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Fapte Ale Duhului Sfînt

` ^în preajma bisericii. Noi tocmai am avut un serviciu
funerar, în aceast° dup°-mas°, avem un altul diminea¸°.

Astfel am zis, “S° ne strecur°m jos la biseric°, foarte repede
acum, astfel ca noi s° nu pierdem ceva din serviciu.”
„ ³i eu nu am ²tiut c° Fratele Neville urma s° zic°, “Vino
aici sus ²i vorbe²te pu¸in.” Dar eu sînt doar a²a de fericit
pentru ocazia de a ajunge s° v° salut din nou în Numele
Domnului Isus, pentru dragostea ²i bun°tatea Lui, ²i mila,
c°tre fiecare din noi; ²i c°tre fratele nostru de aici, p°storul.
… Voi ²ti¸i, Fratele Neville este pu¸in deosebit de mul¸i dintre
lucr°tori. Ei doar^cînd un lucr°tor, cînd el renun¸° la
amvonul lui, aceea este doar foarte mult pentru el. Voi doar nu
v° da¸i seama ce este aceasta. Dar, Fratele Neville a fost
întotdeauna a²a de iubitor ²i atent s° renun¸e întotdeauna la
amvonul lui cînd eu vin în°untru. ³i zice, “Frate Bill^” ³i nu
te întreab° numai dac° tu vrei; cumva te convinge ca s° vii, voi
²ti¸i. ³i aceasta te face doar s° te sim¸i de dou° ori bine venit.
³i eu sînt a²a de fericit pentru asta, vede¸i. Tu doar nu po¸i s°
refuzi pe cineva, în felul acesta. Ei sînt doar a²a de amabili ²i
pl°cu¸i, în felul acesta.
† Eu l-am auzit zicînd c°ci copila²ul lui vomita ²i era bolnav.
³i eu^Fratele Junior, eu cred c° era copilul lui pe care l-am
auzit tu²ind acolo în spate, cu cîteva minute în urm°. Este
acela copilul t°u, Junior, acela care tu²ea? ³i o mul¸ime de
r°celi ²i alte lucruri care se întîmpl°. Noi vom avea rug°ciune
pentru bolnavi, doar peste pu¸in.
‡ Acum, eu voi începe chiar unde am r°mas azi diminea¸°
atunci, acolo în al 4-lea capitol din Fapte. ³i astfel^³i
începem, cred eu, înainte cam la al 10-lea verset din al 4-lea
capitol din_din Faptele apostolilor, sau, fapte ale Duhului
Sfînt în apostoli. Vede¸i? Noi întotdeauna ne gîndim aceea,
numim aceea, “Faptele apostolilor.” Dar acestea nu au fost
faptele apostolilor. Acesta era Duhul Sfînt în apostoli,
ac¸ionînd, voi vede¸i. Oamenii, ei în²i²i, erau oameni, ²i ei nu
puteau ac¸iona. Înainte ca eu s° merg mai departe^
ˆ Eu ²edeam în spate cu Fratele Woods, doar cu cîteva
momente în urm°. ³i un anumit om mic, care era aici în
preajma bisericii de mult timp, el vroia întotdeauna s°-²i
g°seasc° locul lui. Eu cred c° puteam s°-i spun, dac° el ar fi
putut doar s° o fac°. Acesta este cîntatul. Frate Temple, tu_tu
ai putea face un lucru sau altul, dar tu e²ti un cînt°re¸ bun.
Astfel eu_eu sigur apreciez aceasta. ³i dac° tu doar te
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dezl°n¸ui, s° cîn¸i, Dumnezeu te-ar folosi. Dar tu_tu
e²ti^?^în jur la orice alt lucru în afara lucrului corect.
Intr° în cînt°ri. Acolo este talentul t°u. Tu trebuie s° folose²ti
asta. Minunat. Mie îmi place acel cîntat din vremuri vechi.
Vou° nu? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Da, domnule. S° auzi
asta, în urm° de tot în felul acesta, mie îmi place asta, Frate
Neville. Sigur c° îmi place. Unul^

‰ Mie îmi place predicarea Fratelui Neville ²i fiecare lucru.
³i mie desigur îmi place acel cîntat minunat de mod° veche pe
care el ²i surorile îl cînt°, deasemeni, la_programul radio.
Dac° voi to¸i nu i-a¸i auzit înc°, mul¸i dintre voi, p°i,
deschide¸i în fiecare Sîmb°t° diminea¸a ²i asculta¸i-i, ²i voi cu
certitudine ve¸i fi binecuvînta¸i. P°i, so¸ia mea ²i copiii, ²i
fiecare, urm°resc dup° programul acela, întocmai cum era de
parc° eu urma s° fiu acolo jos eu însumi, ²i eu am fost acolo
jos, la unul dintre cei_cei dragi în familie. Noi a²tept°m dup°
acel amvon, sau programul acela, de Sîmb°t° diminea¸°, ²i noi
sîntem a²a de bucuro²i de aceasta.

Š Voi ²ti¸i, în aceast° diminea¸° a fost ceva care s-a întîmplat
aici peste care eu_eu nu pot înc° s° trec, era aceea despre acel
copil. Eu am avut cel mai misterios sim¸°mînt referitor la
acela. ³i eu doar m° întreb. Cînd m-am sculat în aceast°
diminea¸°, m-am uitat la so¸ie ²i am zis, “Scumpo, eu_eu sau
am avut un vis sau o viziune. ³i eu sînt,” am zis, “eu_eu nu am
s° spun c° aceasta a fost o viziune, pentru c° eu a² fi putut s°
fiu adormit. Dar,” am spus, “aceasta era a²a real! ³i eu ²edeam
acolo sus în camer° cînd s-a terminat.” Am zis, “Nu-mi
amintesc, totu²i, cînd m-am sculat s°^la viziune, cînd ea m-a
lovit.”

‹ Dar cînd am ajuns jos aici, ea^²i am v°zut toate lucrurile
acelea mi²cîndu-se întocmai a²a. ³i eu am chemat-o pe Sora
Cox ²i i-am spus, cu cîteva zile în urm°, despre un bebelu² de
acela²i fel. ³i acela trebuie c° era bebelu²ul. ³i micu¸ul, ochii
lui sînt mînca¸i de cancer. Ochi²orul lui, aici, este deja dus, ²i
doar o coaj° ie²it° acolo. Acesta a mers dincolo în cel°lalt ochi,
²i bebelu²ul zace doar f°r° via¸°. ³i un chirurg renumit în
Louisville, i-a spus mamei s°-l aduc° aici la mine, s° m° rog
pentru el. Astfel aceea este^³i astfel tot^Eu doar cred c°
Dumnezeu a luat^a dat o viziune pentru acel bebelu². ³i tot
a²a de sigur dup° cum eu cred c° stau la aceast° platform°, în
seara aceasta, acel bebelu² este vindecat. Da, domnule. Eu
doar^Eu sînt foarte rar, Frate Cox, ca vreodat° s° ajung
încurcat în lucruri de felul acela.

ƒ‚ Acum, eu am f°cut-o odat°, eu nu am putut s° o ob¸in
întocmai clar despre Fratele George Wright, cînd eu am^
Fratele McDowell m-a chemat, s°_s° merg la lucrul lui, sau
mama lui Charlie acolo sus. ³i ea z°cea aproape f°r° via¸°, în
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spital. ³i Fratele Mack a vrut ca eu s° merg, astfel eu_eu am
mers sus s° v°d copilul. ³i eu am fost jos la Fratele George de
patru zile. ³i eu l-am iubit. Dar cu toat° inima mea eu am
crezut c° el se ducea. Aceasta-i adev°rat. Eu cred c° el murea.
³i doctorii, “Nu exist° nici o ²ans° pentru el.” Cheaguri de
sînge au mers la inima lui, astfel nu exista nimic ce se putea
face.
ƒƒ D-na Wright, care ²ade aici, sora noastr°, a întrebat ce
gîndeam eu despre aceasta. Dup° patru zile de rug°ciune
pentru el, am zis, “Eu cred c° el este dus.”
ƒ„ ³i micu¸a Edith m-a întrebat despre aceasta. Eu nu am
vrut s°-i spun. Eu am zis, “Oh^” Dar ea înc° avea credin¸°.
Ea a crezut. Ea o ¸inea înainte. ³i eu^
ƒ… Fratele Shelby ²ade înapoi acolo, întocmai de parc° el era
propriul meu frate de sînge. El m-a întîlnit acolo afar°, ²i el a
zis, “Ce crezi tu despre tati?”
ƒ† Eu am zis, “Shelby, eu într-adev°r cred c° el se duce.” Eu
am zis, “Eu cred c° el se_el se duce de la noi.” Eu am zis, “P°i,
el este în vîrst° de ²aptezeci ²i trei de ani, ²i el ²i-a tr°it timpul
lui. Iar Dumnezeu i-a promis doar ²aptezeci.” Am zis, “Eu cred
c° el este dus.”
ƒ‡ ³i în noaptea aceea cînd am ajuns acas° de acolo, Fratele
Mack a fost doar st°ruitor ca eu s° merg acolo sus. ³i Charlie
m-a dus sus acolo, tîrziu^El a ajuns sus acolo, ²i nu a venit
înapoi pîn° tîrziu în noapte, sau diminea¸a devreme. ³i eu doar
am mers ²i m-am rugat pentru femeie, era tot ce puteam eu s°
fac.
ƒˆ ³i cînd am venit acas°, am mers în camer°, ²i m-am
dezbr°cat ²i m-am preg°tit pentru pat. ³i cînd am f°cut-o, am
auzit pe cineva vorbind. Am privit acolo, ²i acolo era o femeie
cu p°rul c°runt. ³i ea st°tea într-o buc°t°rie, vorbind cu
cineva la telefon. ³i s-a întîmplat s° fie, c° aceasta era mama
acelui b°iat. Asta-i adev°rat. ³i eu^
ƒ‰ Apoi am v°zut_salcia b°trîn° chiar lîng° casa Fratelui
George, ²i am v°zut c°zînd cocoloa²e, de n°mol sau noroi,
ar°tau cumva de lut. ³i acesta era noroi, ²i acesta era n°mol. ³i
El a spus c° acesta era “mormînt.” Ceva despre un mormînt,
“³i despre mul¸i din aceia care au rîs de el, vor fi în mormîntul
lor înaintea lui,” sau ceva de felul acesta. ³i eu nu am putut s°
o în¸eleg tocmai corect. Astfel, repede, eu am prins-o pe Sora
Wright, ²i am sunat-o ²i i-am spus (Sora Wright, eu cred c° era
aceea) c° eu nu am în¸eles viziunea exact ce era aceasta.
ƒŠ Oricum, aceast° mam° a lui Charlie a mers acas°, ²i era
acas° ²i a vorbit la telefon, ²i totul întocmai cum a spus
viziunea. Eu cred c° ea s-a dus acum. Dar, ea a mers acas°
întocmai cum a spus aceasta, cînd ei au zis c° ea nu putea s°
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tr°iasc° nici m°car pîn° diminea¸a; dar ea a tr°it. Acum, ²i
aceea era doar în considerare c° Dumnezeu ne-a l°sat s° ²tim
c° El ne-a r°spuns rug°ciunii noastre.

ƒ‹ Cineva a întrebat, zilele trecute, sau fie c°_omul care a
scris recent cartea, a zis, “Un om care are boal° de prostat°,
²i,” a zis, “el a fost vindecat. ³i un an mai tîrziu, a spus c° el a
fost bolnav din nou.”

„‚ P°i, absolut. Tu po¸i fi vindecat în seara aceasta, ²i din nou
bolnav diminea¸a, de acela²i lucru. Tu po¸i fi un p°c°tos în
seara aceasta, ²i un^Tu po¸i fi un p°c°tos în seara aceasta, ²i
un Cre²tin diminea¸a. Tu po¸i fi un Cre²tin în seara aceasta, ²i
un p°c°tos diminea¸a. Sigur.

„ƒ Un doctor poate s°-i dea unui om o penicilin° pentru o
r°ceal° rea sau pneumonie, ²i s°-l vindece chiar acum. ³i ei ar
putea s°-i dea o examinare; s° fie perfect clar°, nici un pic de
pneumonie la el, sau febr°; iar mîine el poate s° moar° de
pneumonie, acela²i lucru. Este asta adev°rat? Aceea nu are
nimic de a face cu aceasta.

„„ Vede¸i, aceasta este doar, “Se astup° cu ¸în¸arul, ²i înghite
c°mila,” a²a cum este vechea zical°.

„… Dar, oricum, atunci, venind înapoi ²i spunîndu-i Sorei
Wright. Am mers apoi, ²i am avut din nou o viziune, ²i l-am
v°zut pe Fretele George Wright ²ezînd chiar acolo înapoi, iar
eu venind pe u²°. El a venit drept în jos pe aici ²i a traversat
acest culoar, ²i a mers drept jos acolo ²i a dat mîna cu mine,
mergînd.

