte. Acum,
aceasta este o cale lungă în jur ca să ajung la ce vreau eu să spun aici despre aceasta. Dar, şi, dar, aceasta-i, voi veţi...
eu vreau ca voi să o înţelegeţi. Vedeţi? Dumnezeu îţi va permite să faci ceva, şi chiar să te binecuvânteze în a o face,
dar totuşi aceasta nu este voia Lui perfectă. 

96 Dumnezeu i-a permis lui Israel să ia o lege, în Exodul al 19-lea capitol. Când harul deja le-a dat un profet, Stâlp de
Foc, un miel de jertfă, o putere de izbăvire, dar ei au strigat după o Lege. Aceasta nu era voia lui Dumnezeu, dar
aceasta a fost injectată pentru că omul a vrut-o. Şi el a fost blestemat tocmai prin legea care el a vrut-o. 

97 Este mai bine să ai voia lui Dumnezeu. Asta-i ce El ne-a învăţat. "Voia Ta să se facă. Să vină Împărăţia Ta. Voia
Ta să se facă." Noi trebuie să ne supunem la voia Lui şi Cuvântul Lui. Să nu-L chestionaţi. Credeţi-L. Să nu încercaţi
să găsiţi o cale în jurul Lui. Doar luaţi-L în felul cum este El. 

Aşa de mulţi vor să meargă în jur, să ia vreo altă cale. 

Şi când o faceţi, vă aflaţi mergând înainte, voi aflaţi că Dumnezeu vă binecuvântează, dar voi lucraţi în voia Lui
îngăduitoare şi nu în voia Lui perfectă, voie Divină. 

98 El o permite, aşa cum am spus, dar El nu va-El nu va lăsa să fie voia Lui perfectă; dar El o va face să lucreze să
onoreze şi să binecuvânteze voia Lui perfectă. Şi facerea de copii, prin sex, este una din aceea. 

99  Acum observaţi,  Moab,  de  la  început,  a  fost  o  naţiune  nelegitimă.  Ea  a  pornit,  ilegitim,  deşi  de  un-un tată
credincios şi o fiică credincioasă. 

Chiar exact, dacă veţi modela aceea şi folosiţi o minte spirituală, voi puteţi vedea denominaţiunea stând acolo tot aşa
de clar ca orice. Sigur. Vedeţi, întregul lucru este întru-totul greşit. Şi, priviţi, când aceasta este adusă, a început în
felul acela, ea niciodată nu poate... Ea continuă, ca un bulgăr de zăpadă, el doar continuă să se rostogolească mai mult
şi mai mult şi mai mult. Voi luaţi o eroare, şi începeţi pe acea singură eroare, şi voi doar continuaţi să rostogoliţi un
lucru după altul, şi un lucru ca altul, tot după altul. 

100  Şi  acela-i  felul  cum a început  biserica.  Acela-i  felul  cum a început  la  Nicea,  Roma,  când biserica  Romano
Catolică... Chiar la început, de unde a venit ea, a fost Penticostală. Dar când ei s-au organizat şi au adus înăuntru
celebritatea, în biserică, ei au început să facă, având rugăciuni, şi numărau mărgele, şi-şi se rugau pentru cei morţi, şi
toate aceste alte lucruri. Şi atunci doar a început să se ruleze, de la o eroare la alta, o eroare la alta, până când priviţi
unde este dusă ea acum. Nu există nici o reprezentare de cincizecime în ea, deloc. Vedeţi? Este o eroare culegând pe
alta, culegând pe alta. Există numai un singur lucru de făcut, acela-i, să curăţească evidenţa şi să meargă înapoi la
început. 

101 Când, Martin Luther a început cu justificarea. Aceasta s-ar cuveni să fie avansată mai departe, biserica Luterană.
Vedeţi? Dacă... Luther, când el s-a organizat, el nu a putut să ia sanctificarea lui Wesley, pentru că el a fost organizat;
şi oamenii nu au vrut să stea pentru aceasta, aşa că Duhul s-a mutat afară din ea. 

102 Acum, grupul lui Lot aici; sau Moab era copilul fiicei lui Lot, nelegitim de la început. Acum observaţi, ca biserica
naturală, Moab, reprezintă denominaţiunea naturală. 

Israel reprezintă Biserica spirituală. Israel, acolo a fost o biserică adevărată, a fost mireasa din ziua aceea, chemată
afară din Egipt, şi adeverită a fi adevărul. 

103 Observaţi când ei, cei doi au venit împreună. Ei amândoi au oferit aceeaşi jertfă, amândoi au zidit, au văzut şapte
altare, amândoi au oferit jertfă curată, bou. Şi ei chiar au oferit berbeci, mărturisind că acolo era un Mesia ce venea.
Fundamental, ei erau amândoi exact la fel. Israel, jos aici în vale; Moab, sus pe deal. Şi Moab cu şapte altare; Israel cu
şapte altare. Moab cu şapte boi; Israel cu şapte boi. Moab cu şapte berbeci, vorbind despre Mesia ce venea; Israel cu
şapte berbeci. 

Care era diferenţa între ei? Fundamental, amândoi corecţi. 

Dar, voi vedeţi, Moab nu a avut adeverirea lui Dumnezeu cu ei; ei au fost numai o naţiune, un grup de celebrităţi.
Dar Israel avea un profet cu ei. Ei aveau o Stâncă lovită cu ei. Ei aveau un Stâlp de Foc. Ei aveau un şarpe de alamă,
pentru vindecare. Ei aveau binecuvântările lui Dumnezeu mişcându-se chiar împreună cu ei, şi ei erau copiii chemaţi
afară ai lui Dumnezeu. 

104 Acum noi găsim aceea aşa de perfect tipizat aici în bisericile acelea de astăzi. Cum, Moab nu a fost aşa. Israel era
un călător, din loc în loc; oriunde s-a mutat acel Stâlp de Foc, ei s-au mutat cu El. Moab, nu aşa; ei au fost aşezaţi jos
în  propria  lor  denominaţiune,  jos  în  propria  lor  naţiune.  Ei  nu  s-au  mutat,  ei  au  stat  chiar  acolo.  Ei  îşi  aveau



celebrităţile lor. Ei au ordinat lucrurile cum trebuiau ei să facă, şi ei îşi aveau războinicii lor, îşi aveau luptătorii lor, ei
îşi aveau împăratul care-l aveau, de la care ei au primit poruncile, şi aşa mai departe. 

105 Dar Moab l-a văzut pe Israel cu ceva care ei nu aveau. Ei au văzut o putere puternică printre Israel, şi acesta era un
profet. Şi acel profet era Moise. Şi ei au ştiut căci când bătălia a mers rău, ei doar i-au ridicat mâinile sus şi le ţineau
acolo sus, şi bătălia s-a schimbat. Astfel ei nu aveau aşa ceva, aşa că ei au încercat să o potrivească cu politica, cu un
avantaj politic. Ei au trimis acolo la altă ţară şi au angajat un profet să vină acolo, aşa ca ei să poată avea un profet, şi
să aibă putere printre ei întocmai cum Israel avea printre ei. 

106 Vedeţi voi comparaţia carnală? Puteţi voi vedea biserica carnală de astăzi? Ea a făcut tocmai acelaşi lucru. 
107 Observaţi, acum, ei amândoi o să aibe profeţi. Singura deosebire era, Moise, profetul lui Dumnezeu, Împăratul lui

era Dumnezeu. Acolo era unde îşi  primea el poruncile, Cuvântul Domnului. Şi Balaam, el de asemenea, avea un
împărat, şi acel împărat era Balak, împăratul Moabului, şi acolo-i unde el a primit poruncile lui şi binecuvântările lui.
Astfel Moab i-a spus lui Balak, "Vino jos," sau lui Balaam, a spus, "vino jos şi blestemă-mi pe acest popor, căci ei
acoperă toată faţa pământului. Ei doar vin şi pasc totul cum un bou paşte iarba." A spus, "Vino jos acum. Şi eu înţeleg
că tu poţi blestema, tu poţi binecuvânta, orice faci tu este recunoscut." 

108 Acum, noi vrem să observăm că acest om a fost un profet ordinat de Dumnezeu, dar el şi-a vândut drepturile de
naştere pentru motive politice. Chiar cum a făcut biserica astăzi, ca Luther, Wesley, Penticostalii, şi întregul grup al
lor, au vândut-o pentru avantaje în organizaţia lor. Moise, sub Dumnezeu; Balaam, sub Balak. Totuşi, amândoi profeţii
erau oameni chemaţi de Dumnezeu, şi amândoi spirituali. Observaţi deosebirea. Fiecare avea un cap; a lui Moise era
Dumnezeu; al lui Balaam era Balak. 

109 Observaţi aici cum este cel spiritual aplicat, să dovedească că cel natural este greşit. Moise, trimis de Dumnezeu,
în linia de datorie, este întâmpinat şi provocat de un alt profet al lui Dumnezeu. Vă puteţi imagina aceea! Moise,
chemat de Dumnezeu, ordinat de Dumnezeu, stând în datoria lui Dumnezeu; s-a mutat sus în acest grup, rece formal,
şi a fost provocat de un alt profet al lui Dumnezeu, ce Dumnezeu a binecuvântat şi ordinat. Cum aţi putea vedea
deosebirea? Ei amândoi aveau profeţi. Dumnezeu le-a vorbit la amândoi profeţi. 

110 Şi unii din ei spun, "Dumnezeu a spus, 'Fă aceasta.' Dumnezeu a spus, 'Fă aceea."' Acum, eu nu chestionez aceea,
dar aceasta-i afară din linia Cuvântului lui Dumnezeu. 

Profetul, nu contează dacă el este un profet, el este afară din linie. Aşa de mulţi oameni devin amăgiţi în felul acela.
"O, acest frate poate să facă aceasta, şi acest frate poate să facă aceea," şi tăgăduieşte Cuvântul? 

