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Apocalipsa, Carte A Simbolurilor

` Bun° diminea¸a, prieteni. Acestea erau ventilatoarele care
m° prind. Acestea erau ventilatoarele care m° prind. Deci

noi sîntem ferici¸i s° fim aici în aceast° diminea¸° doar pentru
cîteva momente, s°_s° vorbesc cu voi. ³i eu nu cred c° Fratele
Neville are vreodat° vreun loc anume în Scripturi unde el s°
aibe ²coal° Duminical°, astfel noi doar, poate doar l°s°m pe
Duhul Sfînt, a²a cum ne sim¸im c°l°uzi¸i s°_s° începem
oriunde El dore²te, sau din ce capitol trebuie s° citim. Mie
cumva îmi place în acest fel, nu exist° nici o rutin° obi²nuit°
despre aceasta atunci, nimic formal, noi doar o primim ca de la
Domnul, ²i mergem drept înainte.
„ ³i eu am fost destul de ocupat. Noi am avut o adunare
dr°g°la²° la Cadle Tabernacle. ³i partea cea mai dr°g°la²° din
ea, pe lîng° vindecare, dup° p°rerea mea, a fost seara trecut°,
chemarea la altar, unde cu sutele s-au rev°rsat jos în rînd
acolo, ²i au umplut tot spa¸iul altarului, ²i fiecare culoar, ²i în
sus ²i în jos pe margini, ²i erau oameni care veneau la Domnul
Isus Cristos. ³i acela este lucrul principal, la urma urmei, s°
vezi oamenii fiind n°scu¸i din nou, venind în prezen¸a lui
Dumnezeu.
… ³i v°d micul grup aici, noi nu avem nici o denomina¸iune
sau nici membri, noi doar avem p°rt°²ie unul cu altul. Cine
vine în°untru, noi le predic°m Evanghelia.
† Eu doar vreau s° recunosc, în aceast° diminea¸°, doi fra¸i
în spate pe care îi cunosc foarte bine, doi prieteni dragi de-ai
mei. Fratele Sothmann, din Canada,  el ²i prietenul lui. Ei sînt
de sus din, eu cred c° ei sînt^Bombonarul, care este locul
unde locuie²ti tu, frate? Eu nu pot^³i apoi fratele de lîng°
tine acolo. Cum? Iowa, asta-i adev°rat. Mîncînd bomboanele
lui, venind în jos pe drum, eu ar fi trebuit s° ²tiu unde locuie²te
el. Da. A²a c° noi sîntem foarte recunosc°tori s°-i avem pe ei
în°untru ast°zi, ca prietenii no²tri vizitatori cu noi. Ei se
preg°tesc, eu cred, s° mearg° înainte la Canada acum.
‡ ³i apoi vin la urm°toarea adunare care va fi la, începe în
aceast° s°pt°mîn°, ultima parte a acestei s°pt°mîni, ²i pe
dou°zeci ²i trei, la Minneapolis, la Oamenii de Afaceri Cre²tini.
ˆ Joi seara, eu voi fi în Chicago, la Chicago Gospel Tab^eu
cred c° aceasta este la Biserica Philadelphia, da, pentru Joi,
aceast° Joi seara care vine  în Chicago.
‰ În aceast° dup°-mas° noi trebuia s° fim la ai lui Junior
Cash, cam la ora dou° acum, pentru (dac° totul merge bine)
pentru dedicarea acelui tabernacol. ³i_²i eu cred c° el a spus
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c° el va avea ceva mu¸i. C°, s-a dus vorba în jur despre mu¸ii
care erau vindeca¸i la Indianapolis, care a fost n°scut un mut,
²i era cam în vîrst° de dou°zeci ²i opt de ani, ²i niciodat° nu a
vorbit sau auzit. ³i ei aduc ceva mu¸i acolo în°untru în aceast°
dup°-amiaz°. Dac° eu pot doar s° ajung în aceasta acum s° m°
rog pentru ei. ³i aceea este pe un vechi^acest vechi 3, vechiul
Drum de Stat 3, tocmai deasupra lui Charlestown. Dac° eu pot
posibil s° ajung acolo.
Š Eu am ni²te lucruri foarte istovitoare la care trebuie s°
alerg s° le fac imediat. ³i astfel atunci mîine, jos, trebuie s° m°
duc jos în Kentucky într-o c°l°torie. Aceasta cumva m° ¸ine
cam^ocupat. Dar dup° ce trec prin aceste adun°ri acum, eu
am pu¸in timp, eu am o mic° vacan¸°, eu voi fi înapoi cam în
²ase s°pt°mîni. Eu m° duc în Canada ²i apoi dincolo la Coasta
de Vest. Astfel fi¸i în rug°ciune pentru mine, eu am o mul¸ime
de decizii de f°cut imediat, astfel decizii cu adev°rat
importante,   deci ruga¸i-v° pentru mine. Eu voi depinde de voi
ca s° v° ruga¸i pentru mine.
‹ Acum serviciul este în seara aceasta, precum scumpul
nostru pastor preaiubit, Fratele Neville, care a fost
întotdeauna o inspira¸ie. ³i s° vin în°untru de diminea¸°, m-
am gîndit c° doar vin în°untru, ²ed jos, ²i îl ascult cum
vorbe²te. Dar el este un om care are mult° amabilitate, c° el
doar el vrea ca cineva^El “prefer°.” Eu cred c° aceea este
Scriptura, “preferînd unul pe altul,” Voi vede¸i. Mie_mie îmi
place asta. ³i eu sînt sigur c° noi to¸i sîntem ferici¸i de Fratele
Neville, pastorul nostru, fiind acest fel de persoan°. Ce este un
om, el este în inima lui. Vede¸i, acela este^³i el, se exprim°
în acest fel, arat° ce este el.
ƒ‚ Acum eu eram cumva ne-^P°i, franc, eu doar eram sus
cam treizeci ²i cinci de minute, astfel atunci eu cumva m° aflu
în mijloc aici despre ce s° încep. Eu am trei locuri alese aici în
Scriptur°. Am una din ele în 1 Petru, ²i cealalt° în Cartea lui
Iuda, ²i una în Apocalipsa. Acum unde vom începe noi de data
aceasta? Fie ca Domnul s° ne ajute acum, ²i s° ne
binecuvinteze mult ²i abundent, a²a cum noi privim c°tre El.
ƒƒ ³i astfel eu sper c° ventilatorul acela nu taie prea mult
curent de la nimeni. Nu-i a²a? Sau, eu cred c° acela este mai
mult pentru amvon. Nu-i a²a, Frate Cox, acesta aici? Da, p°i,
eu desigur sînt bucuros. Acesta îmi face mult r°u, acesta, f°r°
acoperitoare pe vîrful capului meu. Poate^Femeile trebuie s°
aibe o acoperitoare acolo; dar nu, eu presupun, c° b°rbatul nu.
Acesta a venit afar°, ²i porii nu s-au închis înapoi acolo, unde
iese p°rul afar°; ²i chiar cel mai mic curent, ²i eu sînt r°gu²it
în cîteva minute. Astfel, eu trebuie cumva s° fiu atent cu
acesta. Vîrsta b°trîne¸ii doar v° face ceva, nu-i a²a?
ƒ„ Oh, p°i, s° încerc°m Cartea din^Eu m° tem c° eu voi
intra prea adînc dac° eu încerc s° ajung în Cartea lui Iuda aici,
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pentru c° aceasta este despre, “contrazicerea lui Core” ²i
“alergînd dup° r°t°cirea lui Balaam, ²i au pierit în
contrazicerea lui Core,” care probabil c° ne ia mult timp. Eu
vreau s° m° rog pentru bolnavii care sînt aici în aceast°
diminea¸°.
ƒ… S° întoarcem acolo la Apocalipsa, ²i s° începem acolo doar
pentru un verset sau dou°, s° lu°m o mic° baz° ²i s° înv°¸°m
pentru cîteva minute, pîn° ce ies copiii. ³i noi vom încheia ²i
vom avea rug°ciune pentru bolnavi, imediat. Acum, Cartea
este ultima Carte a Bibliei. ³i nu exist° nici unul aici^ Chiar
aceast° Carte a spus:

C° nici un om în cer, sau pe p°mînt, sau sub p°mînt,
nu a fost vrednic sau în stare s° ia cartea, s° o
deschid°, sau s° dezlege pece¸ile, sau ceva.

Nici un om, arhiepiscop, sau oricine ar putea fi el, el
nu era vrednic, ²i nu avea nici o cale s° o fac°.

³i apoi a venit Mielul, care a fost junghiat înainte de
întemeierea lumii, ²i a luat cartea din mîna dreapt° a
aceluia care ²edea pe tron, ²i, pentru c° El era vrednic,
²i El a deschis-O ²i a dezlegat pece¸ile.