„† El nu putea umbla; voi to¸i cunoa²te¸i starea lui.
Cheagurile de sînge tocmai i-au întors picioarele drept în jos în
acest fel, iar doctorul a zis, “Aceasta va merge la inima lui. El
ar putea muri oricînd.” Astfel, la vîrsta de ²aptezeci ²i trei de
ani, nu a existat nici o ²ans° p°mînteasc° ca el s° tr°iasc°.

„‡ ³i eu am venit înapoi ²i am spus bisericii, c° am chemat-o
pe Sora Wright. Nu numai atît, dar eu am mers acolo jos. ³i
acolo în casa lui, oameni^Doi oameni ²edeau în casa lui, cred
eu, în diminea¸a aceea. Nu era aceasta corect, Frate George?
Doi oameni erau în casa ta, în diminea¸a în care eu am venit
acolo. Omul de la u²a de al°turi ²i ceva alt om mare. Eu am zis,
“Oh, da^” [Fratele George Wright zice, “Tu trebuie c° ai
vorbit cu ei. Eu nu-mi amintesc.”_Ed.] Domnule? [“Tu trebuie
c° ai vorbit cu ei. Eu nu-mi amintesc.”_Ed.] Eu cred^Nu a
fost aceea adev°rat, Edith? Da, ²i acolo erau doi. Da, el era în
stare rea.

„ˆ Dar eu am zis, “S° nu l°sa¸i nimic s° v° deranjeze,
deoarece Fratele Wright o s° vin° la tabernacol, umblînd din
nou, c°ci aceasta este A³A VORBE³TE DOMNUL.”
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„‰ Eu m-am încurcat referitor la aceasta. Eu am zis, “Exist°
ceva referitor la un mormînt.” ³i ce era aceasta atunci, cînd
vedenia mi-a fost descoperit° clar, ce era ea, era c° aceia care
²i-au b°tut joc de el c° a p°r°sit biserica cu care era el, care nu
credeau în vindecare Divin°. ³i c° el le va vedea s°pate
mormintele, ²i s° ²tie c° ei se vor duce înaintea lui.

„Š Cî¸i sînt r°ma²i, de atunci? [Fratele George Wright zice,
“Patru sau cinci au fost deja îngropa¸i de cînd m-am f°cut mai
bine. ³i predicatorul meu care m-a predicat afar° din biserica
mea, a fost pus deoparte cam cu dou° s°pt°mîni în
urm°.”_Ed.] Este Domnul drept? Da, domnule. Sînt sigur.
Aceia sînt cinci din^Cei patru, ²i acela, acela va fi cinci.
Cinci sînt du²i. ³i nu a trecut înc° un an, nu-i a²a, Frate
George? [“Cam în jur de un an.”] Doar în jur de un an, în
timpul acesta. Asta este ceea ce era, vede¸i. Cînd Domnul
vorbe²te, aceasta este absolut perfect. Voi pute¸i doar s° o
urm°ri¸i drept în jos. Eu niciodat° nu am v°zut nici una din ele
s° dea gre². ³i nu conteaz° ce, dac°^

„‹ Doctorii no²tri preaiubi¸i ²i alte lucruri au lucrat cu copilul
acela, ²i a fost f°cut fiecare lucru. Eu nu sînt sigur, dar sînt
aproape sigur c° acela este tocmai acela²i lucru, deoarece eu
am v°zut pe femeia aceea cu treaba aceea pe ea, voi ²ti¸i,
machiaj pe buzele ei; ²i_²i ea st°tea unde a fost predicat acel
funeral al so¸iei mele. Iar bebelu²ul ar°ta ca bebelu²ul meu,
Sarah, în urm° acolo, vede¸i. ³i acela era bebelu²ul, eu sînt
aproape sigur. Dac° este el, nu exist° nimic altceva în lume^
Dar eu l-am v°zut pe acel bebelu², de la moarte, venind la
via¸°. Vede¸i?  ³i el va tr°i, tot atît de sigur cum Dumnezeu
este în Cer în seara aceasta, ²i Cuvintele Lui sînt adev°rate.
Da, domnule. Eu cred aceasta din toat° inima mea. Astfel, noi
vom urm°ri ²i vedea. Domnul este minunat. Nu este El?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Cît de bun este El cu noi!

…‚ Acum noi studiam, în aceast° diminea¸°, acolo în Cartea
despre Fapte, despre Biseric°, doar devenind în fl°c°ri cu slava
lui Dumnezeu. Cum c° Domnul Isus tocmai a venit ca un
martor, pe p°mînt, c° El era Fiul lui Dumnezeu! Cum au avut
ei  mare încredere în El! ³i cum le-a spus El c° era imposibil ca
El, în trup de carne, s° fie în fiecare! El putea s° fie numai
într-un singur trup. Dar atunci, dac° El a plecat, El o s° se
întoarc° din nou în form° de Duh, ²i atunci El va veni la
fiecare inim° fl°mînd° care a fl°mînzit ²i a însetat dup° El. ³i
tocmai lucr°rile pe care El le-a f°cut aici pe p°mînt, El le va
continua în Biserica Lui, pîn° la sfîr²itul lumii.

…ƒ Nu sînte¸i voi bucuro²i c° sînte¸i în acea Biseric°, în seara
aceasta? Nu sub^Nu acest, acest_acest acoperi² de biseric°.
Eu vreau s° spun, în Biseric°. Exist° numai o singur° Biseric°.
³i_²i voi nu adera¸i la Ea. Voi_voi nu pute¸i lua o hîrtie, în



6  CUVÎNTUL VORBIT

Ea. Voi_voi_voi sînte¸i doar n°scu¸i în Ea, asta-i tot. ³i voi
sînte¸i n°scu¸i în Biserica aceea, ²i aceasta este prin har c° voi
sînte¸i n°scu¸i în Ea. Tu nu puteai s° fl°mînze²ti s° vii în Ea;
tu nu ai nici o dorin¸° de Ea, tu ur°²ti tocmai gîndurile despre
Ea, dac° Dumnezeu Însu²i nu te-a ordinat ca tu s° fii în
Biserica aceea. ³i dac° tu erai^Dac° tu vei fi vreodat° în
Biserica aceea, Dumnezeu a ²tiut aceasta înainte de
întemeierea lumii, c° tu vei fi în Biserica aceea. ³i El a ordinat
aceasta, ²i te-a predestinat s° fii în Biserica aceea. Nu este asta
minunat?

…„ “To¸i cei ce aud Glasul Meu vor veni la Mine.” Este asta
adev°rat? “³i to¸i pe care Mi i-a dat Tat°l vor veni la Mine, ²i
Eu îl voi învia din nou în ziua de apoi.”

…… Vede¸i, acum, oamenii spun, “Eu nu cred în astfel de
lucruri!” S° nu-i dispre¸ui¸i. S° v° par° r°u de ei, vede¸i.
Ruga¸i-v° pentru ei. Deoarece, ei_ei nu au nimic în°untru aici,
²i probabil c° niciodat° nu vor avea nimic, cu care s°-i fac° s°
cread°. Ei o cred dintr-un_un punct de vedere teologic. Ei
spun, “P°i, da, eu cred c° aceea este doar^” Dar, eu vreau s°
spun, ei nu pot s° cread° f°r° ca acesta s° fie într-adev°r
Dumnezeu în inima lor. Vede¸i? ³i voi nu pute¸i^

…† Isus a zis, “Cel ce  aude  Cuvintele Mele, ²i crede în Cel ce
M-a trimis, are Via¸° ve²nic°.” Nu pentru c° el a aderat la
biseric°, nu pentru c° el a fost botezat, nu pentru c° el a f°cut
aceasta, pentru c° el a strigat, pentru c° el a f°cut cealalt°.
Lucrurile acelea sînt în ordine; aderarea la biseric°, botezarea,
strigarea. Dar El a zis, “Cel care are Via¸° ve²nic°, pentru c° el
a crezut.”

…‡ Acum, în Fapte 2:38, Petru a zis, “Poc°i¸i-v° fiecare din voi,
²i fi¸i boteza¸i în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea
p°catelor, ²i voi ve¸i primi darul Duhului Sfînt.”

…ˆ ³i eu m-am întrebat, de-a lungul anilor, cînd eu am v°zut
aceasta ²i am citit-o. M° gîndeam, “Doamne, aici vin b°rba¸i ²i
femei.” Eu i-am v°zut s° vin° la altar, ²i îngenunchiau ²i
plîngeau, ²i se rugau, s° mearg° s° fie boteza¸i în Numele
Domnului Isus, ²i o s°pt°mîn° mai tîrziu, s° fie din nou afar°
cu lumea.” M-am gîndit, “O Dumnezeule, cu siguran¸°
Cuvîntul T°u nu este gre²it. Eu doar nu pot în¸elege aceasta.
Dar Tu, Doamne, dac° eu voi continua cu Tine, Tu ai zis c°ci
Cuvîntul T°u va r°mînea în mine.”

…‰ Astfel eu am continuat cu El, pîn° cînd acum eu v°d ce este
aceasta. El a f°cut-o cunoscut, vede¸i. ³i eu nu am ²tiut aceasta
pîn° cînd Domnul doar a deschis-o, într-o zi, ²i acolo st°tea
aceasta chiar înaintea mea. Atunci eu am v°zut c° oamenii
aceia nu erau ceea ce erau la început, vede¸i, c°, “Nimeni nu
poate veni la Mine, dac° nu-l atrage Tat°l Meu.” Nu este acel
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care vrea s° fie; acesta este Dumnezeu care îl alege s° fie.
Aceasta nu este dac° tu Îl vrei, sau nu; tu nu ai nimic de a face
cu aceasta. Acesta este Dumnezeu. El, “El împietre²te pe cine
vrea El s° împietreasc°. El are mil° de cine vrea El s° aibe
mil°.” Aceasta-i adev°rat. ³i nu conteaz° cine e²ti tu, ce
pozi¸ie ai tu, dac° tu e²ti pre²edintele sau dac° tu e²ti un
vagabond de strad°, nu face nici un pic de deosebire.
“Dumnezeu are mil° de cine vrea El s° aib° mil°.”

…Š ³i înainte de a începe lumea, El a hot°rît c° a²a de mul¸i
oameni, în jos de-a lungul veacurilor, cine erau aceia, s° fie
salva¸i. ³i fiecare pe care El i-a hot°rît vor veni la El. Aceasta-i
adev°rat. Fiecare va veni, ²i niciunul din ei nu va fi pierdut. El
a hot°rît, a zis c° va exista o Biseric° acolo; Ea va fi f°r° vin°;
Ea va fi f°r° zbîrcitur°.

…‹ ³i acum, a²a cum veacurile s-au mutat înainte, ²i noi i-am
v°zut în aceast° diminea¸°, în lec¸ie, ²i acei mari înv°¸°tori
Ortodoc²i, tot atît de renumi¸i ²i cizela¸i cît puteau ei s° fie, tot
atît de sfin¸i cît puteau ei umbla pe p°mînt. Iar Biblia^
Asculta¸i. Biblia a zis, “Ei au fost g°si¸i f°r° vin°.” Deoarece,
ei au zis, “Oh, eu nu a² atinge aceea. Eu nu a² face aceasta.”
Vede¸i, dar acela nu era har; acelea erau fapte.

†‚ ³i noi nu sîntem salva¸i prin fapte, ceea ce facem noi.
Aceea nu este ceea ce am f°cut eu care m-a salvat. Aceasta este
ceea ce a f°cut Cristos aceea m-a salvat. Vede¸i? Nu ce^Eu
nu am sfin¸enie.

†ƒ Dac° am încercat s° zic, “P°i, m-am l°sat de b°ut. M-am
l°sat de fumat. M-am l°sat de furat, de min¸it, ²i a²a mai
departe.” Aceea este ceea ce eu am f°cut, vede¸i. Aceea ar fi a
mea proprie. Eu a² avea ceva cu ce s° m° laud.

†„ Dar eu nu m-am_nu m-am l°sat de nimic. El doar a venit
la mine ²i a luat aceasta afar° din mine. Vede¸i? Aceasta este.
Atunci aceasta nu este ceea ce eu am f°cut. Aceasta este ceea
ce a f°cut El.

†… ³i, apoi, Duhul Sfînt atunci r°mîne în°untru, ²i cre²te
zilnic; doar cre²te, f°cîndu-Se mai mare ²i mai mare; împinge
lucrurile afar°, grijurile, ispitirea. A²a cum voi le birui¸i,
Duhul Sfînt î²i ia locul Lui. Voi ²ti¸i ce? Dac° voi ave¸i într-
adev°r o ispit° foarte rea despre ceva care nu este corect;
birui¸i lucrul acela de cîteva ori, ²i vede¸i dac° m°rturia
voastr° nu înflore²te datorit° acesteia.