111 "Chiar dacă eu vorbesc cu limbi de oameni şi îngeri, chiar dacă eu am daruri, încât eu pot muta munţi, chiar dacă
îmi dau toate bunurile să hrănesc pe săraci, eu încă nu sunt nimic." 

"Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi spun, ,Doamne, Doamne, nu am profeţit eu în Numele Tău? Nu am, în
Numele Tău, am scos draci şi am făcut lucrări puternice?' Şi Eu le voi spune, ,Depărtaţi-vă de la, voi... Depărtaţi-vă de
la Mine, voi lucrători ai fărădelegii. Eu nici măcar nu v-am cunoscut."' Deşi, ei vin cu o mărturisire că ei au făcut
aceasta, dar Isus a spus, "Ei erau lucrători ai fărădelegii." Ce este fărădelegea? Este ceva ce voi ştiţi că ar trebui să
faceţi, care-i drept să faceţi, şi totuşi nu o faceţi. Vedeţi ce o să fie în zilele din urmă? 

112 Auziţi întreaga linie! Acela a fost scopul meu în seara aceasta. Eu am spus că voi fi afară la ora nouă, dar eu o să
fiu un pic după, poate. Priviţi, acela era întregul meu scop, să vă arăt această linie, prin Cuvântul lui Dumnezeu,
vedeţi, căci-căci Dumnezeu trebuie să-şi ţină Cuvântul Lui pentru ca să stea Dumnezeu. 

113 Acum, noi observăm că amândoi din aceştia erau oameni spirituali, amândoi erau profeţi, amândoi erau chemaţi.
Şi Moise, chiar în linia de datorie, cu un Stâlp de Foc proaspăt înaintea lui în fiecare zi, Duhul lui Dumnezeu asupra
lui, în linia de datorie. Aici vine un alt slujitor al lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, ordinat de Dumnezeu, un
profet la care vine Cuvântul lui Dumnezeu. Aici este linia de pericol. Nu există nimeni să dispute pe acel om a fi de la
Dumnezeu-de la Dumnezeu, deoarece Biblia a spus că Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit, şi el era un profet. Dar, voi
vedeţi, când el a primit adevăratul răspuns de la Dumnezeu, el nu a vrut să-L ţină. El nu L-a observat, apoi a mers să-l
provoace pe Moise. 

114 Acum, Balaam a căutat voia lui Dumnezeu, cu toată inima lui. Acum, când aceşti oameni mari au venit acolo şi au
spus, "Balaam! Balak împăratul a trimis, ca tu să vi la el imediat şi să blestemi pe acest popor Israel, pentru că ei sunt
răspândiţi  peste toată faţa pământului,  şi  acum ei  tăbărăsc împotriva mea. Şi ei au bătut fiecare împărăţie în jur,
dedesubt de ei. Şi acum noi vrem ca tu să vi acolo şi să blestemi acest popor. Deoarece, eu înţeleg că dacă tu blestemi
pe  cineva,  el  este  blestemat."  Acum,  voi  vedeţi,  el  a  fost  un  om al  lui  Dumnezeu.  "Ce  tu  binecuvântezi,  este
binecuvântat." El a fost un slujitor al lui Dumnezeu. 

115 Şi Balaam acum s-a gândit, fiind un profet, "Există numai un singur lucru ca eu să fac, şi acela-i să caut care este
voia lui Dumnezeu." 

116 Aceea-i datoria unui profet, dacă el este chemat să fie un profet. Întâi, ce trebuie să facă un profet? Este să caute
voia, Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie s-o facă. Deoarece, fiind un profet, Cuvântul lui Dumnezeu vine la el. Cel...
Ei spun, "Ei bine, tu nu eşti un teolog." Niciodată nu spune Biblia că Cuvântul lui Dumnezeu vine la un teolog. Ei sunt
aceia care Îl strică. Cuvântul vine la profetul lui Dumnezeu. 



117 Şi aici era un om care a fost un profet al lui Dumnezeu. Şi când el a fost angajat, să fie angajat, să vină acolo şi să
blesteme alt popor al lui Dumnezeu, observaţi, el a mers să caute voia lui Dumnezeu. Şi el a vrut să cunoască voia Lui
perfectă, şi Dumnezeu i-a dat voia Lui perfectă în acea chestiune. Voia Lui perfectă i-a fost prezentată lui. Care era
voia Lui? "Să nu te duci!" Acela era primul Cuvânt al lui Dumnezeu. "Să nu te duci cu ei. Să nu încerci să ataci pe
poporul Meu, umblând în căile Mele perfecte." 

118 Cum este aceea astăzi, vor să se certe, dezbat, şi fiecare alt lucru, când ei văd Duhul lui Dumnezeu lucrând printre
voi. Şi ei încearcă să, ei au încercat-o cu anii, să-L înăbuşească jos. Dar cu cât mai mult încearcă să-L înăbuşească,
mai mare El creşte. Voi nu puteţi blestema ce Dumnezeu a binecuvântat. Voi doar nu puteţi. Voi doar nu o puteţi face.

119 Astfel, voi vedeţi, acela era poporul lui Dumnezeu. Acum, acel profet, deşi el a fost sus acolo şi angajat de către
împărat, a lucrat printre celebrităţi, şi aşa mai departe. Şi Cuvântul lui Dumnezeu a venit la el. El a căutat voia lui
Dumnezeu, şi voia lui Dumnezeu i-a vorbit înapoi, şi a spus, "Să nu blestemi acest popor. Eu i-am binecuvântat." 

120 Acum nu există un teolog sub ceruri care poate tăgădui acest Mesaj pe care noi îl predicăm, decât că Acesta este
exact Cuvântul lui Dumnezeu chiar la timp. Dumnezeu l-a adeverit, în tot ce s-a spus sau făcut. El L-a dovedit a fi
adevărat. Acum, nu există teolog, nici cititor al Bibliei, nici profet, să se poată uita în acel Cuvânt, dacă el este un
profet,  el  va  vedea  acelaşi  lucru.  Dar  dacă  el  nu  poate  vedea  acelaşi  lucru,  aceea  arată  că  acolo-i  ceva  greşit.
Deoarece... 

121  Voi ziceţi, "Ei bine, oh, eu aş putea s-o iau vice versa." Aşa a putut Balak, Balaam. Vedeţi? Dar Dumnezeu l-a
identificat pe Moise. 

Şi atunci care a fost dovada? Cuvântul lui Dumnezeu. Şi el a auzit, simpla, decizie clară a lui Dumnezeu, "Să nu te
duci. Să nu încerci să-să blestemi ce Eu am binecuvântat. Aceia sunt poporul Meu." 

Dar voi ştiţi ce? Lui Balaam nu i-a plăcut de acei oameni, de la început. O, ce o... Câţi Balaami există în lume astăzi!
Lui nu i-a plăcut grupul acela, de la început. 

122 Acum, după ce el a obţinut decizia clară a lui Dumnezeu, "Să nu te duci." Dar, voi vedeţi, în loc să o facă, a fost
acelaşi lucru ca şi Cain, ca Care, el a fost gelos, şi el-el a vrut să, un motiv să meargă, oricum. 

123 Observaţi, sediul lui denominaţional, după ce el a trimis înapoi, a spus, "Nu, nu cred că mă voi duce jos. Nu cred
că eu voi avea ceva de-a face cu ei. Eu nu voi dezbate cu oamenii aceia, căci Dumnezeu deja mi-a spus că ei sunt
poporul Lui, şi eu nu cred că mă voi duce." Dacă el ar fi stat cu aceea! 

Dar, jos în inima lui, lui nu i-a plăcut de ei. Vedeţi? Ei nu au fost din grupul lui. Şi ori ce nu a aparţinut la grupul
lui, ,,nu a fost corect, în primul rând." Vedeţi? Şi el a privit în jos la ei, a spus, "Acolo au fost nişte lucruri îngrozitoare
ce le-au făcut oamenii aceia. Cu siguranţă un Dumnezeu sfânt va blestema un astfel de popor ca acela. Ei sunt, ei sunt
analfabeţi. Ei nu sunt educaţi ca noi. Noi suntem un popor mai deştept. O, ei pretind să slujească pe Dumnezeu, dar,
priviţi la ei, ce sunt ei? O grămadă de, păi, o grămadă de sclavi, tencuitori de nămol, pe care Egiptenii i-au alungat
afară jos acolo. Păi, Dumnezeu niciodată nu ar avea de-a face ceva cu o grămadă de murdari ca aceia!" 

124 El a omis să vadă acea Stâncă lovită şi acel şarpe de alamă, acel Stâlp de Foc. El a încercat să-i judece dintr-un
punct de vedere moral. El a omis să vadă chemarea mai înaltă a lui Dumnezeu. Prin har, prin alegere, ei erau în linia
aceea, şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi când el a vrut să-i blesteme, Dumnezeu a spus, "Să nu o faci. Ei sunt ai Mei.
Lasă-i în pace. Să nu te atingi de ei." 

125 Acum, astfel omul s-a întors în jur, a mers înapoi. Acum observaţi sediul lui denominaţional, totuşi, când el ajunge
înapoi. Ei au trimis un grup mai cu influenţă. De data aceasta ei ar fi putut să fie ceva, în loc de numai oameni
obişnuiţi, ei ar fi putut să fie doctori de divinitate să vină de data aceasta. Ei ar fi putut să fie episcopi, sau poate
prezbiteri de stat, pentru toţi... El a trimis un-un-un grup mai bun, şi un-un grup cu puţin mai multă influenţă, cineva
care avea educaţie puţin mai bună şi îi putea expune mai bine planul, putea să-l facă rezonabil. 

126 Vedeţi, asta-i ce a făcut Cain; el a judecat. Asta-i ce a făcut Care; el a judecat. Nu este cel ce judecă. 

"Noi  aruncăm jos  judecăţile."  Noi  credem pe  Dumnezeu,  indiferent  de  ce  spune  oricare  altul.  Noi  credem pe
Dumnezeu. Noi nu judecăm ce spune Dumnezeu. Voi nu puteţi judeca cu Acesta. Voi trebuie să-L acceptaţi prin
credinţă. Şi orice lucru care-l ştiţi, voi nu mai trebuie să-l judecaţi. Eu nu ştiu cum o face El; eu doar cred că El o face.
Eu nu ştiu cum o să ţină El promisiunea aceea; dar El a spus că El o va face. Eu o cred. Eu o accept pe baza că eu cred
că acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. 