ƒ† Deci haide¸i doar s°-i cerem Lui dac° El le va dezlega
Aceasta pentru noi în aceast° diminea¸°, ²i s° O deschid°, în
timp ce ne aplec°m capetele noastre doar un moment.
ƒ‡ Tat°l nostru Ceresc, ast°zi noi sîntem recunosc°tori fa¸° de
Tine pentru privilegiul de a veni la Tine pe calea rug°ciunii, ²i
pentru a crede ²i a avea credin¸° c° Tu vei onora orice cerem
noi. Pentru c°, nu pentru c° noi î¸i cerem, ci pentru c° noi d°m
ascultare la ceea ce Tu ai spus, “Cere¸i; ve¸i primi. Voi nu ave¸i,
pentru c° nu cere¸i. Voi nu cere¸i, pentru c° voi nu crede¸i.” ³i,
Tat°, ne place s°-¹i cerem, pentru c° noi credem c° noi vom
primi ceea ce noi am cerut. ³i cel dintîi lucru, Tat°, pentru
propriile mele p°cate ²i p°catele din aceast° adunare, în
aceast° diminea¸°, eu cu smerenie cer iertarea tuturor
p°catelor de neascultare, ²i p°catele de omisiune, ²i orice ar
putea fi aceasta. Ne rug°m, Dumnezeule, ca Tu s° ne cur°¸e²ti
inimile ²i sufletele noastre, chiar acum, de toate f°r°delegile,
toate p°catele, gre²elile. ³i las° Duhul Sfînt doar s°
reînnoiasc° în noi un fel corect de inim° ²i gîndire, s° Te
slujim. Acord°-ne aceasta, Tat°. ³i ne rug°m ca Tu s° vindeci
pe to¸i bolnavii ²i suferinzii, ²i prin Cuvîntul, “Credin¸a vine
prin auzire, ²i auzind Cuvîntul lui Dumnezeu.” ³i fie ca Duhul
Sfînt acum s° vin° în°untru ²i s° apuce Cuvîntul, s°-L duc°
drept în inimile acelea noi, proaspete, inimi curate acolo afar°,
²i s°-l planteze acolo cu mare credin¸° ca s°-i mute doar mai
sus ²i mai sus pe cale, pîn° cînd ei sînt în prezen¸a Domnului
Isus ²i î²i primesc vindecarea lor, binecuvînt°rile pe care ei le
cer. C°ci, de aceea am venit noi, s° ne rug°m c°tre Tine ²i s°-¹i
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cerem, ²i s° fim cur°¸i¸i ²i lustrui¸i, ²i_²i vindeca¸i, ²i pu²i din
nou înapoi în slujb°, Doamne, s° Te slujim în fiecare col¸i²or la
care Tu ne-ai trimis. Noi cerem aceasta în Numele Domnului
Isus, Fiul lui Dumnezeu. Amin.
ƒˆ Cartea despre Apocalipsa a fost pecetluirea ultimei
m°rturii a Domnului Isus. ³i aceasta a fost dat°^Primul
capitol, la care noi vom începe. Eu m° gîndeam c° poate noi s°
începem în unele dintre celelalte simboluri. Acum, întreaga
Carte este scris° prin simboluri. Acolo deabia c° este ceva
întocmai direct cu Cuvîntul, unde tu doar îl a²ezi drept afar° ²i
zici^Aceasta este prin simboluri. ³i Dumnezeu are o cale de
a face aceasta, ²i un motiv pentru a face aceasta. Dumnezeu nu
face nimic f°r° ca El s° aibe un motiv în spatele acestuia. ³i ar
avea cineva (aceasta este o clas° acum), ar avea cineva un gînd,
despre motivul c° El a f°cut asta? Aici este acesta; astfel ca El
s° poat° ascunde acestea de ochii celor în¸elep¸i ²i pricepu¸i, ²i
s° le descopere pruncilor care vor înv°¸a. Nu este El bun, s° ne
fac° în acest fel?
ƒ‰ Acum, dac° marii înv°¸a¸i, ²i a²a mai departe, au avut
toat°_toat° Evanghelia în felul în care ei au a²ezat-o jos, noi
doar trebuie s° ne aplec°m la asta, atunci ei mergeau aici afar°
²i au f°cut tot felul de tradi¸ii ²i lucruri, ²i noi am avea un timp
îngrozitor. ³i ei se ridicau cu vorbirea lor, în felul lor înv°¸at,
încît, p°i, ei ar trece peste capetele noastre, iar noi nici m°car
nu am ²ti nimic despre aceasta. Dar noi sîntem a²a de
mul¸umitori c° bunul nostru, Tat° Ceresc a avut mil° de cei
s°raci ²i analfabe¸i, a²a cum sînt eu, însumi; s° îmi promit°
mie, ²i vou°, c° dac° noi am ²edea doar jos ²i am cere, c° El se
va descoperi pe Sine pentru noi. Nu este aceea minunat? Toate
crezurile noastre ²i toate emo¸iile noastre, ²i tot ceea ce noi
avem, toate acelea sînt doar ad°ugate.
ƒŠ Exist° numai un singur lucru pe care orice persoan°
trebuie s°-l fac° ca s° cunoasc° pe Cristos, s° credem în
Domnul Isus din toat° inima noastr°, ²i tu vei fi mîntuit. Astfel
acum noi avem forme de botezuri ²i noi avem diferite crezuri ²i
diferen¸° în lucrurile care le facem, ²i mici lucruri aranjate.
Dar toate acelea sînt f°cute de om. Doar unde noi am luat
aceasta ²i am avut un mic caz ie²it din ea, ²i aici ²i facem un
mic caz, Prezbiterienii, ²i Evanghelicii, ²i Fundamentali²tii, ²i
a²a mai departe, ²i Penticostalii, ²i Sfin¸eni²tii, ²i Calvini²tii, ²i
ei to¸i au o mic° teorie cu care îi conduce, ²i ei fac doctrine din
aceea. Într-adev°r, singurul lucru este, s° crede¸i în Domnul
Isus. “Cerceta¸i Scriptura, Ele sînt Cele care m°rturisesc
despre Mine,” a spus Isus.
ƒ‹ Acum, cît de simplu este aceasta, atunci, c° nu conteaz°
cît_cît de analfabet (asta este “ne înv°¸at”) ar putea fi vreo
persoan°, ei pot s° fie tot atît de sfin¸i ²i evlavio²i ca un
arhiepiscop. Vede¸i? Nu este asta minunat? Nu conteaz° cît de
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am°rît e²ti tu, dac° tu e²ti_dac° tu e²ti un potentat sau dac°
tu e²ti o prostituat°, Dumnezeu te iube²te întocmai la fel, ²i a
murit tot atît de mult pentru prostituat° a²a cum El a murit
pentru potentat. Vede¸i? Da. Voi ajunge¸i s° v° gîndi¸i la
lucrurile acelea, atunci aceasta schimb° totul. Nu-i a²a?
Aceasta schimb° întreaga atitudine mintal°. Aceasta schimb°
opinia voastr° c°tre Dumnezeu.
„‚ Uneori voi sînte¸i pu¸in înclina¸i din cauza alegerii. ³i
acela este motivul c° eu am schimbat în aceast° diminea¸°, de
la Petru, deoarece în ultimele cîteva d°¸i aici eu am lovit pe
alegere atît de tare, eu m-am gîndit c° poate m° voi îndep°rta
de la aceea doar pentru pu¸in, deoarece voi v-a¸i gîndi^eu nu
vreau s° merg la semin¸e pe nimic. Dar, lucrul despre care eu
m° gîndeam aici, cineva zice, “Frate Branham, dac°
Dumnezeu, alegerea, da, ²i dac° el este chemat la alegere, p°i,
atunci, doamne, eu doar fac orice doresc s° fac.” P°i, aceea
arat° c° tu nu ai fost ales. Da.  Exact.
„ƒ Deoarece, tu L-ai iubi atît de mult, s° te gînde²ti c°ci_c°ci
El te-a iubit atît de mult cînd tu erai de neiubit, ²i înainte ca tu
s° ai ceva de a face cu aceasta, El te-a ales. Cum po¸i tu s°
refuzi ceva ca aceasta? P°i, aceasta mi se pare de parc° asta
ar a²eza doar, asta ar a²eza alegerea cu atît mai sus decît_decît
legea. Aceasta ar, sau ar stabili un ideal legalist. P°i, aceasta ar
merge doar dincolo de orice; s° gîndesc c°ci, cînd eu eram de
neiubit, El m-a iubit. S° gîndesc, c°ci cînd eu nu aveam nimic
ce eu puteam s° fac privitor la aceasta, El m-a ridicat ²i m-a
mîntuit, din harul Lui. Eu cu siguran¸° ar trebui s° fiu
suficient de recunosc°tor s°-L slujesc ²i s°-L iubesc. Vede¸i?
Deci acela este felul cum noi sim¸im despre El cînd noi
num°r°m binecuvînt°rile.
„„ ³i gîndi¸i-v°, ce dac° Dumnezeu ar zice, “Acum, doar acei
care au o_o diplom° de ²coal° superioar°, sau cel pu¸in dou°
licen¸e de colegiu, pot fi vreodat° ucenicii Mei”? P°i, ce am
face noi s°rmanii, oameni analfabe¸i? Sau, “eu,” eu vorbesc
c°tre mine însumi cînd eu spun “noi,” eu vreau s° spun în
“mine,” eu ²i familia mea, vede¸i. Ce am face noi? Ce ar face
oricare din noi? Ce ar face s°rmana, micu¸° gospodin°? Ce ar fi
dac° El ar spune, “Doar clerul va fi mîntuit, doar preo¸ii, asta-
i tot, restul dintre ei doar^El este doar s° a²eze un exemplu
²i s°-i fac° pe oameni s° tr°iasc° doar pe jum°tate corect”? Ce
a¸i face voi s°rmane, micu¸e gospodine, ²i voi to¸i? Voi a¸i fi
pierdu¸i. Ce ar fi dac° El ar spune doar, “Rasa alb° o s° fie
mîntuit°, asta-i tot; rasa neagr°, rasa maro, rasa galben°, nici
una din voi nu ave¸i nimic de a face în aceasta, voi to¸i sînte¸i
pierdu¸i”? Nu ar fi aceea groaznic?
„… Eu sînt atît de bucuros c° El a spus, “Oricine vrea, doar
l°sa¸i-l s° vin°.” Da, nu conteaz°, tîn°r, b°trîn, mic, negru, alb,
maro, orice, doar s° vin°, be¸i din izvoarele Domnului, gratuit.
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Nu trebuie s° pl°ti¸i nimic pentru aceasta, nici un lucru. ³i,
aminti¸i-v°, dup° ce invita¸ia este dat°, totu²i voi nu pute¸i
veni pîn° cînd El v° cheam° ²i v° alege. Aceasta este corect.
“Nici un om nu poate.” Aici El spune, “Izvorul este gratuit
pentru fiecare, ²i nici un om nu va veni dac° nu-l cheam° Tat°l
Meu mai întîi.” ³i apoi cînd un [Fratele Branham love²te în
amvon_Ed.] cioc°nit vine, ²i spune, “Eu v° invit s° veni¸i, s°
cina¸i cu Mine. Copii, veni¸i!”
„† Cum pute¸i voi respinge asta? Aceea ar ar°ta, pentru mine,
ca deficien¸° mintal°, s°_s° respingi o invita¸ie în acest fel,
dup° ce amabilul, Tat°l Ceresc^Nu doar s° ave¸i p°rt°²ie
aici, ci s° fi¸i mîntui¸i pentru totdeauna, s° tr°i¸i cu El în
m°rinimia Lui, m°rinimiile milei Lui, ²i în slava Lui. ³i s°
schimbi aceast° veche, minte carnal° pentru una pur°, sfînt°,
una sfin¸it°! ³i s° schimbi acest vechi, trup firav care se
ofile²te, ²i s°-l schimbi cu unul nemuritor care nu va c°dea
niciodat°! ³i s° prime²ti o coroan° care nu se va ve²teji
niciodat°! ³i s° schimbi moartea pentru Via¸°! ³i s° schimbi
iadul pentru Cer! ³i s° schimbi mîhnirea pentru fericire, oh,
doamne, ²i v° implor° “veni¸i”! Cum pute¸i s° o respinge¸i?
Vede¸i, cum pute¸i voi respinge aceasta? Este_este îngrozitor
s° te gînde²ti chiar la gîndul de a o respinge. Nu-i a²a?
„‡ ³i, oh, doamne, îmi place s° v°d cum Dumnezeu î²i vindec°
copiii Lui, desigur. S° nu m° în¸elege¸i gre²it. Dar eu am
observat un motiv, dac° voi a¸i observat recent, eu am încercat,
pretutindeni unde m° duc, cînd eu primesc o invita¸ie, este s°
presez în a predica doar pu¸in. Eu am del°sat predicarea mea,
²i se pune prea mult doar asupra ungerii ²i lucrarea
asupra_partea Etern°^a supranaturalului, mai degrab°,
decît, cînd, s° v°d viziuni. ³i ele sînt minunate, ²i eu
mul¸umesc lui Dumnezeu pentru aceasta, dar totu²i predicarea
Cuvîntului este cu un milion de mile dincolo de asta, cînd eu
v°d ²chiopul c° umbl° ²i orbii v°d.
„ˆ Cealalt° sear°, cînd doamna aceea care ²edea acolo,  avea
artrit°_artrit°, ²i tr°gea s° moar° în scaunul în care ea ²edea.
³i Domnul Isus, cu mila Lui, a ar°tat o vedenie peste ea,   a
chemat-o afar° din scaunul acela. Doctorul ei a venit la mine
în camera mea, ²i a spus, “Reverend Branham, eu vreau s° v°
întreb, ce a¸i f°cut?”
„‰ Eu am spus, “Nimic. Aceasta a fost credin¸a ei în Domnul
Isus, care a f°cut-o.”
„Š Cum iubim noi to¸i aceasta! ³i cum iubim noi aceasta, s°
vedem surdul ²i mutul, n°scut surd ²i mut, fa¸° de o lume care
niciodat° nu a vorbit sau auzit, doar st° acolo ca un butuc, ²i
atunci s° auzi acea persoan° ridicîndu-se ²i vorbind ²i auzind.
Aceea este minunat! Dar, oh, nimic nu este ca atunci cînd vezi
un suflet pierdut s° vin°, plîngînd în drumul lor jos la altar,
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spunînd, “Dumnezeule fii milostiv fa¸° de mine, un p°c°tos”!
Mutul va muri din nou, paraliticul va muri, to¸i bolnavii vor
deveni iar°²i bolnavi ²i vor muri. Dar acel suflet care este
mîntuit, este mîntuit pentru Eternitate, ve²nic, s° nu piar°
niciodat°. “Cel ce aude Cuvintele Mele, crede în Cel ce M-a
trimis, are ve²nica, Via¸° Etern°; ²i nu va veni niciodat° la
judecat°.” Ci a trecut deja de la moarte la Via¸°, pentru c° ei
au crezut în Domnul Isus Cristos. Amin. Nu este aceea
minunat?
„‹ Oh, aceea ar trebui doar s° pun° în°untru o reac¸ie de
iubire care s-ar împr°²tia doar peste toat° lumea. Aceea este
ceea ce a inten¸ionat Isus ca Aceasta s° fac°, Evanghelia la
toat° lumea. Aceasta ar trebui s° schimbe inima uman° pîn°
cînd ei nu ar putea s° doarm° ziua ²i noaptea, pîn° cînd
oamenii sînt mîntui¸i.
…‚ Privi¸i la Pavel, “Un prizonier,” el a zis, “al Domnului
Isus,” un Iudeu trimis la Neamuri. Poporul lui l-a excomunicat
de îndat° ce el s-a întors c°tre Neamuri. Vede¸i? Dar el a
devenit un prizonier al Domnului Isus.
…ƒ Precum ar fi aceasta în Africa. Omul alb a²a îl
degradeaz°_pe omul de culoare acolo, încît dac° tu e²ti chiar
prins c° te asociezi, “Oh, doamne, ce oribil!” Vede¸i, îi numesc
cu tot felul de nume, nici nu cred m°car c° ei au un suflet,
mul¸i dintre ei. ³i s° gînde²ti c° un alb atunci fiind chemat, un
om ca Pavel, a fost chemat la mîntuirea acelui b°rbat.
Mul¸umesc lui Dumnezeu c° nu este în America ²i multe alte
¸°ri, dar eu am fost în aceea. Poate pentru omul galben,
“Merge¸i voi în toate!” ³i Pavel a spus, “Eu sînt un prizonier al
Domnului Isus, dar,” el a zis, “Eu îmi pream°resc slujba mea
în Domnul.” Cum l-a constrîns dragostea lui Dumnezeu s°
mearg° printre Neamurile necurate, care erau considera¸i
“cîini”! Dar Pavel a spus, “Eu îmi pream°resc slujba în
Domnul, pentru c° El mi-a dat prilejul s° merg s° slujesc
‘cîinilor,’” dealtminteri.
…„ Isus, Însu²i, a considerat o femeie dintre Neamuri, a²a cum
sîntem noi, noi oamenii de aici, femeia Sirofenician°, ²i a zis,
“Nu este potrivit s° iei pîinea copiilor ²i s° o dai cîinilor.”
…… Ea a spus, “Asta este adev°rat, Doamne, dar cîinii vor s°
m°nînce f°rîmiturile care cad de la masa st°pînului.”
…† Aceea L-a uimit. Aceea a trezit Duhul Sfînt, ²tiind c° în
curînd ochii Iudeilor urmau s° fie orbi¸i ²i El urma s° se
întoarc° apoi c°tre Neamuri.
…‡ Eu vreau s° v° dau un mic secret. Domnul m-a
binecuvîntat mult, ²i la Care eu îi dau laud°, pentru c° m° rog
pentru bolnavi. ³i eu am urm°rit aceasta de-a lungul acestor
ani, ²i am g°sit aceasta ca fiind absolut adev°rul. Eu nu pot,
niciodat°, niciodat° s° fac s° p°trund° rug°ciunile mele pîn°
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cînd eu de fapt intru în adev°rat° p°rt°²ie cu persoana pentru
care m° rog. Tu trebuie s° cobori ²i s° sim¸i condi¸ia acelei
persoane.
…ˆ Aici nu cu mult în urm°, jos în Mexico. S°rmanul, Mexican
b°trîn, negru, cu p°rul c°runt, ²i musta¸a lui c°runt°,
niciodat° nu a avut, probabil, o mîncare decent° în via¸a lui, ²i
acolo el a venit la platform°; Catolic, de credin¸°; mi²cîndu-se
în jur, cu un mic fular peste el, f°r° ghete, picioarele lui
zbîrcite. El întreba de mine. ³i cînd el a îngenunchiat înaintea
mea, eu l-am ridicat de mîini. ³i el s-a întins s°-²i g°seasc°
m°rgelele, ²i m°rgele vechi ar°tînd uzate, el le-a frecat atît de
mult, ca s°-²i spun° rug°ciunile. ³i eu am spus, “Aceea nu este
necesar, Taic°. Tu nu trebuie s° faci asta. Doar pune-le
deoparte, doar pentru un minut.” Translatorul i-a spus. Apoi el
a pip°it în jur spre mine. Eu am spus, “Vino numai aici, Taic°.
Eu vreau ca tu s° crezi în Domnul Isus.” ³i el ²i-a pus b°trînele
lui mîini sus, m-a apucat de umeri, ²i ²i-a plecat  capul pe
um°rul meu. Eu m-am uitat în jos la picioarele acelea b°trîne
zbîrcite, pr°fuite, murdare. Mi-am scos unul dintr-e pantofii
mei s° v°d dac° i se potrive²te lui. Eu mai degrab° a² pleca
descul¸ decît s° îl v°d umblînd ca^³i inima mea a mers spre
el, el era orb.
…‰ Acum, acolo este cînd tu într-adev°r intri în aceasta. Toat°
cultura noastr° va e²ua. Toate timpurile noastre vor e²ua.
Toate darurile noastre vor e²ua. “Dar dragostea nu va e²ua
niciodat°.” De aceea este nevoie ca s° ¸in° stînsoarea.
…Š ³i eu m-am gîndit, “S°rmanul, om b°trîn, cam de vîrsta la
care ar fi t°ticul meu dac° el ar fi tr°it.” ³i eu m-am gîndit,
“Poate el are un copil, deasemeni, pe undeva.” ³i el murmura
ceva, ²i translatorul nu mi-a dat aceasta mie. ³i eu m-am uitat
la omul b°trîn, eu doar nu puteam^Nu în ochii mei, ci în
inima mea, eu puteam doar de parc°^lacrimi c°deau.
“S°rmanul, b°trîn,” m-am gîndit, “El probabil c° nu a avut
niciodat° o mîncare bun° în via¸a lui; zdren¸uros.” Dar eu am
intrat în°untru cu el, am intrat în suferin¸a lui. M-am gîndit,
“Pe lîng° c° este s°rac, pe lîng° condi¸ia lui ²i suferin¸a lui,
toate acestea, ²i înc° într-o lume întunecoas°, nu poate s°
vad°, orb.” M-am gîndit, “O Dumnezeule, ce ar fi dac° acela
era t°ticul meu stînd acolo?” Atunci eu am avut sim¸°mîntul
despre_despre El. Am spus, “Tat° Ceresc, fii milostiv fa¸° de
acest s°rman om orb.” Aceasta nu era rug°ciune din capul
meu. Acesta era Ceva în inima mea rugîndu-se pentru acela.
Vede¸i, dar, dragostea!
…‹ ³i eu l-am auzit plecînd, [Fratele Branham imit° limba
matern° a omului_Ed.] ³i acolo Mexicanii, cu zecile de mii,
strigau. Eu m° întrebam ce era aceasta. El striga, “Eu pot s°
v°d! Eu pot s° v°d!” Apoi el s-a întors în jur ²i a îngenunchiat
jos ²i a început s°-mi mîngîie pantofii, încercînd s° m° mîngîie
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pe picior, ²i eu l-am ridicat. ³i el a alergat în sus ²i în jos, omul
b°trîn înc° mergea^?^[Fratele Branham imit° limba
matern° a omului], “Eu pot s° v°d! Eu pot s° v°d!”
†‚ Ce era aceasta? Intrînd în p°rt°²ie cu el. Dragostea, este
cea care o face. Nu silire; doar pur°, iubire neamestecat°.
Aceea va învinge toate darurile de punere a mîinilor. Aceea va
învinge toate t°lm°cirile ²i vorbirea în limbi. Aceea va învinge
toate^eu a² spune aceasta, într-un glas melodios de cîntare.
Aceea va învinge totul, dac° tu vei intra doar în dragostea lui
Dumnezeu cu persoana pe care tu încerci s° o cî²tigi pentru
Domnul Isus.
†ƒ “Oh,” voi zice¸i, “Frate Branham, eu nu m° rog pentru
bolnavi. Eu am o persoan°^”
†„ În regul°, dac° el este nemîntuit! Nu v° preface¸i. Duhul
Sfînt cunoa²te mai bine decît atît. Tu s° nu fii un f°¸arnic. Tu o
faci într-adev°r dinadins. ³i tu ajungi s° studiezi despre acel
s°rman prieten pierdut al t°u pîn° cînd tu doar simplu nu mai
po¸i s° supor¸i ziua ²i noaptea, tu doar trebuie s° te duci la ei
în dragoste. Urm°re²te ce va face Duhul Sfînt. El îl v-a trage
drept la tine, de fiecare dat°. “Dragostea lui Dumnezeu ne
constrînge.”
†… Spune¸i, eu nici m°car nu am ajuns la text, ²i aici este
timpul ca eu s° închei; copiii vin afar°. Haide¸i s° citim un
verset oricum.

