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Mulțumesc, frate Neville. Se înțelege că trioul Neville este unul din
cele mai bune triouri din națiune. [Cineva spune ceva fratelui Branham-Ed.] Oricum
aceea este corect. Corect. Și câți ați auzit transmisiunea de ieri? Eu sunt un
predicator veteran vechi, peste douăzeci de ani. Și eu am auzit o mulțime
de predici, dar eu cred că am auzit una din cele mai potrivite predici pentru
ziua în care trăimnoi; eu am auzit-o ieri prin păstorul nostru, fratele Neville.
Voi care ați pierdut aceea, ați pierdut o comoară mare care a fost scumpă în
inima mea.Și când soția mea spăla vasele...Junie, eu o ajutam pe ea, astfel
că aceea nu va răni. Delores te face să le speli,de asemenea. Astfel în timp
ce o ajutam să spele vasele, noi amândoi a trebuit să ne oprim doar ca să...
să spunem unul către celălalt cum Domnul îl folosea pe fratele nostru și
mesajul de ieri de la radio. Și a fost o capodoperă măreață, dacă eu am
auzit vreodată una. Și eram atât de fericit să-l cunosc pe acela pe care
Domnul îl folosea să aducă mesajul, cu care eu eram asociat în lucrarea
Domnului.
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Și astfel și quartetul sau trioul de ieri a fost doar minunat și ei sunt
tot timpul și astfel este și păstorul nostru. Și noi apreciem aceasta cu toată
inima noastră și mă rog ca Dumnezeu să continue să fie cu fratele nostru și
să acorde aceste mărețe mesaje cu putere în ambele: cântare și în Cuvânt
așa cum timpul trece.
Și acum să... pentru rugăciunile voastre, că... voi v-ați rugat pentru
noi în timp ce noi eram pe câmp, Domnul ne-a binecuvântat din abundență,
măreț. Și noi suntem foarte fericiți să aducem la cunoștință, că multe lucruri
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a făcut Salvatorul nostru afară în servicii, a salvat suflete și... credința
oamenilor a întâlnit cerința puterii de vindecare a lui Dumnezeu și ei au fost
vindecați.
Și acum, așa cum noi ne-am mișcat în sus doar o treaptă mai
departe, acum noi mergem din nou afară, mergând afară în câmp
săptămâna viitoare la Lima, Ohio, la poporul Baptist. Căci noi cu siguranță
dorim rugăciunea voastră pentru adunarea din Lima săptămâna aceasta. Și
apoi noi vom merge de-acolo, venim înapoi și mergem la Evansville,
Indiana, doar pentru o seară, aceea este pe trei februarie la Oamenii de
Afaceri Creștini. Ei stabilesc o nouă filială și eu voi vorbi dimineața. Și apoi
seara, dacă nu ninge sau nu este vreme rea astfel încât să ajung înapoi,
păi, eu voi sta pentru servicii în acea seară. Dacă nu, voi fi la Tabernacol
pentru seara aceea, cu voia Domnului, pe trei februarie.
Apoi din zece până în șaptesprezece este în Minneapolis și pe
șaisprezece, dimineața pe șaisprezece este micul dejun al Oamenilor de
Afaceri Creștini. Și deci noi... noi așteptăm un timp măreț la acest... mic
dejun și de asemenea la adunare.
3
Noi ne întoarcem să mergem la Shreveport, apoi la Phoenix,
Arizona, la Madison Square Garden și acolo cu cooperare deplină cu toți
slujitorii de la Maricopa Valley Association, la marele, frumosul Madison
Square Garden acolo la Phoenix noi avem serviciile. Și apoi de-acolo la San
Fernando Valley cu fratele Espinosa, cu întreg poporul mexican.
Apoi sus la un lac, am uitat, Lacul Clear, pentru trei seri sus acolo. Și
apoi dincolo în Oakland atunci, la marele auditoriu civic frumos cu locuri
pentru aproape zece mii de oameni, cu Twin City Ministerial Association
sponsorizând adunarea, pentru care noi mulțumim lui Dumnezeu și ne
rugăm ca El să ne dea o revărsare măreață a binecuvântării Lui.
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Doar o notă de la secretarul meu, doar un moment; voi vedeți că eu
trebuie să împing la o parte asta de la mine, eu sunt...În ordine. Da, este
cineva să mă vadă după adunare, niște slujitori care au venit înăuntru, frații
Martin. În regulă, frate, noi ne vom vedea chiar imediat după serviciu în
camera diaconilor.
Acum, eu iubesc Cuvântul, pentru că Cuvântul este adevărul lui
Dumnezeu. Și eu vorbeam ieri cu fratele (meu)... nostru Cox și sora Cox.Și
eu mă gândesc că fratele... Da, el este prezent în această dimineață și eu
nu știu dacă sora Cox este sau nu. Dar noi discutam unele lucruri despre
viața creștină, așa cum creștinii de obicei fac când ei vin împreună. Și
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discuția a venit despre a vorbi împotriva altor concetățeni ai Împărăției, așa
cum noi auzim transmisiuni uneori care doar îl taie în bucăți pe celălalt ins și
le spun numele lor și... le spun că nu sunt creștini ș.a.m.d. care sunt doar
copii; aceea-i tot. Ei sunt doar copii și noi ar trebui să fim maturi. Corect. Și
astfel, un matur nu vorbește în felul acela, noi...
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Dar noi vorbeam și... fratele Cox și eu. Și eu am spus: „Păi, eu m-am
hotărât în inima mea să predic împotriva păcatului, doar păcatul și eu doar îl
expun și oriunde aparține el, Dumnezeu îl poate pune în locul lui corect.”
Un băiețaș, odată jos în sud, care era... o vorbă care...El a
îngenuncheat într-unșir unde el ara cu plugul și așa cum un preot trecea și la auzit pe micul ins repetând alfabetul A,B,C,D, ș.a.m.d. Și el era pe
genunchii lui, astfel preotul a fost deranjatfoarte mult. Deci,el a auzit
băiețașul că repetă alfabetul și apoi spune:„Amin.”
Și așa cum el s-a ridicat, păi, preotul i-a vorbit și i-a spus: „Fiule, eu
sunt (un)... slujitorul Domnului și eu te-am auzit rugându-te. Dar tu doar
spuneai alfabetul. Și eu... eu nu înțeleg de ce tu doar spuneai alfabetul.”
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El a spus: „Domnule, eu... eu nu mă pot ruga.” El a spus: „Eu
niciodată nu m-am rugat, dar eu am avut o mamă și un tată care se rugau
care au plecat la cer. Și a spus: „Mama, eu... ea a murit când eu eram un
băiețel așa de mic, dar îmi amintesc că o auzeam, când ea era în necaz, ea
mergea la Domnul și ea se ruga. Și ea a murit când eu eram atât de mic; ea
nu m-a putut învăța să mă rog și eu am fost dat în mâinile unei persoane
răutăcioasecare mă bate și se poartă urât cu mine. Și eu... eu am fost...mam gândit că poate după ce am învățat alfabetulul meu, dacă eu aș putea
lua toate cuvintele și să spun toate literele, poatecă El puteasă le pună toate
împreună și să înțeleagă ceea ce am vrut să spun.”
Aceea este rugăciunea cu sinceritate. Desigur, El putea să le pună
împreună. Nu este cum ne rugăm noi cu buzele noastre;ceea ce aude
Dumnezeu este motivul inimii noastre. Uneori El nu aude buzele noastre; El
aude intenția noastră (ce)...,motivul inimii noastre.
Astfel făcând așa ieri, eu am fost foarte atins la acest timp și fiindcă
este în tabernacol, eu aș putea exprima unele lucruri pe care eu le gândesc
că ar putea fi un ajutor sau un beneficiu. Și dacă eu aș spune vreodată ceva
ce ar putea fi neplăcut, eu... cu certitudine nu aș dori s-o intenționez în acel
fel, dacă aceea ar fi contrar cu convingerile cuiva, dar eu doar aș vrea s-o
exprim ca o... dragoste și aș vrea poate să încerc s-o întăresc. Ca oamenii
care nu cred în vindecarea divină ș.a.m.d. și voi nu ați crezut în asta, păi,
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eu...Și eu spunând că eu cred în asta, aceea n-ar fi... că eu încercam să mă
cert cu voi, dar încercam să o exprim către acei care cred în asta. Dacă voi
înțelegeți doar ceea ce eu vreau să spun...
Acum, rugându-mă că Dumnezeu va înțelege, eu știu că El înțelege.
El înțelege; noi știm aceea.
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Acum, eu vorbeam unui bărbatfoarte învățat din Canada, așa cum
noi știm că sunt canadienii. Dacă voi îi cunoașteți. Dacă... voi vreodată ați
făcut cunoștință personal cu ei, ei sunt învățați, foarte adânc, cei mai mulți
din ei. Și ei nu au necazuri sus acolo pe care noi le avem aici.
Și în aceea eu am aflat că acest bărbat,totuși nu cu mult mai în
vârstă decât mine, el avea probabil cincizeci de ani...Și el era complet
cărunt și mustața lui era căruntă și totuși nu avea peste cincizeci de ani. Și
eu i-am spus: „Fratele meu” când el a venit în camera unde stăteam eu,
păstorul unei biserici. Am spus... l-am privit...Și doar cu câțiva ani în urmă,
în Saskatoon când noi am avut o adunare măreață împreună la arena mare,
când eu am început prima dată în adunările evanghelistice, el avea părul
negru; mustața lui era neagră și el era... avea două fiice tinere și ele sunt
acum căsătorite și au copii. Și astfel eu mi-am zis în inima mea: „Oh, ce s-a
întâmplat?”
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El a spus: „Frate Branham, cam cu doi ani în urmă eu m-am gândit
că poate Domnul m-a chemat în Statele Unite pentru... lucru.” El a spus: „Mam dus pe coasta de vest și am ajuns conectat cu o anumită transmisiune
care merge la nivel național.” Și el a spus: „Când eu am văzut felul necinstit
în care ei au folosit greșit finanțele care le erau trimise”, el a spus: „Eu, doar
ca un creștin, eu nu mai puteam sta acolo. Am plecat și am ajuns agățat cu
altceva.” Și a spus: „Aceea a fost din tigaie în foc.” Și a spus: „Atunci eu
doar am continuat și am aflat atât de multe lucruri” și a spus: „Să găsesc
slăbiciunea amvonului american...”
Și eu am spus: „Frate, aceea este adevărat. Noi nu avem clasă de
mijloc despre care să vorbim. Noi... sau avem pe ceacu adevărat rece și
formală și indiferentă sau extrem de fanatică. Și noi nu avem teren de
mijloc.” Și eu am spus: „Asta este foarte rău.”
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Și el a spus: „Apoi eu am venit aici.” Și el a spus: „Frate Branham,imediat
ce am sosit aici și am avut primul mesaj, am aflat că se băteauclapele
pianului și răsturnând scaunele și...” El a spus: „Atunci am început să mă
întreb.” Și el a spus: „Apoi prin toate acestea, eu am încercat să predic
evanghelia, chiar în Cuvânt.” Și când asta s-a întâmplat, el a spus:
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„Eu...eraaltceva care după ce Domnul m-a lăsat să pătrund în ungere și a
adus...Duhul Sfânt a venit în mijlocul nostru cu o dragoste și o pace a lui
Dumnezeu,a început să curgă peste clădire.” Și a spus: „Apoi am spus,
acum, Duhul Sfânt este aici și noi acum ne vom închina Domnului și ne vom
concentra viețile noastre la Dumnezeu.” Și a spus: „Un băiat tânăr fără
suficientă înțelepciune,care abia ajunge la ușă, aleargă sus la amvon.”
El a spus: „Amin, predicatorule; corect. Privește, uleiul picură din
mâinile mele toată dimineața. Aleluia. Lăsă să vină oamenii să vină aici sus
și eu le voi da acest ulei uns pentru vindecare.”
El a spus: „Frate Branham,” am spus eu: „Fiule, află-ți un loc și stai
jos.” Și a spus: „Știi ce s-a întâmplat? Bătrânii din conducere mi-au spus, tu
să-ți afli un loc și să stai jos.”
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El a spus: „Cum vreodatănoi vom...Cum puteți voi sau predicatorii
care încearcă să țină acea poziție între doi fanatici, să cumpănească
greutatea?”
Eu am spus: „Doar harul lui Dumnezeu.” Oh, ce loc!
Și bărbatul și-a aruncat mâinile pe fața lui și a plâns, până soția și eu
stăteam acolo și lacrimile picurau pe pantalonul lui. El a spus: „Frate
Branham, eu mă îndrept spre Saskatoon ca să ies afară din acest cuib de
duhuri rele.”