Voi aţi spus, "Ei bine, nu poate să-ţi meargă cu aceea." 

Eu nu ştiu cum o să-mi meargă cu aceasta, dar El a spus, "Spune-o." 

Îmi amintesc că păstorul meu Baptist mi-a spus, "Păi, Billy, tu vei predica la stâlpii din biserică. Păi, tu gândeşti că
cineva va asculta la un lucru ca acela?" 

Am spus, "Dumnezeu a spus aşa." 

"Cum o să mergi să, cu o educaţie de şapte clase, să te rogi pentru regi, şi să predici în jurul lumii?" 
127 Am spus, "Eu nu ştiu cum o să o fac, dar, El a spus aşa, şi aceea este chiar destul de bine pentru mine." Vedeţi? El

a spus aşa. Eu nu ştiu cum o să se facă." 



El a spus, "Crezi tu că oamenii în această mare, lume educată împotriva căreia tu o să stai, pe acest subiect de
vindecare Divină şi aşa mai departe, tu gândeşti că ei o să creadă aceea?" 

128 Am spus, "Aceasta nu este ca eu să ştiu dacă ei Îl cred sau nu." Am spus, "Datoria mea este să-L predic. Asta-i ce
El mi-a spus. El a spus că El va fi cu mine, şi El mi-a spus ce va face aceasta." 

Şi a făcut chiar exact ce El a spus că o să facă. "Întâi, ia să le ţii mâinile; apoi va veni la împlinire ca tu să cunoşti
chiar taina din inima lor." Şi eu v-am spus despre aceasta, şi s-a întâmplat în felul acela. Cum o face aceasta? Eu încă
nu ştiu cum o face. Aceasta nu este treaba mea cum se face; aceasta doar se face. 

129 Cine ar putea explica când Dumnezeu i-a spus lui Ilie, "Du-te acolo sus şi şezi pe munte, şi eu te voi hrăni. Eu am
poruncit la-la ciori să te hrănească"? Cum ar putea o cioară să ia o felie de pâine şi o bucată-o bucată de peşte, copt, şi
să o aducă la profet? Aceea-i dincolo de orice aş putea eu explica. Eu nu cred că şi voi aţi putea, sau nimeni nu poate.
Dar El a făcut-o. Aceea era tot ce era necesar. El a făcut-o, şi acela-i adevărul despre aceasta. 

Cum a făcut-o El, eu nu ştiu; aceasta nu-i treaba mea. 

Dar El a făcut-o. Cum a făcut El pământul, eu nu ştiu; dar El a făcut-o. Cum a trimis El pe Fiul Lui, eu nu ştiu; dar El
a făcut-o. Cum a înviat El din morţi, eu nu ştiu; dar El a făcut-o. Cum m-a mântuit El? Eu nu ştiu; dar El a făcut-o.
Aceea-i adevărat. Cum va mântuit el pe voi? Eu nu vă pot spune; dar El a făcut-o. Cum m-a vindecat El? Eu nu ştiu;
dar El a făcut-o. El a promis că El o va face, şi El îşi ţine Cuvântul Lui. 

Acum, Balaam ar fi trebuit să ştie aceea, şi el a ştiut mai bine. 
130 Observaţi, acest grup mai bun, cu influenţă, a venit, şi mai bune ce? Ei aveau daruri mai bune. Şi nu numai atât, ei

îi puteau da bani mai mulţi, şi ei puteau, i-au oferit o poziţie mai bună. "Acum, pe lângă doar un lucrător obişnuit în
organizaţie, noi te vom face superintendent de district. Înţelegi? Căci, noi vom-noi vom face ceva pentru tine dacă tu
vei alunga doar grupul acela de oameni afară de acolo, înţelegi, şi să opreşti aceea." O, ei i-au oferit o poziţie mare. Au
spus, "Cu cât mai mult binecuvântezi..." A spus, "Tu ştii, eu sunt în stare să te promovez." Priviţi de unde îşi primeşte
el cuvintele lui, capul naţiunii. 

131  De unde îşi primea Moise Cuvintele lui? Împăratul Cerului. Unul a fost promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu,
"Eu te voi duce la ţara promisă, şi nimeni nu va sta înaintea ta. Eu voi trimite viespiile înaintea ta şi-i voi izgoni afară,
de la dreapta la stânga. Şi tu o să iei ţara. Eu am pram-... eu deja v-am dat-o. Du-te, ia-o, stăpâneşte-o; ea este a ta." Şi
acum, vedeţi, acela era la Care asculta Moise. Şi acest om a ascultat până când a ajuns la ceva în propria lui inimă de
care el a fost gelos, şi astfel atunci el a mers la capul lui preoţesc. Vedeţi? 

132 Observaţi, o poziţie mai bună. El a spus, "Tu ştii că eu sunt în stare să te promovez? Eu o să te promovez la un loc
mai bun. Eu voi face mai mult pentru tine. Eu îţi voi mări plata. Eu îţi voi da un salar mai bun." Şi când el i-a oferit
toată aceasta, aceasta l-a orbit. 

133  Câţi Balaami există în lume astăzi, care, printr-o poziţie mai bună, o biserică mai bună, o promisiune de ceva!
Când un om îşi are ochii deschişi la Cuvânt şi lucrările lui Dumnezeu... Şi acel om bun, care are influenţă, va porni
afară ca un slujitor al lui Dumnezeu, şi el ţine o adunare bună. După o vreme, îi este prezentat botezul Duhului Sfânt;
botezul în Numele lui Isus îi este prezentat, care este o Scriptură şi singura cale Scripturală de a boteza. Şi când
aceasta îi este prezentată, şi denominaţiunea ştie că ei o să-l piardă când el începe aceea, ei îi oferă o poziţie mai bună
şi o schimbare în biserică. Vedeţi, Balaamism vechi, din nou, chiar exact cum a fost la început. 

134 Acum, acel om care citeşte Biblia, el nu O poate citi fără ca să vadă că acela-i Adevărul. Nu există nimeni care să
fi botezat vreodată folosind titlurile de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Acesta este un crez Catolic şi nu o Doctrină Biblică.
Nici o persoană în Biblie nu a fost vreodată botezată, sau trei sute de ani după moartea ultimului apostol, decât că au
fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Biserica Catolică a început aceea, şi ceilalţi din ei au venit la aceasta. Şi orice
lucrător şezând în biroul lui şi se va uita la aceea, ştie că acela-i Adevărul. Dar, pentru popularitate, să-şi păstreze
poziţia, să fie văzut mai bine de oameni, el compromite. 

"Ei bine," voi ziceţi, "Dumnezeu l-a binecuvântat." 
135 Cu certitudine. Unii din ei au daruri de vindecare, unii din ei au mari campanii. Şi aceea s-a frecat drept în faţa lor,

şi ei primesc acelaşi răspuns de la Cuvântul lui Dumnezeu care voi sau oricare alt om l-ar primi. Dumnezeu nu se
schimbă. Vedeţi ce vreau să spun? 

136  Balaam, pentru o poziţie mai bună,  s-a gândit.  Acum uite,  când acel  grup mai bun vine înapoi,  cel corect...
Balaam, aici, a luat un text fals. Vedeţi? El a spus... Grupul mai bun vine înapoi, el-el ar fi trebuit să spună, "Ieşiţi
afară din prezenţa mea! Eu v-am spus Cuvântul lui Dumnezeu. Căraţi-vă! Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
Dar, voi vedeţi, darurile, şi să fie un om mai popular! 

137  O, cum le place lor să facă aceasta! "Noi te vom trimite prin toată lumea. Noi îţi vom da un avion special. Noi
vom sponsoriza adunările tale peste tot dacă tu doar vei..." O, nu. Aha. Vedeţi? 

Noi ştim ce spune Cuvântul. Noi ştim ce a spus Dumnezeu. 

Noi o să stăm cu aceea, prin ajutorul lui Dumnezeu. Vedeţi? Nu contează ce fel de promisiune, şi cu cât mai mult
puteţi  voi  plăti,  şi  cât  de  multe  aceasta,  aceea,  sau  cealaltă  puteţi  voi-puteţi  voi  produce;  noi  vrem  pe  AŞA



VORBEŞTE DOMNUL, şi ce El a spus Aici, întâi. 

"Ei bine, biserica a spus, 'Aceea este secundar."' 

Noi vrem ce a spus Dumnezeu la început. "Şi orice adăugat la El sau luat afară din El, chiar numele vostru va fi luat
jos de pe Cartea Vieţii; să adaugi un cuvânt la El, sau să scoţi afară un Cuvânt din El." Noi vrem ce El a spus; nu ce a
spus biserica, ce a spus Doctor Jones, ce a spus altcineva. Noi vrem ce AŞA VORBEŞTE DOMNUL a spus, ce a spus
Cuvântul. 

138  Dar acum noi îl aflăm pe Balaam, un slujitor al lui Dumnezeu. Şi mulţi din acei oameni pornesc afară, şi sunt
ordinaţi de Dumnezeu, şi vorbesc Cuvântul lui Dumnezeu în multe lucruri; dar când se ajunge la Adevărul deplin, ei
nu vor s-o facă. 

139 Observaţi aici, ca un profet al lui Dumnezeu, el nu ar fi trebuit să fie prins într-un astfel de grup ca acela, în primul
rând. El nu ar fi trebuit să meargă cu ei. Dar, urmăriţi, din cauza popularităţii, vedeţi, din cauza conştiinţei lui, el a
spus, "Ei bine, staţi toată noaptea, şi eu voi încerca din nou." Vedeţi, "Eu voi încerca din nou"? Pentru ce vrei tu să
încerci din nou? 