Descoperirea lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a
dat-o lui,^

†† Eu iubesc asta. Voi nu? Descoperirea! Ce este o
descoperire? Este ceva descoperit. Descoperirea lui Isus
Cristos, aceasta este ceea ce este aceast° Biblie. Biblia este ca
s° descopere pe Isus Cristos, Genesa descoper° pe Cristos.
Exodul descoper° pe Cristos. Oh, doamne! Eu ajung în urm°
acolo, eu încep s° devin religios imediat, sau simt aceea.
Genesa, Exodul, Leveticul, Numeri, Deuteronom, Iosua, toate
acelea, totul, chiar în Naomi, Rut, Iov, toate acelea sînt o
descoperire a lui Isus Cristos, ca în El s° poat° locui plin°tatea
care acoper° tot spa¸iul ²i tot timpul, ²i tot ceea ce ¸ine
Eternitatea este Isus Cristos. ³i toate aceste lucruri mici de aici
sînt doar semin¸e fa¸° de acea Zi m°rea¸° de întîlnire cînd rasa
uman° va fi prezentat°, în înviere, la Domnul Isus.
Descoperirea, Dumnezeu descoperind!
†‡ Pomul îl descoper° pe Isus Cristos. Floarea îl descoper° pe
Isus Cristos. Via¸a sfin¸it° îl descoper° pe Isus Cristos. Sigur.
Spune¸i, “Cum ar putea floarea s°-l descopere pe Isus Cristos?”
Ea moare toamna ²i învie prim°vara. Amin. Ea serve²te locul ei
pe p°mînt, ²i înfrumuse¸eaz°. Ea î²i deschide inimioara ei în
felul acesta, zice^trec°torul zice, “Oh, nu este aceea
minunat°! Ce miros! Ce arom°, s° miro²i floarea!” Iar albina
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vine pe acolo ²i spune, “Eu îmi voi scoate partea mea.”
Excursionistul vine pe acolo ²i î²i ia partea lui. ³i ea se trude²te
zi ²i noapte, s° stea radiant°, s° se d°ruiasc° la altcineva. Nu-i
de mirare c° Isus a spus, “Lua¸i seama la crinii de pe cîmp, cum
se trudesc ei, nici nu torc ei. ³i totu²i Eu v° spun, c° Solomon,
în toat° slava lui, nu a fost împodobit astfel.”
†ˆ Atunci, crinul îl descoperea pe Cristos. El a fost numit
“Crinul din Vale, Trandafirul din Saron.” Vede¸i aceasta?
†‰ Cum domnul crin, p°storul crin, el este o ²coal° minunat°,
un înv°¸°tor minunat al Bibliei, este domnul crin; el coboar°
în întuneric, locul întunecat, el se împinge pe sine în sus prin
întunericul p°mîntului. Deci, ce s° fac°, s° se sl°veasc° pe
sine? S° sl°veasc° tot ceea ce vine în contact cu el. ³i el trebuie
s° trudeasc° zi ²i noapte s°-²i men¸in° radierea lui de
frumuse¸e, s° ¸in° parfumul s° curg°. El a tras zi ²i noapte, din
p°mînt, s° dea afar°.
†Š Aceasta este ce face un Cre²tin adev°rat. Voi ruga¸i-v° ²i
smeri¸i-v°, ²i ¸ine¸i-v° înaintea lui Dumnezeu, zi ²i noapte,
pentru ca voi s° v° pute¸i d°rui la altcineva. Nu ceea ce voi
p°stra¸i, ci ceea ce voi d°rui¸i, aceea conteaz°. Voi trebuie s°
v° d°rui¸i pe voi în²iv° la al¸ii. În acest fel a f°cut Isus, El s-a
dat pe Sine la al¸ii.
†‹ ³i aceast° Descoperire a Lui aici, ultima Descoperire
scris°!

Descoperirea lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a
dat-o lui, ca s° arate slujitorilor lucruri care în scurt°
vreme se vor împlini;^

‡‚ Aceasta este ultima Carte, ²i El a trimis pe îngerii Lui s°
declare Aceasta.

^a trimis s° declare aceasta prin îngerii lui la
slujitorul s°u Ioan:

‡ƒ Doamne, cum am putea noi ziua^s° ne ocup°m acolo o
s°pt°mîn°. Observa¸i, Aceasta este o Descoperire, aceast°
Carte este, pentru “slujitorii” lui Dumnezeu pentru timpul din
urm°, “cînd timpul este aproape,” cînd aceast° Carte va fi
descoperit°. Acum, acolo în Carte, noi afl°m c°ci Cartea a fost
închis°, ²i încuiat°, ²i pecetluit°, pîn° la timpul sfîr²itului. De-
a lungul epocilor ei au încercat-o. Aminti¸i-v°, Biblia care a
fost luat° din mîna lui Dumnezeu care ²edea pe Tronul S°u,
Aceasta a fost închis°, ²i pecetluit° cu ²apte pece¸i pe spate, ²i
nimeni în Ceruri ²i pe p°mînt, nic°ieri, nu a fost vrednic s° ia
Cartea, sau s° dezlege pece¸ile, sau m°car s° se uite acolo. Dar
Mielul a venit ²i a deschis-O.
‡„ V° aminti¸i de Daniel? Daniel, la timpul sfîr²itului, el a
v°zut o viziune sclipitoare la încheierea slujbei lui; un v°z°tor
de vedenii.
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‡… ³i privi¸i aici, “a trimis pe îngerul Lui,” cam la ²aizeci ²i
ceva de ani dup° Cincizecime, aici El “trimite pe îngerul Lui s°
declare lucrurile care trebuie s° se împlineasc° în scurt°
vreme.”
‡† Acum, cînd a fost scris° Cartea Apocalipsei? În primul
rînd, ea a fost scris° înainte de întemeierea lumii. ³i, Ioan,
numai prin inima umplut° cu Duhul Sfînt! Voi vede¸i?
‡‡ Fiin¸e îngere²ti se asociaz° împreun°. Oh, eu sper c° voi
pricepe¸i asta, aceea doar a c°zut drept jos, gratuit. Privi¸i! ³i
dac° voi ave¸i Duhul Sfînt în voi, atunci voi sînte¸i un candidat
pentru asocierea cu lumea nev°zut° ²i cu Supranaturalul. Nu-i
de mirare c° oamenii nu pot crede în acele lucruri, cu care ei
niciodat° nu au venit în contact. Ei nu au nimic aici în°untru
cu care s° cread°. Dar cînd Duhul Sfînt vine în inim°, El
repede devine atunci o_o fiin¸° dubl°; una din p°mînt, s°
moar°; ²i una în Cer, s° tr°iasc°. Amin. În trupul lui el înc°
este supus la moarte; dar în sufletul lui, el a trecut de la moarte
la Via¸°. În trupul lui, el î²i are contactul lui p°mîntesc cu cele
cinci sim¸uri ale lui; în duhul lui, el are un contact cu
Dumnezeu prin Duhul Sfînt. Iar Îngerii lui Dumnezeu îi
viziteaz°, vorbesc cu ei, ²i ei sînt Mesageri trimi²i de la
Dumnezeu s° descopere, ²i s° aduc° mesaje de la Dumnezeu la
individ. El este afar° s° ob¸in° primele lucruri întîi. Voi nu
pute¸i a²eza cupola înainte de a fi a²ezat° funda¸ia. Vede¸i?
Astfel noi trebuie s° ne amintim aceea, s° punem primele
lucruri întîi! “C°uta¸i mai întîi împ°r°¸ia lui Dumnezeu, ²i
neprih°nirea Lui; toate celelalte lucruri vi se vor ad°uga.”