†† Privi¸i la Samson. Cînd el a aflat^Leul a alergat afar°
s°-l omoare, ²i el a ucis leul cînd Puterea lui Dumnezeu a venit
peste el. L-a ucis cu mîna lui goal°, doar probabil c° i-a tras
f°lcile aparte. Un micu¸, mititel, prichindel cu p°rul cre¸, cam
a²a de înalt. Micu¸, mititel, omule¸, cu ar°tare usc°¸iv°, pe
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strad°; ²apte bucle mici atîrnînd în jurul capului s°u, ca un
mic sissy. ³i el nu era nimic mai mult decît un mic sissy, pîn°
cînd Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.
†‡ Acum, nu ar fi prea greu s° crezi c° un mare uria² m°re¸ ar
putea s° ucid° un leu cu mîinile lui. Eu cred c° el ar putea s° o
fac°. Dar ce era lucrul ciudat, era c° acest mic fl°c°u a f°cut-o.
†ˆ Dar Duhul Domnului a venit peste el, ²i el a ucis leul, l-a
aruncat acolo la o parte. ³i albinele ²i-au construit stupul lor
în°untru acolo. ³i Samson^cea mai dulce miere pe care a
mîncat-o el vreodat°, a ie²it din hoitul acelui leu omorît. Este
asta adev°rat? De ce? El l-a biruit cu Puterea lui Dumnezeu.
†‰ ³i dac° voi ave¸i ceva din care voi vre¸i s° mînca¸i ceva
miere dulce, doar birui¸i aceasta cu Puterea lui Dumnezeu.
Asta-i adev°rat. Privi¸i cît de bun° este ea. Oh, doamne. Trece
pe lîng°^Poate c° tu ai fost un be¸iv, ²i, înc°, de fiecare dat°
cînd tu miro²i whiskey sau bere, sau ceva, tu vrei s° o bei.
Biruie²te-o, prin Puterea lui Dumnezeu; ²i treci pe acolo o
dat°, ²i vezi ce sim¸°mînt ai tu în inima ta, cînd tot lucrul este
mort ²i dus atunci, totul s-a terminat. Oh, doamne, acea miere
dulce pe care tu ai ob¸inut-o din ea!
†Š Acum, ace²ti oameni într-adev°r au biruit. În Ziua
Cincizecimii, ei to¸i au fost umplu¸i cu Duhul Sfînt. Puterile lui
Dumnezeu au fost peste ei. Lor li s-au dat daruri, s° vorbeasc°
în limbi, ²i fiecare lucru. Ei doar au avut un timp minunat, ²i
Biserica era în fl°c°ri.
†‹ Acum eu m° voi apropia dintr-un alt mic punct de vedere
aici, de la ³tefan, în acest timp, pîn° cînd eu ajung iar°²i
înapoi la textul meu original, dac° eu pot. Observa¸i, acolo era
un om cu numele de ³tefan. El nu era unul dintre apostoli. Nu,
el nu era. El era doar un diacon. Dar, oh, frate, el a avut ceva
în inima lui. El nu a putut s° stea lini²tit.
‡‚ Acesta-i felul cum este fiecare om cînd el Îl prime²te în
inima lui. Doar nu poate s° reziste aceasta; doamne, el trebuie
s° spun° la cineva!
‡ƒ ³i aici erau ei, afar° pe strad°, ¸inînd o trezire, ²i doar
aveau un timp glorios. P°i, aceasta era ca ²i o cas° în fl°c°ri,
într-un vînt puternic. Voi doar nu l-a¸i fi putut opri. Asta-i tot.
‡„ Astfel ei l-au ridicat, de jos de pe strad°, ²i l-au tîrît în
Tribunalul Sanhedrinului. Au zis, “Frate, noi îl vom aranja pe
tipul acela. Noi vom opri tot fanatismul acesta.” ³i ei l-au pus
în temni¸° pîn° diminea¸a. Tribunalul Sanhedrinului a întîlnit,
poate o jum°tate de milion de oameni, sau mai mul¸i, aduna¸i
acolo afar°. Ei l-au împins pe micu¸ul ³tefan acolo afar°.
‡… Dar cînd el a ie²it, frate, el a ie²it afar°, iar fa¸a lui a
str°lucit ca a unui Înger. Frate, eu nu-mi imaginez, str°lucind
ca o lumin°, dar el str°lucea cu o înf°¸i²are, care ²tia despre ce
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vorbea el. Eu nu-mi imaginez un Înger s° fie poate ca o
str°lucire, o lumin° sau ceva str°lucind. Dar aceasta a
însemnat c° el a str°lucit cu aceasta, c° el a în¸eles despre ceea
ce vorbea el.

‡† Biblia a spus c° el avea îndr°zneal°. A p°²it acolo afar°,
neînduplecat, ²i a zis, “Voi b°rba¸i din Israel^” St°tea
singur, ca un miel între zece mii de lupi fl°mînzi scrî²nind
dup° sîngele lui. A zis, “Voi b°rba¸i din Israel, ²i voi to¸i din
Iudeea, ²i a²a mai departe, ²i p°rin¸i! S° v° fie cunoscut, c°
Dumnezeul lui Abraham^Dumnezeul p°rin¸ilor no²tri s-a
ar°tat lui Abraham, l-a adus sus afar° din Caldea, i-a dat
promisiunea acestei ¸°ri. ³i_²i la el a fost adus în°untru Isus
Cristos, pe care voi, prin mîini rele, l-a¸i r°stignit, ²i omorît.”

‡‡ ³i cînd el a terminat s° spun° asta, el a zis, “Oh, voi
înd°r°tnicilor, net°ia¸i împrejur în inim° ²i urechi, voi
întotdeauna v° împotrivi¸i Duhului Sfînt! A²a cum au f°cut
p°rin¸ii vo²tri, a²a face¸i ²i voi!” Oh, doamne! Mi-ar place s°
aud predica aceea pe o înregistrare. Frate Beeler, doresc ca noi
s° fim avut pe acea una. Da, domnule. El a zis, “Oh, voi
înd°r°tnicilor, net°ia¸i împrejur în inim° ²i urechi, voi
întotdeauna v° împotrivi¸i Duhului Sfînt! Cum au f°cut
p°rin¸ii vo²tri, a²a face¸i ²i voi!” Frate, acela nu a re¸inut
loviturile (a²a-i?), cînd el a ²tiut c° sîngele lui o s° fie v°rsat în
felul acesta.

‡ˆ Biblia a zis, “El era un om plin^” Plin de ce? Plin de
nebunie? Nu, domnule. Plin de teologie? Nu, domnule. “El a
fost plin de Duhul Sfînt.” Acolo este unde au z°cut toate aceste
mari, calit°¸i minunate, deoarece el a fost umplut. Lumea a
fost împins° afar°, iar Duhul Sfînt era în el. El era un om plin
de Duhul Sfînt. Doamne! S°-l opre²ti? Tu nu o puteai face. Nu
exista s°-l opre²ti. El era aprins, frate. El trebuia s° predice
Evanghelia. ³i el a predicat Evanghelia, ²i a f°cut semne ²i
minuni.

‡‰ ³i dup° o vreme, cînd ei s-au n°pustit asupra lui, l-au tîrît
din cur¸i ²i l-au dus acolo afar°, ²i l-au omorît. ³i ei au aruncat
cu bulg°ri ²i pietre în el, pîn° cînd l-au zdrobit de moarte.
Stînd acolo era Pavel, a m°rturisit aceasta, ²i cînd Pavel s-a
uitat în jos ²i l-a v°zut pe ³tefan murind. ³tefan a privit în sus
²i a zis, “Eu v°d cerurile deschise. Eu v°d cerurile deschise ²i
pe Isus stînd la mîna dreapt° a lui Dumnezeu.”

‡Š Pavel a privit jos. Îmi imaginez cum ²i-a sc°rpinat capul, ²i
s-a gîndit, “Ce se întîmpl°?”

El a zis, “Doamne, nu le ¸ine în seam° p°catul acesta.”

‡‹ El a adormit în bra¸ele lui Dumnezeu, leg°nat. De ce? El nu
a mai sim¸it o alt° piatr° de atunci înainte. Dumnezeu l-a
leg°nat s° doarm° în bra¸ele Lui, întocmai ca o mam° pe
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copila²ul ei sugar. Dumnezeu l-a purtat pe sînii lui Cristos, la
Tronul lui Dumnezeu acolo, unde el este în pace; ²i num°rat
printre martiri, cu o coroan° de martir acolo în seara aceasta,
“nemuritor,” stînd printre b°rba¸i. Acela era ³tefan, umplut cu
Duhul Sfînt. Asta-i adev°rat. Bulg°rii doar ²i-au pierdut
sim¸ul, pietrele mari, a²a cum ele se loveau de capul lui.
Dumnezeu l-a leg°nat s° doarm°. Biblia nu a spus c° el a
murit. Biblia a zis, “El a adormit.” Amin. În acest fel mor
Cre²tinii. Amin. În regul°.

ˆ‚ Acum ei aveau un timp m°re¸. Raportul acela a venit
înapoi; a²a cum a zis fratele Neville, cu un timp în urm°. Nu
doar^doar cumva s°-i îngîmfe pe apostoli, ²i a²a mai
departe. Ei trebuiau s° fac° ceva cu aceasta. Drept înainte, ei
au plecat din nou, cît de tare puteau ei s° mearg°, predicînd
Evanghelia. Petru ²i Ioan, doi oameni ne²tiutori, neînv°¸a¸i, au
trecut prin poarta numit° Frumoasa. Doamne!

ˆƒ Diavolul a zis, “Bine, acum, ei sînt chiar acolo afar°
predicînd, astfel aceea nu va v°t°ma nimic.” Apoi, to¸i ace²ti
oameni cred în predicare, totul.

ˆ„ Dar cînd ei au trecut prin poarta numit° Frumoasa, acolo
z°cea un om. Duhul Sfînt a zis, “Petre, omul acela poate fi
vindecat. El are credin¸°.” Cînd el ²i-a dat seama c° el are
credin¸° s° fie vindecat, a zis, “Ridic°-te în picioare.” ³i el l-a
ridicat, ²i l-a ¸inut pîn° cînd oasele glesnelor lui au primit
t°rie. ³i el a plecat, s°rind ²i s°ltînd, ²i l°udînd pe Dumnezeu.
Voi ²ti¸i ce? Aceea a cauzat mai mult necaz decît toat°
predicarea pe care ei au f°cut-o vreodat°.

ˆ… Frate, tu las° doar s° înceap° ceva pe partea fenomenal°, ²i
prive²te cum fiecare punga², canalie în iad, merge s° urle la el,
cerînd sînge. Este aceasta adev°rat? Adev°rat.

ˆ† Eu v° spun, Petru a predicat o predic° în Ziua
Cincizecimii, ²i trei mii de suflete au fost mîntuite. Diavolul
nici m°car nu s-a mi²cat din patul lui. Asta-i adev°rat. “Oh,
bine, las°-i în pace.” Vede¸i?

ˆ‡ Dar el a trecut prin poarta numit° Frumoasa, ziua
urm°toare, ²i a vindecat un om, ²i era olog din pîntecele mamei
lui, ²i tot iadul s-a n°pustit asupra lui. Asta-i adev°rat. L-au
aruncat în închisoare ²i l-au ¸inut acolo peste noapte. Da,
domnule. L-au pus în temni¸°, în celula interioar° de acolo, din
cauza fenomenului. Diavolul a zis, “Eu nu pot s° las lucrul
acesta s° înceap° acum, vindecarea Divin°. Dac° ei o fac, ei
într-adev°r îmi vor doborî proptele de sub mine.” Asta-i
adev°rat. “Deoarece, eu i-a²i putea p°c°li, în jur, cu pu¸in°
teologie, din cînd în cînd. Dar eu cu siguran¸° c° nu pot în²ela
acel Lucru real care iese, ²i oamenii îl v°d f°cut. Eu voi opri
doar aceasta înainte ca cel°lalt grup s° ajung° pe_scen°.”
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ˆˆ El nu a oprit-o atunci. El nu o poate opri acum. Asta-i
adev°rat. Evanghelia lui Dumnezeu se va mi²ca înainte, ²i
înainte, ²i înainte, ²i înainte. ³i cînd nu vor mai fi ceruri sau nu
va mai fi p°mînt, acel Cuvînt înc° va r°mînea acela²i. “C°ci
cerurile ²i p°mîntul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece
niciodat°.” El nu poate trece. Acele Cuvinte sînt tot atît de
nemuritoare ca Dumnezeu Însu²i. El nu poate trece. Eu cred
fiecare Cuvînt din El. Toate lucrurile care a fost Isus, El este
acum, ²i întotdeauna va fi. Asta-i adev°rat. El este acela²i ieri,
azi, ²i în veci.