140  Dumnezeu deja i-a spus ce să spună. Dumnezeu a spus, "Spune-le că tu nu te duci." Acela era Cuvântul Lui
original. "Eu nu mă duc. 'Şi tu să nu te duci. Să nu bletemi tu ce Eu am binecuvântat."' Acum urmăriţi cum s-a întors
aceasta împotriva lui, după o vreme. Vedeţi? Şi se va întoarce, de fiecare dată. Când Dumnezeu spune ceva, El este
serios. El nu se poate răzgândi despre aceasta. El stă drept cu Cuvântul Lui. Nu contează ce spune oricare altul, El stă
chiar cu acel Cuvânt. 

141 Acum, Balaam ar fi trebuit să ştie mai bine. El ar fi trebuit să se elibereze de la aşa companie. Şi darurile acelea
frumoase şi promisiunea acestui împărat, a spus, "Voi ştiţi eu o pot face. Eu sunt episcopul. Eu pot să fac chiar orice
vreau, şi eu te voi promova dacă tu vii să o faci pentru mine." 

Şi Dumnezeu deja i-a spus, "Să nu o faci." 
142 Dar totuşi Balaam a spus, "Tu, tu stai toată noaptea, şi eu voi-eu voi încerca din nou." 

Vedeţi, el avea Cuvântul. Tu nu trebuie să mai argumentezi privitor la Acesta. Dumnezeu deja a spus aşa. Cu un
grup ca acela, ei întotdeauna vă lămureşte afară din voia lui Dumnezeu, dacă voi îi lăsaţi. 

143 Acolo era un grup să vină la un profet, o dată, numit Iov. Ei nu l-au putut lămuri. El a văzut vedenia. El a ştiut ce
era drept. 

Balaam a văzut vedenia, şi totuşi nu a stat cu Aceasta. 
144  Nu contează cât de mult au spus grupurile bisericii lui, "O, Iov, tu ar trebui să faci  aceasta,  tu ar trebui să faci

aceea." Chiar şi nevasta lui, el a spus, "Tu vorbeşti ca o persoană nesăbuită." Vedeţi? "Eu ştiu ce a spus Domnul. Eu
ştiu ce cere El, şi aceea-i ce am făcut." Vedeţi, el a stat cu ce i-a spus Dumnezeu. 

145 Observaţi, Balaam folosind textul lui fals pentru conştiinţa lui. Vedeţi? El a spus, "Ei bine, eu voi-eu voi afla. Eu
voi încerca din nou." Acum, acolo-i unde tu vii, a doua oară. Cât de mulţi Balaami avem noi în seara aceasta, la care le
place să folosească acel text neîntemeiat din Matei 28:19 doar din cauza conştiinţei lor? Cât de mulţi vor să folosească
Maleahi 4 din cauza conştiinţei lor? Cât de mulţi vor să folosească Luca 17:30 doar din cauza conştiinţei lor? Cât de
mulţi vor să folosească aceste lucruri, totuşi, "Ei bine, eu vă spun, eu-eu cred că ei sunt tot încurcaţi pe Aceea"? 

146 Şi atunci aici a fost Balaam încercând să spună, "Poate că s-ar putea că Dumnezeu s-a încurcat. Eu voi încerca din
nou, vedeţi, să văd ce a zis El." Acum, El vă cunoaşte inima. Observaţi, Balaam a folosit acest text fals din cauza
propriei lui conştiinţe, deoarece, de fapt, el a vrut banii aceia. El a vrut acea dregătorie. El a vrut aceea. El a vrut slujba
aceea. El a vrut poziţia aceea, să fie bine văzut, ca Doctor Aşa-şi-aşa. Astfel el-el-el a spus, "Eu voi încerca din nou." 

147 O, la Balaamii din lume astăzi, poziţii promise, popularitate! Vai, o vai! Ei îşi amorţesc conştiinţa prin acelea. Din
cauza denominaţiunilor lor, ei spun, "Dacă tu faci aceea, afară cu tine. Eu ştiu că tu eşti un om bun, şi noi te iubim," şi
el este un om bun, "noi te iubim. Dar tu nu poţi predica aceea. Doctrina noastră-noastră zice că nu poţi face aceea.
Doctor  Aşa-şi-aşa  a spus că acesta-i felul cum este. Acum tu trebuie să o crezi în felul acesta, dacă tu stai cu noi.
Acum, dacă tu vrei, eu ştiu că ai avut un timp greu, ei bine, eu voi vedea dacă nu pot să te promovez, poate schimbi
biserici." O, tu Balaam! Când tu cunoşti voia lui Dumnezeu, tu s-o faci! Dumnezeu nu o să se răzgândească. Nu. 

148  Ceva care el putea ocoli, Adevărul, pentru comisionul lui. El a spus, "Ei bine, eu voi-eu voi încerca din nou."
Observaţi pe Balaamii care există. 

149 Astfel acum ţineţi minte, când el a venit a doua seară, cu această mare celebritate, a avut deja conştiinţa lui tocită
şi amorţită, Dumnezeu l-a lăsat să meargă. Acum, Dumnezeu nu s-a răzgândit, dar El i-a dat voia Lui îngăduitoare.
"Mergi înainte atunci." Dar el a aflat că aceasta nu va merge. 

150 Dumnezeu a ştiut ce era în inima lui Balaam. Deşi el era un profet, El a ştiut că el îi ura pe acei holy-rollers, şi el-
şi el doar... el-el urma să vrea să-i blesteme, oricum. Şi Dumnezeu deja i-a spus să nu o facă, dar totuşi el a venit, a
vrut  s-o facă,  din nou,  aşa că Dumnezeu l-a lăsat  să meargă înainte.  Dumnezeu a spus,  "Mergi  înainte." Acum,
amintiţi-vă, El niciodată nu S-a răzgândit. 

151 Observaţi, a fost dorinţa lui să-i blesteme. Poporul pe care el i-a clasat ca fanatici, el a vrut să-i blesteme. El a vrut



o poziţie. El nu a vrut să se ocupe cu ei, astfel el s-a gândit dacă el putea să facă această faptă mică pentru împăratul,
atunci el va fi promovat. Dumnezeu niciodată nu şi-a schimbat gândul Lui sau Cuvântul Lui. 

Dar El îţi va da dorinţa din inima lui, din inima ta. El a promis aceea. Voi ştiţi asta? El a promis să vă dea dorinţa
inimii voastre. Şi lăsaţi ca dorinţa voastră să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Lăsaţi ca dorinţa voastră să fie voia Lui,
niciodată propria voastră voinţă. Voia Lui! Dacă El... Voi Îi cereţi ceva, şi El nu v-o dă, ziceţi, "Mulţumesc Ţie,
Doamne. Tu ştii ce este bine." 

152 Priviţi chiar la Împăratul Ezechia, când El a trimis profetul sus acolo la el, Dumnezeu a trimis, şi a spus, "Pune-ţi
casa în rânduială. Tu o să mori." 

Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a plâns amar, şi a spus, "Doamne Dumnezeule, eu-eu Îţi cer să iei seama la
mine. Eu am umblat înaintea Ta cu o inimă desăvârşită. Eu vreau ca Tu să mă laşi să trăiesc încă cincisprezece ani." 

153 "În regulă." Dumnezeu i-a vorbit profetului, a spus, "Du-te înapoi şi spune-i că Eu l-am auzit." 

Şi ce a făcut el? El a adus ocară peste întreaga naţiune. El a aprins mânia lui Dumnezeu până când El a vrut să-l
omoară. 

Asta-i adevărat. Voi ştiţi asta. A alunecat de la Dumnezeu. Ar fi fost cu mult mai bine pe, de, naţiune, împărat, şi
toţi, dacă el s-ar fi dus şi ar fi luat primul lucru al lui Dumnezeu pentru el. 

Dar aceasta a arătat greu asupra profetului, când profetul a trebuit să meargă înapoi şi să-i vorbească Cuvântul lui
Dumnezeu către el, după ce el deja i-a spus. Dar Dumnezeu a spus, "Mergi înainte." Dar, voi vedeţi, aceasta a adus o
ocară. 

154 Ce a făcut Balaam? După ce a cunoscut voia lui Dumnezeu, şi încă a fost persistent, el urma să o facă, oricum. Şi
ce a făcut aceasta? Observaţi. El niciodată nu S-a răzgândit. El a ştiut ce era în inima lui. 

155 Voi ştiţi, Toma, o dată el doar nu a putut s-o creadă. Nu, el-el a spus, "Nu, eu nu pot să cred aceea. Dacă mi-aş
putea lua mâna şi s-o bag în coasta Lui, să o pun în cuiele din mâna Lui, ei bine, atunci, atunci eu voi-eu o voi crede
atunci." 

El a spus, "Vino aici, Toma. Vezi? Acum pune-ţi mâinile înăuntru aici." 

Acum, o, Toma a spus acum, "Acesta-i Domnul meu şi Dumnezeul meu." 
156 A spus, "Da, tu ai văzut, şi acum tu o crezi. Cu cât mai mare este răsplata acelora, care nu au văzut dar totuşi au

crezut!" 

Oamenii  uneori  nu  vor  primi  Duhul  Sfânt  fără  ca  ei  să  vorbească  în  limbi.  Eu cred  în  vorbirea  în  limbi,  cu
certitudine. El este un Dumnezeu bun; El vă va da dorinţa inimii. Dar nu contează cât de mult vorbiţi în limbi, şi
tăgăduiţi acest Cuvânt, voi sunteţi greşiţi oricum. Vedeţi? Vedeţi, voi nu vă duceţi înăuntru prin vorbirea în limbi. Voi
mergeţi  înăuntru  prin  a  ţine  fiecare  Cuvânt.  Aceea  este  dovada  Duhului  Sfânt,  când  voi  credeţi  Cuvântul  lui
Dumnezeu. Înţelegeţi? 