^îngeri trimi²i s° declare aceste lucruri^
‡ˆ Daniel, cînd el î²i încheia slujba lui, un mare profet, acolo
era un Înger care l-a urmat. ³i Îngerul i-a spus lui Daniel,
spunea, “Tu e²ti preaiubit înaintea lui Dumnezeu.” ³i Daniel
nu putea s° vorbeasc°, probabil, fa¸° în fa¸° cu Dumnezeu, dar
Dumnezeu a trimis un Înger ca un inter-^intermediar între el
²i Dumnezeu, ca El s° poat° vorbi între ei, ²i s° aduc°^Înger,
tocmai cuvîntul înger, înseamn° un “mesager.”
‡‰ Dac° un b°iat a fost la u²°, ²i a b°tut la z°vorul u²ii, ²i a
spus u²ierilor, “Eu am o telegram° aici pentru D-na A²a-²i-a²a
²i D-ul A²a-²i-a²a.” El ar fi un mesager, un înger p°mîntesc.
‡Š P°storul vostru, cînd el st° aici pe platform°, servind
Cuvîntul lui Dumnezeu, el este îngerul lui Dumnezeu la
biseric°, mesager la biseric°. De aceea un p°stor nu ar trebui
niciodat° s° p°r°seasc° acel Cuvînt, ci s° stea drept cu
Cuvîntul, pentru c° El hr°ne²te p°storul drept, deoarece acel
cuvînt p°stor înseamn° “cioban.” C°uta¸i-l ²i afla¸i dac° asta
nu este corect. Un p°stor este un cioban, ²i Duhul Sfînt l-a f°cut
supraveghetor peste Biserica ²i turma Lui, ca s°-i hr°neasc°. Cu
ce? Cuvîntul lui Dumnezeu. Amin. Oh, doamne! Ce o^
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‡‹ Urm°ri¸i toate numele acelea, ele înseamn° ceva, fiecare
nume în Biblie. Cînd voi vede¸i un nume în Biblie, acesta
înseamn° ceva. A¸i ²tiut voi c° nevestele lui Israel, cînd ele au
dat na²tere la cei doisprezece patriarhi, fiecare dintre acele
mame, cînd ele aveau copilul, ²i copilul a fost n°scut, ²i
gemetele acelea, gemetele cu care ei au venit afar°, ²i au numit
pe acei b°ie¸i tocmai în gemetele pe care ele le-au dat;
înseamn° natura copilului, ²i locul în care ei î²i vor face locul
lor final de odihn°. Fiecare geam°t, amin, sub puterea Duhului
Sfînt!
ˆ‚ Acela este motivul c° noi ar trebui s° gemem în Duhul.
Acum, asta nu înseamn° o mul¸ime de pref°c°torie, dar eu
vreau s° spun într-adev°r în durerile na²terii pentru Biseric°.
Atunci Duhul Sfînt^Atunci voi pute¸i primi ni²te vorbiri în
limbi adev°rate, ²i t°lm°ciri. Duhul Sfînt f°cînd emitere, ²i ne
spune prin gemete ²i rug°ciune; s° fie cu adev°rat adev°rul,
deasemeni. Aceasta va fi ceva chiar acum, pe care voi ve¸i
vedea c° are loc.
ˆƒ Apoi Daniel, încheind, la sfîr²it el a v°zut un Înger
coborînd, ²i-a pus un picior pe p°mînt ²i unul pe mare, un
curcubeu deasupra capului S°u, El ²i-a ridicat mîinile Lui, ²i a
jurat pe Cel ce tr°ie²te în veci de veci, c° “nu va mai fi timp,”
la sfîr²itul acelui timp pe care el i l-a spus. Cu alte cuvinte,
aceasta, trupul timpului în care noi tr°im acum, de la timpul ²i
venirea Prin¸ului pîn° în aceast° zi. ³i a spus, “La timpul
acela, taina lui Dumnezeu se va sfîr²i.”
ˆ„ ³i lumea geme, a²teptînd ast°zi, oamenii nu cunosc taina
lui Dumnezeu. De ce? Ei nu au fost înv°¸a¸i taina lui
Dumnezeu. Singurul lucru care ei au fost înv°¸a¸i, “adera¸i la
biseric°, pune¸i-v° numele în carte, fii un om bun, trateaz°-¸i
vecinul corect.” Aceea este în regul°, dar voi trebuie s°
cunoa²te¸i taina lui Dumnezeu! Nici un om nu v-o poate
descoperi decît Cel care avea Cartea. ³i Biblia a spus, “Nimeni
nu poate numi pe Isus ‘Cristosul,’ decît prin Duhul Sfînt.”
Aceast° m°rea¸°, Biseric° veche a Duhului Sfînt urmeaz° s°
iese afar° într-una din aceste zile ²i va str°luci a²a cum nu a¸i
v°zut niciodat°!
ˆ… ³i acest mare ziar evanghelic unde arhiepiscopi ²i fiecare
scrie în°untru, un mare Riley Mackay, unul dintre cei mai mari
din întreaga lume, cunoscut. Un mare articol în ziarul lui din
aceast° lun°, a spus, “Dac° biserica Catolic° sau Protestant°
g°se²te vreodat° pe Dumnezeu, acesta va sluji s° fie
penticostal, ²i s° o înve¸e. Amin. Dumnezeu nu este cunoscut
prin teologie! El este cunoscut prin na²terea din nou, fiind
n°scut din nou. Biserica Penticostal° a acceptat ²i a crezut, ²i
nu-i pas° cine crede ceva despre aceasta. Ei au acceptat-o.
Acum Diavolul a pus ni²te imit°ri acolo în°untru s° arunce
ni²te murd°rii acolo pe margine. ³i biserica Evanghelic° arat°
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c°tre murd°rii, ²i arat° peste vîrf, despre adev°rata, veritabila,
n°scut° din nou, Biseric° penticostal°, cu toate semnele ²i
minunile. Ei sînt acolo, dar Diavolul î²i are imit°rile lui, pe
care Biblia spune c° el le va avea.
ˆ† Astfel aminti¸i-v°, lui Daniel i s-a spus de c°tre Înger.
Daniel a auzit ²apte tunete, ele ²i-au emis glasurile lor. Daniel
a apucat creionul lui ²i a început s° scrie, ²i Îngerul a spus, “Tu
s° nu scrii aceasta!” Amin.
ˆ‡ Sînte¸i voi gata? S° intr°m în aceasta doar pentru
urm°toarele cinci minute. Vre¸i voi? Asculta¸i.
ˆˆ “Tu s° nu scrii aceasta!” Ioan a v°zut acela²i lucru, ²i
aceasta era deja scris în afara Bibliei; ²i avea ²apte pece¸i pe
spatele C°r¸ii, încît nici un om s° nu poat° deschide acele
pece¸i, care erau acele glasuri. Aici este Biblia, scris°, care
este o tain° ea Îns°²i. Dar pe partea din spate a Bibliei,
descoperirile i-au fost ar°tate lui Daniel, zice c° acolo erau
²apte glasuri s° fie emise; ²i nimeni nu putea deschide, nimeni
nu a ²tiut ce era. Dar Biblia a spus, ²i i-a spus lui Daniel ²i lui
Ioan, “C° în zilele din urm° aceste ²apte glasuri vor fi
cunoscute de c°tre adev°rata Biseric° real°.” Voi pricepe¸i?
Pute¸i voi vedea unde falsul ²i imitarea încearc° tot ce pot s°
¸in° oamenii mari de la locuri ca acelea?
ˆ‰ Chiar alalt°ieri, dup°-amiaz°, unul din cei mai mari
oameni evangheli²ti din întreaga lume, a ²ezut în camera mea,
plîngînd, ²i a primit Botezul Duhului Sfînt; s° fac°
aranjamente cu Billy Graham s° vin° la casa mea de îndat° ce
el vine la Louisville, eu am numele lui ²i lucrul aici, s° vin°
aici s° caute ²i s° discute despre Botezul Duhului Sfînt, ²i
puterea Lui. Acum, eu nu citez aceasta. Billy a spus, a spus
într-un loc, o femeie st°tea, plîngea, cu o gu²° mare, spunea el.
³i ceva l-a lovit, ²i el s-a repezit înainte s° se roage pentru ea.
El a zis,  “Ce s-a întîmplat cu mine?” Oh, doamne!
ˆŠ Dumnezeu, în aceste zile din urm°, o s° atrag° inimi
devotate de pretutindeni. Nu conteaz° cît de mult° imitare ²i
pleav° are Diavolul, Dumnezeu î²i va ridica Biserica Lui drept
afar° din aceasta. Aceasta va fi o pecetluire, a²a de sigur cum
stau eu în aceast° platform°. ³i ceasul este aproape. Cei reci ²i
formali se vor lecui. Evanghelia social° ²i Evanghelismul, ²i
toate aceste lucruri, sînt duse. Latura fantastic° se duce într-
un astfel de fanatism radical încît orice orb poate s-o vad°. Dar
Dumnezeu î²i trage Biserica Lui afar°!
ˆ‹ Întocmai ca marele nuf°r de ap°. Mica, mititica s°mîn¸°,
n°scut° jos de tot în fundul unei mla²tini, mocirloase, murdare,
balt° spumegat° de broa²te. ³i ea î²i croie²te drumul sus prin
mocirl°, prin tot noroiul ²i toat° spuma. ³i devine cel mai
minunat lucru în fa¸a c°ruia v-a¸i uitat vreodat°, cu o radiere
ca str°lucirea soarelui.
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‰‚ A²a este Biserica Dumnezeului celui viu, care a fost
n°scut° jos în mijlocul fanatismului ²i haosului. Dar ea ²i-a
croit drumul prin murd°rie pîn° cînd ea este în vîrful lucrului,
doar a²teptînd dup° aripile ei pentru zbor. “Mul¸i vor alerga
încoace ²i încolo; ²i oamenii care î²i cunosc Dumnezeul lor vor
face fapte de vitejie în ziua aceea!” Descoperirile lui
Dumnezeu pentru Biserica Lui! Stai lini²tit°, Turm° mic°,
r°mîi pozi¸ional unde e²ti. A²a cum Sora Gertie ²i Sora Angie
obi²nuiau s° cînte aici, “Continua¸i s° v° ¸ine¸i.” Nu v°
îngrijora¸i! Dumnezeu a²teapt°, ²i încearc°, ²i preseaz° s°
ajunge¸i la taina lui Dumnezeu descoperit° la Biserica Lui.
Aceea este ceea ce ¸ine înapoi Venirea lui Cristos acum, marele
Mileniu, este aceast° mare putere supranatural° care într-
adev°r zace adormit° în Biseric°.
‰ƒ Mul¸i b°rba¸i stau la amvon în aceast° diminea¸°,
predicînd o Evanghelie social°, dar jos în inima lui el crede
cu adev°rat. ³i, frate, el are puterea s° O predice. Ceea ce
vrea el s° vad° este s° pun° aceast° putere în frumuse¸ea ei.
A²a de mul¸umitor s° vad° c° aceasta vine la îndeplinire! A²a
de bucuros s° o vad° manifestat°, Descoperirea lui Isus
Cristos!
‰„ “Isus,” a spus Biblia, “El este acela²i ieri, azi, ²i în veci.”
Dumnezeu, în mila Lui infinit°. Prin Cuvîntul S°u, nu vreun
ceva misterios despre ceva care este fanatic, ci prin predicarea
Cuvîntului, El se manifest° pe Sine, cel înviat, Domnul Isus
cel viu; f°cînd tocmai acelea²i lucruri pe care El le-a f°cut
cînd El a fost aici pe p°mînt, El le face din nou în puterea ²i
manifestarea Lui. “³i dac° Eu voi fi în°l¸at de pe p°mînt, Eu
voi atrage pe to¸i oamenii la Mine,” cu inim° fl°mînd°,
oameni buni.
‰… Marele consiliu de întîlnire, nu cu mult timp în urm°,
1958^Mie mi s-a cerut ieri s° reprezint lucrarea
supranatural° a lui Dumnezeu înaintea a ²ase sute ²i ceva de
delega¸i din toat° lumea, dac° Dumnezeu z°bove²te pîn° în
1958, s° fiu în Boston, Massachusetts. Unul dintre lucr°tori,
un om mare cu Evanghelia general°, David DuPlessis, a zis,
“Frate Branham, cînd to¸i delega¸ii din lume sînt aduna¸i
laolalt°, ²i na¸iunile Cre²tine de pretutindeni sînt adunate
laolalt° la acest mare consiliu mondial,” a spus, “doar
vorbirea Cuvîntului, ²i puterea s° descopere Duhul Sfînt
venind prezent,” el a zis, “evangheli²ti de pretutindeni vor
mi²una în°untru.” ³i cînd ei ob¸in o credin¸° s° tr°iasc° o
Evanghelie adev°rat°, aceasta va încheia vremurile
Neamurilor ²i va scurge în°untru a Doua Venire a Domnului
Isus. Dumnezeu nu poate s° fie drept ²i s° lase inimi cinstite
s° zac° acolo afar° ²i s° se pr°jeasc° în iad pentru aceasta. El
trebuie s° fie drept, ²i El trebuie ca s° o duc° la ei, cumva.
Noi sîntem în ultima zi!
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Descoperirea lui Isus Cristos,^Dumnezeu i-a dat-o
lui, ca s° arate slujitorilor lui lucruri^în scurt°
vreme trebuie s° se împlineasc°; ²i el a trimis ²i le-a
f°cut de cunoscut prin îngerul lui^

‰† Un înger! Cum o va face El de cunoscut? Dumnezeu a dat
Descoperirea lui Isus Cristos unui slujitor, profet, pe insula
Patmos, “O declar° printr-un înger”! Amin. Eu sper c° voi o
vede¸i. Nu este El minunat?
‰‡ Urm°ri¸i ce face Ioan. Doar s° citim un alt verset, ²i noi
vom încheia.