ˆ‰ Acela²i Duh Sfînt care a c°zut în Ziua Cincizecimii este
acela²i Duh Sfînt de ast°zi. Eu voi admite c° Acesta a fost
c°lcat, batjocorit, interpretat gre²it, reprezentat gre²it, ²i
fiecare lucru ca acesta; acela este numai diavolul, care
falsific°. Dar exist° un adev°rat, botez veritabil al Duhului
Sfînt, care aduce acelea²i rezultate pe care ei le-au avut în
Ziua Cincizecimii. Asta-i adev°rat.

ˆŠ Sigur, diavolul î²i are vechile momeli de ciori acolo afar°.
Eu v° spun Adev°rul. De fiecare dat° cînd vede¸i o sperietoare
de ciori ridicat°, aminti¸i-v°, acolo este ceva bun în jur. Asta-i
adev°rat. Sigur. Voi nu vede¸i o sperietoare de ciori pe un
ananas b°trîn^sau eu vreau s° spun, mere p°dure¸e aici
afar°. Voi o g°si¸i sub pomii mari dulci, unde vede¸i
sperietoarea de ciori, deoarece ei vor ca s° le sperie. Diavolul
împlînt° fiecare sperietoare de ciori în jur, la religie într-
adev°r bun° a Duhului Sfînt, pe care el le poate pune acolo în
jur. Deoarece, chiar acolo în°untru st° Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu cel înviat, cu Puterea Lui nemuritoare, acela²i ieri,
azi, ²i în veci. Amin! Aceasta înseamn° “a²a s° fie.” În regul°.

ˆ‹ Acum, noi afl°m, c° ei i-au pus în temni¸a din interior.
Diminea¸a urm°toare, le-au dat o b°taie bun°, ²i i-a trimis
afar°.

‰‚ Acum noi îl afl°m pe Petru, în aceast° diminea¸°,
ridicîndu-se între ei, jos aici în al 4-lea capitol. ³i el a zis, “P°i,
voi b°rba¸i din Israel, ²i voi care locui¸i în Iudeea! Aceasta s°
v° fie cunoscut. Isus din Nazaret, cum El a dovedit c° El era un
Om de la Dumnezeu. Toate semnele ²i minunile pe care le-a
f°cut Dumnezeu prin El, a dovedit c° El era un Om al lui
Dumnezeu.” Ei ²tiau c° El era Omul lui Dumnezeu. ³i apoi el a
zis, “Voi, cu mîini rele, a¸i r°stignit ²i omorît pe Prin¸ul Vie¸ii;
pe Care Dumnezeu l-a înviat, ²i noi sîntem martori la aceasta.”

‰ƒ A zis, “Prin credin¸a în Numele Lui omul acesta este f°cut
întreg.” A zis, “Dac° noi sîntem cerceta¸i ast°zi pentru faptele
bune pe care noi le-am f°cut, s° v° fie cunoscut, ²i la toat° casa
lui Israel, c° prin Numele lui Isus Cristos acest om a fost
vindecat.”
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‰„ Cînd ei au întrebat, “La ce_ce grup religios apar¸in ei?
Unde au fost ei ordina¸i? Din ce cimitir au ie²it ei?” Sau una
alta în felul acesta, “De unde au venit toate acestea? De unde
v-a¸i ob¸inut drepturile s° face¸i aceasta? Ar°ta¸i-ne ce grup
reprezenta¸i voi, astfel ca noi s° putem merge înapoi la b°trîni
²i s° afl°m pentru ce face¸i voi aceasta. Da, domnule. Noi vrem
s° afl°m ce fel de biseric° înva¸° acest fel de erezie pe aici. De
unde sînte¸i voi?”

‰… Petru a zis, “În Numele lui Isus Cristos, prin credin¸a în
Numele Lui, acest om este f°cut întreg.” Amin.

‰† ³i ei nu puteau zice nimic despre aceasta, deoarece acolo
st°tea omul, ²i ei îl cuno²teau. Amin. Amin.

‰‡ Observa¸i, privi¸i ce a zis el aici acum.

³i aceasta este piatra care a fost respins° de voi
zidarii,^

Nici nu exist° salvare în vreun alt nume: c°ci nu
exist° nici un alt nume sub cer dat printre oameni,
prin care voi trebuie s° fi¸i salva¸i.

‰ˆ Oh, respingerea Pietrei! “Piatra a fost respins°.” De ce?
Cînd ei au zidit templul lui Solomon^

‰‰ Eu vreau s° observa¸i un tablou foarte frumos aici. Cînd ei
au mers s° zideasc° templul lui Solomon, pietrele au fost
t°iate, dintr-un loc, ²i un alt loc, ²i un alt loc. Unele din ele au
fost t°iate în acest fel, ²i unele în acel fel. Dar Biblia a zis, c°ci,
cînd ele au venit împreun°^A durat patruzeci de ani, eu
cred, s° înal¸e templul. ³i acolo nu a fost un bîzîit de fer°str°u,
nici sunetul unui ciocan, în patruzeci de ani. Pietrele mergînd
împreun°, piatr° pe piatr°; singurul lucru pe care-l aveau de
f°cut era s° întind° pu¸in mortar peste ea ²i s° o a²eze acolo
jos. ³i ea s-a lipit, piatr° cu piatr°, piatr° cu piatr°. Gîndi¸i-v°
la aceea.

‰Š Acum, aici este ideea mea despre aceasta, fra¸ilor. Cînd^
Acel templu acolo a reprezentat Templul, spiritual, Templul în
care sîntem noi acum. Ei au venit în templu pentru
binecuvîntarea lor. Noi sîntem boteza¸i în Templul lui
Dumnezeu, în Trupul lui Dumnezeu, în Trupul lui Isus Cristos.
³i noi sîntem în Cristos, prin botezul Duhului Sfînt; Întîi
Corinteni 12. “³i de aceea acum nu exist° condamnare pentru
acei ce sînt în Cristos Isus,” Romani 8:1, “care nu umbl° dup°
trup, ci dup° Duhul.” Ei doresc lucruri spirituale. Lor nu le
pas° de lucrurile fire²ti.

Trupul meu zice, “Eu sînt prea obosit.”

‰‹ Duhul meu zice, “Tu nu e²ti. Eu sînt ³eful t°u. Urmeaz°-
M°.” Amin.
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Š‚ Vede¸i un caz acolo afar°, ²i doctorul zice, “Tu ²tii cazul
acela nu se poate face bine. Cazul acela este dus.” Eu voi privi
la ea, eu zic, “Asta-i adev°rat.”

Šƒ Dar Duhul Sfînt vine ²i d° o vedenie, zicînd, “El se va face
bine.” Atunci eu zic, “A³A VORBE³TE DOMNUL. Omul va
tr°i.”

Š„ ³i noi nu mai umbl°m dup° lucrurile firii. Noi umbl°m
dup° lucrurile Duhului. Asta-i adev°rat.

Š… Acum, cînd aceste pietre vin împreun°^Ele au fost t°iate,
din toat° lumea, în diferite locuri. Lemnul ²i^c°rate în jos
din cedri lor înal¸i din Liban, au fost t°ia¸i ²i adu²i jos la Iope,
cu carul cu boi, ²i în°untru înainte, a²a mai departe, cu pluta,
pîn° cînd ei au ajuns s° fac°_templul. Dar cînd ele au venit
împreun°, nu^

Š† Eu vreau ca voi s° observa¸i. O piatr° a fost t°iat° în acest
fel, o alt° piatr° t°iat° în alt fel. Probabil, cînd pietrarii le-au
t°iat, ei s-ar fi putut certa ²i sf°di, ²i toate celelalte.

Š‡ A²a cum fac o gr°mad° de predicatori ast°zi, “Eu sînt
Metodist. Eu sînt biserica lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu,
eu apar¸in la Adunarieni. Eu aceasta.” Voi continua¸i s° v°
certa¸i. Dar, aminti¸i-v°, c° Dumnezeu este Acela care face
t°ierea.

Šˆ ³i cînd acesta taie în acest fel, ²i unul în acel fel, ei nu
puteau în¸elege. Dar cînd ei au mers s° le pun° împreun°,
întregul lucru era a²ezat pe p°mînt. ³i ei l-au pus, bloc peste
bloc peste bloc, ²i nu mai trebuiau s° mai taie.

Š‰ Eu cred, c° într-una din aceste zile glorioase, cînd aceast°
confedera¸ie unit° a bisericilor merge împreun°, ²i noul pap°
este adus din Statele Unite ²i pus acolo conform cu profe¸ia,
atunci ei vor forma un chip asem°n°tor fiarei. ³i eu v° spun, c°
Biserica adev°rat° a lui Dumnezeu va fi adus° împreun°.
Credincio²ii reali, adev°ra¸i dintre Metodi²ti, Bapti²ti,
Prezbiterieni, Penticostali, Nazarineni, Pelerinii Sfin¸eniei,
orice vor fi ei, vor merge împreun°, ²i vor fi cimenta¸i prin
dragostea lui Dumnezeu, care va forma Trupul Domnului Isus
Cristos, to¸i credincio²ii. ³i agnosticii ²i cei cu mintea redus°
vor fi arunca¸i la o parte; ei vor merge drept înainte în
confedera¸ia bisericilor.

ŠŠ ³i am citit zilele trecute, c°ci chiar Adun°rile lui
Dumnezeu au mers în confedera¸ia bisericilor. Oh, doamne!
Trebuiau s° nege doctrina lor evanghelic°, ca s° fac° astfel.
Asta-i adev°rat. ³i toate semnele ²i minunile lor penticostale,
principiul, ei trebuie s° nege aceasta, s° fie în confedera¸ia
bisericilor. Trebuie s° o nege, oh, frate, s° aibe prestigiu.
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Š‹ Eu mai degrab°, a²a cum am spus de multe ori, m° culc pe
stomac ²i s° beau ap° de pîrîu, ²i s° m°nînc s°r°¸ele, ²i s° fiu
popular cu Dumnezeu, ²i s° fiu slujitorul Lui al lui Dumnezeu;
decît s° am ce exist° mai bun, ce d° aceast° lume, dac° eu ar
trebui s° compromit credin¸a mea în Domnul Isus Cristos ²i
Biblia Lui. Eu cred c° Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu
infailibil, ²i fiecare Cuvînt din El este corect. Da, domnule.
‹‚ Acum noi vom privi acolo în°untru cum f°ceau ei. Ei au
respins^Ei au venit, punînd jos pietrele lor. ³i ei au ajuns la
un loc, ²i au g°sit o piatr° cu o ar°tare ciudat°. Ei nu au putut
folosi piatra aceea. Au zis, “Piatra aceea nu este bun°.” ³i ei
au azvîrlit-o deoparte, acolo în gr°mada de buruieni pe
undeva. Ei nu o puteau folosi. Ea ar°ta ciudat. ³i ei au încercat
s°-²i zideasc° cl°direa. ³i ei au ajuns în jur la un loc, ²i au pus
toate pietrele, ²i le-au pus jos în acest fel. Ei au ajuns la un loc,
²i ei nu au putut g°si acum nici o piatr° s° potriveasc° cu acest
col¸. Ei au continuat s° zideasc° ²i s° zideasc° ²i s° zideasc°. ³i
cl°direa a ajuns a²a de departe în sus, încît nu puteau merge
mai departe, c°ci ei aveau nevoie de o piatr° unghiular°. Ei au
c°utat prin toate pietrele, încercînd s° g°seasc° o piatr°
unghiular°, dar ei nu puteau g°si vreuna. ³i primul lucru care-
l ²ti¸i, cineva a mers afar° în gr°mada de buruieni. ³i tocmai
piatra pe care ei au respins-o a fost piatra principal° din capul
unghiului.
‹ƒ ³i asta este ceea ce este ²i ast°zi, prieteni. Biserica
Metodist° este în regul°. Biserica Baptist° este în regul°.
Biserica Prezbiterian°, cea Penticostal°, cea Nazarinean°,
Pelerinii Sfin¸eniei, orice ar putea fi, ei sînt în regul°. Dar
treaba cu aceasta este, frate, c° ei resping Piatra unghiular°
real°. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori_Ed.] De
aceea Evanghelia nu a mers la toat° lumea, prin puteri ²i
semne ²i demonstra¸ii, din cauz° c° denomina¸iunile au t°iat
afar° tocmai Puterea fenomenal°, zicînd, “Zilele minunilor au
trecut. Nu exist° un astfel de lucru ca vindecare Divin°. Nu
exist° un astfel de lucru ca vorbirea în limbi. Nu exist° un
astfel de lucru ca ceva al supranaturalului. Aceea a fost pentru
o zi care a trecut.”
‹„ ³i tu vei afla, frate, c°, fiecare din ele care face aceea, ele
zac drept pe raft. Ele nu sînt nimic mai mult decît organiza¸ii
de loje. Ele au o mul¸ime de aderan¸i, asta-i adev°rat, dar
Biblia a spus, “Ei vor avea o form° de evlavie, dar vor t°g°dui
Puterea din ea; dep°rta¸i-v° de ace²tia.”
‹… Dar ca biserici, ei afl° c°, toate aceste denomina¸iuni au
încercat s° zideasc°. Ele nu pot s° construiasc° pe nimic
altceva decît pe Isus Cristos ²i neprih°nire. ³i dac° voi primi¸i
pe Isus Cristos, ²i zice¸i c° este o nebunie^

Zice¸i, “Oh, Eu l-am primit pe Isus.”
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‹† Dac° voi îl primi¸i pe Isus, voi primi¸i Ceva care v° spune,
c°, “Acest Cuvînt al lui Dumnezeu este inspirat; ²i El este
acela²i Domn Isus, în seara aceasta, înf°ptuind ²i f°cînd tocmai
acelea²i lucr°ri pe care El a zis c° El le va face,” sau voi nu l-
a¸i primit pe Domnul Isus. Voi a¸i primit ceva teologie, dar nu
pe Domnul Isus. C°ci atunci cînd vine Isus în inima voastr°,
acolo s-a întîmplat ceva, c° voi crede¸i tot ce spune Dumnezeu.