157 Eu cred în vorbirea în limbi. Eu cred că voi puteţi fi însufleţiţi, cum am spus azi dimineaţă, până când vorbiţi cu o
limbă nouă. Eu am vorbit, eu însumi, şi eu ştiu că acesta-i Adevărul. Eu ştiu că-i adevărat. Dar acela nu este semnul,
tu, că tu eşti copilul selectat al lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Nu, într-adevăr. El niciodată nu a spus... 

"Mulţi vor veni la Mine şi spun, 'Doamne, nu am profeţit eu şi am făcut toate lucrurile acestea mari în Numele Tău?'
El va spune, 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege, Eu niciodată nu v-am cunoscut."' 

158 Tu vorbeşti în limbi şi atunci refuzi să fi botezat în Numele lui Isus Cristos? Ceva este greşit pe undeva. Da, într-
adevăr; oricare din lucrurile acelea, oricare din poruncile acelea care Dumnezeu le-a dat. Acolo este ceva greşit. Doar
cercetaţi-vă propria voastră conştiinţă, şi vedeţi ce-vedeţi ce a spus Biblia. Arătaţi-mi vreun loc unde a fost cineva
botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Vedeţi? Aceasta nu-i acolo. Dar, voi vedeţi, uneori din cauza conştiinţei
voastre, voi ziceţi, "Ei bine..." 

Voi ziceţi, "Dumnezeu le vorbeşte femeilor despre cum trebuie să facă ele, să nu poarte pantaloni scurţi şi lucruri,
dar, tu ştii, păstorul a spus..." Astfel ele iau calea uşoară. 

159 Ei ştiu ce a spus Dumnezeu despre aceasta Aici. Vedeţi? Sigur, Dumnezeu a spus aşa. 

Astfel ei-ei-ei vor să o facă, oricum, vedeţi. Ei încearcă să găsească o scuză. "Păi, eu cred că este mult mai bine.
Aceasta este-aceasta nu este... Vântul nu suflă..." Da. 

Dar  Dumnezeu  a  spus  ca  un  bărbat  să  se  îmbrace  deosebit  de  o  femeie.  "Dacă  o  femeie  se  îmbracă  cu  o
îmbrăcăminte ce aparţine unui bărbat, a fost urâciune în privirea Lui." Astfel aceasta nu-i drept, da, şi voi nu ar trebui
s-o faceţi. Nu. Vedeţi? Astfel, de aceea, aceasta-i greşit. 

160  Dar, voi vedeţi, ei încearcă să găsească o scuză, că, "Domnul mi-a spus să fac aceasta." Eu nu spun că El nu a
spus, dar, uite, aceasta nu este voia Lui perfectă. Aceasta trebuie să fie voia Lui îngăduitoare. Voi vedeţi ce va face
aceasta? Aceasta va polua întregul grup. Aceasta a poluat toată tabăra. 

161 Observaţi aici, Dumnezeu niciodată nu şi-a schimbat gândul Lui, Cuvântul Lui. Dar El este un Dumnezeu bun, şi
El vă v-a da dorinţa inimii voastre, chiar dacă aceasta-i împotriva voii Lui. Voi credeţi asta? 



Priviţi, Dumnezeu i-a spus lui Moise, "Tu mergi acolo jos," acest profet uns. A spus, "Mergi acolo jos şi vorbeşte-i la
stânca aceea." Ea deja a fost lovită. 

162 Moise a mers jos acolo în mânia lui, a ridicat toiagul, şi a spus, "Voi răzvrătiţilor, trebuie să vă aducem apă din
această stâncă?" şi a lovit stânca. Apa nu a venit. El a lovit-o din nou; ea a venit. Aceasta a fost împotriva voii lui
Dumnezeu. Aceasta a stricat fiecare plan din Biblie; Cristos a trebuit să fie lovit a doua oară. Vedeţi? Cristos a fost
lovit o dată. Aceasta a stricat întregul plan. Dar El i-a dat voia Lui îngăduitoare. Atunci, după aceea, el a spus, "Vedeţi,
noi avem apa pentru voi. Da, eu am adus-o pentru voi, voi grămadă de răzvrătiţi!" 

163  Dumnezeu a spus, "Vino aici, Moise. Vino aici. Vino aici sus pe vârf... Tu ai fost un slujitor credincios." (Ca
femeia cu tocuri înalte, "Tu ai urcat," vedeţi.) "Priveşte înspre acolo. Vezi ţara promisă?" 

"O Doamne!" 

"Dar tu nu te duci acolo. Tu ai luat voia Mea îngăduitoare, jos aici la Stâncă. Tu te-ai slăvit pe tine, vezi, şi nu pe
Mine. Tu te-ai sanctificat pe tine. Tu nu m-ai sanctificat pe Mine. Tu nu ai ţinut Cuvântul Meu original, ce Eu ţi-am
spus să faci." Totuşi, apele au venit. 

Voi puteţi pune mâinile peste bolnavi şi ei se vindecă. Voi puteţi prorooci, sau să vorbiţi în limbi. Dar, treaba este, să
ţineţi Cuvântul Lui original! Dumnezeu nu se răzgândeşte, prietene. Voi trebuie să ţineţi însărcinarea Lui, voia Lui. 

"O, bine, aceea a fost pentru ucenici." 
164 El nu se schimbă. Dacă El încă are un ucenic, acela are aceeaşi însărcinare. "Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi

Evanghelia. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred." Aceasta nu s-a schimbat. El nu se poate schimba. 

Acum, voi puteţi spune, "Ei bine, eu îţi spun, aceasta nu este pentru ziua aceasta." O, tu Balaamitule! Voi vedeţi?
Vedeţi, Dumnezeu nu se schimbă. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. 

165 Doar priviţi la Balaamiţi astăzi. "O, eu ştiu, în Biblie ei au botezat în Numele lui Isus, dar, uite, toţi oamenii..." 

Mie nu-mi pasă ce au făcut oamenii.  "Nu există un alt  Nume sub Cer dat printre oameni prin care să puteţi  fi
mântuiţi." "Nu-i iertare de păcat, numai prin Numele lui Isus Cristos." Ce, cât de buni sunteţi, ce faceţi voi, aceea nu
are nici un singur lucru de-a face cu aceasta. Acesta-i Cuvântul original al lui Dumnezeu; voi trebuie să staţi cu Acela.
Iuh! În regulă. 

166 "Ascultarea la Cuvântul Lui este mai bună decât jertfa." Vă amintiţi de timpul acela când Saula venit înapoi. 
167 Balaam avea un dar de credinţă şi ar fi putut să-l folosească la perfectul, Cuvânt original al lui Dumnezeu. 

Mulţi bărbaţi pe câmp astăzi, cu daruri de vindecare, ar putea face acelaşi lucru. Mulţi bărbaţi aici afară, oameni
vorbind în limbi, oameni profeţind, un dar, ar putea să-l folosească pentru Împărăţia lui Dumnezeu, dar ei nu o fac. Ei
iau... Şi Dumnezeu îi binecuvântează, oricum, obţin voia îngăduitoare. Dar pentru popularitate, şi plăceri, câştiguri
personale, şi-au vândut dreptul de naştere, cum a făcut Esau, vedeţi, s-au vândut la o organizaţie. S-au vândut, cum a
făcut Balaam. Vedeţi? 

Aşa de mulţi fac astăzi acelaşi lucru. Noi ştim că aceea-i adevărat.  Ei îşi vând dreptul de naştere. Ha! Femeile
mărturisind Duhul Sfânt, poartă pantaloni scurţi; bărbaţii le permite în amvoane, femei cu părul scurtat în amvoane;
vopsea pe faţa lor, cu robe religioase pe ele. Cea mai mare piatră de poticnire ce a avut-o biserica vreodată. 

168 Dacă voi vreţi să ştiţi, în puteri politice, cât este timpul în epoca împărăţiei, vedeţi unde sunt Iudeii. Urmăriţi cum
sunt Iudeii, pentru că ei sunt o naţiune. Dacă voi vreţi să ştiţi unde stau naţiunile, urmăriţi-i pe Iudei. 

Dacă voi vreţi să ştiţi unde stă biserica, urmăriţi femeile. 

Urmăriţi moravurile femeilor, pentru că ea este o reprezentare a bisericii. Când voi vedeţi poluarea printre femei, voi
găsiţi poluarea în biserică. Ce ea a devenit, o Izabelă vopsită, chiar exact ce a devenit biserica. Vedeţi? Acum, acela-i
adevărul, şi voi ştiţi asta. Vedeţi? Dacă voi vreţi să ştiţi unde este biserica, urmăriţi moravurile printre femeile voastre.
Căci, ea este, biserica este o femeie. 

Dacă voi vreţi să vedeţi starea naţională, urmăriţi-i pe Iudei. 
169  Observaţi,  cum Dumnezeu i-a spus lui Balaam, după ce el  a auzit  decizia clară adevărată, Cuvântul,  "Să nu

mergi." Da, atunci El i-a spus, după ce El a văzut în a lui-în inima lui, ce urma acesta să facă; El i-a dat voia Lui
îngăduitoare, astfel El a spus, "Du-te." 

170 Şi voi puteţi face acelaşi lucru. Dacă voi nu vreţi să umblaţi în Adevăr, voi puteţi merge şi să aveţi-aveţi o lucrare
mare. Cu certitudine, voi puteţi. Dar voi îi luaţi voia Lui îngăduitoare. Voi umblaţi peste Cuvântul Lui. El vă v-a
propăşi, cu certitudine. Cel... 

Chiar cum a făcut El cu Balaam. El era un succes, dar el nu a putut să blesteme pe acel popor. El nu a putut s-o facă.
Căci, de fiecare dată când a început să blesteme, el a binecuvântat. Vedeţi, el nu a putut s-o facă. Dar când el a ajuns
să aibă propăşire în realizările lui, el i-a învăţat pe oamenii aceia, prin Balak, să săvârşească curvie. El a adus înăuntru
tabăra lui Israel şi i-a căsătorit, a spus, "Păi, noi suntem toţi una. Păi, voi v-aţi închinat la acelaşi Dumnezeu. Noi avem
un profet aici sus; şi voi aveţi un profet jos acolo. Şi noi avem aceeaşi jertfă, acelaşi Iehova ca părinţii noştri. Acum,
de ce să nu veniţi chiar voi toţi şi să vă asociaţi cu noi?" 