Cine a m°rturisit despre Cuvîntul lui Dumnezeu,^
‰ˆ Nu era jos în vreo furie, el nu st°tea acolo înapoi cu o
Evanghelie social°. El a stat drept cu Cuvîntul. El a purtat
m°rturie! Cum poate el s° poarte m°rturie f°r° s° fie Cuvîntul
manifestat despre ceea ce el predic°, dac° Cuvîntul este o
s°mîn¸°? Iar s°mîn¸a va produce! Cum pot eu s° spun c° acolo
este un cîmp de porumb dac° s°mîn¸a nu produce exact
porumb? Este asta adev°rat? Dumnezeu depunea m°rturie prin
Ioan, c° el predica Cuvîntul lui Dumnezeu.

^depus m°rturie^cuvîntul^o m°rturie despre
Isus Cristos, ²i despre^lucrurile pe care el le-a v°zut.

Binecuvîntat este cel ce cite²te,^
‰‰ Cî¸i vor o binecuvîntare? Atunci citi¸i-L! Nu este asta
minunat?

Binecuvîntat este cel ce cite²te, ²i cei care aud
Cuvîntul ²i despre profe¸ie, ²i ¸in acele lucruri care
sînt scrise în ele: c°ci timpul este aproape.

‰Š Oh, doamne, dac° noi am putea intra în aceasta chiar
acum! Privi¸i! Cînd este timpul aproape? Cînd Descoperirea lui
Isus Cristos a fost descoperit° la Trupul lui Cristos, ²i Cristos a
fost descoperit, nu mort, ci viu, tr°ind în Biserica Lui, f°cînd
acelea²i lucruri pe care El le-a f°cut, aceea²i slujb°, aceea²i
Evanghelie, acela²i semn, Cristos cel înviat, cînd El este
descoperit de c°tre îngerul Lui în Biseric°, atunci timpul este
aproape. ³i nici o dat°, din ziua aceea pîn° în aceasta, nu a fost
vreodat° descoperit° taina lui Isus Cristos pîn° în ace²ti ultimi
cî¸iva ani. Atunci, timpul este aproape!
‰‹ Urm°ri¸i lumea în natura ei. Atomicul, hidrogenul,
cobaltul, toate bombele ²i lucrurile pe care ei le au; întreaga
lume tremur°, totul se clatin° ²i tremur°. Toat° natura geme.
Voi ²ti¸i asta. Eu ²tiu asta. Pentagonul ²tie asta. Rusia ²tie asta.
Anglia ²tie asta. Lumea o ²tie. Timpul este aproape! Ce face
natura s° se înfioare în felul în care o face? Pentru c° timpul
este aproape!
Š‚ Biserica este în izb°virea Ei, este un model perfect despre
Israel în izb°virea lor, cînd Israel ²i-a luat pozi¸ia lui pe purul,
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sfîntul, Cuvînt al lui Dumnezeu neamestecat. Acesta urma s°
se ridice ²i s°-²i ia mar²ul. Moise a condus pe copiii lui Israel;
cu o pîine mic°, pîine pe vîrful capului lor fr°mîntat°, Kosher;
²i ei au m°r²°luit spre Marea Ro²ie. C°rarea lui Dumnezeu i-a
condus drept sus la Marea Ro²ie. P°i, el a spus, “Acum cum o
s° ajungem noi dincolo?”

Šƒ ³i cineva s-a uitat înapoi, ²i a spus, “Privi¸i, venind acolo,
praful este suflat. Acolo sînt mii de mii de care ale lui Faraon
chiar în spatele nostru!” Acea mul¸ime amestecat° care a mers
cu ei, a început s° se înfioare ²i s° tremure, care a urmat, în
final au pierit cu ceata t°g°duitoare a lui Core. F°r° îndoial°
c° tocmai natura dealurilor s-a zguduit, urmînd s° vad° unul
din cele mai sîngeroase masacre pe care le-a¸i v°zut vreodat°.
Un s°rman, grup micu¸, de oameni neajutora¸i stînd acolo pe
malul m°rii. Copila²i retr°gîndu-se spre mama lor, ¸inîndu-i
rochia. S°rmanul tat° b°trîn aplecîndu-se c°tre b°iatul lor,
plîngînd, spunînd, “Fiule, eu mi-am tr°it zilele, dar mi-e
groaz° s° te v°d c° te duci. Uite, acolo vin!” Toat° natura, care
este însp°imîntat° de moarte, chiar florile ²i pomii, ²i toate
celelalte, se tem de moarte. Natura s-a însp°imîntat ²i a gemut,
²i s-a cl°tinat sub picioarele lor, cînd ei au v°zut acel masacru
sîngeros venind.

Š„ Ce f°cea Dumnezeu? Oh, ce leg°tur°! Ei nu ²i-au dat
seama, c° atîrnînd drept acolo st°tea o Putere supranatural°,
Aureola lui Dumnezeu, un Stîlp de Foc atîrnînd acolo, care
st°tea între ei ²i acel vr°jma² cînd venea timpul s° stea.

Š… Natura tremurînd, marea a început s° devin° nervoas°,
luna a privit în jos ²i s-a însp°imîntat, p°s°rile au zburat de la
priveli²te, animalele au fugit înapoi. “Oh, ce ucidere f°r° sfîr²it
de milioane de oameni vor muri în cîteva minute.” Iar ei to¸i
gemeau.

Š† Dar ce f°ceau ei? Ei urmau c°rarea lui Dumnezeu. Aceasta
p°rea o prostie, aceasta p°rea nebunie, dar ei umblau în
Lumin°. Amin. Umblînd în Lumin°! V° aminti¸i c° noi
obi²nuiam s° cînt°m cîntarea aceea?

Noi vom umbla în Lumin°, acea frumoas°
Lumin°,

Veni¸i unde pic°turile de rou° de mil° sînt
str°lucitoare;

Str°luce²te peste tot în jurul nostru ziua ²i
noaptea,

Isus, Lumina lumii.

Š‡ El a înviat din mor¸i, El este aici înaintea noastr°, El a
ar°tat semne ²i minuni, infailibilitate; nu ceva lucru fanatic; ci
semnul ²i minunea final°, c° El este cu noi ²i El ne conduce
înainte. ³i noi mergem într-un loc.
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Šˆ ³i acolo atîrn° bombe, acolo atîrn° bombe cu cobalt. Oh,
doamne! ³i o proclama¸ie se ridic° acum s° opreasc° toate
interdenomina¸iunile ²i s° le consolideze într-una, m°rea¸°,
Biseric° mare Evanghelic° a Protestan¸ilor, care va coopera ²i
se va uni cu Catolicismul, ca s° combat° Comunismul. Aceasta
este lucrarea Diavolului. Da, domnule! Dumnezeu niciodat° nu
a asociat pe sfin¸i ²i biserica lui Satan împreun°. Dumnezeu
conduce Biserica Lui, ²i El nu se a²teapt° ca lideri politici s°-i
conduc°, nici m°car politica bisericii. Fiecare om care este
n°scut din Duhul lui Dumnezeu este liber. Amin.

Š‰ Aici este ea, chiar sus aici la sfîr²it acum. Oamenii au
început s° priveasc° în jur, “P°i, ce putem noi face? Ce putem
noi face?” Oh, cît de nesocotit este s° spui, “Ce putem noi
face?” Doar privi¸i la Acel care conduce. Amin.

ŠŠ Ce vom face noi? Frate, tu care ai trecut vîrsta de treizeci
de ani. Sor°, tu care e²ti cu p°rul c°runt, ²i tata ²ezînd lîng°
tine. Voi care sînte¸i bolnavi ²i suferinzi. Voi privi¸i chiar la
mîna voastr°. De fiecare dat° cînd v° uita¸i unul la altul, voi
²ti¸i c° un lucru este cert, voi urmeaz° s° muri¸i. De fiecare
dat° cînd auzi¸i o ambulan¸° c° merge jos pe drum, ea vorbe²te
“moartea este chiar înaintea voastr°.” De fiecare dat° cînd
trece¸i pe lîng° un cimitir ²i vede¸i un mormînt, el zice,
“moartea este înaintea voastr°.” De fiecare dat° cînd vede¸i c°
vine o zbîrcitur° pe fa¸a voastr°, sau un p°r c°runt, sau un
um°r aplecat, el spune, “moartea este înaintea voastr°.” Oh,
dar cît de fericit poate s° stea Cre²tinul chiar pe marginea
m°rii moarte!

Š‹ Moise ²i-a întors fa¸a c°tre Dumnezeu ²i el a început s° se
roage! Acel Stîlp de Foc a coborît, a stat între ei ²i primejdie.
Întuneric pentru ei; dac° voi refuza¸i Lumina, ea se va schimba
în întuneric de fiecare dat°. ³i aceasta a fost întuneric pentru
ei; dar a fost ordin de mar² pentru ace²tia s° mearg° înainte. ³i
cînd ei au ajuns la mare, marea s-a deschis. Un vînt mare de
r°s°rit a venit chiar din direc¸ia în care ei erau, mergînd peste
vîrful capetelor lui Faraon, s-a coborît ²i a fug°rit marea
înapoi. ³i marea s-a speriat pentru c° Dumnezeu a rînduit o
c°rare prin ea. Dumnezeu î²i ar°ta dragostea Lui c°tre copiii
Lui. Lui îi place s° v° aduc° într-un loc strîmt uneori, astfel ca
El s° se poat° doar manifesta pe Sine.

Precum un p°stor a spus odat°, c° el “a rupt piciorul oii.”

 “Pentru ce ai f°cut tu asta?”

‹‚ A spus, “A²a ca s° o pot hr°ni, s° o iubesc, ²i s°-i dovedesc
c° o iubesc.” Ia te uit°. A zis, “Atunci ea m° va urma.”

^lucruri care trebuie în scurt° vreme s° se
împlineasc°; ²i^le-a f°cut cunoscut prin mîna lui^
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Ioan c°tre cele ²apte biserici care sînt în Asia: Harul
s° fie cu voi, ²i pacea s° v° fie înmul¸it°, (oh, doamne),
de la Cel care este,^cel care era, ²i cel care urmeaz°
s° vin°;^

‹ƒ Isus! Ce? Trei lucruri: “Care era, care este, care urmeaz° s°
vin°; acela²i ieri, azi, ²i în veci.” Pu¸in mai tîrziu în Scripturi,
capitolul urm°tor, El a spus^Acum gîndi¸i-v° la aceasta! El
a spus:

Eu sînt cel ce a fost mort, ²i este viu din nou pentru
totdeauna,^²i am cheile^Nu vreo biseric°, Petru
sau catedrala lui, sau Roma, sau un Episcopalian, sau
orice este acesta, are o cheie; aceea este cheia la
p°rt°²ie. Ci Eu am cheile mor¸ii ²i iadului. Amin.

‹„ Oh, nu Îl iubi¸i voi ast°zi? El are cheia la bucuria voastr°,
El are cheia la fericirea voastr°, El are cheia eliber°rii voastre
din mormînt. “Eu am cheia mor¸ii ²i a iadului, Hades. Eu pot
descuia supranaturalul, Eu pot descuia naturalul. Eu am cheia
mor¸ii ²i iadului aici în mîna Mea.” Oh, acolo este un izvor
deschis! Veni¸i, lua¸i din apele Vie¸ii, gratuit!

Exist° un izvor umplut cu Sînge,
Tras din vena lui Emanuel,
Cînd p°c°to²ii plonjeaz° dedesubt de

rev°rsare,
Î²i pierd toate petele vinov°¸iei lor.