‹‡ Nu numai aceea, dar voi ²ti¸i c° Aceasta este a²a. To¸i
dracii din iad nu ar putea s° clatine Aceasta de la voi. P°i,
sigur, tu O crezi. Dumnezeu a spus deja a²a, ²i aceea o
stabile²te. Cînd A³A VORBE³TE DOMNUL, voi v° a²eza¸i
speran¸ele voastre chiar acolo. Tr°ie²ti sau mori, voi crede¸i
Aceasta, oricum. Tu e²ti gata s°-¸i pecetluie²ti m°rturia cu
sîngele t°u, oricînd, c°ci tu crezi c° Acesta este Adev°rul. Tu
²tii c° Acesta este Adev°rul, c°ci Dumnezeu a spus a²a. ³i
Ceva din l°untrul t°u ²tie c° Acesta este Adev°rul.

‹ˆ Dar, acum, dac° tu vii doar în°untru dintr-un punct de
vedere educa¸ional, ²i, p°i, tu ai putea argumenta Aceasta ²i
argumenta Aceea, ²i s° spui, “Aceasta nu este, ²i Aceea nu este.
³i noi nu credem Aceasta, ²i noi nu credem Aceea.” Voi ²ti¸i,
argumenteaz°. Voi zice¸i, “Oh, bine, eu nu pot s° cred în a²a
ceva ca Aceea.” Poate voi v° lovi¸i de acela²i lucru în New
Albany, în seara aceasta; argumentînd împotriva lui
Dumnezeu. De ce este aceasta?

‹‰ Asculta¸i pu¸in mai departe, ²i afla¸i rug°ciunea care s-au
rugat ace²ti oameni. Au zis:

^De ce s-au înt°rîtat p°gînii, ²i poporul î²i
imagineaz° un lucru zadarnic?

^într-adev°r Doamne,^fiul t°u Isus.

^²i d° slujitorilor t°i,^

‹Š Cînd ei s-au rugat cu un acord, au zis:

^d° slujitorului t°u, ca^s° vorbeasc°_vorbeasc°
Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndr°zneal°,

Prin întinderea bra¸ului fiului t°u, Isus, s° vindece
pe bolnavi;^

‹‹ Amin. Dumnezeu s° ne ajute s° avem o adunare de
rug°ciune ca aceea! ³i cînd ei s-au rugat, cl°direa s-a
cutremurat unde ei erau aduna¸i împreun°? Oh, doamne. Aceea
este ceea ce avem noi nevoie în seara aceasta, b°rba¸i ²i femei
cu o inim° ²i un acord, a²a cum au fost ei. Ei nu acord° nici o
aten¸ie la aceasta sau aceea, sau lucrul cel°lalt, ci voi sînte¸i
pierdu¸i în Cristos Isus. Speran¸ele mele nu sînt zidite pe nimic
mai pu¸in decît Sîngele lui Isus ²i neprih°nirea. Dac° soarele
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r°sare mîine, dac° nu r°sare; noi ne leg°m împreun° printr-un
jur°mînt, înaintea lui Dumnezeu, c° noi îl vom sluji pe Domnul
Isus ²i vom umbla în urma pa²ilor Lui, indiferent de pre¸.
Atunci voi ve¸i g°si o biseric° care se mi²c° înainte. Amin. Au
zis:

Nici nu exist° salvare în vreun alt nume: c°ci nu
exist° un alt_alt nume sub cer dat printre oameni,
prin care voi trebuie s° fi¸i salva¸i.

ƒ‚‚ O anumit° domni¸° care vine la aceast° biseric°, ea nu este
o membr° aici. Ea este o Metodist°, dar ea ne iube²te. ³i ea
vine la biseric°.
ƒ‚ƒ ³i o alt° doamn° a zis, “Unde mergi tu la biseric°?” A
sunat-o. Eu am auzit aceasta. A zis, “Unde, unde te duci la
biseric°?”

A zis, “M° duc sus la Tabernacolul Branham.”
ƒ‚„ Ea a zis, “Tu vrei s° spui c° mergi acolo ²i ascul¸i acel fel
de Doctrin°, s° ²ezi sub a²a ceva ca Aceea?”

A zis, “Ce fel de Doctrin°?”
ƒ‚… “P°i, ei se laud° prea mult despre Isus; despre botezare,
folosind Numele Lui în botez, folose²te Numele Lui în toate
celelalte.”
ƒ‚† C°ci Biblia a spus, fra¸ii mei, “Nu exist° nici un alt nume
sub cer dat printre oameni, prin care voi s° pute¸i fi salva¸i.”
Cu certitudine.
ƒ‚‡ Eu î¸i spun, frate, Eu_eu nu sînt un cert°re¸. Dar mi-ar
place s° v°d vreun om, oriunde, oricînd, prin Biblie, s°
dovedeasc° c° Aceea nu este corect. [Fratele Branham bate pe
amvon de cinci ori_Ed.] Aceasta-i adev°rat. Nu conteaz° ce
spun ei, “Tu e²ti nebun,” ²i orice altceva; nu face nici o
diferen¸°.
ƒ‚ˆ Stînd într-o libr°rie, zilele trecute, unde eu urma s°
cump°r ni²te c°r¸i. ³i o doamn° a zis, “Eu nu le-a² avea pe
raftul meu. Eu nu le vînd.” A zis, “O doamn° a venit pe aici ²i
le-a cump°rat pe toate.” Ea avea ²apte, ²i doamna aceasta le-a
cump°rat pe toate. Eu presupun c° ea a vrut s° scape de ele. ³i
acolo era^
ƒ‚‰ A venit sus subiectul despre vindecare Divin°. Acolo
st°teau doi predicatori Metodi²ti, ²i unul Prezbiterian.
Predicatorii Metodi²ti, ²i predicatorul Prezbiterian, mi-au luat
partea. Au zis, “Dvs. ave¸i dreptate.” Cînd am dat s° plec, m-
am întrebat ce^Fratele Shire st°tea prezent, în acela²i timp.
Fratele Creech a intrat, în acela²i timp.
ƒ‚Š Cînd ei to¸i au început s° se mi²te în jos, ²i au început s° se
mi²te în jur acolo pu¸in, acest predicator Metodist a p°²it acolo
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²i a pus mîinile pe um°rul meu. El a zis, “Frate Branham, cînd
tu nu erai nimic decît un copil, eu am venit afar° unde tu te-ai
c°¸°rat pe un stîlp, lucrînd cu o pereche de gheare, ²i cu fa¸a
murdar°.” ³i a zis, “Eu ²tiam c° tu înv°¸ai vindecarea Divin°.
Iar s°rmana mea mam° b°trîn° z°cea acolo, cu o boal° de
rinichi. Ea nu s-ar fi f°cut bine niciodat°. Ea z°cea, pe moarte.
³i tu ai venit în°untru ²i ¸i-ai dat jos ghiarele ²i sculele, ²i ai
îngenunchiat pe podea ²i te-ai rugat pentru mama mea. La o
s°pt°mîn° de atunci, doctorul a pronun¸at-o perfect,
s°n°toas°.” A zis, “Aceea era cu dou°zeci ²i trei de ani în
urm°, iar ea este ast°zi perfect s°n°toas° ²i bine. Mie nu-mi
pas° dac° aceasta este biserica mea, sau ce este ea; eu cred!”
Aleluia! Acolo este aceasta.

ƒ‚‹ “Pe aceast° piatr° Eu voi zidi Biserica Mea, ²i por¸ile
iadului nu vor birui împotriva Ei.” Vremurile pot veni ²i
merge, ²i lucrurile pot s° se schimbe, dar Evanghelia lui Isus
Cristos va r°mîne aceea²i prin toate epocile nesfîr²ite.

ƒƒ‚ “Pe aceast° piatr° Eu voi zidi Biserica Mea.” Ce era acea
Biseric°? Ce piatr° era ea?

ƒƒƒ Voi întreba¸i biserica Catolic°. Ei zic, “Aceea era o piatr°
mare care st°tea acolo. Biserica Catolic°, ierarhia ²ade pe ea,
în seara aceasta, ‘pe aceast° piatr°,’ dînd putere afar° la alte
biserici, iertînd p°catele.” Aceea este în defini¸ia Catolic°.

ƒƒ„ Dac° veni¸i s° afla¸i, întreba¸i pe Protestan¸i, zice¸i, “Ce
era piatra aceea?”

ƒƒ… Ei vor zice, “Aceea era Isus Cristos, este piatra.” Oh, frate!

ƒƒ† Ce a spus Isus despre aceasta? Petru a zis^“Cine zice¸i
voi?” El a zis, “Cine zice¸i voi c° sînt Eu?” El nu vorbea despre
Sine. El a zis, “Cine zice¸i voi c° sînt Eu?”

“Unii zic c° Tu e²ti ‘Moise,’ ²i unii zic c° Tu e²ti ‘Ilie.’”

“Dar cine zice¸i voi?”

Petru a zis, “Tu e²ti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu.”

ƒƒ‡ El a zis, “Ferice de tine, Simon fiul lui Iona, c°ci nu carnea
²i sîngele ¸i-au descoperit aceasta. Tu nu ai luat vreo teologie a
unui om despre aceasta. Tu nu ai înv°¸at-o într-un seminar. Ci
Tat°l Meu, care este în Cer, ¸i-a descoperit aceasta. ³i pe
aceast° piatr°^” Aleluia! Ce piatr°? Descoperirea spiritual°
a lui Dumnezeu se manifest° pe Sine la individual. Aleluia!
“Pe aceast° piatr° Eu voi zidi Biserica Mea, ²i por¸ile iadului
nu  vor birui împotriva Ei.”

ƒƒˆ Cînd un om este n°scut odat° într-adev°r din Duhul lui
Dumnezeu, ²i din cre²tetul capului s°u pîn° la cap°tul
unghiilor de la picioare, el a fost schimbat prin Puterea de
înviere a Domnului Isus Cristos. ³i propriile lui idei egoiste s-
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au pierdut, ²i Dumnezeu are controlul complet al acelui om. El
va crede fiecare Cuvînt scris al Domnului Isus Cristos, ²i
practic° la fel.

ƒƒ‰ “Pe aceast° piatr° Eu voi zidi Biserica Mea, ²i por¸ile
iadului nu vor birui împotriva ei.” Amin. Aceea v° face s° v°
sim¸i¸i religio²i, nu-i a²a? Cu siguran¸°!

Aceasta este piatra care a fost a²ezat° la nimic de
c°tre voi zidarii,^

³i nici nu exist° salvare în vreun alt nume, decît
acest Nume al Domnului Isus;^

ƒƒŠ ³i Biblia a spus aici, c°:

^ei, au priceput c° ei erau ne²tiutori ²i
neînv°¸a¸i^

ƒƒ‹ “De la ce ²coal° au venit ei? O gr°mad° de neghiobi au
venit acolo afar°. P°i, cine este aceast° gr°mad° de analfabe¸i,
analfabe¸i ²i neînv°¸a¸i? P°i, oamenii nici m°car nu-²i cunosc
ABC-ul lor. P°i, privi¸i la limbajul pe care ei îl folosesc, ‘H°t, ²i
n-are, ²i nu i°st°, ²i duce, ²i aduce, ²i piere.’ Ce fel de_ce fel de
oameni sînt ace²tia? P°i, din ce seminar ai ie²it tu? Care Doctor
e²ti tu?” Vede¸i?