Biblia a spus, "Să nu vă înhăitaţi printre cei necredincioşi. 

Să nu vă înjugaţi  cu ei,  deloc.  Dacă ei  nu-L cred,  staţi  departe de ei."  Vedeţi? "Ieşiţi  afară,  fiţi  separaţi,"  zice
Domnul, "şi Eu vă voi primi." Vedeţi? "Nu atingeţi lucrurile lor necurate." Asta-i adevărat. Murdăria lor împotriva
Cuvântului, şi lucruri ca acelea, staţi la o parte de la aceasta. Să nu ascultaţi de aceasta. 

171 Şi aici noi aflăm că Balaam a mers jos acolo şi el a început să-i înveţe pe oameni, şi el avea o eroare. Şi el-el a
mers pe calea lui Balaam, cum a făcut el aceea, şi l-a învăţat be Balak, şi pe copiii lui Israel să comită curvie. Şi o
plagă a lovit naţiunea lui Israel, poporul, şi mii de ei au murit într-o zi. 

Şi în timp ce ei erau toţi acolo, înaintea altarului lui Dumnezeu, rugându-se, aici vine un bărbat Israelit cu o femeie
Medianită, o femeie denominaţională, şi au mers în cort. Şi fiul preotului a mers acolo, şi a luat o suliţă şi i-a ucis pe
amândoi. Şi aceea a oprit mânia lui Dumnezeu. Voi ştiţi că aceea-i Scriptura. Este aceea adevărat? Vedeţi? 

172  Dar ce s-a întâmplat? Balaam, el a reuşit în a slăbi pe Israel. Ce a făcut el? El a slăbit tabăra lor. Dumnezeu l-a
lăsat să meargă să le slăbească tabăra, şi aceasta a poluat întreaga tabără. 

Şi când porneşte vreo doctrină, care nu este Adevărul Bibliei, aceasta poluează întreaga tabără. Cineva se ridică cu o
idee diferită, ca Care, şi zice, "Ei bine, aceasta, aceea, şi cealaltă, şi eu am o idee diferită," aceasta poluează întreaga
tabără. Şi asta-i ce a făcut întreaga tabără a bisericii astăzi. Asta-i adevărat. 

173 Învăţând cum a făcut el, slăbind întreaga tabără pentru Kadesh-barnea, expunerea Cuvântului. Când ei au ajuns la
Kadesh-barnea, apoi, slăbirea taberei. Ei au venit înapoi. Ei au mers drept după... 

Amintiţi-vă, că ei au mâncat hrana îngerilor. Ei aveau Cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare seară, făcut manifestat. Şi
ei au mâncat hrana. Ei au băut din stâncă. Ei au făcut tot, au văzut miracolele. Ei l-au privit pe Moise, şi au văzut
cuvântul lui, au văzut profeţiile lui, totul. 

Şi atunci în final când ei au ascultat la acest învăţător fals, a venit înăuntru printre ei şi a învăţat greşit, el a slăbit
tabăra, şi a propăşit prin aceasta. 

El ar fi putut zidi o clădire de un milion de dolari. El ar fi putut să aibă mari denominaţiuni. El ar fi putut adăuga mii
de mii, şi să facă lucrări mari, şi lucrări puternice, şi a fost un profet. Aceea-i în regulă, dar, atât timp cât acesta nu este
cu Cuvântul lui Dumnezeu, voi mai bine să staţi la o parte de la aceasta. 

Dumnezeu nu Se răzgândeşte. Stă drept cu Cuvântul Lui, căci acela-i ce o să vină afară la sfârşit, Cuvântul, Cuvânt
cu Cuvânt. "Oricine va lua un Cuvânt afară din Acesta, sau va adăuga un cuvânt la El!" Acesta trebuie să stea, acel
Cuvânt. 

174 Acum ascultaţi atenţi acum. Când a venit examenul Cuvântului, când ei au mers acolo şi au văzut opoziţia aşa de
mare, cea mai mare opoziţie ce au văzut-o vreodată, Amaleciţii erau-erau de zece ori mărimea lor. Ei au spus, "Noi
arătăm ca lăcustele. Gardurile lor, sau cetăţile lor sunt aşa de îngrădite încât ei pot mâna o cursă de care în jurul ei,
două care, aşa de tare cât pot ele să meargă, în jurul zidurilor, vedeţi, al cetăţilor lor. Păi, suliţele lor sunt mult afară,
ele sunt lungi. Şi ei sunt uriaşi. Păi, noi arătăm ca lăcustele. Noi nu o putem face." 

Şi doi oameni au stat pe acel Cuvânt, Caleb şi Iosua, au spus, "Aşteptaţi un minut! Voi două milioane de oameni
tăceţi doar un minut. Noi suntem mai mult decât în stare să o facem. Vedeţi, noi suntem mai mult decât o potrivire
pentru ei." 

Pe ce se bazau ei? Dumnezeu a spus, "Eu v-am dat ţara. Ea este a voastră." Şi acolo au stat ei. Dar poporul s-a
căsătorit deviat, printre alte lucruri, şi tot felul de crezuri şi ritualuri printre ei, şi ei doar slăbiţi, nehotărâţi, nu ştiau în
ce parte să se întoarcă şi ce să facă. Asta-i adevărat. Acolo a venit încercarea Cuvântului. 

175 Totuşi, El vă acordă permisiune ca să faceţi, permite voia voastră, o voie îngăduitoare, ştiind că... Ce este în inima
voastră, el o ştie. 

Voi ziceţi, "Bine, Frate Branham, eu fac aşa-şi-aşa. Aceasta nu mă mustră. Dumnezeu mă binecuvântează în fiecare
zi. Eu cânt în Duhul. Eu dansez în Duhul. Eu..." El o va permite. Mergi înainte. Aşa este. Dar ce o să faci tu? 

176 "Eu port pantaloni scurţi, şi eu fac aceasta. Aceasta nu mă mustră. Eu ştiu căci credinţa mea este în Cristos, nu în
ce port eu." 

Dar, Biblia a spus că există ceva de aceasta. Vedeţi? Ce veţi face voi? Voi veţi face o piatră de poticnire, cum a făcut
Balaam, înaintea fiecăreia din celelalte femei. Ce le vei face tu la fetele tale tinere? Tu vei avea o grămadă de Rickete,
aceea este exact aşa, o grămadă de Izabele mici vopsite. Vedeţi? 

177  Dar Dumnezeu te va propăşi. "Păi, El mă binecuvântează." Eu nu mă îndoiesc de aceea. El l-a binecuvântat pe
Balaam, la fel. Vedeţi? Cu certitudine El o face. Voi umblaţi în voia Lui îngăduitoare, nu voia Lui perfectă. Dumnezeu
nu se răzgândeşte, pentru că El te binecuvântează. 

El a binecuvântat pe Israel chiar acolo afară pentru patruzeci de ani. Ce au făcut ei? S-au căsătorit cu neveste, au
crescut familii, au sărutat copiii, şi-au plătit zeciuielile, au trăit drept acolo afară. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat în
pustie,  i-a  hrănit  cu  mana,  înainte  şi  înainte.  Şi  fiecare  din  ei  au  pierit,  pentru  că  ei  nu  au  ţinut  originala  Lui,
îngăduitoare... voia Lui originală, Cuvântul Lui. Ei au luat calea Lui îngăduitoare. 

178 Mergeţi înainte, dar, ţineţi minte, când au plecat de la Kadeş, ei niciodată nu au călătorit mai departe. Ei doar au



mers roata şi roata, în pustie. Unde, ei ar fi putut să fie ieşiţi, în două zile după aceea, ei puteau să fie în ţara promisă.
Ei au călătorit patruzeci de ani, şi fiecare din ei au murit afară de Iosua şi Caleb, acei care au stat pe Cuvântul original.

179 O Dumnezeule, ajută-ne. Dumnezeu nu-şi schimbă voia Lui. El nu-şi schimbă gândul, dar El vă v-a binecuvânta. 

Sigur, El l-a binecuvântat pe Balaam. Şi ce a făcut el jos acolo? El a poluat întreaga tabără. Vedeţi, voi trebuie să
staţi pe ce El a spus. El niciodată nu a schimbat planul Lui original. 

180 Acum priviţi la Balaami astăzi, în câmp, vreţi voi. Doar priviţi în jur. Propăşind, vorbind în limbi, sigur, folosesc
darul lui Dumnezeu să câştige, de toate, sigur. Dar aceasta întinează întreaga biserică a lui Dumnezeu cu învăţătura lor
coruptă. Asta-i adevărat. 

Unul mi-a spus, el a spus, "Pentru ce faci tu aceasta? Pentru ce faci tu aceea?" 

Am spus, "Nu crezi tu că Acela este Adevărul?" 
181 "O, da. Dar," el a spus, "tu ştii ce? Aceea nu este treaba ta. Tu trebuie să te rogi pentru bolnavi. Ei te cred a fi un

profet. Păi, tu ai putea să le înveţi pe femeile acelea cum să, şi pe bărbaţii aceia, cum să facă aceasta, aceea, cealaltă."

"Cum îi poţi învăţa algebra când ei nici măcar nu vor să înveţe ABC-ul lor? Ha? Ha? Cum îi poţi învăţa lucrurile
acelea când ei nici măcar nu vor să-şi ia abecedarul lor?" Vedeţi? Voi trebuie să veniţi înapoi şi să porniţi de unde aţi
început, sau de unde v-aţi lăsat, şi să luaţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. 

182 Doar priviţi la aceasta în câmpuri astăzi. Cum Balaam s-a căsătorit în biserica lui Dumnezeu, o curvă, a căsătorit
curva în biserica lui Dumnezeu, aşa sunt aceşti învăţători falşi astăzi încercând să vă spună. Ei o să căsătorească pe
fiecare din aceste organizaţii şi aceşti oameni în bătrâna curvă din Apocalipsa 17. Doctrina lor a lui Bala am merge în
jur astăzi, şi zic, "Noi suntem doar la fel. Noi suntem toţi Creştini." Şi preoţi şi papi, şi câte altele, toţi compromit şi
fac aceasta. 