‹… Cînd tu vii înapoi sus de Acolo, frate, tu nu va trebui s° iei
cuvîntul unui rabin, preot, sau al unui predicator. În inima ta
exist° ceva care te-a potolit pentru o p°rt°²ie, exist° ceva care
a f°cut s° treac° toate lucrurile vechi, ²i lucrurile atunci au
devenit noi. Exist° ceva care te iube²te acolo, ²i ceva ce este în
inima ta. Pavel a spus, “Nu exist° nimic perfect, nimic viitor,
nici boal°, sau primejdie, nimic nu ne-ar putea vreodat°
desp°r¸i de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus.”
Nici o bîrfire, nici urcu²uri, nici coborî²uri, sau nimic altceva,
nimic nu ne poate desp°r¸i vreodat° de dragostea lui
Dumnezeu care este în Cristos Isus. Boal°, întristare, foamete,
gîlceav°, neîn¸elegeri în biseric°, deosebire de p°rere, nu
conteaz° ce este aceasta, nimic nu ne poate desp°r¸i vreodat°
de dragostea lui Dumnezeu.
‹† Nu vre¸i s° plonja¸i ast°zi, în timp ce ne rug°m? Aceast°
sor°, ai vrea s° vii aici doar un minut în timp ce ne aplec°m
capetele noastre într-un cuvînt de rug°ciune. Doar înainte s°
ne rug°m, m° întreb dac° cineva în biseric°, grupul mic de aici
în aceast° diminea¸°, ar spune, “Frate Branham, aminte²te-m°,
eu îmi ridic mîna.”
‹‡ Îmi pare r°u c° eu a trebuit s° scurtez mesajul, în aceast°
diminea¸°, în felul în care am f°cut-o. Îns° avem doar cîteva
minute, pentru c° eu trebuie s° fiu într-un alt loc într-un timp
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scurt. ³i eu^Un alt serviciu se apropie, ²i eu trebuie s° plec
imediat. Iar eu vreau s° m° rog pentru bolnavi înainte de a
pleca.
‹ˆ Dar chiar în timp ce sînte¸i voi aici, sînte¸i voi convin²i?
A¸i trecut voi cu adev°rat de la moarte la Via¸°? Este numele
vostru într-adev°r^eu vreau s° spun, într-adev°r amintit?
Este el în Cartea lui Dumnezeu ast°zi? ³i, oh, sînte¸i voi
împ°ca¸i cu Dumnezeu? ³i lumea ²i toate lucrurile vechi au
trecut, ²i totul a devenit nou? Exist° ceva real, regal, bogat,
fr°¸esc, evlavios în inima voastr° care voi ²ti¸i c° lumea nu v°
poate da? Iubi¸i voi pe p°c°to²i atît de mult încît atunci cînd
vorbi¸i cu ei voi deveni¸i unul din ei? Pavel a spus c° el ²i-ar da
via¸a, el ar fi un lep°dat, dac° Dumnezeu ar salva m°car pe
unii dintre prietenii lui p°c°to²i; cu alte cuvinte, poporul lui,
Iudeii care erau împotriva lui. Este acela felul de religie pe
care tu îl ai în aceast° diminea¸°, prietene? Dac° nu este, exist°
un Izvor, care este tot umplut cu Sînge, tras din vena lui
Emanuel, prin credin¸° (singurul fel în care o pute¸i face),
acolo p°c°to²ii î²i plonjeaz° sufletele lor chiar dedesubtul
acelei rev°rs°ri, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. [Por¸iune
goal° pe band°_Ed.] Ce se întîmpl°? Pierde¸i toate petele
vinov°¸iei voastre. Aceasta a r°mas în urma voastr°, a²a cum
armata lui Faraon a fost r°mas° în urma lui Israel.
‹‰ Urma¸i instruc¸iunile, nu emo¸iile; instruc¸iunile. Dac°
Moise ar fi urmat emo¸iile poporului, ei ar fi fugit peste tot prin
mun¸i, ¸ipînd, ²i armata lui Faraon i-ar fi prins. Dar ei au urmat
instruc¸iunile. Dumnezeu a spus, “Sta¸i lini²ti¸i acum, ²i vede¸i
slava lui Dumnezeu. Doar sta¸i lini²ti¸i. Voi nu trebuie s° v°
agita¸i, sta¸i lini²ti¸i ²i vede¸i slava lui Dumnezeu. Pentru c°, în
aceast° zi Dumnezeu se va lupta, ²i voi ve¸i sta lini²ti¸i.” Ei doar
au p°²it dincolo de mare. Apoi cei_cei net°ia¸i împrejur, acei
imitatori încercînd s° fac° a²a, s-au înecat în mare.
‹Š Tat°, Dumnezeule, aceast° mic°, turm° micu¸° de aici în
aceast° diminea¸°, dar exist° b°rba¸i ²i femei adev°ra¸i stînd
aici care sînt copiii T°i, care Te cred ²i Te iubesc. Eu m° rog,
Dumnezeule, pentru ei. Poate c° unii din ei nu Te-au acceptat
niciodat° înc°, nu au avut niciodat° într-adev°r experien¸a ca
toate lucrurile vechi fire²ti ale lumii s° moar°, ei au tr°it doar
pe m°rturisirea unei biserici, ei au spus oamenilor, ²i au spus
altora. Poate c° ei au fost boteza¸i sau ceva în_în articol
Cre²tin, dar niciodat° nu au fost cu adev°rat mîntui¸i. Ei nu
²tiu într-adev°r ce este aceasta. Poate c° ei au fost doar
emo¸iona¸i mintal, Cre²tini declara¸i intelectual, crezînd c° ei
sînt în ordine, printr-un sentiment. Unde, “Exist° o cale care
pare dreapt° unui om,” pare c° aceasta este corect°, tu o ai,
“dar sfîr²itul ei sînt c°ile mor¸ii.”
‹‹ Dumnezeule, las° ca fiecare b°rbat ²i femeie, b°iat sau
fat°, s°-²i cerceteze inima lor în acest timp; nu ei, ci las° ca
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Duhul Sfînt s°-i cerceteze. ³i ei se vor împ°ca în inima lor,
“Da, eu cred c° am fost gre²it. Eu într-adev°r înc° nu am ajuns
în acel loc, la care toate lucrurile acelea au trecut. Acum,
acum, Tat°, eu Te accept chiar acum s° fii ajutorul meu în timp
ce Tu ba¸i la inima mea. Tu înc° m° chemi, sau Tu nu mi-ai
vorbi în felul acesta.” ³i fie ca ei s°-²i ridice mîinile, nu c°tre
mine; ci c°tre Tine. ³i, prin a face astfel, s° zic°, “Din aceast°
zi înainte, Doamne, eu m° duc pe mine însumi sus la rîul de
lep°dare de sine. Eu m° duc pe mine însumi sus la rîul mor¸ii.
Acolo eu plonjez dedesubt, s° pierd fiecare pat° care este gre²it
la mine; toate obiceiurile mele, ²i necur°¸ia, ²i gîndurile mele,
toate diferen¸ele mele, certurile ²i argumentele mele,
temperamentele, ²i_²i toate aceste lucruri. Eu doar le plonjez
drept dedesubtul rev°rs°rii, încît, cînd eu vin sus, eu vreau s°
m° simt întocmai cum Evanghelia a spus c° eu ar trebui: curat,
gata, cu o inim° pur°, iubire adev°rat° pentru semenul meu.
Nu conteaz° cît de cruzi sînt ei, eu totu²i îi iubesc. Eu vreau s°
intru într-o p°rt°²ie cu Tine pîn° cînd eu simt c°tre vr°jma²ii
mei a²a cum Tu sim¸i; pîn° cînd într-adev°r eu cunosc aceasta,
Doamne.” Pentru c°, noi nu ne putem juca cu aceasta acum,
este prea tîrziu. Noi am putea fi du²i dup° ziua de azi. Noi am
putea fi du²i dup° cinci minute de acum, noi s° nu mai avem
niciodat° o alt° ²ans°. ³i, Dumnezeule, las° ca b°rba¸ii ²i
femeile s° se gîndeasc° la aceasta solemn, ²ezînd în aceast°
mic° biseric° ast°zi, pentru c° noi o cerem în Numele lui
Cristos.
ƒ‚‚ ³i în timp ce capetele voastre sînt aplecate, m° întreb dac°
acolo va fi unul s° v° ridica¸i mîna, ²i s° spun°, “Dumnezeule,
aminte²te-m°, eu sînt cel ce vrea acea experien¸° cu Tine. Eu
îmi ridic mîna.” Acum, dac° voi nu ave¸i acea adev°rat°
asigurare pozitiv°, doar ridica¸i-v° mîna. Dumnezeu s° v°
binecuvinteze, deasemeni. Dumnezeu s° te binecuvinteze,
doamn°. Acum, oricine care nu este pozitiv, voi ave¸i^
Dumnezeu s° te binecuvinteze, domnule. Dumnezeu s° te
binecuvinteze, sor°. Acum ceva^Dumnezeu s° te
binecuvinteze, fratele meu. Dumnezeu s° te binecuvinteze, sora
mea. Tu nu e²ti cu adev°rat pizitiv^Vede¸i, ori de cîte ori
trece¸i prin, frate, natura, tot ceea ce voi sînte¸i este schimbat.

“Oh, da, eu cred, Frate Branham.”
ƒ‚ƒ Dar dac° aceasta este doar o afacere intelectual°, voi
crede¸i deoarece voi ave¸i o minte s° crede¸i, aceea nu este cea
despre care eu vorbesc acum. Eu vreau s° spun, c° dac° voi cu
adev°rat a¸i fost mîntui¸i, voi a¸i fost sigila¸i prin iubirea
Etern° a lui Dumnezeu, încît voi pute¸i iubi pe oamenii care sînt
de neiubit pentru voi, ²i într-un astfel de loc încît voi pute¸i sta
înaintea lor, s° le ¸ine¸i mîinile; ²i nu_nu cu fanatici, sau
fanatism, mai degrab°, ci cu o inim° într-adev°r dreapt°, a²a
încît el o poate sim¸i. El ²tie dac° tu te prefaci sau nu. Apuc°-i
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mîna lui, ²i spune-i, “Scumpe frate preaiubit, eu_eu_eu am
fost în gre²eal°, eu_eu m° rog ca tu s° m° ier¸i. Eu_eu te
iubesc.” ³i cu felul acela de atitudine, po¸i tu cu adev°rat s°
faci asta din inima ta? Po¸i tu? Po¸i tu s° pui de-o parte toate
lucrurile lumii, doar s°-i sluje²ti Lui? Devine El locul întîi în
via¸a ta? Dac°-i a²a, fii binecuvîntat; ²i binecuvînt°rile Lui vor
fi peste tine. Dac° nu, accept°-L chiar acum; ²i El te va
binecuvînta, ²i binecuvînt°rile Lui vor fi peste tine. N-ai vrea tu
mai degrab° ca El s°-¸i zîmbeasc°? Eu mai degrab° a² vrea ca
El s°-mi zîmbeasc°, ²i fiecare persoan° din lume s° m° urasc°.
Desigur, eu cred c° dac° El îmi zîmbe²te ²i m° iube²te, oamenii
m° vor iubi, deasemeni; to¸i copiii Lui m° vor iubi. ³i El m° va
aranja într-o astfel de stare încît eu s° pot iubi pe cel de neiubit,
a²a cum a f°cut El, pentru c° Duhul Lui ar fi în mine.
ƒ‚„ Înc° o dat° înainte de a ne ruga. Dac° exist° vreunii care
nu ²i-au ridicat mîinile, ²i vor s° fie aminti¸i în rug°ciune,
atunci pune¸i-v° sus mîna. Dumnezeu s° te binecuvinteze,
frate. Dumnezeu s° te binecuvinteze, frate. Dumnezeu s° te
binecuvinteze, frate. Dumnezeu s° te binecuvinteze, frate.
Dumnezeu s° te binecuvinteze, sor°. Dumnezeu s° te
binecuvinteze, frate. Asta-i adev°rat. În regul°. Dumnezeu s°
te binecuvinteze, fiule. Acum, El v° vede. Acolo se ia o
eviden¸° chiar în aceast° diminea¸°.
ƒ‚… Voi însemna¸i cuvintele mele, dac° voi m° clasa¸i, ²i (care,
prin onoare voi spune¸i aceasta, ²i prin dragoste) voi m° clasa¸i
de a fi v°z°torul lui Dumnezeu, (aminti¸i-v°, aceasta este în
C°r¸ile Cerului), El este prezent. Nu v-ar place s° tr°i¸i acolo
unde voi sînte¸i con²tien¸i c° lumea nev°zut° este chiar cu voi
tot timpul? S° v° da¸i seama, cînd voi umbla¸i aici afar° ²i v°
urca¸i în ma²ina voastr°, Îngerii î²i iau pozi¸ia lor al°turi de
voi. Cînd merge¸i sus acolo la acel om, atît de neiubit pentru
voi, încît Duhul Sfînt st° chiar deasupra voastr°, ²i Îngeri
peste tot în jurul vostru.

“Este asta adev°rat, Frate Branham?”
ƒ‚† Biblia a spus a²a. “Îngerii lui Dumnezeu sînt încadra¸i, sînt
în tab°r° în jurul acelora.” Ei nu se duc înapoi în Cer; ei
t°b°r°sc acolo. Ei sînt trimi²i în misiuni s° v° p°zeasc° de-a
lungul c°l°toriei vie¸ii. Oh, nu este aceea minunat?
ƒ‚‡ Acum, Tat° Ceresc, timpul nu ne va permite. Noi sim¸im
Duhul T°u doar mi²cîndu-se prin noi. ³i noi Te iubim, pentru
c° Duhul Sfînt iube²te Cuvîntul. El intr° în Cuvînt, ²i El ia
Cuvîntul ²i Îl descoper°, Îl deschide. Cu alte cuvinte, El
descoper° pe Isus prin Cuvîntul S°u. Pentru c°, “La început
era Cuvîntul, ²i Cuvîntul era cu Dumnezeu. ³i Cuvîntul a fost
f°cut trup, care este Cristos.” ³i acum Cuvîntul se întoarce
drept înapoi ²i descoper° din nou, ²i manifesteaz° pe Cristos
cel înviat, nu unul istoric.
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ƒ‚ˆ O Dumnezeule, fie ca Biserica s° vad° asta în aceast°
diminea¸°, c° aceasta este o descoperire, Cuvîntul aducînd
aceasta la Via¸°, Cuvîntul Însu²i descoperind pe Domnul Isus
cel înviat. Iar El este în mijlocul nostru, a²teptînd pentru un
timp pîn° cînd noi to¸i s° fim prin²i împreun°, ²i El ne poate
m°r²°lui în Mileniu, triumfînd ca un victorios în victorie.