Și am spus: „Aceea este adevărat. Americanul, grupul social
intelectual a devenit atât de împotriva celuilalt grup. Și celălalt grup a mers
în fantezii, până când adevărata evanghelie este greu ca să găsească un
locsă se apropie, să obțină întâietate.
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Dar și așa cum eu am plecat de-acasă, vorbind cu fratele Cox, pe
drumul meu în jos...El nu știe nimic despre aceasta așa cum el stă aici. Pe
drum eu am spus: „Doamne, cât de adevărat este aceea și cât de greu a
fost să încerc să aduc adevărata evanghelie la oameni, trăgând de ambele
părți și încercând să țin mijlocul drumului așa cum noi am susținut aceea,
din ceasul din care piatraunghiulară a fost așezată.” Vedeți?
Acum și unii...Eu am spus: „Cum este cu acești americani jos aici, ce
li se va întâmpla?”
Și se părea ca și cum ceva a spus sau doar mi-a vorbit și a spus:
„Ce faci tu? Ce îți pasă? Urmează-Mă!”
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Și apoi viziunea a revenit în mintea mea ziua în care am așezat
piatraunghiulară. Întors acasă, îi citam asta soției mele. Câți vă amintiți
vedenia despre dimineața pietrei unghiulare? Stă chiar acolo în piatra
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unghiulară acum, douăzeci și trei de ani în urmă, cred. Și era...Eu eram
chiardincolo de stradă, doar trezindu-mă într-o dimineață cam pe la ora
șapte, în iunie când piatra unghiulară a fost așezată, eu cred sau în iulie.
Și dimineața, privind către răsăritul soarelui din est, Îl lăudam pe
Domnul pentru că tabernacolul va fi apoi... va avea pusă piatra unghiulară.
Domnul Markham și cei ce au fost acolo și mulți dintre ei care au săpat
fundația ș.a.m.d. Și eu urma să așez piatra unghiulară; noi avem fotografii
ș.a.m.d. a acesteia. Și fiecare urma să pună în această piatră unghiulară un
anumit semn mic. Și chiar catolicii au venit și au aruncat micile lor mărgele
ș.a.m.d. și orice aveau ei în piatra unghiulară.
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Dar în acea dimineață Duhul Sfânt mi-a spus așa cum așezam
acolo, m-am dus...În acele zile, eu nu știam să o numesc o vedenie; eu doar
spuneam că a fost o transă. Și am văzut o viziune care a vorbit și a spus că
lucrarea mea va fi între două posibilități:ale penticostalilor trinitarieni și
unitarieni și era un loc gol de fiecare parte ca să fie construit. Eu nu le-am
încrucișat; eu doar am rupt din fiecare pom și am plantat-o. Și sus la cer au
mers pomii mari crescând repede și roadele au căzut jos; și ele erau
delicioase. Eu le mâncam. Și la cruce, chiar în fața mea, zăcea totul
acoperit cu roadă. Și apoi când eu am ajuns la locul... Duhul Sfânt a coborât
jos la vârful pomilor și a spus, scuturând și vâjâind și El a spus: „Fă lucrarea
unui evanghelist.” A spus: „Când ieși din asta, citește 2 Timotei 4.” A spus:
„Fă lucrarea unui evanghelist; acesta nu este tabernacolul tău.”
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Și eu am spus: „Unde...?” Și am văzut tabernacolul așa cum este el
astăzi. Eu am spus: „Unde este tabernacolul meu?”
Și El m-a așezat jos sub cerul albastru luminosși El a spus: „Fă
lucrarea unui evanghelist, fă dovada deplină a slujbei tale. Căci va veni
timpul când ei nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi
învățători pentru ei înșiși, având urechi care îi gâdilă și vor fi întorși de la
adevăr la fabule.”
Dacă aceea nu s-a întâmplat cuvânt cu cuvânt, de aceea eu am
încercat să stau strict cu Cuvântul. Și acela este subiectul meu în această
seară,pe Cuvânt !
Acum, în această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, aș dori să mă
apropii de un alt subiect. Dar înainte să mă apropii de aceea, în timp ce voi
întoarceți la Ezechiel (al 6-lea capitol), aș vrea să spun asta, ca o apropiere.
Peste tot, eu am încercat din greu să păstrez Cuvântul în linie. Astfel,
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rugați-vă pentru mine ca eu să fiu întotdeauna credincios Cuvântului.(Asta
este), Cuvântului. În regulă.
15
Acum, în Ezechiel al 36-leacapitolși noi am vrea să începem să
citim de la al 26-leaverset.
Eu vă voi da un duh nou și o inimă nouă.
Și apoi în al 27-lea:
Și eu voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face
să umblați în rânduielile mele.
Acum, să ne aplecăm capeteledoar înainte să ne apropiem de asta.
Tatăl nostru ceresc, astăzi cu inimi recunoscătoare, așa cum noi în liniște și
cu reverență ne apropiem de acest moment sacru, ca atunci...Cum știm noi
căci chiar în această oră sepoate hotărî destinația eternă a unui suflet care
stă prezent? Și valoarea acelui suflet este comparată cu multe mii de lumi.
Așa că noi ne rugăm, Tată, ca Tu să ne lași să ne apropiem
reverenți, solemni și cu atitudine de rugăciune. Și de asemenea, pot fi
oameni bolnavi stând prezenți, care în această zi și cu atitudinea lor pe care
ei o primesc prin acest Cuvânt, poate hotărî cât de mult ei vor sta pe
pământ. Astfel noi ne dăm seama de solemnitatea acestui adevăratmoment
și noi cerem caprezența Ta măreață să ne ungă pe noi toți.
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Văzând că noi suntem oameni pământești, care murim, luându-ne
din pământ și în pământ ne vom întoarce...Și numai în timp ce noi trăim în
acest vas pământesc noi avem privilegiul să Te slujim și să câștigăm pe alții
la Tine. Astfel, noi cerem ca Tu să lași inimile noastre să fie
predateCuvântului Tău. Și fie ca Duhul Sfânt să ia Cuvântul și să-l elibereze
către noi așa cum noi avem nevoie. Căci noi o cerem în Numele lui Isus,
preaiubitul Tău Fiu. Amin.
Dacă eu artrebui să numesc pentru câteva momente în această
dimineață...Soția mea mi-a spus ziua trecută, a spus: „Billy, dacă tu ai putea
să-ți scurtezi predicile tale la treizeci de minute în loc de două ore și treizeci
de minute, eu cred că ar fi mai eficient.”
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Și eu am spus: „Așa de mult cum te iubesc și așa de mult cum știu
că acela este adevărul, însă vezi, eu... nu am pe altul să mă conducă decât
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Duhul Sfânt și eu nu știu altceva mai mult decât doar să continui să vorbesc
așa cum El continuă să preseze.”
Astfel, acela este felul în care trebuie s-o fac. Și chiar cănd eu mă
opresc, când El binecuvântează și când El n-o face, atunci eu sunt o
persoană mizerabilă și audiența mea, de asemenea și fiecare alt slujitor
care vorbește prin inspirație.
Dar dacă subiectul meu ar fi în această dimineață, dacă eu ar trebui
să-l numesc astfel: „Imitarea creștinismului,” „Imitarea creștinismului.”
Aici în scripturi, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu, noi citim aici că
profetul, care vorbea despre o nouă zi...
18
Acum, Ezechiel profețea sau spunea mai dinainte ceea ce se
vaîntâmpla într-o epocă care venea, nu în epoca lui. Dar un profet este un
văzător și la care biblia se referă ca la un vultur care merge departe sus în
aer. Și cu cât mai sus mergi tu, cu atât mai departe poți să vezi.
Astfel vulturul se înalță mult mai sus decât orice altă pasăre. Nu
există nicio pasăre care poate merge cu vulturul. Și nu există ochi ca al
vulturului. Șoimul nu are o șansă cu vederea lui. Și șoimul nu ar putea
suporta altitudinea unde se poate înălța vulturul; el ar muri. El nu...El nu are
alcătuirea pe care o are vulturul.
Acum, șoimul este o pasăre și așa sunt și alte păsări, dar vulturul a
fost făcut astfel, pentru că el este o pasăre care se înalță sus. Și el poate
merge departe atât de sus până când el poate vedea lucruri pe care alte
păsări nu le pot vedea pentru că el este mai sus. Și Dumnezeu în alcătuirea
vulturului, l-a făcut pe el pentru acel scop pentru că cuibul lui este mai sus
decât altele. Micuții lui sunt sus în cuib și ei se hrănesc pe pământ. Astfel
pentru ca să vadă furtuna sau necazul care vine, vulturul ca să
supraviețuiască, trebuie să meargă mai sus, așa el își poate ocroti micuții
lui.
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Și Dumnezeu a asemănat profetul cu vulturul care ar merge în
alcătuirea unui profet. El este un văzător care în Duhul se urcă dincolo de
emoția unei biserici. El merge dincolo de ritmul muzicii. El merge dincolo de
bătaia din palme. El merge dincolo de bucuria printre sfinți. El merge dincolo
de toată aceea. Dumnezeu îl aduce sus într-un tărâm singur: singur. Apoi El
îi deschide ochii și El îl lasă să privească în jur și să vadă lucruri care vor
veni. Apoi El îl aduce înapoi jos printre membrii trupului ca să le spună mai
dinainte ceea ce este în devenire.
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Astfel Dumnezeu l-a luat pe Ezechiel sus, departe sus și l-a lăsat să
vadă în jur cam douămii șase sute de ani. Gândiți-vă la aceasta. Acum, și la lăsat să aibă...Un... profet, este de asemenea, un dar de cunoaștere.
Cunoașterea este ca un avocat care studiază cărțile și când tu mergi să
angajezi un avocat să-ți pledeze cazul tău, el doar ia ceea ce el știe și tu
plătești pentru ceea ce el știe el ca să prezinte cazul tău înaintea
judecătorului.
20
Și acum, un dar de cunoaștere în biblie este profeție, care merge
sus și află aceste lucruri care sunt să vină și le aduce jos, dar ele trebuie să
se compare cu biblia, cu Cartea. Dacă ele sunt afară din Carte, atunci ele
nu sunt primite, pentru că Judecătorul judecă prin Carte. Voi vedeți asta?
Astfel asta trebuie să fie pe Cuvânt.
Atunci Cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit mai înainte de
întemeierea lumii, asta nu este că Dumnezeu vorbește și spune ceva
profetului la acel timp, aceasta este că profetul prinde ceea ce Dumnezeu a
spusdeja. Pentru că Cuvântul a fost mai înainte de întemeierea lumii.
Dumnezeu a vorbit Cuvântul și Acesta este așezat departe, desfășurat
departe în timp. Și profetul urcă și vede timpul venind. Deci este doar un dar
de cunoaștere că el îl aduce jos și îl pune pe hârtie.
Acum, Ezechiel profetul urcă și vede ziua în care trăim noi. Oh, ce
călătorie sus pe scara lui Iacov ca să vadă mai dinainte ceea ce va fi! Și el
aduce aceea jos. Și în acești ani din urmă, ultimii două mii de ani (care
Ezechiel a trăit cam cu șase sau opt sute de ani înainte de venirea lui
Cristos) ei aveau o inimă de piatră și de aceea Duhul Sfânt nu putea intra în
acea inimă. El nu avea nicio cale să intre în acea inimă pentru că era cu
păcat. Și era doar ispășirea de sânge a unui animal care stătea între acea
inimă de piatră și Creatorul.
21
Dar când acel sânge de animal, fiind înlocuitor desigur, dar numai o
umbră sau un model al adevăratului Sânge venind, căci viața din celula de
sânge era o viață de animal care nu putea coincide cu duhul uman fiindcă
viața animală nu are suflet în ea. Dar viața umană are un suflet în ea. Așa
că de aceea ele nu se puteau amesteca ca uleiul cu apa.
Dar atunci când Cristos a venit și a murit...Și acum sângele lui
Cristos care a fost vărsat la Calvar, înăuntrul celulei de sânge nu stătea
nimic altceva decât Viața lui Dumnezeu. O vedeți? Observați. Atunci
închinătorul vine înaintea lui Dumnezeu cu acest Sângealocat, cerut. Este
sângele unui Răscumpărător care ne răscumpără.
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Voi v-ați pus în magazinul de amanetprin...Vedeți, Adam v-a pus în
magazinul de amanet, dar Cristos a venit și El este Răscumpărătorul vostru
și voi aparțineți lui Cristos.