^dar ei trebuiau s° ia la cuno²tin¸° despre ei, c°ci
ei  au priceput c° ei au fost cu Isus.

ƒ„‚ [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori_Ed.] Acela-i
lucrul principal, frate. [Fratele Branham bate din palme de
dou° ori.] Dac° tu nu cuno²ti cafeaua de boaba despicat°; dac°
tu îl cuno²ti pe Domnul Isus Cristos, ²i Puterea învierii Lui, eu
mai degrab° a² avea aceasta decît orice altceva. Da, domnule.
Oh, doamne! Dumnezeule, ancoreaz°-m° acolo!

S° m° odihnesc sub Pom,
Unde izvorul curge a²a de liber pe acolo,
Unde Mielul este Lumina,
³i sufletul celui salvat nu moare niciodat°.

ƒ„ƒ S° m° ancorez acolo! Oh, doamne, doamne! S° stau lîng°
Pomul ve²nic verde, cînd c°l°toria acestei vie¸i se sfîr²e²te. Oh!

Nu pofti¸i bog°¸iile de²erte ale acestei lumi,
Care a²a de repede se descompun,
C°uta¸i s° cî²tiga¸i acele comori Cere²ti, care

nu vor trece niciodat°!

¹ine¸i-v° de mîna neschimb°toare a lui
Dumnezeu!

¹ine¸i-v° de mîna Lui neschimb°toare! (Asta-
i adev°rat.)
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Cînd aceast° c°l°torie este complet°,
Dac° lui Dumnezeu tu ai fost devotat,
Frumoas° ²i str°lucitoare casa ta din Slav°,
Sufletul t°u încîntat va vedea.

ƒ„„ Într-una din aceste nop¸i, sau într-una din aceste dimine¸i,
sau într-una din aceste amiezi, sufletul vostru se va trage din
trupul vostru, ca un dinte care este extras. Voi c°lca¸i pe fire
de a¸° delicate care ar putea s° se rup° oricînd. Dar ce-mi pas°
mie? Ce v° pas° vou°? C°ci El îl va ridica sus cu aripile Lui
ve²nice. El îl va apuca, cînd sufletul acela se rupe afar° de aici.
Ei vor fi Cineva care st° la cap°tul drumului, doamne, doamne,
s°-l duc° sus ²i s°-l înt°reasc° cu bra¸ele Lui ve²nice, ²i s°-l
duc° jos prin valea umbrei mor¸ii, s°-l prezinte acolo, f°r°
defect ²i f°r° vin°, înaintea Tat°lui. Astfel de ce s° ne
îngrijor°m? De ce ne-ar p°sa nou° de ceea ce are de spus
lumea, sau ce aceasta, aceea, sau cealalt°? Atît timp cît noi
avem mîna neschimb°toare a lui Dumnezeu într-a noastr°, de
ce ne îngrijor°m?

ƒ„… L°sa¸i ca oamenii, l°sa¸i ca fiecare, l°sa¸i ca b°rba¸i ²i
femei, l°sa¸i copiii, l°sa¸i ca fiecare de aici care nu cunosc pe
Domnul Isus Cristos, s°-mi dea un motiv de ce s° nu-l sluji¸i
voi pe El. Da¸i-mi un motiv de ce a¸i l°sa voi ca acest Cr°ciun
s° treac° f°r° ca s° accepta¸i pe Domnul Isus Cristos. Opri¸i-
v° s° v° mai gîndi¸i despre acest lucru sau acel lucru. Opri¸i-
v° s° v° gîndi¸i dac° “eu ar trebui s° fac aceasta sau s° fac
aceea?” Eu v° întreb un lucru solid, a¸i crezut în Domnul Isus
Cristos?

ƒ„† Dac° voi într-adev°r crede¸i, eu voi dovedi cu Biblia c° voi
ave¸i Via¸° ve²nic° ²i nu pute¸i pieri. “Cel ce ascult° Cuvintele
Mele, ²i crede în Cel ce M-a trimis, are Via¸° ve²nic°.” Cînd
Isus Cristos a vorbit acele Cuvinte! Cînd Petru le-a vorbit, în
Ziua Cincizecimii! Cînd Isus le-a vorbit, chiar aici în Sfîntul
Ioan 5! Cînd ei to¸i au vorbit, prin toat° Biblia!

ƒ„‡ Omul L-a r°sucit, ²i L-a amestecat, ²i a încercat s° fac°
aceasta cu El, ²i s° fac° aceasta, s° creasc° organiza¸ii ²i
fiecare lucru. Unii din ei au zis, “Da, doar crede c° El este
Domnul Isus Cristos, ²i vino în°untru. Aceasta-i tot.” Vede¸i
trucul diavolului! Unul a zis, “Oh, frate, noi am devenit a²a de
ferici¸i, noi am strigat.” Vede¸i trucul diavolului? Unul a zis,
“Noi am vorbit în limbi, ²i noi ²tim c° noi Îl avem.” Vede¸i
trucul diavolului? Lucrurile acelea sînt în ordine, dar totu²i
acesta nu este Cristos. Sigur, c° da.

ƒ„ˆ Cînd un om într-adev°r, a crezut cu des°vîr²ire în Domnul
Isus Cristos, el are Via¸° ve²nic°, în minutul în care el crede.
Asta-i corect, cînd voi crede¸i! Via¸a voastr° va spune ce sînte¸i
voi. Via¸a voastr°!
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ƒ„‰ ³i toate acelea vor avea loc. Toate aceste lucruri, ca
strigarea, ²i bucuria, ²i vorbirea în limbi, ²i vindecarea
bolnavilor, ²i toate aceste alte daruri, ²i lucruri, ele nu vor fi
deoarece tu ai f°cut aceea. Aceasta te va urma, cu un semn
adev°rat al lui Dumnezeu. Vede¸i? Oh! “Voi c°uta¸i mai întîi
împ°r°¸ia lui Dumnezeu, ²i neprih°nirea Lui, ²i celelalte
lucruri se vor ad°uga.”

ƒ„Š Cînd m° gîndesc la lumea aceasta c°z°toare! ³i privesc în
jur ²i v°d scrisul de mîn° pe perete, în fiecare na¸iune! Eu v°d
bombele atomice cum i-a f°cut pe oameni s° se cutremure, cînd
mari st°pînitori ²i lucruri^Voi ar trebui s° citi¸i ce spun ei în
Pentagon, despre aceste lucruri care se vor împlini. Voi ar
trebui s° vede¸i ce aceast° na¸iune^Frate, l°sa¸i-m° s° v°
spun ceva, noi punem o mare, fa¸ad° îndr°znea¸°. Cînd, chiar
jos la miezul acestei na¸iuni, ei sînt violent speria¸i. Voi o ²ti¸i.
Ar putea tot atît de bine s° admit° adev°rul. ³i voi ave¸i un
drept s° fi¸i speria¸i.

ƒ„‹ Exist° numai o persoan° care nu are nici un drept, deloc,
s° fie speriat°, aceea este un b°rbat sau o femeie care este
n°scut din Duhul lui Dumnezeu. Bomba atomic° este un bilet
cu destina¸ia în cer pentru credincios. Aleluia! Da, domnule.
Moartea nu poate face nimic pentru tine decît^O moarte
rapid° este o Glorie rapid°. Aceasta-i adev°rat.

Aceast° hain° de carne o voi l°sa s° cad°,
³i voi învia ²i voi apuca premiul ve²nic,
³i strig în timp ce voi trece prin v°zduh,
“Adio, adio,” dulce or° de rug°ciune.

ƒ…‚ Du²i! Ce va însemna o bomb° atomic° pentru ace²ti sfin¸i
b°trîni cu p°rul c°runt? Un om ²i femeie din nou tineri! Ce va
însemna bomba atomic° pentru aceste case, ²i to¸i dintre ei sînt
du²i, aproape c°, ²i ele sînt l°sate aici singure? Toat° familia
împreun° din nou! Glorie lui Dumnezeu, frate! [Fratele
Branham bate o dat° din palme_Ed.] Ce a¸i putea voi avea
ceva mai m°re¸ decît aceea? Cu asigurarea perfect° c° inima
voastr° se odihne²te acolo la Calvar, c° nu este nimic în lume
care s° v° poat° tulbura, s° v° schimbe, s° v° clatine!

ƒ…ƒ Voi sînte¸i în Cristos Isus, ancorat departe în Împ°r°¸ia lui
Dumnezeu, pîn° în ziua R°scump°r°rii voastre, s° fi¸i
prezenta¸i f°r° vin° înaintea Lui. Nu ce a¸i f°cut voi,
“Dac°_dac° eu pot doar s° m° las de aceasta, ²i dac° eu pot s°
m° las de aceea.” Nu este nimic ceea ce a¸i f°cut voi. Aceasta
este ceea ce El face pentru voi. Crede¸i voi din toat° inima
voastr°, din tot sufletul vostru, cu tot cugetul vostru?

ƒ…„ Cînd Petru mergea, sau vreau s° spun^Filip, cînd el
urma s° boteze pe famen. El a zis, “Aici este apa, ce m°
împiedic° s° fiu botezat?” Petru^
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ƒ…… Filip a zis, “A²teapt° un minut. Dac° tu crezi din toat°
inima ta, cu tot sufletul t°u, cu tot cugetul t°u! Dac°  crezi
Aceasta!”
ƒ…† El a zis, “Eu cred, din toat° inima, sufletul, ²i cugetul meu,
c° Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.”

Au oprit carul; jos în ap°, ²i l-a botezat.
ƒ…‡ Atunci Duhul Sfînt l-a apucat pe Filip afar° din vederea
lui, pîn° cînd el nu l-a mai v°zut. ³i l-a dus prin spa¸iu pentru
cam dou° sute de mile, ²i l-a a²ezat jos, ²i a început din nou o
trezire. Aceasta-i adev°rat. Aceasta-i adev°rat. Oh, doamne!
Acel Dumnezeu care a tr°it în acea zi este acela²i Dumnezeu
ast°zi.
ƒ…ˆ ³i m° gîndesc la Pavel acolo afar° pe corabie în noaptea
aceea; toate speran¸ele au fost duse, ca ei s° fie vreodat° în
siguran¸°. Vechia cor°bioar° era îmbibat° de ap°, ²i ea a fost
într-o stare groaznic°. Toate speran¸ele, to¸i, au renun¸at. ³i
Pavel ²ezînd acolo jos în galerie în noaptea aceea, probabil se
ruga.
ƒ…‰ Îngerul Domnului a venit la el, ²i a zis, “Nu te teme,
Pavele. Nu te teme, c°ci Eu te voi duce înaintea Cezarului. Tu
trebuie s° m°rturise²ti acolo. ³i Eu ¸i-i dau pe to¸i acei care
navigheaz° cu tine.”
ƒ…Š Eu îl pot vedea pe Pavel alergînd sus acolo pe corabie, ²i
scuturîndu-²i mîna lui mic° b°trîn°, ²i strigînd, “Aleluia!”
Strigînd, “A²tepta¸i un minut, fra¸ilor! A²tepta¸i un minut!”
ƒ…‹ Ei au zis, “Uh-oh, ceva om a devenit a²a de frenetic încît
²i-a pierdut min¸ile.” Ia te uit°. ³i to¸i Doctorii Divinit°¸ii au
venit afar° s° vad° care era treaba.