ƒ‚‰ O Dumnezeule, binecuvinteaz° pe aceia care ²i-au ridicat
mîinile. Ei doresc acea via¸° dr°g°la²° de consacrare deplin°,
sfin¸it°, umplut° cu Duhul Sfînt, dedicat° lui Dumnezeu,
sp°lat° în Sînge. Ei tînjesc dup° ea. Ei a²teapt° acum. ³i fie ca
Tu, nu prin vreun alt mijloc, ci fie ca Duhul Sfînt doar s°
coboare. ³i cînd ei se duc afar° de aici, fie ca ei s° afle c° toate
lucrurile acelea de care ei s-au ag°¸at odat° sînt duse; fie ca ele
s° fie l°sate în urm°, moarte. Fie ca ei s° se duc° afar° în
aceast° diminea¸°, smeri¸i, blînzi, Cre²tini iubitori cu credin¸°,
crezînd. Fie ca ei s° tr°iasc° a²a de consacra¸i fa¸° de Tine, ca
la sfîr²itul vie¸ii lor ei s° vin° la Tine avînd aceast° asigurare,
c° ei au trecut de la moarte la Via¸°, ²i c° ei cunosc pe Cristos
în Puterea învierii Lui. Pentru c°, nu de parc° El era doar o
liter°, sau un cuvînt, sau un ciclu, sau de timp; ci c° El este viu,
timpul prezent, Isus Cristos înviat tr°ind în via¸a lor. Acord°
aceasta, Doamne. Noi o cerem în Numele Lui, ²i pentru slava
Sa. Amin.

Tîlharul murind s-a bucurat s° vad°
Acel izvor în^(Cum este cu mine?)^zi.

(Voi v° bucura¸i de aceasta?)
³i acolo fie ca eu, de²i tic°los ca el,
S°-mi sp°l toate p°catele.
S°-mi sp°l toate p°catele^(Cînd a f°cut-o

El? Poate chiar acum.)
El a sp°lat^(“Da, eu i-am m°rturisit Lui, eu

i-am spus Lui c° am tînjit dup° aceasta.”
Atunci El le-a sp°lat de tot)^de tot;

³i acolo fie ca eu, de²i tic°los ca el,
S°-mi sp°l toate p°catele de tot.

ƒ‚Š Nu este El minunat? V° sim¸i¸i voi cu adev°rat cura¸i în
sufletul vostru, sim¸i¸i toat° osîndirea^Cî¸i sim¸i¸i aceea,
vre¸i s° v° ridica¸i mîna ca o m°rturie pentru persoana care
²ade lîng° voi, “Toate p°catele sînt duse, acestea sînt toate sub
Sînge acum. Eu m° simt foarte bine privitor la aceasta. Am
crezut eu în Domnul Isus”?

De cînd prin credin¸° am v°zut acel ²uvoi^
(Prin ce? Prin credin¸° am v°zut acel ²uvoi)

Pe care r°nile Tale curgînd îl procur°,
R°scump°r°toarea dragoste a fost subiectul

meu,
³i va fi pîn° voi muri.
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În regul°, cu to¸ii împreun°.
De cînd prin credin¸° am v°zut acel ²uvoi
Pe care r°nile Tale curgînd îl procur°,
R°scump°r°toarea^(nu lucruri, nu

lucruri)^a fost subiectul meu,
³i va fi pîn° voi muri.
³i va fi pîn° voi muri,
³i va fi pîn° voi muri;
R°scump°r°toarea dragoste a fost subiectul

meu,
³i va fi pîn° eu^

Înceti²or, dac° tu vrei, sor°.
ƒ‚‹ Care va fi subiectul vostru? “Unde exist° limbi, ele vor
înceta; unde exist° profe¸ie, aceasta va da gre²; unde exist°
cuno²tin¸°, aceasta va disp°rea. Noi cunoa²tem în parte, noi
vedem în parte, noi profe¸im în parte. Dar cînd noi vedem fa¸°
în fa¸°, atunci noi vom cunoa²te a²a cum sîntem noi cunoscu¸i.
Cînd acel ce este des°vîr²it a venit, atunci ceea ce este în parte
va fi îndep°rtat; perfecta, r°scump°r°toarea, dragoste
neamestecat° a Duhului Sfînt, într-un suflet omenesc care a
trecut de la moarte la Via¸°.”
ƒƒ‚ Oh, eu m° simt foarte bine. Voi nu? La cî¸i v-ar place s°
cînta¸i o cîntare veche cu mine? V-ar place s-o face¸i? Una pe
care noi obi²nuiam s° o cînt°m cu ani în urm° cînd acolo nu
era nimic decît rumegu² în biseric°. Fiecare venea în°untru,
²edea jos, nu discutau, fiecare tot atît de lini²ti¸i cît puteau s°
fie, ²ezînd, meditînd. Pianista venea afar°. Eu eram în camera
de rug°ciune, studiind. Aceasta a venit afar°:

Jos la cruce unde Mîntuitorul meu a murit,
Jos acolo pentru cur°¸irea de p°cat eu am

plîns;
Acolo inimii mele Sîngele i-a fost aplicat;
Slav° Numelui S°u!

ƒƒƒ V° aminti¸i de acele zile? Duhul Sfînt cobora jos în acea
blînde¸e ²i iubire, a convins p°c°to²ii, ²i ei veneau la cruce. S°
o cînt°m doar acum, fiecare dintre noi. Cî¸i o cunoa²te¸i? S° o
cînt°m acum, doar în stilul de mod° veche acum. În regul°.

^la cruce unde Mîntuitorul meu a murit,
Jos unde pentru cur°¸irea de p°cat am plîns;
Acolo inimii mele Sîngele i-a fost aplicat;
Slav° Numelui S°u!
Slav° Numelui S°u pre¸ios!
Slav° Numelui S°u pre¸ios!
Acolo inimii mele Sîngele i-a fost aplicat;
Slav° Numelui S°u!

M° întreb dac° voi a¸i putea s° v° apleca¸i capul un minut.
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Eu sînt atît de uimitor mîntuit de p°cat,
(tu e²ti?)

Isus a²a de dulce r°mîne înl°untru,
Acolo la cruce unde El m-a luat în°untru;

(oh, doamne!)
Slav° Numelui S°u!

ƒƒ„ Acum doar apleca¸i-v° capetele ²i ruga¸i-v°. “Atunci, slav°
la al Lui^” Gîndi¸i-v° cît de bun a fost El cu voi, multele
încerc°ri prin care voi a¸i trecut. Cînd copila²ul vostru a fost
bolnav, Dumnezeu l-a vindecat. Cînd voi z°cea¸i acolo în
spital, oricare, a²teptînd dup° voi, ce s-a întîmplat? Cine va
trecut dincolo? “Eu sînt Domnul care Te vindec.” V° aminti¸i
ce a¸i spus cînd a¸i pornit în camer°? V° aminti¸i cînd v-a¸i
gîndit în noaptea aceea c° voi a¸i avut^a¸i avut un atac de
inim°? O Dumnezeule! Ce a f°cut El?

Slav° pre¸iosului S°u Nume!
Slav° pre¸iosului S°u Nume!
Acolo la cruce unde El m-a luat în°untru,

(v-a luat la cuvîntul vostru)
Slav° Numelui S°u!

ƒƒ… Acum s° fredon°m. “Slav° lui^” Acum întinde¸i-v°
drept acolo spre persoana care ²ade aproape de voi, lua¸i-i
mîna, ²i spune¸i, “Dumnezeu s° te binecuvinteze, frate.
Dumnezeu s° te binecuvinteze, sor°. Eu sînt a²a de bucuros c°
eu sînt un Cre²tin. Tu nu?” Da¸i mîinile cu cineva care ²ade
lîng° voi.

Acolo la cruce unde El m-a luat în°untru;
Slav° Numelui S°u!

ƒƒ† Mie_mie doar îmi place s° m° simt în felul acesta. Îmi
place s° m° închin lui Dumnezeu în t°cere ca aceasta. Ceva
care are ceva în¸eles adev°rat la aceasta. Doar s° simt c° Ceva
este aproape! Ce s-a întîmplat? La chemarea la altar cînd acei
p°c°to²i l-au acceptat pe Cristos, Îngerii s-au ridicat de pe
locurile lor. Vede¸i, asta este ceea ce v° face s° v° sim¸i¸i în
felul acesta. Crezi tu aceasta, Frate Hickerson?

Oh, slav°^(Aceasta este închinare, cînd
sufletul se închin° lui Dumnezeu. Cuvîntul
a mers înainte, vede¸i, Duhul Sfînt este o
binecuvîntare ²i ud° acum.)

^Nume pre¸ios!
Acolo inimii mele Sîngele i-a fost aplicat;
Slav° Numelui S°u!

ƒƒ‡ Tat°l nostru Ceresc, a²a cum frumoasa, sfînta Prezen¸° a
Duhului Sfînt acum stînd aici binecuvîntînd copiii Lui, de
multe ori El a trebuit s°-i corecteze, “Pentru c° fiecare fiu care
vine la Dumnezeu, trebuie mai întîi s° fie pedepsit ²i încercat,
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s° primeasc° instruire de copil, dojeneli,” f°r° nici o excep¸ie;
fiecare. Dar cînd noi r°bd°m corectarea Tat°lui nostru, atunci
aceasta produce roada prezent° ²i pl°cut°. Eu m° rog,
Dumnezeule, ca Tu s° la²i pe fiecare copil s° ²tie asta. Nu s°
plece, doar cu un fel de imagine, ci las°-i s° ²tie c° acestea sînt
binecuvînt°rile Tale pentru ei. Laptele sincer al Evangheliei,
curgînd jos în sufletul lor, lapte ²i miere din ¸ara Canaanului,
vin nou ca s°-i stimuleze în credin¸°, închinîndu-se, inimi
aplecate înaintea Ta, mîini ridicate, lacrimi curgînd în jos pe
obraji, în t°cere, închinîndu-se în reveren¸°.

ƒƒˆ O Dumnezeule, eu sînt atît de fericit. Eu doar a²a Te iubesc,
Doamne. Eu vreau s°-¹i exprim sentimentul meu, dac° eu pot,
doar în mul¸umiri, exprimînd tocmai adora¸ia inimii mele, c°ci
eu Te ador, Tu Cel neasemuit. Eu Te iubesc. De multe ori în
mari încerc°ri, v°d un avion aplecîndu-se în aer, c°zînd,
sucindu-se roata; ²i m° uit pe p°mînt sub mine, acesta
învîrtindu-se în jur; doar o mic° rug°ciune, ²i el se îndreapt°;
²tiind c° ar fi plonjat la moarte într-un minut. Stînd afar° în
fa¸a vracilor ²i dracilor, aceia provocînd ²i p°²ind înainte; doar
o mic° rug°ciune, i-a l°sat stînd, paraliza¸i. Cum ¸ip° demonii
²i ies din copiii t°i, prin rug°ciune. Oh, dragostea Ta, Doamne!
Dac° micu¸ul este bolnav, vine, ²i zice, “Tati, vrei s° te rogi
pentru mine?” Îl v°d pe El cum lini²te²te febra, lini²te²te
copilul, ca o mam° ce-l lini²te²te la sînul ei. Cum î¸i mul¸umim
¹ie! Poate vine necazul. Noi ²tim, a²a cum privim înainte ²i
vedem marile valuri, furtunoase ale mor¸ii acolo. A²a cum a
spus David din vechime, “Eu nu m° voi teme de nici un r°u, Tu
e²ti cu mine.” Noi Î¸i mul¸umim. Noi Te ador°m. V°zînd
sufletele venind la Tine; ologul, ²i suferindul, ²i orbul, ²i surdul,
²i mutul fiind vindeca¸i, ca o adeverire a Prezen¸ei Tale.