22
Dumnezeu v-a dat lui Cristos ca un dar de dragoste pentru sacrificiul
Său. Și voi sunteți aduși la Cristos prin Duhul Sfânt care v-a câștigat prin
sângele Domnului Isus și v-a prezentat Lui ca un dar. Și Dumnezeu iubește
darurile Lui! Și El nu va suporta să le vadă distruse.
Un slujitor l-a întrebat pe altul ziua trecută. Care acum, iertați
aceasta, aceasta are doar un pic din propria mea învățătură în ea, dar în
Tabernacol noi facem aceea.
Un ins a întrebat pe celălalt ziua trecută; el a spus: „Crezi tu...Nu
crezi tu că, dacă un om a fost odată copil al lui Dumnezeu născut din Duhul
lui Dumnezeu, spălat în Sânge și răscumpărat complet de Dumnezeu, prin
înnoirea inimii lui, prin spălarea apei prin sânge prin Cuvânt și devine un
copil al lui Dumnezeu, nu crezi tu că acea persoană poate păcătui și să
plece de la Dumnezeu unde el ar fi pierdut?”
23
Și slujitorul care vorbea, fiind un student foarte bun al bibliei, a spus:
„Îți voi răspunde la întrebarea ta când tu vei răspunde la a mea.” Crezi că un
om poate fi atât de bun încât el nu ar minți, fura sau face ceva rău, ci el ar fi
atât de bun că Dumnezeu l-ar primi în cer fără sângele lui Cristos?”
Nu, sigur că nu. Tu nu ai putea merge în cer fără sângele Domnului
Isus, nu contează cât de bun ești tu. Asta este doar o neprihănire făcută
prin proriile tale puteri. Și noi nu mergem în cer pe o neprihănirea noastră
proprie, nu are importanță cât de bun ești tu. Este total imposibil pentru voi
ca voi să mergeți în cer pe baza bunătății voastre. Este mila lui Dumnezeu
care v-a cumpărat la Calvar și voi sunteți darul de dragoste al lui Dumnezeu
către Cristos. Și dacă Dumnezeu a dat un... dar lui Cristos, Cristos
păstrează darul Lui. „Toți acei care vin la Mine, toți cei pe care Tatăl Mi i-a
dat vor veni la Mine și niciunul din ei nu este pierdut. Eu îi voi învia în ziua
din urmă.”
24
Acum, tu poți fi prelucrat emoțional; tu poți avea ulei prin mâinile tale
sau să vorbești în limbi sau să dansezi în Duhul sau să te alături bisericii
sau ceva fantezii de astăzi și tu ai puteafi pierdut, cu siguranță. Corect. Dar
dacă tu ești darul de dragoste a Lui Dumnezeu pentru Cristos, tu ești în
siguranță.
Acum, viața ta va dovedi ceea ce ești tu. Prin roadele lor îi veți
cunoaște. Dacă tu încerci să te faci să acționezi dulce, umil ș.a.m.d., atunci
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tu încă ești în afara Împărăției. Nu este...Sunt propriile tale lucrări atunci. Și
aceea este unde biserica, oamenii, așa numita biserică a eșuat atât de
mizerabil, pentru că este în propria noastră lucrare personală că ei simt că
ei merită bunătatea și harul lui Dumnezeu prin ceea ce fac ei și cum trăiesc
ei. Dar aceea nu are niciun lucru de-a face cu asta. Este darul lui
Dumnezeu.
Propria voastră conștiință să vă ferească de iad, va încerca să vă
facă sau voi ați evita iadul mai degrabă, va încerca să vă facă să trăiți bine
și să fiți corecți. Un cetățean bun va face aceea și nu neapărat să fie un
Creștin.
25
Eu am văzut mulți oameni care chiar au negat Numele Domnului
Isus, erau oameni buni; aceea înseamnă din punct de vedere uman. Priviți,
cu cât mai mult Esau a fost un bărbat mai bun decât a fost Iacov. Dar el nu
avea concepția să știe că el și-a vândut dreptul de întâi născut din cauză că
el l-a disprețuit și a fost respins în privirea lui Dumnezeu. Care a fost cu mult
mai mult un gentleman și un vecin și un... om al faptelor decât a fost
Iacov...Iacov, chiar numele lui este „înlocuitor”. Voi știți ce este „înlocuitor”;
el este un înșelător.
Așa că acela era un... acela...Dar Esau a fost un gentleman în
fiecare privință. Dar Iacov a avut răsplată pentru acel drept de întâi născut.
Și indiferent cum l-a numit cineva...(Dacă eu voi spune asta, scuzați-mi
expresia.) Ei îl puteau numi holy-roller, fanatic sau orice vroiau ei, dar el
avea respect pentru acel drept deîntâi născut. Acela era întregul lui motiv.
Nu conta ceea ce îl costa, el vroia dreptul de întâi născut.
26
Acum, observați. Acum, în creșterea bisericii...Acum, dacă biserica
constă doar... Dacă trupul lui Cristos urmează să fie controlat de intelectuali,
teologie, concepție intelectuală, atunci noi depindem în întregime de
cunoștința intelectuală a omului, dacă eu o fac limpede. Dacă biserica se
odihnește numai pe intelectual sau cum acel om ar putea stabili biserica,
construi locuri mari și plușa scaunele și orgă de mii de dolari și cum ar
putea predica mesajul într-un astfel de mod că ar aduce oamenii în biserică
și să se alăture bisericii și mai mulți membri în carte, cu cât mai mulți... mai
măreț este în cer...
Acum, eu... vreau ca voi să întelegeți aceasta și niciodată să n-o
lăsați să vă scape. Dacă noi doar avem nevoie numai de concepția
intelectuală a omului, noi nu avem nevoie de Duhul Sfânt. Dacă
bisericatrebuiesă fie condusă și guvernată pe intelecte, program educațional
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și pe intelecte omenești, noi nu avem nevoie de Duhul Sfânt. Și dacă
trebuie să fie condusă de Duhul Sfânt, noi nu avem nevoie de intelecte.
Este ori una ori alta.
27
Acum, emoția mentală...Acum, dacă noi doar...Cu cât ar fi mai
deștept omul, cu cât este mai intelectual, cu cât are mai multă școală, cu cât
poate folosi o gramatică mai bună, atunci biserica lui este mai bine, oamenii
lui sunt mai bine.Dacă el poate prezenta programul și spune: „Acum, noi
vom construi o biserică măreață. Noi îi vom da un anumit nume. Noi vom
atrage atenția oamenilor prin tot orașul când vor suna clopotele în fiecare
duminică dimineața în turla noastră. Noi vom atrage atenția bietului păcătos
pierdut în drojdia societății când va vedea că noi purtăm haine mai bune.
Când el vede că femeile noastre pot să își aranjeze părul...Bietele femei pot
vedea cum femeile noastre își fac părul, ce pălării frumoase poartă ele. Și
când noi prezentăm aceasta oamenilor, săracii și flămânzii atunci vor veni la
adunările noastre... și vor dori să fie așa cum sunt aceste femei. Și bărbații
vor vedea ce costume frumoase purtăm noi și cum ne îmbrăcăm noi și
cum... în ce mașini ne plimbăm și ceea ce facem și cum stăm în
posibilitatea socială a orașului cu Kiwanis și alte cluburi și lucrurile cu care
ne unim, ei vor vedea că ei...Și atunci săracii și analfabeții vor veni și vor
dori să-și aducă copiii și să-i educe, astfel ca ei să poată deveni un membru
al acestei mărețe societăți numită biserica.”
Acum, dacă acela este programul lui Dumnezeu, ei sunt în ordine.
Dar Isus niciodată nu a citat-o în acel fel. Isus a spus: „Dacă eu voi fi înălțat,
voi atrage pe toți oamenii la mine.”
28
Astfel prin programul educațional al lumii...Care este în ordine; este
în ordine dacă voi nu omiteți asta. Dar omul nu este atras la Cristos prin
intelecte, prin teologie. Duhul Sfânt singur este puterea de atragere a lui
Dumnezeu. Săracii niciodată nu vor primi asta și bogații nu pot, până când
ei devin săraci ai acestor lucruri ale lumii.
Cristos fiind bogat, a devenit sărac, ca noi prin sărăcia Lui,noi să
putem fi bogați. „Cel ce se va înălța pe sine va fi coborât și acela care se va
umili pe sine va fi înălțat.” Ei au lucrul cu susul în jos. Ei încearcă să aducă
oameni în biserică prin discursuri intelectuale. Ceea ce noi avem nevoie nu
sunt discursuri intelectuale, ci botezul Duhului Sfânt cu putere și
demonstrare și manifestările Duhului, este ceea ce noi avem nevoie să
aducem oamenii la biserică. Este ungerea de atragere a Duhului Sfânt.
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Școlile și seminariile sunt minunate; n-am nimic împotriva lor, dar
acela nu este programul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales pe cei neștiutori și
neînvățați, oameni care nu puteau vorbi bine, oameni care nu puteau nici
măcar să-și citească propriul său nume; și biblia a spus că ei erau neștiutori
și neînvățați. Dar ei au fost la o școală mult mai bună. Pentru că atunci când
ei au vindecat un om la poarta numită Frumoasă, ei au cunoscut că ei au
fost cu Isus. Aceea era școala.
Și în acestafiind modelulintelectual prezent al bisericilor pe care îl
avem azi în America și peste tot în lume, când noi ajungem la acel tip de
școală, atunci creștinul, credinciosul, membrul de biserică, citind biblia vede
că el trebuie să încerce să acționeze umil. El trebuie să încerce să fie în
acest fel. Dar în a face asta, el doar face o imitare carnală. Lăsați aceea să
se absoarbă adânc. O comparație carnală, el încearcă să acționeze ceva ce
nu este cu adevărat în inima lui. În inima lui el gândește ceva și încercând
să acționeze altfel, ceea ce în limbaj adevărat original, aceea îl face un
fățarnic.
30
Isus a spus: „Voi, fățarnicilor, cum puteți voi vorbi lucruri bune căci
din abundența inimii vorbește gura.” Dacă nu vorbești potrivit cu ceea ce
este în inima ta, inima ta gândește un lucru și tu vorbești altceva, aceea te
face un fățarnic.
Chiar cuvântul „fariseu” înseamnă „actor”. Ei au jucat teatru în religia
lor pentru că au avut o inimă de piatră. Ei au venit și au spus: „Bunule
Stăpân, am vrea să vedem un semn de la Tine ca să dovedească că Tu ești
ceea ce ai spus.”
A spus: „Cum Mă puteți numi bun, când nu există nimeni bun decât
Dumnezeu?” A spus: „O generație rea și adulteră caută după aceasta. Și le
va fi dat un semn, așa cum Iona a fost în pântecele balenei trei zile și nopți,
tot așa Fiul omului va fi în inima pământului trei zile și nopți.”
31
Acum, să încerc să așez acest nou program, acest nou mod de a îl
trata,pe care Dumnezeu îlare cu biserica,care a fost prezentat la
Cincizecime. Niciun intelectual, defel, ci o sută douăzeci de pescari,
făcători de corturi și casnice au urcat în camera de sus și au așteptat până
când profeția lui Dumnezeu a fost împlinită și ei au primit botezul Duhului
Sfânt.
Isus a spus: „Opriți-vă predicarea; nu mergeți mai departe. Nu mai
faceți nimic în legătură cu asta, ci așteptați în cetatea Ierusalimului până...
pânăvoi sunteți îmbrăcați cu putere de sus.” Nu până voi ați primit B.A. al

14IMITAREA CREȘTINISMULUI
vostru sau D.D al vostru sau orice poate fi, până când voi ați devenit un
Ph.D.(titlu de doctorat-trans.), psihologie, nu; și asta devine... voi deveniți un
învățător intelectualși așteptați până vă luați diploma. Nu așteptați până vi sa dat o diplomă, ci până sunteți îmbrăcați cu putere de sus, nu de la școală,
ci de sus. „Atunci voi Îmi veți fi martorii Mei, în Ierusalim, Iudeea, Samaria și
în cele mai îndepărtate părți ale lumii.” Ultima Lui însărcinare a fost în toată
lumea, predicați evanghelia la fiecare făptură.„Cel care crede și este botezat
va fi salvat și cel ce nu va crede va fi condamnat și (conjuncție) aceste
semne îi vor urma pe cei ce cred. În Numele Meu vor scoate draci și vor
vorbi în limbi noi sau dacă vor bea un lucru de moartesau vor lua un șarpe
acela nu îi va răni. Și dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor
însănătoșa.”