A zis, “Fi¸i curajo²i! Fi¸i curajo²i!”
ƒ†‚ Au zis, “S°rmanul om, el a înebunit acolo. Acolo este
acesta. El a postit a²a de mult. El a f°cut toate acestea, ²i el
este cam aproape dus acum.”
ƒ†ƒ A zis, “Fi¸i curajo²i! C°ci acolo a stat seara trecut° al°turi
de mine Îngerul lui Dumnezeu, al C°rui slujitor eu sînt, zicînd,
‘Nu te teme, Pavele, c°ci tu trebuie s° fii adus înaintea lui
Cezar. ³i, totu²i, Dumnezeu ¸i-a dat pe to¸i aceia care
navigheaz° cu tine.’” A zis, “Oricum corabia trebuie s° fie
naufragiat° pe o insul° anume, c°ci eu am v°zut-o într-o
vedenie. Dar eu îl cred pe Dumnezeu, c° aceasta va fi întocmai
a²a cum El mi-a ar°tat.” ³i aceasta s-a întîmplat, cuvînt cu
cuvînt cu cuvînt, întocmai exact. Aceasta-i adev°rat.
ƒ†„ Acum, deci eu vreau ca voi s° observa¸i ceva mic, astfel ca
voi s° pute¸i vedea pe partea cealalt°, o vedere a acestuia.
Privi¸i. Cînd ei au l°sat b°rcile în jos ²i au început s° alunece
jos, Pavel a zis, “Singura cale prin care voi pute¸i s° fi¸i salva¸i
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este s° r°mîne¸i pe aceast° corabie.” [Fratele Branham bate pe
amvon de cîteva ori_Ed.] Voi trebuie s° o face¸i conform cu
A³A VORBE³TE DOMNUL. Domnul a dat o viziune, dar
aceasta trebuie s° se fac° conform cu felul Lui. ³i cînd^
ƒ†… Dumnezeu d° un model, al bisericii Duhului Sfînt, frate, ²i
cum s° aduce¸i acest lucru afar° în haos. Voi pute¸i avea mari-
patruri, ²i pentagoane, ²i tot ce vre¸i s° ave¸i; voi pute¸i ordina
biserici ²i lucr°tori, ²i s° face¸i teologie ²i s°-i educa¸i. Aceasta
nu se va face niciodat° pîn° cînd oamenii vin iar°²i înapoi la
calea Etern° a lui Dumnezeu, ²i primesc botezul Duhului Sfînt;
²i merg înainte, predicînd, cu semne ²i minuni înso¸ind slujba
lor. Aceasta nu se va face niciodat° cu nimic mai pu¸in decît
aceea. Dumnezeu are programul, dar voi trebuie s° veni¸i la
program.
ƒ†† O Dumnezeule, ajut°-ne, în seara aceasta! Pe Fratele
Neville! Ajut°-ne în seara aceasta s° credem aceea, este
rug°ciunea mea.
ƒ†‡ “C°ci în nici un alt nume nu exist° mîntuire, decît în
Numele Domnului Isus.”
ƒ†ˆ Acum, a²a cum ne apropiem de timpul Cr°ciunului acum,
²i aici lucrurile sînt împodobite toate cu Mo² Cr°ciun în locul
lui Isus. Ei nici m°car nu mai pronun¸° aceasta. “X-m-a-s.” Ei
nici m°car nu mai pronun¸° “Cristos” la Cr°ciun. Ei pun
sus^P°i, oamenii nici_nici m°car nu se mai gîndesc la
na²tere, sau despre Cristos, pentru ce este aceasta de fapt.
Singurul lucru la care ei se gîndesc, este, c° Mo² Cr°ciun i-a
luat locul Lui. ³i în loc s° se bucure sub Duhul lui Dumnezeu,
ei se duc afar° ²i se îmbat° ²i se veselesc. Vede¸i? Asta este ceea
ce face deosebirea.
ƒ†‰ Astfel, la urma urmei, frate, sor°, eu nu pot s° opresc
aceea. Voi nu o pute¸i opri. Cuvîntul lui Dumnezeu a spus c° va
fi în felul acela. “Oamenii vor fi iubitori de pl°ceri, mai mult
decît iubitori de Dumnezeu.” Cum ve¸i rupe voi aceea? “Avînd
o form° de evlavie.” Fiecare din ei merge la biseric°. Da,
domnule. “Avînd o form° de evlavie, dar îi neag° Puterea de
acolo; de la a²a ceva dep°rta¸i-v°.”
ƒ†Š Eu sînt a²a de fericit în seara aceasta, prietene Cre²tin, c°
eu sînt aici cu voi în seara aceasta. Eu sînt a²a de fericit c°
eu_eu am avut privilegiu s° v° vorbesc, din inima mea.
ƒ†‹ ³i inima mea întreag° este înf°²urat° în acest Mesaj.
Acesta a fost acolo chiar din ziua de cînd Dumnezeu mi-a dat
botezul Duhului Sfînt, chiar aici în Jeffersonville, Indiana,
cînd eu am crezut în Fiul Lui, Isus Cristos, ²i L-am acceptat
aici afar° într-un ²opru micu¸ vechi, ca Salvatorul meu
personal. ³i Domnul a venit jos peste mine în noaptea aceea, ²i
a aruncat o Lumin° peste camera aceea. ³i eu am privit la Ea,
a²a de speriat c° nici m°car nu am putut s° m° mi²c. Am
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îngenunchiat pe un sac vechi de iarb°, acolo jos pe Ohio
Avenue. ³i am v°zut Lumina aceea formînd o cruce, ²i Ceva pe
crucea aceea vorbind c°tre mine. Din noaptea aceea, speran¸ele
mele nu au fost zidite pe nimic altceva decît pe Cuvîntul lui
Dumnezeu, ²i Isus Cristos ²i neprih°nire. Aceea este unde eu
cred, din toat° inima mea. S° treac°, ceea ce vine, ce poate;
speran¸a mea înc° se ancoreaz° chiar acolo.
ƒ‡‚ ³i eu sînt bucuros, în seara aceasta, s° fiu a²ezat într-o
companie ca aceasta, care crede acela²i lucru, ²i a primit pe
acela²i Domn Isus Cristos.

Prin ani, prin multe pericole, trudiri ²i curse,
Eu deja am venit;

Aceasta m-a îmb°trînit. Aceasta m-a frînt. Aceasta m-a
jupuit.

Dar acesta-i harul ce m-a adus în siguran¸°
pîn° aici,

Acesta este harul care m° va duce înainte.
³i cînd vom fi acolo zece mii de ani,
Str°lucind luminos ca soarele;
Noi nu vom avea mai pu¸ine zile s°-i cînt°m

laud° lui Dumnezeu
Decît în ceasul în care noi am început.

ƒ‡ƒ Cînd Daniel a v°zut o vedenie despre aceea, ²i a zis,
“Chiar dac° ei fac r°ul, vor face r°ul în zilele din urm°; dar
cei care cunosc pe Dumnezeul lor vor face ispr°vi în zilele din
urm°,” vorbea despre acest timp. ³ti¸i ce sînt “ispr°vile”?
Ispr°vi de credin¸°, vor face semne ²i minuni. “Dar cei r°i înc°
vor continua s° fac° r°ul.” A zis, “ei vor alerga încoace ²i-n
colo, ²i cuno²tin¸a va cre²te. Dar,” a zis, “închide Cartea, oh,
Daniele. Tu vei adormi în partea ta, dar tu te vei ridica în ziua
aceea din urm°. ³i acei care vor fi în¸elep¸i vor întoarce atunci
pe mul¸i la Cristos. Ei vor sr°luci ca stelele cerului, pentru
veci de veci.”
ƒ‡„ Patruzeci de ani m-au rupt în buc°¸i. Optzeci de ani poate
v-au rupt pe voi în buc°¸i. Poate treizeci de ani au f°cut o
persoan° diferit° din voi, doar o mic° pocnitur° de timp în
felul acesta. [Fratele Branham pocne²te din degete o dat°_Ed.]
ƒ‡… Dar v-a¸i uitat voi vreodat° la steaua dimine¸ii cînd ea
r°sare diminea¸a? V-a¸i sculat voi vreodat° devreme ²i s°
privi¸i la ea cum atîrn° acolo în cer, cînd ea sclipe²te ²i strig°,
²i se vesele²te în cer? Ea nu ²i-a pierdut nici un strop din
frumuse¸ea ei. Ea este tot atît de luminoas° ²i frumoas° cum
era în ziua în care El a atîrnat-o, Dumnezeu a atîrnat-o în
orbita ei. Ea nu ²i-a pierdut nimic din timpul ei. ³i ea a fost
acolo de-a lungul a mii de ori mii de ani, ²i ea nu ²i-a pierdut
frumuse¸ea ei.
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ƒ‡† ³i Biblia spune, “Cei care întoarce pe mul¸i la neprih°nire
vor str°luci mai tare ca stelele, în veci de veci.” Aleluia! Frate,
este un lucru bun s° fii un predicator, pîn° una alta. Nu-i a²a?
[Adunarea, “Amin.”_Ed.] Da, a²a este. Este un lucru bun s° fii
un Cre²tin.
ƒ‡‡ Vremurile pot fi grele. Dumnezeu nu a promis un pat de
flori de u²urin¸°, dar El a promis har suficient pentru fiecare
încercare care v° poate atinge. Aceasta-i adev°rat. Da, într-
adev°r, harul este suficient. Nu este el pe o floare, pat de flori
de u²urin¸°, ci El a promis har s° biruim în fiecare ispitire.
Cînd o cruce devine grea, Cristos a promis s° fie cu voi. Da,
domnule.
ƒ‡ˆ Într-o zi glorioas°, cînd totul se sfîr²e²te, noi Îl vom întîlni
în pace. Dumnezeu s° v° dea ca fiecare din voi s° primi¸i
acela²i lucru.

ƒ‡‰ Dac° exist° un necredincios aici, în seara aceasta, crede¸i
în Domnul Isus Cristos; ²i în minutul în care tu crezi,
Dumnezeu î¸i va da m°rturia acesteia. El te va pecetlui în
Împ°r°¸ia Lui pentru totdeauna. Dac° exist° ceva care bate la
inima ta, ²i tu o sim¸i, ²i tu refuzi s° o prime²ti, tu vei fi un om
nenorocit ²i o femeie pîn° cînd zici, “Da, Doamne Isuse.”
ƒ‡Š ³i fie ca tu, prin aceast° s°pt°mîn° care vine, aceast°
s°rb°toare de  Cr°ciun, cînd to¸i sînt veseli ²i cînt°, unul altuia;
fie ca tu, cu bra¸e^ca Simeon din vechime, cînd acea
minunat° s°rb°toare de Cr°ciun, cînd el a p°²it jos prin
templu, ²i cu bra¸ele lui puternice, oh, l-a luat pe Salvator în
bra¸ele lui ²i L-a îmbr°¸i²at, ²i a zis, “Doamne, las° pe
slujitorul T°u s° se duc° în pace, conform cu Cuvîntul T°u, c°ci
ochii mei au v°zut mîntuirea Ta.” Fie ca voi, cu bra¸e de
credin¸°, tot a²a, la acest Cr°ciun, s° nu îmbr°¸i²a¸i pe un Mo²
Cr°ciun, sau s° nu schimba¸i un cadou; ci fie ca voi s° invita¸i
²i s° îmbr°¸i²a¸i în inima voastr°, cu bra¸e de credin¸°, pe
acela²i Domn Isus pe care Simeon l-a ¸inut în bra¸ele lui cu ani
în urm°. ³i El v° va binecuvînta ²i v° va da Via¸° Etern°. ³i voi
nu pute¸i pieri, deoarece voi ave¸i Via¸a lui Dumnezeu în voi.
ƒ‡‹ Voi ²ti¸i ce cuvîntul^Nu s° mergem în lucruri Grece²ti.
Aceea este s° fie discutat între oamenii care vorbesc lucruri
Grece²ti. Noi nu vorbim lucruri Grece²ti aici. Noi îl vorbim pe
Isus Cristos, în acest tabernacol. Noi nu venim cu cuvinte
pompoase aici. Noi venim aici f°r° s° cunoa²tem altceva decît
Puterea învierii lui Cristos. Dar tocmai cuvîntul, cuvîntul
Grecesc, înseamn° “Via¸° Etern°.” Acela²i cuvînt Grecesc, în
traducere^Eu am Ebraica ²i Greaca, amîndou°, ²i eu am
studiat-o. Eu nu sînt un înv°¸at în aceasta. Eu doar cunosc
cîteva cuvinte, doar ceva care s° m° ajute. Cînd cineva merge
s° se certe, eu ²tiu cum s°-i opresc în aceasta. Dar cînd vine la
un loc ca acesta, atunci cînd^Acela²i cuvînt Grecesc care
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vorbe²te despre Via¸a lui Dumnezeu, vorbe²te despre aceea²i
Via¸° pe care v-o d° El. ³i amîndou°, cuvintele Grece²ti, ²i
Via¸a lui Dumnezeu sau Via¸a Etern°, este pronun¸at° Zoe. Z-
o-e, Zoe, “Via¸°.”

ƒˆ‚ “³i to¸i care vor veni la Mine, Eu le voi da Zoe, Propria
Mea Via¸°; le voi da Via¸a Mea Proprie, ²i ei nu vor pieri
niciodat°. ³i Eu îi voi învia în ziua de apoi.” Cu alte cuvinte,
“Fiecare care vine la Mine, Eu îl voi înveli în Mine.” Amin. “³i
el va deveni o parte din Mine. ³i el nu mai poate muri a²a cum
Eu nu pot muri, pentru c° Eu sînt nemuritor ²i nu pot muri, ²i
sufletul lui este nemuritor ²i nu poate muri. ³i Eu îl voi învia
iar°²i în ziua de apoi.” Hm! Oh, doamne!

ƒˆƒ Atunci aceea doar ne face, cînd încerc°rile vechi devin
grele, s° zicem, “În mine locuie²te Duhul lui Dumnezeu. Nu
exist° nici un lucru bun aici decît El care este acolo în°untru.
Eu nu sînt al meu; eu sînt al Lui. Eu nu caut dup° lucrurile
lumii. Eu îl caut pe El, pentru c° speran¸ele mele sînt zidite pe
El. Într-o zi eu Îl voi vedea, ²i aceasta-i tot dup° ceea ce eu am
tînjit. Pentru ceea ce tr°iesc eu, este s° aduc oameni la El.” ³i
eu v° spun, vechile c°tu²e încep s° cad° jos, ²i voi începe¸i s°
umbla¸i din nou, iar°²i.