183  Predicatorul a spus...  Chiar eu cunosc un predicator Penticostal,  toţi  din ei, au început acum să dea un coşer
rotund. Care A înseamnă, Ashtoreth, "zeul-lună," un pişcot coşer. Zice, "Închide-ţi ochii şi ia-l, dacă aceasta îţi mustră
conştiinţa." Închide-ţi ochii? Un pişcot rotund, ce înseamnă aceasta? Noi luăm un trup frânt, Isus Cristos, frânt; nu un
zeu-lună rotund, Ashtoreth, la care Maria i-a luat locul. Şi coşerul Roman încă este rotund, pentru zeul-lună, zeiţă, nu
zeu. Noi avem un coşer frânt, cu certitudine. O! 

184 Astfel acum curva cea mare din Apocalipsa 17, aceşti învăţători Balaami cu doctrina lor falsă, căsătoreşte biserica
în felul acela de încurcătură. Urmăriţi când aceasta vine la darea pe faţă la timpul sfârşitului, priviţi la slăbiciunea
acesteia acum. Nouă sute şi ceva de organizaţii diferite, una trage într-o parte, şi una în cealaltă. Nu există unitate între
ei. Şi ei încearcă să aducă unitate; ne susţinută de Cuvântul lui Dumnezeu, planul original al lui Dumnezeu. Ei o iau
înăuntru printr-o politică şi o organizaţie. 

Dumnezeu nu se răzgândeşte. El stă drept cu Cuvântul Lui. 

El a spus, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece." Asta-i adevărat. El stă cu Cuvântul Lui
original. O, doamne! 

185 Chiar dacă ei încă judecă împotriva Acestuia, tot aşa cum au făcut, şi doar... Există numai un singur lucru de făcut.
El nu Îl va schimba. Doar să credeţi. Deoarece, şi cerurile şi pământul vor trece; Cuvântul Lui niciodată nu va da greş.
Vedeţi? 

186 Voi vedeţi unde şi în ce vă căsătoriţi? Vedeţi politica şi lucrurile, cum încearcă ei să unească biserica prin politică
în biserică? Noi nu suntem uniţi la Cristos prin politică. 

Noi suntem uniţi la Biserică, la Cristos, prin botezul Duhului Sfânt. Şi felul cum cunoaşteţi botezul Duhului Sfânt,
este pentru că acel Spirit în voi identifică fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu a fi Adevărul. Asta-i adevărat. "Căci oricine
va lua afară un Cuvânt din Aceasta, sau adaugă un cuvânt la Ea, partea lui va fi luată din Cartea Vieţii." 

187 Totuşi, "El propăşeşte," voi ziceţi. Voi nu puteţi crede Aceea prin prosperitate. Voi nu puteţi judeca pe Dumnezeu
prin prosperitate. Lumea propăşeşte. Balaam a propăşit prin aceasta. 

Dar, frate, tu judeci pe Dumnezeu prin Cuvântul Lui. El îşi ţine Cuvântul Lui şi-L identifică ca Adevărul. Astfel, ţine
minte,  prietene,  atât  timp cât  tu  trăieşti,  să  nu  uiţi  niciodată  aceasta:  Dumnezeu nu  se  răzgândeşte.  Deşi,  El  va
binecuvânta. El te va lăsa să mergi cu voia Lui îngăduitoare, dar El nu-şi va schimba gândul. El nu va schimba planul
Lui. El nu va schimba Cuvântul Lui, pentru tine. Nu, domnule. 

Voi trebuie să vă schimbaţi. Voi nu puteţi avea Cuvântul lui Dumnezeu să se potrivescă cu experienţa voastră; voi
trebuie să vă aveţi experienţa să se potrivească cu Cuvântul lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Aceea-i calea care voi trebuie
să... 

Voi ziceţi, "Ei bine, eu sunt un om bun. Dumnezeu face aceasta, aceea, sau cealaltă." Dar ţineţi voi Cuvântul Lui?
"O, bine, eu îţi spun, aceea nu este doar... Nu." În regulă, acolo este ceva greşit pe undeva. Dumnezeu o să... Da, El te
v-a propăşi. Sigur, El te v-a face... 

188  Denominaţiunile propăşesc la cine nu vor să o aibă! Ei îşi întind corturile, marile, biserici fine, şi de toate, prin
toată ţara. Ele sunt bogate, şi banii curg înăuntru, şi membri de peste tot. Nu a spus Biblia, "Acolo au fost găsite în ea
chiar bogăţii ale lumii, şi chiar suflete omeneşti," şi de toate, care au fost găsite în această curvă bătrână, care este



mama întregului lucru, politică şi organizaţie? 
189  Dar grupul micuţ al lui Dumnezeu este Mireasa Lui, centrată pe Cuvânt. Fie ca scumpul Tată Ceresc să vă ţină

întotdeauna stabiliţi chiar acolo. Să nu vă mutaţi niciodată de la Cuvânt. 

Voi puteţi binecuvânta, voi puteţi... Dumnezeu poate vindeca bolnavii voştri. El poate vindeca copilul vostru bolnav.
El poate vindeca pe soţul vostru, soţia voastră. El poate vindeca mama voastră, pe altcineva. Voi aţi putea sări la
Spiritul Lui, şi să dansaţi în sus şi-n jos. 

Ţineţi minte, ploaia cade pe cel drept şi cel nedrept, tot la fel. Dar când sămânţa aceea zace acolo, aceasta sau este
rânduită sau nu este rânduită. Şi dacă ea este rânduită, ea poate... Dacă aceasta este un grâu, ea trebuie să rodească
grâu. Dacă ea este un Cuvânt al lui Dumnezeu, ea trebuie să producă Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ea nu este, ei bine,
ea nu este. Vedeţi? Voi pricepeţi asta acum? 

190 Domnul să vă binecuvânteze. Aici eu v-am spus că o să mă opresc la ora nouă, şi iat-o aici, douăzeci de minute
până la zece. Mulţi dintre voi oamenii, aveţi de mers o cale lungă. Eu vă iubesc. Şi motivul că eu vă ţin în felul acesta,
nu este că eu vreau să fiu dur cu voi, dar eu vă iubesc. Şi ce ştiu eu, eu nu reţin nimic înapoi; eu vă spun Adevărul. 

191 Afară în adunări unde mă duc, voi nu mă auziţi să predic aceste Mesaje. Nu, eu v-am promis să vin la tabernacol.
Chiar aici este de unde predic eu Mesajele. Eu mai am încă trei sau patru aici,  care mi le-a dat Domnul, eu am
Scripturile despre aceasta, care eu nu aş îndrăzni să le predic altundeva decât chiar aici. Aici este de unde Cuvântul lui
Dumnezeu a pornit să meargă. Şi, până când Dumnezeu o schimbă, eu voi sta chiar aici şi îl aduc afară chiar aici.
Asta-i adevărat. 

Acolo afară în adunări, eu mă rog pentru bolnavi, şi fiecare lucru ca acela; şi, pe de-o parte, spun lucruri pe cale
ocolită, ca oile să-L audă. Ei ştiu despre ce se vorbeşte. De altfel, aceasta-i doar momeala pe undiţă, voi vedeţi. Eu arăt
semnele de-de a încerca să arăt că Dumnezeu ştie, în discernământ, şi cunoaşte inimile oamenilor, şi face lucrurile
acestea. Acela-i un dar evanghelic, doar să-i stârnească pe oameni. 

Primul lucru ce-l ştiţi, o bandă cade în casa lor. Acela îl are, atunci. Dacă el este o oaie, el vine drept cu Acesta. Dacă
el este o capră, el aruncă banda afară. Aha. [Fratele Ben Bryant zice, "Şi pe tine, de asemenea." – Ed.] Voi vedeţi,
aceea-i... "Şi pe tine, de asemenea," este corect, Ben. Aceea, aceea-i exact corect. Ben a avut nişte experienţe. În
regulă. Ei bine, aceea-i adevărat. 

192  Nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi ai Lui? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu sunteţi bucuroşi? ["Amin."] Noi
obişnuiam să cântăm o mică cântare penticostală, un timp îndelungat, ca: 

Eu sunt aşa de bucuros că Domnul m-a adus afară; 
Eu sunt aşa de bucuros că Domnul m-a adus afară; 
Dacă nu ar fi fost pentru Isus, unde aş fi eu? 
Eu sunt aşa de bucuros că Domnul m-a adus afară. 

O, am fost fericit de când Domnul m-a adus afară; 
Am fost fericit de când Domnul m-a adus afară; 
Dacă nu ar fi fost pentru Isus, unde aş fi eu? 
Eu sunt aşa de bucuros de când Domnul m-a adus afară. 

Am strigat de când Domnul m-a adus afară; 
Am strigat de când Domnul m-a adus afară; 
Dacă nu ar fi fost pentru Isus, o, unde aş fi eu? 
Eu sunt aşa de bucuros că Domnul m-a adus afară. 

Slavă! Nu sunteţi bucuroşi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Nu sunteţi bucuroşi..." Să o cântăm din nou. 

Nu sunteţi bucuroşi că Domnul va adus afară? 
Nu sunteţi bucuroşi că Domnul va adus afară? 
Dacă nu ar fi fost pentru Isus, o, unde aş fi eu? 
Eu sunt aşa de bucuros că Domnul m-a adus afară. 

Ei bine, am cântat de când Domnul m-a adus afară; 
Am cântat de când Domnul m-a adus afară; 
Dacă nu ar fi fost pentru Isus, O, unde aş fi eu? 
Eu sunt aşa de bucuros că Domnul m-a adus afară. 

Nu sunteţi voi bucuroşi de aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci, noi vom umbla în Lumină. Voi ştiţi
cântarea aceea? 