Și la fel ca aceea, trebuia să fie semnul credincioșilor în loc de cel al
educaților șial intelectualilor, pentru că intelectualii nu pot produce aceea.
32
Acum, noi aflăm apoi că a lua...El urma să-și facă o nouă biserică. El
n-a vrut...Tu nu poți lustrui vechea biserică. Tu doar îi dai o operație
chirurgicală de înfrumusețare a fețeiși aceea nu face niciun bine. Este o
inimă nouă. „Eu voi lua la o parte vechea inimă de piatră.” Nu tu o vei
arunca, ci „Eu o voi lua.” Vedeți diferența? Este olucrare a harului. ” Și eu
voi...”
Și voi, oamenilor, baptiști și voi prezbiterieni, care predicați siguranța
eternă și acționați ca lumea, să vă fie rușine. Ce predicați voi? Cum să nu.
33
„Eu voi lua vechea inimă de piatră și voi pune o inimă de carne.”
Acum, urmăriți. El a spus că el va face aceea. Tu nu poți pune aceea... să
vorbești aceea în vechea biserică intelectuală.
Și aceea este de ce America este în condiția în care este astăzi,
pentru că a fost împietrită cu vechea idee intelectuală. Acela este motivul că
ea trebuie să meargă înainte și... trebuie să aibă o... fiecare persoană
semnează hârtii ș.a.m.d. pentru că este o mică trezire de Hollywood care
vine. Și toți din ei ies afară ca băieți și fete fermecătoare și-șipun programul
lor mic. Și când ei pleacă, ei merg înapoi și ei află că circa nouăzeci de
procente care L-au acceptat pe Cristos ca Salvatorul lor, ei nu mai sunt
acolo. Ce s-a întâmplat? N-a fost o trezire. A fost o iluzie intelectuală.
Aceea-i corect.
34
Doar s-a prezentat ceva așa cum poporul american la sfârșit a bătut
din palme[Fratele Branham bate din palme-Ed]și... un Holly... o emisiune de
televiziune. Noi am transformat asta în... televiziune. Amvonul a fost adus
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într-o cutie de modă hollywoodiană. Când predicatorul de modă veche al
evangheliei care obișnuia să bea apă de la cisternă și să predice toată
noaptea la lumina lămpii cu petrol, aceea a fost schimbată. Însă noi am
schimbat asta și de aceea noi avem grupul intelectual.
Și cum sunteți voi vreodată, într-un loc unde fiecare casă are
transmisiideteleviziune cu „Cine o iubește pe Lucy” și toate celelalte
programe neevlavioase la radio și televiziune și așa ca aceea, cum vom
prezenta noi vreodată această nouă evanghelie în felul în care Cristos ne-a
spus s-o facem, în astfelde lucruca acela? Dacă mintea rămâne încă
carnală, aceea merge prin fantezii și fanatism. Aceea va ocoli Cuvântul lui
Dumnezeu și va merge în picurări de ulei și orice altceva. Deci cum veți opri
voi asta? Biblia a spus că va fi în felul acela,deci voi n-o veți putea opri.
Corect. Dumnezeu a spus că va fi în acel fel. Acum, unde mergem noi?
35
Intelectualii, ei îi fac bătrânei doamne o operație estetică la față; ea
este încă aceeași doamnă în vârstă. Ei îi fac bărbatului bătrân o operație
estetică; el este doar același bărbat în vârstă. „Eu voi întoarce pagina mea
nouă de... Anul Nou și eu voi începe o viață nouă. Îmi voi arunca pipa” și...
ziua următoareo ridică. Vedeți? Acela ești doar tu. Nu este o operație
estetică a feței; este o naștere de care biserica are nevoie.
Acum, voi nu puteți predica aceasta în vechea biserică. Ea nu o va
suporta. Isus a spus aceea în Luca, cam la capitolul 5 despre vinul în
burdufuri. El a spus: „Voi nu puteți pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă o
veți face, ele se vor sparge.”
Aceea obișnuia să mă mire. Aceea obișnuia să surprindă mintea
mea de băiat când obișnuiam să mă gândesc, cum se putea distruge
burduful? Acum, ceea ce noi numim sticlă,fiind veche aceea nu face nicio
diferență pentru că estesticlă.(bottle - în limba engleză este folosit același
cuvânt pentru sticlă și pentru burduf ) Dar în timpul lui Isus, despre ceea ce El
vorbea;era burduful pe care ei îl foloseau atunci; care era făcut dintr-o piele
de animal. Și o piele de animal era tăbăcită. Și când pielea de animal era
veche, în timp ce...Când era nouă și tânără, chiar când era tăbăcită, era
flexibilă. Dar când se învechea, devenea uscată.
Acum, mulți dintre voi, oamenii știți ce este o piele atunci când ea
devine uscată. Ea ajunge veche și uscată și ea estetoată strânsă și cu
adevărat tare. Acum, dacă tu pui vin nou în aceea, ea nu are nicio viață în
ea. Ea se va sparge.
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36

Este doar la fel încercând să predici botezul Duhului Sfânt în puterea
reală veritabilă a învierii. Este să încerci să pui aceea înaintea oamenilor.
Când o faci, ce se întâmplă dacă tu o pui înăuntru? Noulvin are viață. Și
noul vin încă fermentează. Oh, eu sper că voi o vedeți.
Noua viață fermentează. Noulvin încă fermentează. Și dacă el este
într-unburduf nou flexibil, când uleiul animal este încă în piele, când noul vin
o împinge, pielea se va întinde. Și cu alte cuvinte, când biblia a spus: „Isus
Cristos este același ieri, azi și în veci,” pielea cea nouă va spune: „Amin”, se
va întinde exact cu asta.
37
Și când vinul nou a spus: „Acela este botezul Duhului Sfânt, Eu sunt
Viața lui Dumnezeu lucrând în voi,” noua pieleva spune: „Amin” se va
întinde către asta.
Când vinul nou spune că Duhul Sfânt este suficient pentru
vindecarea noastră astăzi, noul vin se va întinde pe sine, vinul fiind
Cuvântul. Și când El spune asta, atunci burduful nou va spune: „Amin,”
seîntinde la asta.
Dar ce va face vechiul burduf? „Zilele miracolelor au trecut și s-au
dus.”
Atunci ce facem noi? Ce împlinim noi? Noi suntem...El a spus:
„Burduful vechi se va distruge și vinul va pieri cu el.” Și aceasta este
aproape ca aruncarea perlelor voastre înaintea porcilor. Ei se întorc și calcă
oamenii în picioare. O vedeți voi?
38
Acum, Cristos nu unge slujitori să predice evanghelia doar s-o aibă
să se întoarcă înapoi la El fără rod. Ci El așteaptă ca voi să primiți Cuvântul.
Și în primirea Cuvântului, fiți gata. Luați acea veche piele de vacă în care
trăiți acolo în acea stare formală veche și schimbați-o pentru o piele de oaie
care este flexibilă la Cuvântul lui Dumnezeu. Și latot ceea ce spune biblia,
voi veți spune: „Amin.”
Dar asta trebuie să vină din biblie, pentru că noul vin fermentează
doar vin. Acela doar controlează elementele care sunt acolo înăuntru.
Drojdia doar stimulează bula de alcool, care o face într-o starede avânt, așa
cum drojdia desface bula ei mică să o facă mai perfectă, să-i dea un gust
mai bun, să-i dea o păstrare durabilă mai bună, să-i facă mai multe ei, astfel
ca ea să nu se poată acri. Amin.
39
Și când plămădeala elementului uman, ce este adusă în noul vin
care caută să desfacă bulacare desfășoară înainte puterea ei,a alcoolului,
ea împinge din biserică toate elementele lumești ca acelea și păstrează
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biserica. Sucul de strugure se va acri în douăzeci și patru de ore, dar vinul
niciodată nu se va acri, pentru că germenele de viață este în vinul care
fermentează și împinge și sterilizează. Și cu cât se învechește mai mult cu
atât devine mai bun. Și atât de mult pentru acela;noul vin. El poate fi pus
doar în burdufurile noi ale cincizecimii.
Dumnezeu a avut o sută douăzeci din ei adunați în camera de sus
după ce El i-a uns prin Cuvântul Său și i-a înmuiat și i-a reînnoit și a scos
toată tradiția veche afară din ei a vechiul sistem. Și Dumnezeu a avut o sută
și douăzeci de burdufuri stând în camera de sus cu gâturile sus și o pâlnie
în vârf. Și când Duhul Sfânt a început să se ridice, aceste burdufuri au ajuns
atât de vii până când ele au început să alerge afară predicând
evanghelia,săltând din loc în loc.
Și unul a sărit pe o buturugă și spunea: „Aceasta este aceea,” chiar
înapoi cu Cuvântul! ”Aceasta este aceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel. Și
se va împlini în zilele din urmă,” spune Dumnezeu, „Voi turna Duhul Meu,
vinul Meu nou în trupul meu nou.”
40
Ce trezire aveau ei! Aceea este rânduiala lui Dumnezeu. Iată aici vin
două burdufuri din acestea izbucnind și acolo zăcea un bărbat suferind. Și
când acest bărbat suferind a atins mâna unuia din aceștia,păi, suferința lui la părăsit și el a primit ceva din asta și a început să sară și să-l laude pe
Dumnezeu și alergând în templu, strigând și glorificând pe Dumnezeu.
Aceea este rânduiala lui Dumnezeu, nu o școală mare cu un titlu, ci
o experiență vie a Duhului Sfânt, acționând, nu fanatism, ci Duhul Sfânt
real veritabil pus în acțiune! Fie ca voi s-o vedeți, este rugăciunea mea.
41
Acum, observați rânduiala scripturii; este perfectă. Dumnezeu a
spusprima dată: „Eu voi lua inima veche de piatră.” Tu nu poți primi nimic.
Apoi, El a spus: „Eu vă voi da un duh nou.” Acum, acela nu este Duhul
Sfânt. Acolo este unde a fost făcută greșeala. O mulțime de oameni, mulți
oameni mai degrabă, vin la altar să se roage și ei ajung jos acolo și se
roagă și se roagă și ei ajung la un simțământ un pic mai bun. Ei ar putea să
se ridice și să continue și să sară în jur pentru puțin timp și după un timp tu
afli că ei doar saltă, saltă, saltă...?... înapoi din nou.
Ei n-au primit niciodată Duhul Sfânt. Nu contează cât de mult ei saltă
sau cât de multau țipatsau cât de mult ei...ulei a curs prin mâinile lor, sau ei
au avut fețe pline de sânge cât demult ei au vorbit în limbi sau cât de mult
au țipat ei sau ceea ce au făcut ei, aceea n-are nimic de-a face deloc cu
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asta. Acelea erau doar emoții umane... Ei au primit un nou duh și ei s-au
bucurat cu asta.
Eu voi spune ceva și eu vreau ca aceea să se scufunde adânc și fie
ca Dumnezeu să ajute. Există o parte emoțională a așa numitei biserici a
Duhului Sfânt de astăzi. Ei au o mulțime de zidire de fanatism și termină
acolo fiindcă ei neglijează Cuvântul. Ei merg doar împreună: „Oh, noi am
avut o adunare măreață. Aleluia! Aleluia! Aleluia!”
42
Acum, când voi faceți aceea și nu purtați roada Duhului, apoi voi
sunteți în duhul cel nou. Voi nu obișnuiați să faceți aceea; este adevărat.
Dar Dumnezeu trebuia să vă dea un duh nou. Păi, duhul pe care l-ai avut, tu
nu puteai să te înțelegi nici măcar cu tine însuți. Deci cum poți să te înțelegi
cu Dumnezeu?
Așa că Dumnezeu a trebuit să vă dea o inimă nouă, nu una cârpită,
o inimă nouă. Acelea sunt intelectele voastre cu care voi gândiți, un fel nou
de gândire. Apoi când El vă dă un nou mod de gândire: „Da, aceea este
corect. Biblia arată să fie dreaptă! Eu obișnuiam să nu cred aceea. Eu o
cred acum!” Acum aceea este marea voastră trezire. Vedeți?
43
Ei spun: „Da, sigur eu nu vreau să merg în iad. Eu vreau să-L accept
pe Cristos.” Aceea este în regulă. Aceea este bine. Acela este doar primul
tău pas!
Apoi El a spus după aceea: „Apoi, Eu vă voi da un duh nou!”
Ce este aceea? O nouă dorință: „Eu vreau să fac corect.”