ƒˆ„ Dumnezeu s° v° binecuvinteze. Eu sper c° voi crede¸i din
toat° inima voastr°. În timp ce ne rug°m:

ƒˆ… Tat° Ceresc, noi Î¸i mul¸umim, în seara aceasta, pentru
Sîngele Fiului T°u neprih°nit, Domnul Isus. Eu Î¸i mul¸umesc,
în seara aceasta, pentru Duhul Sfînt, ²i pentru vizitarea Lui
chiar aici în aceast° cl°dire, ²i tocmai chiar aici acum. Tocmai
Duhul, conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu care este infailibil
²i nu poate c°dea, acela²i Duh care a înviat pe Isus din
mormînt, este chiar aici în mijlocul nostru acum.

ƒˆ† Dumnezeule, fie ca copiii de aici, care nu Te cunosc, fie ca
ei s° accepte aceasta, în aceast° sear°, ²i s° cread° în Domnul
Isus Cristos, ²i s° aibe Via¸a ve²nic°. Acord° aceasta. Fie ca ei
s° cread° spre Via¸a ve²nic°, chiar în aceast° or°.

Vindec° pe bolnavi ²i pe cei împov°ra¸i.

ƒˆ‡ Aminte²te-¸i de casele lipsite, Doamne. O Dumnezeule, ²i
stînd în jurul acelor sicrie, ²i poate oamenii nemîntui¸i ²i
femeile. Ce pute¸i voi spune? ³i ²tiind c° Evanghelia le-a fost
predicat° tocmai peste ei, de sute de ori ²i sute de ori. O Tat°,
eu m° rog ca b°rba¸i ²i femei aici s° primeasc° o viziune, în
seara aceasta, ²i s°-²i dea seama c° fiecare din noi este muritor,
²i noi nu ²tim în ce timp am putea noi s° fim chema¸i s°
r°spundem acolo la judecat°, ²i s° d°m o socoteal° pentru ceea
ce am f°cut cu Isus Cristos. ³i apoi cazul este închis, cartea
este închis°; ea zace închis°, ²i acolo nu mai este nimic ce poate
fi f°cut. Noi ne-am judecat prin a-l judeca pe El.
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ƒˆˆ Tat°, oh, cerceteaz° inima mea, în seara aceasta, Doamne.
“Cerceteaz°-m°,” a zis David, “²i încearc°-m°.” Nu numai
David, dar eu spun acela²i lucru. Dac° va fi o cale rea în mine,
Doamne, ia-o la o parte. Dumnezeule, s° nu la²i ca aceasta s°
lîncezeasc° în jurul meu, Doamne. Eu nu o vreau. Eu nu vreau
aceasta, Tat°. Las-o s° plece.

ƒˆ‰ Nu numai pentru mine, ci pentru to¸i oamenii ace²tia care
sînt aici în seara aceasta, care m-au auzit predicînd, Tat°. M°
rog c° dac° ar exista vreo r°utate, vreun p°cat, în oamenii
ace²tia de aici, ca Tu s° iei toat° aceasta de la ei, Doamne. Nu
l°sa ca s° atîrne aceasta în jurul acestora, copiii T°i.
Dumnezeule, ¸ine aceasta la o parte. D°-le har, s° biruiasc° în
fiecare încercare. Acord° aceasta, Doamne. Fie ca S°mîn¸a lui
Dumnezeu, afar° din Co² acum, s° prind° r°d°cin° în inimile
oamenilor, ²i s° creasc° spre Via¸a ve²nic°. Aceste
binecuvînt°ri  noi le cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.

Ah, eu vreau s°-L v°d, eu vreau s°-L privesc
în fa¸°,

Acolo s° cînt în veci de harul S°u salvator;
Pe str°zile Gloriei s°-mi ridic glasul;
Cînd toate grijile au trecut, acas° în sfîr²it,

ve²nic s° ne bucur°m.

Cum eu c°l°toresc prin acest p°mînt, cînt a²a
cum merg,

Îndreptînd suflete spre Calvar, la rev°rsarea
Ta ro²ie,

Oh, multe s°ge¸i îmi str°pung sufletul
dinafar°,  ²i din°untru;

Dar Domnul meu m° conduce înainte la El, eu
trebuie s° înving.

Oh, eu vreau s°-L v°d, s°-L privesc în fa¸°,
Acolo s° cînt în veci de harul Lui salvator;
Pe str°zile Gloriei s°-mi ridic glasul;
Grijile toate au trecut, acas° în sfîr²it, ve²nic

s° ne veselim.

ƒˆŠ Oh, eu vreau s° cînt, într-una din aceste zile. Eu cred c°
Domnul m° va l°sa s° cînt, într-una din aceste zile. Da. Cînd
eu ajung dincolo de Rîu, aceasta-i adev°rat, cînd eu trec pe
partea cealalt°. Poate nu pe partea aceasta. Eu nu pot s° cînt.
Dar voi ²ti¸i ce cîntare am s° cînt?

Nu exist° nimic între sufletul meu ²i
Salvatorul,

Nimic din visul iluzoriu al acestei lumi;
Eu am renun¸at la toat° pl°cerea p°c°toas°,
Isus este al meu, nu exist° nimic între. (Oh,

doamne!)
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^între sufletul meu ²i Salvatorul,
Nimic din visul iluzoriu al acestei lumi;
Eu am renun¸at la toat° pl°cerea p°c°toas°,
Isus este al meu, nu exist° nimic între.

ƒˆ‹ Cî¸i pot s° cînte aceasta în aceast° sear°, ca o m°rturie cu
mîna lor ridicat°?

Nimic între sufletul meu ²i Salvatorul,
Nimic din visul iluzoriu al acestei lumi;
Eu am renun¸at la toat° pl°cerea p°c°toas°,
Isus este al meu, nu exist° nimic între.

ƒ‰‚ Nu v° face aceasta s° v° sim¸i¸i minunat? “Cel ce aude
Cuvîntul Meu, ²i crede în Cel ce M-a trimis, are Via¸° ve²nic°. ³i
nu vine la condamnare, ci a trecut deja de la moarte la Via¸°.”
ƒ‰ƒ Aici sîntem noi în seara aceasta, cu mîinile noastre ridicate,
cînt°m, “eu am renun¸at la toat° pl°cerea p°c°toas°. Isus este
al meu, nu exist° nimic între. Slujba mea, prietenii mei, iubi¸ii
mei, poporul meu, so¸ia mea, copiii mei, orice exist° pe acest
p°mînt, nu conteaz° ce este aceasta, nimic între sufletul meu ²i
Salvatorul. Isus este al meu, nu exist° nimic între. Toate
celelalte lucruri sînt secundare.” Nu este aceasta minunat?
ƒ‰„ Într-una din aceste dimine¸i, cînd voi auzi¸i pe cineva
cîntînd “Har uimitor, ce dulce-i sunetul,” cînd voi a¸i trecut
dincolo Rîul, voi ²ti¸i.
ƒ‰… A¸i ajuns Acolo ²i v-a¸i schimbat deja înapoi într-un om
tîn°r sau femeie, întîlnind pe to¸i oamenii vo²tri tineri Acolo,
voi ²ti¸i. ³i cei dragi ai vo²tri, tata ²i mama voastr°, dînd
mîinile cu ei, zicînd, “Oh, mam°, este a²a de bine s° te v°d din
nou. P°i, uite acolo, va veni Fratele John! Aici vine Fratele Joe
aici! P°i, uite aici, nu ne bucur°m noi!”
ƒ‰† ³i departe înapoi dincolo de deal, pe acolo undeva, voi
auzi¸i pe cineva cîntînd, “Har uimitor, ce dulce-i sunetul, care
a salvat un nenorocit ca mine.” Alerga¸i pe vîrful dealului ²i
privi¸i acolo, voi vede¸i coliba aceea mic° acolo în col¸, Fratele
Branham va sta acolo afar° cîntînd, “Har uimitor.”
ƒ‰‡ Voi zice¸i, “P°i, slav° lui Dumnezeu! El a ajuns Acas°.
Iat°-l acolo, cîntînd, “Har uimitor!” Oh, doamne!

Har uimitor! ce dulce-i sunetul,
Care a salvat un nenorocit ca mine!
Eu odat° am fost pierdut, dar acum sînt g°sit,
Am fost orb, dar acum eu^[Por¸iune goal°

pe band° _Ed.]
ƒ‰ˆ Aceasta a fost prin har! Cu mult înainte de a fi format°
lumea, Dumnezeu vorbind c°tre Fiin¸ele Lui Îngere²ti, a zis,
“Eu voi avea pe cineva numit William Branham s° predice
Evanghelia.”
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Acesta era harul ce mi-a înv°¸at inima s° se
team°,

Acesta era harul ce mi-a u²urat temerile;
Ce pre¸ios a ap°rut harul acela
În ceasul^(Acum ce?)^întîi am crezut!
Oh, cum iubesc eu pe Isus,
Oh, cum iubesc eu pe Isus,
Oh, cum iubesc eu pe Isus,
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Eu niciodat° nu-L voi p°r°si,
Eu niciodat° nu-L voi p°r°si,
Eu niciodat° nu-L voi p°r°si,
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Eu am un Tat° dincolo,
Eu am un Tat° dincolo,
Eu am un Tat° dincolo,
Pe ¸°rmul cel°lalt.
Oh, într-o zi str°lucit° eu voi merge ²i-L voi

întîlni,
Într-o zi str°lucit° eu voi merge ²i-L voi întîlni,
Într-o zi str°lucit° eu voi merge ²i-L voi întîlni,
Pe ¸°rmul cel°lalt.
Oh, nu va fi aceea o întîlnire fericit°!
Nu va fi aceea o întîlnire fericit°!
Nu va fi aceea o întîlnire fericit°!
Pe ¸°rmul cel°lalt.
P°i, ziua aceea str°lucit° poate fi mîine,
Ziua aceea str°lucit° poate fi mîine,
Ziua aceea str°lucit° poate fi mîine,
Pe ¸°rmul cel°lalt.

ƒ‰‰ Nu va fi aceea minunat? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Îmi
place “Tat°l.”

Tat°l meu este bogat cu case ²i p°mînturi,
El ¸ine bog°¸ia lumii în mîna Lui!
De rubine ²i diamante, de argint ²i aur
Visteriile Lui sînt pline, El are bog°¸ii nespuse.
Eu sînt un copil al Împ°ratului!
Un copil al Împ°ratului!
Cu Isus Salvatorul meu,
Eu sînt un copil al Împ°ratului!
Un cort sau o colib°, de ce s°-mi pese?
Ei zidesc un palat pentru mine Acolo!
De²i exilat de acas°, dar totu²i eu pot cînta:
Oh, glorie lui Dumnezeu, eu sînt copilul

Împ°ratului!
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Eu sînt un copil al Împ°ratului!
Eu sînt un copil al Împ°ratului!
Cu Isus Salvatorul meu,
Eu sînt un copil al Împ°ratului!

ƒ‰Š Tat°l nostru Ceresc, a²a cum inimile noastre sînt mi²cate
de aceste imnuri vechi care au fost scrise prin Duhul Sfînt,
mul¸i, mul¸i ani în urm°, cînd fra¸ii care s-au dus, au prins
viziunea. Noi le iubim, pentru c° ele ne d° o temelie solid°
prin aceste timpuri de necaz. Dumnezeule, admite, în seara
aceasta, ca toate p°catele s° fie luate de la noi acum. A²a cum
noi intr°m în timpul de Cr°ciun, ia p°catul la o parte, ia
bolile la o parte, Doamne. Dumnezeule, binecuvinteaz° pe
nevoia²i în seara aceasta, pretutindeni. C°ci noi cerem în
Numele lui Isus.

ƒ‰‹ Exist° oameni acum la care le-ar place s° se strecoare sus
la altar, s° fie un²i ²i s° se fac° rug°ciuni pentru ei. Voi pute¸i
veni în timp ce fredon°m aceast° cîntare, Copil Al Împ°ratului,
din nou. Vede¸i? Dac° voi sta¸i de partea aceasta^ `

Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în 
Engleză duminică seara, la 19 Decembrie, 1954, la Tabernacolul Branham 
în Jeffersonville, Indiana, U.S.A., a fost luat de pe o bandă de înregistrare 
magnetică şi tipărit neprescurtat în Engleză. Această traducere Românească a 
fost tipărită şi distribuită de Voice Of God Recordings. Retipărită în 2006.
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