Noi vom umbla în Lumină, Ea este o Lumină frumoasă, 
Vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase; 
Strălucesc peste tot în jurul nostru prin ziuă şi prin noapte, 
O, Isus, Lumina lumii. 

Nu vă place aceea? Să o cântăm din nou. 



Noi vom umbla în Lumină, Ea este o Lumină frumoastă, 
Vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase; 
Strălucesc peste tot în jurul nostru prin ziuă şi prin noapte, 
O, Isus, Lumina lumii. 

Este răsăritul! 

Toţi voi sfinţi ai Luminii proclamaţi,
Isus, Lumina lumii; 
Adevăr şi milă în Numele Lui, 
Isus, Lumina... 

Acum să ne ridicăm mâinile când o cântăm. 

O, noi vom umbla în Lumină, Ea este aşa o Lumină frumoasă; 
Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase; 
Străluceşte peste tot în jurul nostru prin zi şi prin noapte, 
Isus, Lumina lumii. 

Daţi mâna unul cu altul. 

O, Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase. 

Nu sunteţi bucuroşi că sunteţi copii ai Luminii? Fiul este sus. 

... peste tot în jurul nostru prin zi şi prin noapte, 

"Voi copilaşilor, iubiţi-vă unul pe altul." 

O, noi doar vom umbla în Lumină, Ea este o aşa frumoa... (manifestarea Cuvântului Său) 
Vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase, 
Doar srălucesc în jurul nostru prin zi şi prin noapte, 
Acesta-i Isus, Lumina Cuvântului. 

Voi o credeţi? 

Noi mărşăluim spre Sion, 
Frumosul, frumosul Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea Cetate frumoasă a lui Dumnezeu. 

O, noi mărşăluim spre Sion... 
Lăsaţi-i pe cei ce refuză să cânte 
Care niciodată nu au cunoscut pe Dumnezeul nostru; 
Dar copiii Regelui Ceresc, 
Şi dar copiii Regelui Ceresc, 
Şi îşi pot vorbi bucuria în larg, 
Pot vorbi bucuria lor în larg. 

Căci noi mărşăluim... (Slavă!) 
Frumosul, frumosul Sion; 
O, noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea frumoasă Cetate a lui Dumnezeu. 

O, noi mărşăluim spre Sion, 
O, frumos, frumos Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea Cetate frumoasă a lui Dumnezeu. 

193 Scoateţi-vă batista. Scoateţi-vă batistele, doar un minut. Să-i dăm Domnului o jertfă de fluturare. Aceasta nu este
un snop, dar ei au luat de pe trupul lui Pavel batiste şi lucruri, vedeţi. 

O, noi mărşăluim spre Sion, 
O, frumos, frumos Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea frumoasă Cetate a lui Dumnezeu. 

O, noi mărşăluim spre Sion, 
O, frumos, frumos Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea frumoasă Cetate a lui Dumnezeu. 

194 Amin! O, nu vă face aceasta să vă simţiţi bine? Eu îmi pot doar imagina pe acei sfinţi vechi în urmă acolo, înainte
să meargă în circul Roman acolo, să înceapă să umble în sus pe acel deal, voi ştiţi, sus pe acea rampă mică, mergând
sus în groapa leilor, zicând: 



O, noi mărşăluim spre Sion, 
Acest frumos, frumos Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea frumoasă Cetate a lui Dumnezeu. 

Ogoarele Sionului produc 

O mie de dulciuri sacre 
Înainte să ajungem la Tronul Ceresc, 
Înainte să ajungem la Tronul Ceresc, 
Sau să umblăm pe străzile de aur, 
Sau să umblăm pe străzile de aur. 

Noi mărşăluim spre Sion, 
El este frumos, frumos Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea frumoasă Cetate a lui Dumnezeu. 

195 Repetaţi după mine. Doamne Dumnezeule, [Adunarea zice, "Doamne Dumnezeule." – Ed.] Eu mă făgăduiesc din
nou Ţie. ["Eu mă făgăduiesc din nou Ţie."] Curăţă-mă de tot păcatul. ["Curăţă-mă de tot păcatul."] Curăţă-mă de toată
îndoiala în Cuvântul Tău. ["Curăţă-mă de toată îndoiala în Cuvântul Tău."] Lasă-mă, din acest Paşti, ["Lasă-mă din
acest Paşti,"] să fiu o creatură nouă ["să fiu o creatură nouă"] în Cristos Isus. ["în Cristos Isus."] Lasă-mă să port, în
inima mea, ["Lasă-mă să port, în inima mea,"] Cuvântul Tău. ["Cuvântul Tău."] Fie ca El să fie o Lampă pentru
picioarele mele ["Fie ca El să fie o Lampă pentru picioarele mele"] care să-mi lumineze cărarea. ["care să-mi lumineze
cărarea."] De acum înainte, ["De acum înainte,"] eu Te voi urma. ["Eu te voi urma."] În Numele lui Isus. ["În Numele
lui Isus."] Amin. ["Amin."] 

Noi mărşăluim spre Sion, 
O, frumos, frumos Sion; 
Noi mărşăluim în sus spre Sion, 
Acea frumoasă Cetate a lui Dumnezeu. 

196  Nu vă face aceea să vă simţiţi bine? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi ne-am făgăduit din nou, ştiind că în
inimile noastre noi am fost însufleţiţi din morţi, făcuţi vii. Nu vă face aceasta să vă simţiţi bine? ["Amin."] Doamne, o,
doamne! Eu vă iubesc, cu dragoste nemuritoare. 

Ascultaţi. "Iubiţi-vă unii pe alţii. Că voi nu puteţi să nu vă placă de fratele vostru, pe care-l vedeţi, şi să ziceţi că
iubiţi pe Dumnezeu, pe Care nu l-aţi văzut." Vedeţi? Astfel doar iubiţi-vă unul pe altul. 

Atunci,  dacă vă serviţi  unul  pe altul,  voi  serviţi  pe Dumnezeu.  Este aceea adevărat? "Cum îi  faceţi  la  cel  mai
neînsemnat din aceştia care au Putere de însufleţire în ei, voi Mie mi-aţi făcut." 

"Când Te-am văzut în nevoie? Când Te-am vizitat noi în temniţă? Când am făcut noi lucrurile acestea?" 

"Ce aţi făcut pentru ei, voi aţi făcut-o pentru Mine." 
197 Nu este aceea minunat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu Îl iubesc, voi nu? ["Amin."] 
198 O, există încă o cântare care trebuie să o cântăm, dacă voi mai aveţi încă timp de un minut. O, bine, noi doar le

luăm. În regulă. În regulă, domnule. O!  Ia Numele Lui Isus Cu Tine.  Nu uitaţi aceea, prieteni. Să o cântăm cu toţii
acum. Fiecare, împreună acum, doar cu o inimă mare, s-o ducem la El. Hai să, cu tot ce avem în noi. 

Ia Numele lui Isus cu tine, 
Copil al întristării şi al nenorocirii; 
El îţi va da bucurie şi mângăiere, 
Ia-l oriunde te duci. 

Nume scump, O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului; 
Nume scump, O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului. 

199  Amintiţi-vă acum, rugaţi-vă pentru mine când vânturile fierbinţi de persecuţie suflă, când diavolii provoacă de
fiecare parte, îmi voi aminti că vă rugaţi pentru mine ziua şi noaptea, şi eu mă voi ruga pentru voi. 

Staţi alături de bunul vostru păstor, Fratele Neville, şi asociatul, Fratele Capps. Ascultaţi de ei. Ei vă vor învăţa
Cuvântul Vieţii. Eu cred asta. Dacă eu nu am crezut-o, eu cu certitudine nu i-aş avea aici. Eu cu certitudine nu. Eu
cred că ei cred Mesajul, şi ei stau cu acesta după cea mai bună cunoştinţă a lor, şi eu am credinţă în amândoi bărbaţii.
Staţi cu ei. Aceşti alţi fraţi, în jur unde ei îşi au adunările, care au stat aici în seara aceasta, dacă sunteţi în jur în
apropierea lor, staţi lângă ei. Voi aţi auzit pentru ce au venit ei aici, în seara aceasta. 

Ia Numele lui Isus cu tine, 
Ca un scut de la fiecare cursă; (ascultaţi la aceasta) 



Când ispite în juru-ţi se adună, 
Doar şopteşte acel Nume sfânt în rugăciune. 

Nume sump, Nume scump, O ce dulce! O ce dulce! 
Speranţa... 

Scumpe Dumnezeule, vindecă aceste persoane. Eu Te rog, Tată, în Numele lui Isus. Admite aceasta, Doamne, mă
rog. 

... O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului. 

Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim! 
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; 
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim! 
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou. 

Să ne aplecăm capetele acum. 

[Fratele Branham începe să fredoneze Dumnezeu Fie Cu Voi – Ed.] O Dumnezeule, fi cu noi. Ajută-ne, Doamne. 

... ne-ntâlnim la picioarele lui Isus! (până ne-ntâlnim!) 
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim! 
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou. 

200  Aceea-i cu adevărat rugăciunea mea. Până ne întâlnim din nou, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Şi acum eu am
să-i cer scumpului nostru Frate Neville dacă el va elibera această minunată adunare. 

Dumnezeu să vă iubească, pe fiecare. Eu sunt aşa de mulţumitor să am persoane ca voi toţi. Ce ar fi Mesajul meu
dacă nu aveam pe nimeni să-L creadă? Şi există persoane aici, care aţi muri pentru El, pentru acest Mesaj care-l avem.
Fie ca Dumnezeu să vă ajute, pe fiecare. Rugăciunile mele sunt cu voi. Binecuvântările mele merg cu fiecare din voi.
Fie ca voi să nu uitaţi că voi sunteţi o parte în acea înviere. Puterea de însufleţire este acum în voi. Aceasta este totul
stabilit. Voi sunteţi copilul lui Dumnezeu. 

Să ne aplecăm capetele, până când Fratele Neville eliberează. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze.   