„Acum, eu știu că eu sunt un creștin, eu trebuie să...Eu voi fuma
încă una și apoi eu voi arunca aceea.” Vedeți? „Și eu voi... eu voi... eu doar
voi vedea...Eu... doar voi sta acasă în seara aceasta și voi știți, eu doar
voi...” Și toate aceste mici„doar”,„doar”, aceea este exact...Eva s-a oprit
doar pentru un moment. Aceea era tot ceea ce ea trebuia să facă.
Dar acum, acela este duhul nou. Apoi observați ordinea scripturii.
După ce primești o inimă nouă și un duh nou, El a spus: „Apoi Eu voi pune
Duhul Meu...”Vedeți? Oh, ce? Aceea este ceea ce scriptura spune aici.
Aceea este ordinea, numerele și ordinea numerică a scripturii: o inimă nouă,
un duh nou și apoi Duhul Meu.
44
Apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Inima nouă a lui Dumnezeu pe
care El a pus-o în voi, stă chiar în centrul vostru. Aceea este impulsul
vostru... de unde ies emoțiile voastre... Și duhul nou stă exact în centrul
inimii noi. Și Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, stă chiar în centrul duhului
vostru nou și acolo El controlează emoțiile voastre.
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Este doar ca un arc într-un ceas faimos și se învârte singur. Nu
trebuie să-l întorci în fiecare zi. Dumnezeu l-a întors odată pentru
totdeauna. Și el stă exact în centrul vieții voastre... vieții voastre noi. Și ca
arcul, așa cum el se desface și ticăie ceasul, el controlează fiecare piesă
mică a acelui ceas la timp perfect.
45
Și când Duhul Sfânt, nu noul titlu, nu noua biserică, nu noul gând, nu
noua emoție, nu noul ulei, nu noul dans, nu noile buze, nu noua limbă, nu
noua aceasta, nu noua aceea, ci când Dumnezeu plasează Duhul Lui în
mijlocul duhului tău nou, atunci voi nu trebuie să acționați blând, voi nu
trebuie să acționați ca un creștin. El controlează tot ce este în interiorul
vostru. El vă pune în decență, face biserica să acționeze în ordine, face
darurile să lucreze perfect. Și dacă voi trebuie să fiți luat dintr-un loc unde
voi credeți că ar trebui să fiți și puși în altă parte, el vă controlează. Nu...?...”
Eu niciodată nu vin înapoi din nou.Mmmm, nu, domnule.” Aceea arată că
arcul nu este acolo înăuntru.
46
Când tu explodezi la fiecare lucru mic care se întâmplă, pricinuiește
acea stare și când păstorul se întâmplă să atingă ceva care este în Cuvânt
și tu[Fratele Branham face un zgomot de scuipat-Ed.]„eu nu cred aceea”, fii atent,
piele veche de vacă”. Vedeți? Fii atent. Arcul cel nou n-a fost încă așezat
exact înăuntru. Căci el controlează; el te face să crezi; el te face să
acționezi în asemenea mod încât tu devi sărat. Și întreaga lume însetează
să fie ca tine. Acela este Duhul Sfânt stând în mijlocul duhului vostru. Este
Arcul. Este atunci că jugul cu care ești înjugat...
„Oh, eu doar urăsc să merg la biserică în seara asta. Eu nu...Dacă
acel predicator, dacă n-ar fi atât de lung „răsucit”, mi-ar place să-l aud
câteva minute. Dar eu vă spun ceva: ultima dată când m-am dus, când mam dus jos la petrecerea de cărți, Susie mi-a spus : „Vrei să-mi spui chiar cu
îndrăzneală, că tu te-ai umilit să-ți lași părul în jos? Vrei să-mi spui că tu nu
vei mai purta pantaloni scurți, Lidia?” Păi, vedeți, lucrul cu aceea este, dacă
tu doar ai primit un duh nou, aceea doar te va omorî. Corect.
47
Dar când voi ați primit Duhul Lui, El va face fiecare emoție să ticăie
doar exact la Cuvântul lui Dumnezeu. Ea va ticăi exact cu Cuvântul.
Tu vei spune: „Păi acum, Susie, doar un moment! Biblia a spus:
„Este o urâciune în fața Lui să faci aceea! Și dragostea lui Cristos a venit în
inima mea și eu Îl iubesc prea mult ca să fac asta! Eu Îl iubesc!”
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„John, tu vrei să-mi spuimie că tu te-ai asociat cu acea grămadă de
fanatici și tu nu vei lua o țigară pentru că tu erai un băiat nou născut în casa
mea?”
„Dar, vezi, John, aceea spune că noi trebuie...
Duhul Sfânt în inima mea îmi spune că noi trebuie să ne abținem de
la toată murdăria lumii.” Vedeți, vedeți?
Nu, John !„Aleluia, John ! Glorie lui Dumnezeu, John ! Roagă-te
pentru noi, să primesc ulei pe mâinile mele !Glorie lui Dumnezeu, John, eu
pot vorbi în limbi, aleluia, eu voi...!”
48
Nu, nu.Acela nu este felul în care Duhul Sfânt Însuși se comportă.
Nu, nu. Vedeți? O aprobă în decență. Așa cum Pavel a stat în fața lui Agripa
și a adus Cuvântul, el a spus: „Oh, Agripa...”
Și Agripa a spus: „Pavel, tu aproape m-ai convins să fiu un creștin.”
El a spus: „Agripa, este ciudat lucru pentru tine, fiind un iudeu, că biblia a
spus deja și a vorbit despre Iehova? Este lucru ciudat pentru tine că
Dumnezeu ar învia morții?”
Nu:„Agripa, Aleluia! Glorie lui Dumnezeu, Agripa, Aleluia!”
Nu!Aceea era nebunesc.
Ci :„Agripa, scriptura a spus...”
Vedeți spre ce vă va ticăiarcul, chiar înapoi...Nu trebuie să vă
îngrijorați de asta. Este totul în programul lui Dumnezeu, El vă ticăie chiar
înapoi. „Nu vă gândiți ce veți spune,” a spus Isus,” nu sunteți voi care
vorbiți, este Tatăl vostru care locuiește în voi. El face vorbirea.”
49
„Agripa, tu fiind un iudeu și cunoști toate legile Vechiului Testament,
este un lucru ciudat pentru tine, Agripa, că Dumnezeu înviază morții?”
Agripa a spus: „Pavele, prea multă învățătură te face nebun!”
„El a spus: „Nu sunt nebun, Agripa. Dar eu sunt aici doar ca să-ți
spun ceea ce Dumnezeu a făcut în Cuvânt.” Vedeți?
„Oh, tu devii un holy-roller, Pavele!”
„Nu, Agripa, eu doar spun ceea ce Dumnezeu a spus aici în
scripturi, că El Își va învia Fiul său, Isus Cristos, în ziua din urmă. Și acum,
Agripa, ar fi un lucru ciudat pentru tine că Dumnezeu Iehova, Care a
deschis Marea Roșie, care a adus miracole în acea zi, că el nu ar face
miracole astăzi?”
El a spus: „Pavele, tu aproape mă convingi să fiu un creștin!”
Pavel a spus: „Eu aș vrea ca tu să fii cum sunt eu, afară de aceste lanțuri pe
care le port la mână și picior.”

21
Este unul din arcurile din mijlocul noului duh, în inima nouă face
fiecare emoție, controlându-le. Vedeți ce vreau să spun? Acolo sunteți.
50
Atuncieste, când tu îți scapi capul din jugul Cuvântului, spui:„Mă voi
duce dincolo și mă voi alătura, dar eu îți spun...” și îți vâri capul în jug cu
Cristos? Tu spui că tu ești înjugat cu El? Atunci tu începi: „Oh, el îmi freacă
umerii mei; el rănește prestigiul meu social! Oamenii cu care m-am asociat
odată trec pe lângă mine și spun: „Ha, acolo este ea. Ea este o holy-roller!
Acolo merge el, el... John nu mai vine la piscină.”
„Oh, asta doar, oh, asta mă umilește, frate Branham!”
Nu, tu nu ai primit lucrul corect. Când acel arc este în mijloc,
țăcănind corect, atunci jugul este aliniat cu penele. Oh, vai. Nu contează
cum te numește lumea, asta nu face...
51
„Păi, eu am decăzut, pentru că, eu îți voi spune, eu doar nu am
pututsuporta ca ei să mă numească asta, aceea și cealaltă !” Păi, tu
niciodată n-ai avut arcul pus în mijlocul...(DuhuluiSău), în mijlocul duhului
tău. Vezi? Tu ai avut o imitare falsă. Tu... ai țipat, tu ai avut o concepție
mânjită. Vezi? Tu ai...Tu doar...Tu doar ai acceptat latura emoțională și
niciodată n-ai avut latura reală. Tu doar ai auzit ticăitul ceasului și ai primit
zgomotul și te-ai dus cu el, ai început să ticăi, de asemenea. Dar dacă arcul
face ticăitul, dacă el... controlează fiecare emoție, atunci jugul devine ușor.
Ei pot spune: „Știi ceva? Acolo merge ea. Ea obișnuia să fie o
păpușă, dar privește-o acum. Părul ei este drept în spate, machiajul ei este
dus. Ea are aceastăînfățișare modestă...”Eu nu vreau să spun să fiți acum
ca ceva ieșit din arcă, dar eu doar vreau să spun... eu vreau să spundoar,
că voi trebuie să vă îmbrăcați decent. „Păi, ea obișnuia să fie cea mai
drăguță ființă. Noi o vedeam pe ea stând culcată în curte cu pantalonii ei
scurți, bronzându-se, dar ea nu o mai face.” Ceva s-a întâmplat.
Arcul a ajuns în locul unde el se cuvenea să fie. Corect.
52
„Oh, el obișnuia să vină jos. El era un rechin de piscină. El putea să
joace cărți, o mână din aceasta și...El putea purta lucrurile de nimic de-aici
ș.a.m.d. El era un...Dar el nu mai face aceea.” Cel mai improtant...„Oh, el
este un holy-roller !” Dar jugul este ușor.
Știți ce faceți voi cu el? Vouă doar vă place să-lpurtați. Este chiar ca
și Samson când el a luat porțile de aramă din Gaza, marile porți de aramă.
El doar le-a ridicat pe umerii lui și le-a purtat departe. Corect.
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Și când jugul este aliniat cu bucurie și pace, și dulceața lui Cristos în
inima voastră, atunci voi doar ridicați toate poverile pe care lumea le aruncă
peste voi și le purtați la un anumit deal numit Calvar.
Și acolo voi îngenuncheați jos și vă rugați pentru acela care vă
persecuta, nu să ploaie foc din cer și să dărâme biserica, ci voi le aduceți lor
pace:„Dumnezeule, fii îndurător cu ei.”
53
Acum, biblia a spus că atunci când duhul necurat a ieșit afară dintrun om, el umblă în locuri noi și se întoarce înapoi. Și atunci diavolul care
odată te-a adus jos pe alee și când el vine înapoi și află că vechea lui uliță a
fost schimbată, vai, Dumnezeu a trimis marele Lui buldozer jos! Știți ce-a
făcut El? El a săpat pământul ! Ela întors lucrurile cu susul în jos. El doar a
făcut o priveliște diferită din asta. Și când diavolul se întoarce înapoi la ulița
vechii lui cutii, unde el obișnuia să aibă cutii de bere zăcând peste tot și cărți
de joc pe masă, și hârtii pentru țigări prin toată casa și reviste cupovești de
dragoste și el vine înapoi și o găsește,într-adevăr,măturată, împodobită.
Aleluia.
Dumnezeu a trimis jos buldozerul Lui și a curățat totul. Aici este
buldozerul Lui, frate. Tu poți suporta cu acesta. O mătură toată afară,
distruge totul cu buldozerul și El începe să planteze grădini. Și el găsește o
casă mare, nouă, modernă construită acolo. Amin.
54
Duhul Sfânt s-a mutat înăuntru! Și Duhul Sfânt a luat locul cutiei de
bere! Biblia a luat locul literaturii moderne a zilei. Duhul lui Dumnezeu a luat
locul teologiei moderne! Adunarea de rugăciune s-a întors în cămin când
Duhul Sfânt a intrat. Toate celelalte lucruri sunt duse afară.
Și ascultă, prietene, la început biblia a spus... Privește. Acum, eu
vreau să vă prezint vouă toate crezurile noastre intelectuale făcute de om.
Așa cum închei, eu vreau să vă prezint ceva.
La început, când această lume zăceaaici pustie, nu era nimic decât
o minge mare de apă unde erau mari ghețari de gheață și de la căldura
soarelui, așa cum mișcarea pământului a pornit în felul acela și s-a mișcat
în spațiu înainte, milioane sub zero. Asta a format o umiditate. Căldura și
frigul crează împreună o umiditate. Voi o puteți vedea pe ferestrele ș.a.m.d
de la casă, înăuntru aici și acolo afară.
55
Și când pământul s-a rotit afară din orice orbită a venit, căci soarele
se pretinde să fie mama tuturor...Și aceste rachete care au zburat afară.
Când acesta a plecat din asta acolo, acesta s-a congelat într-un lucru mare
solid. Apoi așa cum acesta a început să se miște înăuntru și Dumnezeu
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luând o poziție...Ascultați cu atenție acum, așa cum El a început să miște
aceasta aproape de soare, acesta a început să se topească. Apoi
Dumnezeu a însărcinat Duhul Sfânt. Prima persoană prezentată este
Dumnezeu; Dumnezeu, la început era Dumnezeu, în Geneza.
Și apoi următorul este prezentat; este Duhul Sfânt sau Logosul, care
a ieșit de la Dumnezeu, totuși era tot din Dumnezeu, ieșit într-o Persoană.
Și biblia a spus, El a început să se miște*deasupra pământului. Să
„gângurească” înseamnă„să facă dragoste, să gângurească” ca un
porumbel. El a început să cuibărească peste pământ. Ce s-a întâmplat?
Ființă muritoare, împreună locuitor, bărbați și femei umane cum sunt eu în
această dimineață, ființe umane care au un suflet, un suflet nemuritor în
interiorul vostru, cine sunteți voi? De unde ați venit și încotro mergeți?
Gândiți-vă la aceasta acum un minut.
56
Noaptea trecută, când a mea...Voi ați văzut în ziar, unul din verișorii
mei care era un farmacist sau un doctor în Louisville, când el a plecat la
serviciul lui, apoi a venit acasă și s-a întins în pat până când a avut cina și ia cerut soției lui să-i aducă o portocală, s-a înțepenit și a murit de atac de
inimă: Raymond Branham.
Și fratele lui, Georgie, proprii mei veri de sânge amândoi, copiii
fratelui tatălui meu, s-a dus să-și vadă fratele. Și pe drumul lui de
întoarcere, la cinci minute după ce și-a părăsit fratele, ei au observat
mașina mergând în zig-zag, încetinind. Și ei au văzut un bărbat lăsându-se
în jos în scaunul lui și el a murit de atac de inimă.
Și eu m-am dus la casa de funeralii noaptea trecută, acolo m-am
uitat la...
Fratele Doc, acolo și noi am pășit înăuntru. Și eu am privit peste
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În engleză- „brood”,în Luca 13:34 Domnul Isus folosește același cuvânt și se

referă la aceamișcare (creatoare), gângurind(deasupra puilor).

camere la semnele, la florile care atârnau pe pereți și în jur. Și eu am privit
în jos și amintiri mi-au venit în minte ca un băiețaș, jucându-mă cu acești
băieți, când eu eram doar un băiețaș.
57
Și eu m-am gândit acolo așa cum oamenii și casa era aglomerată și
de-a lungul blocurilor tu nici măcar nu puteai să-ți parchezi mașina de
prietenii și rudele care veneau. Și eu am pășit înăuntru și acolo verișoara
mea, Agnes, m-a prins de gât și a început să țipe. Si așa cum eu o avusem
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pe ea s-o consolez, apoi iată că venea Dorothy, copila și ea a început să
mă îmbrățișeze și să țipe și să spună: „Billy, ce vom face noi?”
Și așa cum eu am spus: „Unde este mătușa Lizzie?”
„Ea a avut un atac de inimă cu adevărat rău și poate muri în orice
moment,” mama.
Astfel, eu m-am gândit: „Ce se întâmplă acestei generații mari de
Branham?”M-am gândit, același lucru când eu l-am văzut pe tatăl meu așa
cum îl țineam pe brațele mele și părul lui creț cădea peste brațul meu și eu
l-am văzut în timp ceel m-a privit și a zâmbit, când eu mă rugam pentru el și
el a mers să-L întâlnească pe Dumnezeu.
58
Eu m-am gândit la același lucru cu câteva zile înainte de aceea,
când Doc, fratele meu acolo, l-a ridicat pe propriul său frate, tăiat prin gât
când un individ băut a lovit un stâlp și a zdrobit mașina și l-a omorât. Și el a
murit în brațele fratelui meu. Și văzându-l pe tatăl meu venind jos pe stradă
cu doamna Kelly, la casa domnului Kelly chiar acolo, plângând cu vechea
lui pălărie neagră în mâna lui...
Cu câteva zile mai târziu ținându-l în brațele mele așa cum el
murea...Stăteam acolo și priveam vechiul balansoar fără nimeni în el, a
început să se balanseze înainte și înapoi așa cum Ruth, cumnata mea,
urma să-l întâlnească pe Dumnezeu. Și eu am spus: „Scumpo, să atârn
tabloul lui Isus aici?”
Ea a spus: „Billy, nu. El este întotdeauna înaintea mea.”
59
Apoicând eu am stat lângă soția mea, Hope, mama băiatului meu
Billy și a fetiței mele Sharon și am văzut-o că m-a prins de mâinile mele,în
timp ce ochii ei negri se uitau la mine și a vorbit despre locul de unde ea
tocmai se întorsese și dorea să se ducă înapoi...Și mi-a spus: „Niciodată să
nu te oprești în a predica această evanghelie, Billy. Tu nu înțelegi ce
bucurie este să mergi în felul acesta.”
Și câteva ore după aceea, punându-mi mâinile peste capul micii
mele bebelușe murind dincolo și am pus-o în brațele mamei, când eu am
spus: „O, Dumnezeule, eu știu că tu ai ridicat seva în copaci primăvara și ai
dat naștere la lăstari și roade și ai ascuns-o în pământ până când iarna s-a
dus. Tu trebuie să fii Dumnezeu. Și eu cred cu toată inima mea că acest
Băiat nemaipomenit care s-a născut în Galileea două mii de ani în urmă,
căci așa cum El aumblat în jur potrivit cu scripturile, pentru mine Ela fost
Mesia cel promis. Nu contează ceea ce spun ei, eu o cred...”
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„Și eu știu că există ceva înăuntrul meu care îmi arată lucruri care
vor veni, că o Ființă supranaturală apare. Și eu văd lucruri înainte ca ele să
vină. Și El mă înștiințează astfel. Dar iată-mă aici fără o avertizare despre
lucrul de aici și acolo zace mama moartă acolo și tata este întins dincolo. Și
acum, Tu îmi vei lua bebelușa din brațele mele, Dumnezeule? Vei face Tu
aceea, să iei scumpa mea?”
Și un cearceaf negru a început să se desfășoare înaintea mea. Eu
am știut că El a făcut-o. Dacă arcul nu ar fi fost acolo atunci...Satan mi-a
spus: „Acum, ce crezi tu despre asta? Chiar bebelușa ta scumpă, El o va
lua din brațele tale: ce crud!” Acela era noul duh. Acela era...
totintelectual...?...stătea în oasele mele bătând împreună.
Eu m-am gândit: „Unde mă voi duce eu ? Eu mă voi duce afară și
voi ajunge puțin beat.”
„Tu niciodată n-ai băut în viața ta.”
„Dar eu aș face-o oricum.”
„El ți-a spus să n-o faci.”
„Dar eu aș face-o oricum. Îi voi arăta Lui cine este șeful.”
Am spus: „Satan, eu nu pot. El este Șeful.”
61
Era totul jos la arc. Eu sunt atât de bucuros că există un arc. Când
eu mergeam sus pe drum și domnul Isler, familia mea dusă, eu mergeam în
sus...Nu puteam merge la mormânt; eu doar umblam în sus pe drum...?...nu
numai și domnul Isler a venit sus pe drum. El a sărit afară din mașină și a
spus: „Billy, eu vreau să te întreb ceva. Eu te-am văzut plângând afară
dincolo în acel cort. Eu te-am auzit predicând și cât erai de entuziasmat de
mesajul pe care tu îl aduceai și tu îl aduceai oamenilor. Acum, ce înseamnă
el pentru tine acum? Încă îl mai iubești? Încă ai spune că tu l-ai sluji?”
Am spus: „Domnule Isler, dacă El m-ar trimite în iad, eu încă l-aș
iubi. Pentru că ceva a fost pus aici înăuntru (Vedeți?), care nu mai sunt eu,
ci este El.”
62
Eu eram satisfăcut de aceasta, dar zăcând în diferite morminte deaici până la Walnut Ridge, unul după altul familia mea: tăticul meu, fratele
meu, soția mea, bebelușa mea. Și ei întorcându-se în țărâna pământului de
unde au venit.
Dar eu îmi dauseama de aceasta, că ei trebuiau să fi fost aici când
lumea a fost făcută, pentru că ei au fost luați din pământ. Ei au fost aici
când pământul a fost făcut. Trupurile noastre au fost aici înainte ca
pământul să fi fost făcut pentru că noi suntem din pământ. Totul din ce
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suntem făcuți este calciu, potasiu, petrol, lumină cosmică, atomi ținându-ne
împreună și cumva, prin ceva minte superioară noi am fost făcuți așa cum
noi suntem. Nu doar printr-o îngrămădire împreună de potasiu și calciu și
petrol, ci ceva a ajuns înăuntru și a început să creeze și eu am fost făcut
așa.
63

La început Duhul Sfânt a început să creeze*peste un deșert pustiu.
Scuzați-mi emoțiile. Dar când nu exista nimic și niciodată n-a fost nimic,
numai Duhul Sfânt a fost trimis de la Dumnezeu, nu un intelectual, ci Duhul
Sfânt a fost trimis din Prezența lui Dumnezeu să facă dragoste peste
pământ.
Și așa cum aceasta a fost, El și-a întins marile Lui aripi în jurul
pământului și a început să facă dragoste sau să se miște*, să
gângureascăpeste pământ. Și eu pot vedea calciul și potasiul venind
împreună și un crin mic s-a ridicat. Duhul Sfânt a creat-o*afară din pământ.
Și El a continuat să se miște*și El a gângurit și a creat*, eu încep să văd
copaciridicându-se. Păsări încep să zboare din pământ. Animale încep să
umble. Și apoi El a continuat să gângurească și un om s-a ridicat numit,
Adam.
Și Adam părea singur, astfel că El a făcut un produs secundar
pentru el și a luat o coastă din laterala lui și i-a făcut lui o iubită, Eva. Și Ell-a
iubit pe Adam și El a iubit-o pe Eva.
64
Și El îi ia și eu o pot vedea pe mica Eva așa cum ea și-a pus
căpșorul pe umărul lui Adam. Și ea era tot ceea ce o femeie putea vreodată
aștepta și mai mult. Și așa cum ea și l-a pus pe umărul mare, puternic al
iubitului ei, Adam și ei umblau prin grădină, poate... poate leul a răgit. Ea nu
putea fi speriată pentru că nu exista nicio teamă.
Așa că el a spus: „Iubito, acela este leul. Eu îl voi chema. Leo,
leulvine înainte. Sheetah, tigrule, tu vino aici și stai culcat.” Și ei îi urmau ca
niște pisicuțe. Vânturile au început să sufle și părul micuței Eva a început să
se miște.
Și ea a spus: „Oh, acel vânt.”
„Pace, fii liniștit.” Și vântul l-a ascultat. El era un fiu al lui Dumnezeu.
Ea era iubita lui.
65
Și apoi eu îl pot auzi că spune: „Dragă, vezi tu soarele apunând?
Este timpul să vorbim cu Tatăl.”
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Deci ei s-au dus sus la catedrală,mărețul copac. Și așa cum ei au
îngenuncheat, deodată o Lumină cerească radiind a venit jos, Logosul.
Duhul Sfânt care i-a creat*pe ei afară din pământ a venit jos, Tatăl,
Dumnezeu. Și El a spus: „Copii, v-ați bucurat astăzi?”
„Da, Tată.”
„Eu am venit jos să vă sărut de noapte bună și să vă așez la odihnă
în noaptea aceasta.” El i-a sărutat pe obraji și i-a așezat jos. Nimic nu-i
putea răni. El era chiar în tufișuri cu ei. Leul, El l-a așezat jos pe leu. El l-a
așezat jos pe Sheetah, tigrul. El i-a așezat pe toți la odihnă și Tatăl era atât
de mulțumit.
Apoi, păcatul prin cunoștință, intelectual...Eu sper că voi prindeți
asta. Prin păcatul intelectual a intrat în lume, prin a încerca să găsească
mai multă lumină, luând ceva ce nu era în Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu spune: „În ziua când veți mânca din acesta, în acea zi veți muri.”
Dar Eva a vrut ceva nou.
66
Oh, puteți vedea din inima mea că eu nu încerc să supăr pe nimeni.
Eu doar încerc să așez în vedere AȘA VORBEȘTE DOMNUL, Cuvântul,
nimic decât aceea, nu fantezii, ceva biserici mari și intelectuale, ci să ascult
de Acela care ne-a creat*din pământ. Păcatul a intrat.
Și acum, prietene, dacă Duhul Sfânt a fost singurul instrument pe
care Dumnezeu l-a folosit să ne creeze*afară din pământ...Și noi am venit
din pământ și noi am fost aici înainte să fi fost un pământ. Amintiți-vă, aici
este încurajare pentru voi oamenilor pentru care trebuie să ne rugăm. Dacă
Duhul Sfânt prin creare* a făcut ființa fizică, Cine este arhitectul trupurilor
noastre? O,Dumnezeule, fie ca oamenii să vadă aceasta.
Duhul Sfânt, v-a dat apendicele vostru, ochii voștri, nasul vostru,gura
voastră, inima voastră și a pus un duh nou în voi și apoi vine să trăiască în
voi.Nu acceptați sub niciun fel lucrurile intelectuale, teologia, care este
contrară bibliei, ci stați doar cu AȘA VORBEȘTE DOMNUL. „El a fost rănit
pentru fărădelegile noastre; prin rănile Lui noi am fost vindecați.” Duhul
Sfânt a creat*propriul Său trup în care să trăiască, Isus Cristos.
67

Când El a umbrit-o pe Maria și a creat-o, a creat*o celulă de sânge
în pântecele care a născut Fiul, Cristos Isus, unde Dumnezeu Însuși a locuit
pe pământ pentru treizeci și trei de ani și jumătate și a fost făcut o ispășire
pentru păcatele noastre ca să ne răscumpere și să aducă împăcare între
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oamenii pierduți și un Dumnezeu Sfânt să-i sărute și să-i împace împreună,
căci în răcoarea serii când soarele apune peste sprânceana noastră, când
călătoria vieții mele s-a sfârșit și cursa mea s-a terminat, eu vreau ca El să
mă sărute să adorm așa cum EL a făcut cu Ștefan,când el a fost lovit și
sângera de moarte, a spus: „Văd cerurile deschise și pe Isus stând la mâna
dreaptă a lui Dumnezeu.” Acolo sunteți.
68
Acum, cum se poate întâmplaaceea? Și dacă Dumnezeu ne-a făcut
ceea ce noi suntem fără să avem vreo cunoștință despre ceea ce se
întâmpla, dacă Dumnezeu m-a făcut un bărbat și m-a ridicat la vârsta
potrivită înainte ca moartea noastră să se așeze înăuntru...Cam la douăzeci
și trei de ani eu eram puternic și sănătos. Și dacă Satan nu intervenea, el a
încercat să mă ologească, să mă împuște și multe lucruri.
Dar Dumnezeu a văzut astfel în voi, când voi erați tineri și când voi
erați frumoase, voi... femeilor care ați îmbătrânit...Și voi, bărbaților care ați
fost tineri și puternici și sănătoși și cum v-ați bucurat voi să fiți un bărbat și
mica voastră tovarășă...Dacă Dumnezeu a făcut aceea fărăca voi să aveți
ceva de spus privitor la asta...Voi niciodată n-ați spus: „Fă-mă așa.” Cine
gândindu-se va putea să adauge un cot la statura lui? Dar dacă El v-a făcut
așa, fără ca voi să aveți nimic de spus, cu cât mai mult poate El, prin
mișcarea*Lui, săvă dea o... alegere?
69

Și voi sunteți pe baza agenției morale libere. Voi puteți respinge
aceasta sau voi puteți s-o acceptați. S-o respingi este să fii pierdut și să
rămâi potasiu și calciu și petrol. Dar s-o accepți și să ai o inimă nouă, un
duh nou și Duhul Său, parte din Logos în voi controlând emoțiile voastre...Și
când El gângurește prin Cuvântul Lui, tu gângurești înapoi și îi răspunzi Lui:
„Isus Cristos același, ieri, azi și-n veci.”
„Amin, Doamne.”
„Eu sunt Domnul care îți vindecă toate bolile tale.”
„Amin, Doamne.”
Cu cât mai mult vă va învia El, deși trupurile voastre au fost
vânturate de la est la vest de către vânturi, cu cât mai mult poate acest Duh
Sfânt, după anihilarea totală de către această bombă atomică care va
cădea pe acest pământ într-una din aceste zile, suflând găuri și risipind prin
spațiu...Dar calciul și potasiul vor rămâne aici. Și apoi Duhul Sfânt va
crea*din nou, fiecare os va merge la os; fiecare mădular va merge la
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mădular. Și va fi o Biserică a viului Dumnezeu care se va ridica în zilele din
urmă.
70

Prieteni, numai prin mișcarea creatoare*sau gângurirea Duhului
Sfânt puteți voi vreodată face asta. Va promite vreodată Dumnezeu să vă
învie așa cum voi ascultați Glasul Lui, acel Glas mic liniștit care vorbește în
adâncul sufletelor voastre?
Și prietene, în încheiere, doar încă un moment și eu vreau ca voi să
vă gândiți adânc și sincer. Noi vom pleca într-o zi. Și de ce, oh, vă rog să-mi
spuneți de ce ați încerca să acceptațivreun fals și orice teologie a bisericii,
niște intelectuali, orice emoție, orice contrar, când cerul cincizecimii este plin
de binecuvântăriveritabile?
Duhul real al lui Dumnezeu care vă controlează și vă face un creștin
real, voi nu trebuie să imitațiun lucru, voi doar fiți un copil al viului
Dumnezeu. De ce? Spuneți-mi de ce ați încerca să acceptațiceva diferit,
când Dumnezeu este doritor și așteaptă și v-a adus atât de departe și apoi
încearcă să vă facă dragoste prin Duhul Sfânt, ați accepta voi declarația de
crezuri și s.a.m.d. să încercați să ajungeți în cer, sau ceva fantastic a unei
emoții mintale care nici măcar nu este recunoscută în biblie? Nu-l veți primi
voi?
Oh, oameni ai lui Dumnezeu, treceți pe genunchii voștri și la
Dumnezeul vostru. Fie ca Dumnezeu să aibă îndurare este rugăciunea
mea, în timp ce ne rugăm.
71
Și cu capetele noastre plecate,chiar în acest moment solemn, când
poate tocmai în acest moment acolo poate să se odihnească peste voi,
peste această biserică, peste mulți de-aici...Gândiți-vă adânc. Nu lăsați
aceasta să fie o gândire superficială. Îi faceți voi dragoste Duhului Sfânt? Și
acel... Duh care este în viața voastră, ticăie emoțiile voastre exact cu biblia?
Aveți voi îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine?
Materialul nu este... nu este testat...Ascultați așa cum vă rugați.
Materialul nu este testat prin cantitatea lui, cât de mare este, cât mai mare
biserică, vreau să spun aici. Vedeți? Nu este testat prin cantitatea ei, ci prin
calitatea ei. Metalul este testat prin tăria lui. Și biserica nu este testatăpe cât
este de mare o biserică sau cât de mulți membri. Ea este testată prin tăria ei
prin biblie, cum poate ea spune „Amin” la fiecare promisiune pe care
Dumnezeu a dat-o.
72
Cum se poate mișca viața ta cu bunătate și blândețe, bunătate,
răbdare. Cum este când ceva vă supără? Este o rotiță acolo ticăind imediat,
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vă ține sub control. Dragostea Lui se mișcă drept jos prin inima voastră,
Încercați voi să înscenați aceea? Oh, gândiți-vă acum. Și în timp ce voi vă
gândiți spiritual și Duhul Sfânt are de a face cu voi, mișcându-se* peste voi,
spunând: „Copilul meu, ție Eu îți vorbesc...”
Acum, în Numele lui Cristos, cu capetele plecate înaintea lui
Dumnezeu, nu înaintea mea, vreți să vă ridicați mâna, spunând:
„Dumnezeule, pune Duhul Tău în mine, aceasta este mâna mea?”
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Multe, multe mâini.
73
Și Tată Dumnezeule, în Numele Domnului Isus, Fiul Tău, Duhul
Sfânt mereu creator*, mișcător, gânguritor, eu Îți cer ca Tu astăzi să-ți iei
locul tău în inima fiecărei persoane care au ridicat mâinile lor. Ei Ți-au arătat
că ei au nevoie de Tine. Oh, cum au ei nevoie de Tine! Și dacă ei recunosc
asta acum, cum este cu timpul când inima refuză să mai bată? Cum este cu
ora în care ei simt aburii reci ai morții plutind înăuntru? Cu cât mai mult vor
recunoaște ei asta atunci? Și ce suntem noi, de unde am venit și încotro ne
ducem?
Și, Tată, noi suntem obosiți de imitații ale vieții creștine. Crează în
noi, Doamne, azi, o inimă nouă, un duh nou și pune Duhul Tău potrivit
Cuvântului profetului Tău în mijlocul duhului nostru nou și controlează-ne
prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, bunătate,
răbdare și credință și toate roadele Duhului să fie găsite în noi, așa cum noi
ne consacrăm cu umilință pe noi înșine, sufletele noastre, părțile noastre
cele mai dinăuntru, viața care aduce tot acest potasiu, și calciu și petrol
pământesc împreună și le ține astfel...Când acela pleacă, noi ne întoarcem
în țărână... Și noi ne predăm duhurile noastre. Noi le predăm Ție.
74
Și crează în noi felul corect de duh și lasă Duhul Sfânt, Duhul Tău să
ne controleze și condu-ne și călăuzește-ne așa cum continuăm călătoria.
Binecuvântează acești oameni dragi; vindecă boala din mijlocul nostru,
Doamne, de asemenea.
Și fie ca noi să spunem așa cum părăsim clădirea aceasta în
această dimineață, a fost bine pentru noi să fim acolo. Duhul Sfânt a făcut o
lucrare în noi care va schimba emoțiile noastre, care ne va face o persoană
diferită decât ceea ce am fost noi când am întrat. Reînnoiește speranța care
este în sfinți. Întărește-i, Doamne, pentru ziua care vine.
Oh, grâul este maturizat pe deplin; Isus va veni pentru recoltă în
curând. Și eu mă rog această binecuvântare în numele lui Isus. Amin.
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[Pată albă pe bandă-Ed.]
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Eu cred că ar fi bine doar săstați liniștiți un moment în timp ce ea
cântă: „De Tine am nevoie. Oh, cum am nevoie de Tine.” Eu mă întreb ce-a
gândit Georgie noaptea trecută când el a plecat de la fratele său mort? Așa
cum mergea pe stradă și a simțit inima lui îndepărtându-se, văzând negru în
fața lui așa cum el s-a scufundat în scaun în fața lui, părăsindu-și soția șicei
dragi...
În fiecare ceas eu am nevoie de Tine
O, binecuvântează-mă acum, Salvatorul meu,
Eu vin la Tine!
S-o cântăm împreună.
DeTine am nevoie,
Cel mai mult(către fiecare...)
Când Tu ești aproape.
De Tine am nevoie, O, de Tine am nevoie,
În fiecare oră eu...(Să ne ridicăm mâinile noastre către El.)
O, binecuvântează-mă acum, Salvatorul meu.
Eu vin la Tine!
O, mărețule Iehova, mișcă-Te acum. Vindecă pe fiecare prin Duhul
Tău. Pune în inimile noastre doar ceva care a lipsit atât de multă vreme. Dăne acea victorie, Doamne, acea victorie biruitoare de care noi avem nevoie
atât de grațios. Vei face asta, Tată? Noi așteptăm după Tine. Și acum noi
ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.
76
Mă întreb acum, există cineva aici pentru rugăciune? O, doamnă ma sunat din New Albany și cineva era aici... O doamnă m-a sunat din
New...Corect. În regulă, domnișoară...aici să fie rugăciune pentru ea. Dacă
tu doar urmezi...Mergi mai departe cu cântarea pe care o cântai, soră. Și
atunci chiar aici pe partea de aici pentru linia de rugăciune, dacă voi veți fi
așa reverenți pentru câteva momente. Aliniați-vă pe partea dreaptă de aici
astfel că noi putem să ne rugăm pentru vindecare.
...malul Iordanului,
În câmpurile dulci ale Edenului
Unde Pomul Vieții înflorește.
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Este odihnă pentru tine.
Isus rupe fiecare lanț,
Și El vă așază...(Aduceți un scaun, poate, ca fratele să poată sta jos. Frate,
stai jos, mai degrabă.)
Oh, eu mereu,mereu Îl voi lăuda
Eu mereu,mereu Îl voi lăuda
Eu mereu,mereu Îl voi lăuda
Pentru că El mă eliberează!
77
Acum, ce s-a întâmplat? Aceștia care stau în linie acum ca să aibă
rugăciune pentru ei, au venit solemn pe propria lor credință, crezând. Ei au
venit ca să spună că vinul a venit în burdufuri noi; că ei sunt doritori să
spună amin la AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Biblia a spus ce este AȘA
VORBEȘTE DOMNUL: dacă vor fi printre voi unii bolnavi, chemați bătrânii.
Ei să-i ungă cu ulei și să se roage peste ei; rugăciunea credinței va salva
bolnavul.
Și din nou, este scris în scriptură: „Aceste semne îi vor urma pe cei
ce cred. Ei își vor pune mâinile peste bolnavi; ei se vor însănătoși.” Și noi
am fost învățați să facem aceasta și am fost constrânși de Duhul Sfânt că
aceasta este ordinea lui Dumnezeu de slujire pentru aceia care sunt în
nevoie. Aceasta nu înseamnă că individul pentru care se roagă trebuie să
fie un sfânt sau un înger. Înseamnă că persoana care vine trebuie să aibă o
credință în interiorul propriei lor ființe; că Duhul Sfânt în gângurirea Lui prin
Cuvântul Său a picurat ceva acolo înăuntru care îi face pe ei să creadă, că
El se va mișca*peste ei până când ei vor fi bine.
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Ca Avraam din vechime, când Dumnezeu i-a apărut în Numele de
El-Shaddai, sânul, cu pieptul ca al unei femei și a spus: „Avraam, tu ai o
sută de ani, dar eu sunt Cel pieptos. Doar sprijină-te de Mine, ca un bebeluș
și alăptează-te și eu voi confirma Cuvântul Meu.” Și Avraam, fiind de o sută
de ani, s-a așezat pe sânul lui Dumnezeu, El și Sara fiind una, desigur, au
început să studieze și să se pregătească și să accepte Cuvântul lui
Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a transformat înapoi într-un
bărbat tânăr, pe el și pe soția lui și ei au dat naștere unui copil, Isaac: prin
Isaac a venit Cristos și a binecuvântat lumea. El a fost făcut un tată al
națiunilor pentru că Avraam a chemat acele lucruri(ascultați) care nu erau.
Cazul de vindecare divină în Avraam nu era. Când el a acceptat
promisiunea, a luat douăzeci și cinci de ani pentru ea să se întâmple:
douăzeci și cinci de ani. Când Avraam a avut șaptezeci și cinci de ani, i s-a
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dat promisiunea; la o sută de ani, bebelușul s-a născut. Dar prin toți acești
douăzeci și cinci de ani, el continuu făcând înapoi dragoste Duhului Sfânt
care i-a creat*din pământ și numind Cuvântul Duhului Sfânt corect,
chemând lucrurile care sunt de parcă ele nu sunt pentru că ele erau
contrare Cuvântului Duhului Sfânt, el a fost făcut un om tânăr și a dat
naștere copilului.
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Acum, aceea este cum noi venim. Noi suntem sămânța lui Avraam.
Și noi am numit lucrurile care au fost trimise, suferințele noastre, bolile
noastre de parcă ele nu erau pentru că noi ne supunem la ceea ce Duhul
Sfânt, prin profet, văzătorul, a spus a fi adevărul. Și tot ce omul a avut de
făcut este să fi crezut aceea și a ieșit corect de fiecare dată. Acum, noi
numim aceste lucruri corecte și le acceptăm ca proprietatea noastră
personală și implorând înapoi către Duhul Sfânt. „Cuvântul Tău este
adevărat. Eu refuz orice alt sens din orice altceva. Eu cred că Tu mă vei
face bine, pentru că Cuvântul Tău, Doamne, spune, rugăciunea de credință
va salva sufletul lui și Dumnezeu îl va ridica. Aceea-i tot, acela este
adevărul.
Eu mă întreb în această dimineață, eu l-am cunoscut pe fratele
Jackson...Eu l-am auzit spunând „Amin”, undeva acolo în spate. Și eu mă
întreb dacă sunt alți slujitori aici, în această dimineață care cred în
vindecare divină, cărora le-ar place să vină să stea cu noi pentru acești
oameni. Ei sunt frații și surorile voastre în Cristos. V-arplace să veniți aici și
să vă rugați cu noi în timp ce păstorul nostru vine în față, dacă este astfel, el
se va ruga în această dimineață pentru bolnavi. Fiecare din restul din
voi,veniți, luați-vă poziția chiar aici cu noi în timp ce noi slujim celor în
nevoie în această clădire, în această dimineață. Oricare din voi slujitorii care
ar vrea să vină...
Și eu cred că l-am văzut pe Teddy acolo, cu câtva timp în urmă...Nu
m-am înșelat. Și oricare alt slujitor, oricine sunteți voi, nu contează, noi
suntem doar fericiți să vă avem aici sus dacă voi sunteți un credincios, să
vă uniți credința voastră cu noi așa cum ne rugăm pentru nevoi.
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Acum, eu aș vrea bătrânii să vină: Fratele Higgenbottom și aceia
care stați aici să aduceți linia pe rând, așa cum ne rugăm pentru ei și noi
vom sluji exact în rând. Acum, frații care slujesc, veniți chiar aici, dacă vreți.
Noi ne vom ruga pentru acești doi oameni care stau în scaune, mai întâi.
Apoi, noi vom sluji celorlalți.
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Și fiecare de-aici care sunt în prietenie cu Domnul Isus (Și voi toți ar
trebui să fiți în această dimineață), acum eu vreau ca voi să vă alăturați
nouă. Ce dacă acesta...Și ar putea fi fratele vostru, sora voastră, tatăl sau
mama și voi vreți ca ei să fie bine. Și este credința voastră, voi proiectați din
credința voastră, ieșind ca un mare dinam înăuntru aici care aduce jos
gloria Shekinah a lui Dumnezeu care unge persoana să aibă credință.
„Credința vine prin auzire, auzirea Cuvântului.”
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Acum, Duhul Sfânt este aici să pună Cuvântul lui Dumnezeu în
inimile voastre ca voi să-l acceptați. Și apoi... după ce voi îl credeți, voi
veniți. Acum, care este datoria mea și a acestor slujitori? Să punem mâinile
peste voi: „Rugăciunea de credință va salva pe bolnav,” a spus Dumnezeu.
Puteți voi doar să luați asta și să faceți dragoste înapoi Duhului Sfânt. „Oh,
Duhule Sfânt, Cuvântul Tău este adevărat; eu nu mai sunt bolnav. Eu doar
sunt mai bine tot timpul. Mulțumesc, Tată ceresc, pentru bunătatea Ta
pentru mine. Eu constant sunt mai bine în fiecare oră, în fiecare oră.”
Urmăriți ce are loc așa cum voi faceți dragoste, așa cum voi vă
mișcați*înapoi către Duhul Sfânt care cuibărește pentru voi prin Cuvânt.
Acum, să ne rugăm, apoi vom veni să ne punem mâinile.
Tatăl nostru Dumnezeu, Tu vezi nevoia. Și mai mult ca sigur Tu ești
în stare să suplinești fiecare nevoie. Tu, Care l-ai putut scoate pe Daniel din
groapa leilor și copiii evrei din cuptorul încins; care ai putut deschide marea
Roșie și poporul a pășit pe teren uscat; care l-ai putut învia pe Lazăr din
morți și să-l duci acasă pe Ilie într-un car...Oh, Dumnezeule, Tu n-ai eșuat
niciodată. Și aceste burdufuri noi cu vin nou, aceștia cu speranță nouă și
viață nouă, vin înainte în această dimineață să fie unși, să aibă mâinile puse
peste ei în comemorarea Cuvântului. Și Tată, noi stăm ca bărbați să ne
punem mâinile noastre așa cum Tu ne-ai însărcinat: „Dacă ei își vor pune
mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoșa.” Acea însărcinare este doar
evanghelia, tot atât de solidă cum este să se predice evanghelia: „Cel care
crede și este botezat va fi salvat.”
„Și noi ne rugăm, Tată, ca Tu să acorzi Cuvântul Tău să fie împlinit
în această zi așa cum noi, pe baza mărturisirii acestor oameni, care își aduc
înainte credința lor s-o testeze împotriva puterii diavolului. Lasă-i să
meargă, eliberați, fiecare, în Numele lui Cristos.
Cu capetele voastre aplecate așa cum noi pășim în față acum să slujim
oamenilor.
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Preaiubita noastră soră, ea poate...?... Doamne, așa cum...?...de la
cruce...?...noi acum, așa ca părtași divini ai binecuvântării și învierii Lui. În
comemorarea Cuvântului Său, noi cerem acestui rău să te părăsească, în
Numele lui Isus și fie ca tu să fii vindecată. Fie ca credința ta niciodată să nu
se clatine, ci fie ca tu să fii ajutată din Dumnezeu, curtenirea Duhului Sfânt,
tăria ta care te-a adus din țărâna pământului și a pus fiecare organ în trupul
tău.El este mai mult decât în stare să repare pentruceea ce El l-a făcut...?...
Noi te prezentăm lui Dumnezeu, ca o credincioasă, în Numele Fiului Său,
Isus.
Acum, frate peste care noi ne punem mâinile noastre cu aceeași
rugăciune în fața lui Dumnezeu, Tatăl nostru și prin ungerea Duhului Sfânt
și însărcinarea pe care El a trimis-o pe pământ, noi ca și slujitori credincioși,
noi te prezentăm lui Dumnezeu, Duhului Sfânt care te-a întărit din pământ și
a pus în trupul tău fiecare parte. Și văzând că satan a venit...?...și
a...?...care prin plătirea a acestor...?...care ar cauza-o sau peste orice
necredință sau eșec să...?...Noi cerem ca Dumnezeu să vindece și să
binecuvânteze...?...pe baza acestei obligații solemne. Noi punem mâinile
peste el în amintirea Cuvântului...?...ci, cerem ca Dumnezeul Atotputernic
care te-a creat*din pământ, va repara sau va...?...părți la...?...și să te aducă
înapoi la...?...sănătatea ta perfectă, în Numele lui Isus.
Preaiubita noastră soră,...?...noi ne punem mâinile noastre peste
tine și cerem ca...?...și ea nu va fi...?...Duhul Sfânt...?...într-o zi...?...pentru
lauda lui Dumnezeu.
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Acum, sora noastră, așa cum noi stăm cu capul plecat și noi cerem
ca Dumnezeul Atotputernic, să trimită înainte Logosul de la început...?...și
acele culori diferite...?...Noi suntem toți....?...ne-am rugat pentru
acela...?...Isus Cristos...Și acum noi predăm Duhul Sfânt...?...înainte de la
Dumnezeu...?...prezentăm Lui o biserică fără pată și...?...din
acelea...?....mireasa...Oh, Duhule Sfânt, fie...?...și eu mărog ca această
femeie pentru sănătatea ei...?...așa cum noi o încredințăm lui Dumnezeu.
Amin.
Atotputernic și omniprezent Dumnezeu, Cel infinit, omniprezent și
atotștiutor; Dumnezeu Care umpli peste tot spațiul...?...Noi ne punem
mâinile peste sora noastră, prezentând-o Ție cu aceeași rugăciune pe care
am avut-o peste alții, ca tu să înfăptuiești în trupul ei ceea ce îi
lipsește...?...și a fost jefuită de diavolul. Și...?...pentru gloria lui Dumnezeu.
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Tată Dumnezeule, noi de asemenea ne așezăm mâinile peste sora
noastrăcu aceeași rugăciune ca în a Ta..?...în grija Ta..
...?...pentru vindecarea trupului ei...?...
Tată, Dumnezeule, peste trupul acestui bărbat care își dă seama
de...?...areumerii încovoiați...?...acordă...?...credință și a intrat în trupul
lui...?...Tu, o, Dumnezeule, care ești Duhul Sfânt creator*...Noi ți-l
încredințăm Ție, în Numele lui Isus, fie... ca Duhul Sfânt...?...al marelui...?...
și fie...?...și să recunoască că Acela Care l-a luat din pământ, poate de
asemenea să repare ceea ce...?...a creat...?...