ƒƒ‰ Binecuvinteaz° aceast° mic° audien¸° acum a²a cum
a²tept°m. Noi Î¸i mul¸umim pentru fiecare suflet care a venit
la Tine. ³i ne rug°m ca Tu s°-i binecuvintezi în mare m°sur°,
din abunden¸° ast°zi. ³i fie ca, din aceast° zi înainte, toate
încerc°rile ²i necazurile lor s° fie terminate; fie ca r°zboiul
dintre ei ²i Dumnezeu s° fie rezolvat chiar acum, ²i ei s° fie
împ°ca¸i cu Dumnezeu prin Sîngele Fiului S°u, ²tiind c° El a
dat pe Fiul S°u s° ia r°zboiul dintre Dumnezeu ²i om, s°
împace pe om înapoi la Dumnezeu, care a fost în vr°jm°²ie
odat° cu Dumnezeu, dar acum a fost adus aproape, ²i
Dumnezeu i-a primit ca fii ²i fiice ale Lui. Acum ei nu mai sînt
vr°jma²i ²i str°ini, ci ei sînt copii preaiubi¸i. Noi ne rug°m ca
Tu s°-i la²i s° recunoasc° asta. S° nu la²i ca vr°jma²ul s° ia
aceea din inima lor. Ci las°-l, las°-i s° recunoasc° c° Tu ai
b°tut la inima lor ²i ei Te-au acceptat, ²i-au ridicat mîinile lor.
Aceea a fost, Doamne. ³i ne rug°m ca ei s° recunoasc° asta ²i
întotdeauna s° Te iubeasc° ²i s° iubeasc° pe semenul lor.
Pentru c° noi o cerem în Numele lui Cristos. Amin.
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Str°luce²te peste tot în jurul nostru ziua ²i
noaptea,

Isus, Lumina lumii.
Noi vom umbla în aceast° Lumin°, Ea este o

Lumin° frumoas°,
Ea vine unde pic°turile de rou° ale milei sînt

str°lucitoare;
Str°luce²te peste tot în jurul nostru ziua ²i

noaptea,
O Isus, Lumina lumii.
Veni¸i, voi sfin¸i ai credin¸ei, proclama¸i,
Isus, Lumina lumii;
Atunci clopotele Cerului vor suna,
Isus, Lumina^

Voi Îl iubi¸i? S° o cînt°m acum, lin.
Noi vom umbla în aceast° Lumin°, Ea este o

Lumin° a²a de frumoas°,
Ea vine unde pic°turile de rou° ale milei sînt

str°lucitoare;
Str°luce²te peste tot în jurul nostru ziua ²i

noaptea,
Isus, Lumina lumii.

ƒƒŠ Eu presupun c° eu sînt doar umplut de la Lumina trezirii.
Oh, s° o cînt°m din nou. Vre¸i voi? S° ne închidem ochii ²i s°
ne ridic°m mîinile. Canada, de oriunde sînte¸i voi, acest mic
grup de oameni de aici din diferite p°r¸i ale na¸iunii. S° o
cînt°m acum, ²i doar s° ne închidem ochii ²i s° ne ridic°m
mîinile.

Noi vom umbla în aceast° Lumin°, Ea este o
Lumin° a²a de frumoas°,

Ea vine unde pic°turile de rou° ale milei sînt
str°lucitoare;

Str°luce²te peste tot în jurul nostru ziua ²i^
(O Dumnezeule)

Isus, Lumina lumii.
Opre²te doar un minut, sor°.

ƒƒ‹ În Vechiul Testament, El a fost un Stîlp de Foc care
a condus copiii lui Israel, acela era Cristos, Îngerul
leg°mîntului. To¸i care ²tiu asta, zice¸i, “Amin.” [Adunarea
zice, “Amin.”_Ed.]
ƒ„‚ În Noul Testament, El s-a manifestat pe Sine în trup, ca s°
ia p°catul, s° ne aduc° înapoi s° fim fii ²i fiice ale lui
Dumnezeu.
ƒ„ƒ Într-o zi jos pe drum, a venit un micu¸, b°trîn obraznic
Iudeu, ²i el mergea jos s° aresteze pe acei oameni care strigau,
²i l°udau pe Dumnezeu, ²i profe¸eau. ³i ce a întîlnit el? O



APOCALIPSA, CARTE A SIMBOLURILOR 27

Lumin° frumoas°. În ce Trup este Isus acum? O Lumin°,
acela²i Stîlp de Foc care a fost El la început. El l-a întîlnit pe
Saul din Tars, ²i Lumina a venit atît de aproape de el, în ochii
lui, încît ea l-a orbit, a zis, “De ce M° prigone²ti tu?” A zis,
“Cine este Acesta, Doamne?” A zis, “Eu sînt Isus.”
ƒ„„ Ast°zi, El este aici, El este cu noi, noi avem chiar fotografia
Lui cu noi. Este El dr°g°la²? “El este acela²i ieri, azi, ²i în
veci.” Atunci ce vom fi noi?

Noi vom umbla în Lumin°, (El î²i manifest°
Cuvîntul Lui, El este viu), frumoas°
Lumin°,

Veni¸i unde pic°turile de rou°^(Acum l°sa¸i
ca bolnavii s° vin° sus în jurul altarului
acum, care vor s° se fac° rug°ciune pentru
ei.

Str°luce²te peste tot în jurul nostru ziua ²i
noaptea,

Isus, Lumina^
Eu vreau ca tu s° cîn¸i, Marele Medic.

ƒ„… Ceva mi-a venit în minte. Îmi amintesc c° o dat° la un
serviciu, m° rugam pentru bolnavi. ³i acolo era o doamn° care
a adus la platform° o feti¸° infirm°. ³i Duhul Sfînt a fost
prezent. ³i ei^Acum, noi vom termina doar în urm°toarele
zece minute. ³i ei au adus o feti¸° infirm°, ²i ea era cu o_o
mic° polio, ei au spus c° se numea paralizie, paralizie infantil°.
³i picioru²ele ei erau trase în sus, ²i ea nu putea s° umble. ³ti¸i
voi unde am avut eu acest serviciu de vindecare? Cît de ciudat
se pare, aceasta era într-o adunare Dunkard, Dunkard, nu
Penticostal°; Dunkard. Nimeni nu ²tia c° eu eram acolo, nu o
biseric°, Domnul doar m-a condus acolo. Ei nu au ²tiut nimic
despre Botezul Duhului. Vorbi¸i despre un Cer pe p°mînt,
dragostea s-a stabilit jos întocmai cum a f°cut-o acum. Eu
deabea c° am putut s° încep rîndul de rug°ciune. Eu am spus,
“Voi to¸i cu cartona²e de rug°ciune,” începînd cu un anumit
num°r, “sta¸i la dreapta mea.” Ei se c°¸°rau sus. Cam a doua
persoan°, era o doamn° purtînd un copila² infirm, o feti¸°.
Duhul Sfînt a început s° vorbeasc° despre aceasta. ³i doamna
care ²edea la pian, cînta:

Marele Medic acum este aproape,
Isus cel comp°timitor,
El vorbe²te inimilor ofilite s° se îmb°rb°teze,
Nu alt Nume Decît Isus!

ƒ„† ³i în timp ce ea alerga pe acele clape de filde². Eu am avut
o sticlu¸° cu ulei în buzunarul meu, eu am avut-o f°cut°.
Acesta era ulei de m°sline care a venit dintr-un m°slin. ³i am
mers afar° ²i m-am rugat pentru bolnavi în seara aceea, ²i am
ajuns în Duhul ²i am ajuns s° plîng, lacrimile au început s°
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curg° de pe fa¸a mea. ³i am avut acest ulei, astfel eu am aflat
c° acest ulei era^lacrimile picurau în acest ulei. Am mers ²i
am luat alte trei elemente, suferin¸°, elemente, ²i le-am uns în
acesta. Am luat ²i am uns feti¸a cu acela. Mi-am pus mîinile
peste ea, ²i am spus, “Tat° Ceresc, Tu e²ti marele Medic, ²i aici
Tu e²ti aici acum.” ³i feti¸a s-a uitat la mine, s-a r°sucit, a
s°rit din bra¸ele mele, a atins podeaua, a mers alergînd în jos
de-a lungul du²umelei. Mama ei a le²inat; Dunkard. ³i doamna
de la pian a privit în jur, ²i ea s-a f°cut toat° alb° ²i doar s-a
pr°bu²it. Iar pianul a cîntat în continuare:

Marele Medic acum este aproape,
Isus cel comp°timitor,
El vorbe²te inimilor ofilite s° se îmb°rb°teze,
Nu alt Nume decît Isus!

ƒ„‡ O feti¸° Dunkard ²ezînd acolo afar°, eu am observat-o cum
apuca s°-²i ia r°suflarea foarte greu. Ea nu a auzit niciodat°
de cincizecime, frumoas° copili¸°, p°r lung alb era blond,
aranjat. Voi ²ti¸i cum se îmbrac° ele, cu acele mici p°l°rii albe
pe ele. Aceasta doar a c°zut de pe capul ei, ea ²i-a ridicat mîna
²i a început s° cînte. Ea nu ²tia ce a cîntat ea, ea era a²a în
Duhul.

ƒ„ˆ ³i întreaga biseric°, cu un acord, a venit, plîngînd la altar
²i au acceptat pe Domnul Isus. ³i Duhul Sfînt i-a botezat, pe
fiecare, în dragoste. Cum plîngeau ei, ²i se îndreptau, ²i î²i
strîngeau unul altuia mîna, luînd loc! Aceea este cincizecimea.

ƒ„‰ Acela²i Isus este aici. Acum, nu încerca¸i s°, vede¸i, voi
încerca¸i s° gîndi¸i, “P°i,” voi ave¸i gîndul vostru pe ceva
departe de tot acolo, ²i “poate aceasta, sau eu voi lua o ²ans°.”
Tu ai putea tot atît de bine s° mergi înapoi la locul t°u, dac°
nu ai stabilit  în mintea ta, “Aceasta este!” Cînd voi ob¸ine¸i
asta, s-a terminat atunci. Pîn° la aceea, aceasta înc° este acolo.

ƒ„Š Acum dac° voi vre¸i, muta¸i-v° drept sus cît de aproape
pute¸i la altar, ²i umple¸i locurile. Eu voi cere fratelui Neville
s° m° ajute. Aici este ulei ung°tor, eu vreau ca Fratele Neville
s° însemneze pe fiecare a²a cum eu îmi pun mîinile peste ei.
Acum dac° voi într-adev°r o crede¸i, aceasta este! Într-adev°r
crede¸i din toat° inima voastr°. Acum s° cînt°m foarte lin, noi
cu to¸ii împreun°, a²a cum cînt°m acum, Medicul Cel Mare.

Marele Medic acum este aproape,
Isus cel comp°timitor,
El vorbe²te inimilor ofilite s° se îmb°rb°teze,
Oh, auzi¸i glasul lui Isus.
Cea mai dulce not° pe cîntare de serafim,
Cel mai dulce Nume pe limba muritoare,
Cea mai dulce od° cîntat° vreodat°,
Isus, binecuvîntatul Isus.
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Acum capetele voastre aplecate.

Merge¸i în pace pe calea voastr° c°tre Cer,
³i purta¸i Numele lui Isus.

ƒ„‹ Tat°l nostru Ceresc, “Rug°ciunea de credin¸° va mîntui pe
bolnav,” spune Cuvîntul. “³i Ilie a fost un om supus la
sl°biciuni asem°n°toare ca ²i noi.” ³i, Dumnezeule, fie ca noi
niciodat°, niciodat° s° nu fim vinova¸i de a face Evanghelia
atît de complicat° pentru oameni încît ei s° cread° c° acesta
era omul în loc de Dumnezeu. Acum noi o s° urm°m simplu
regulile. ³i cu aceste cînt°ri ²i imnuri, noi am intrat într-o
binecuvîntat° p°rt°²ie unul cu altul. Astfel, noi avem un Mare
Preot care a venit cu noi, El a intrat în°untru cu noi, ²i El
poate fi atins de sim¸ul infirmit°¸ii noastre. Mul¸i stau la altar
în aceast° diminea¸°, în nevoie. Eu îl trimit înainte pe
preaiubitul ²i onorabilul T°u slujitor, Fratele meu Neville, un
om onorabil, un drept; ca Ilie, supu²i acelora²i sl°biciuni ca
Ilie, noi to¸i. ³i eu trimit înainte.

ƒ…‚ Tu ai zis, “Ei s°-i ung° cu ulei, s° se roage peste ei,” ei,
Trupul, “rug°ciunea de credin¸° va mîntui pe bolnav.” ³i eu
m° rog cu toat° inima mea, Doamne, pentru fiecare individual
aici. Tu ²tii nevoia lor. ³i eu m° rog ca Tu s°-i vindeci. Acum,
Iacov a scris asta c°tre Biseric°, sub inspira¸ia Duhului Sfînt
dat° lui de c°tre Dumnezeu, care a fost format° înainte de
întemeierea lumii.

ƒ…ƒ Isus, la plecare, a spus, “Ei deasemeni s°-²i pun° mîinile
peste bolnavi, ²i ei se vor îns°n°to²i.”

ƒ…„ A²a cum trimit eu pe fratele meu s° fac° lucrarea pe care a
împuternicit-o Iacov prin Duhul Sfînt, s° ung°, ²i noi venim
înapoi (prin împuternicirea Domnului Isus, ²i a Duhului Sfînt)
s° punem mîinile peste ei, ²i ei se vor îns°n°to²i.

ƒ…… Acum, Doamne, cu toat° inima mea, ²i exist° mul¸i oameni
în aceast° diminea¸° al°turîndu-se cu mine, cu toat° t°ria mea,
²i cu toat° puterea mea, eu m° rog rug°ciunea de credin¸°
pentru fiecare persoan° care st° aici, cerînd ca ei s° nu aibe
nici o îndoial° în mintea lor, ci ei s° se întoarc° la scaunul lor
cu o sigur° ²i des°vîr²it° încredere c° îns°rcinarea lui
Dumnezeu le-a fost acordat°, ²i Cuvîntul S°u este sigur s° fie
manifestat în vindecarea lor. Eu m° rog aceast° binecuvîntare
pentru ei, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

ƒ…† Acum fiecare s° fie^[Por¸iune goal° pe band°. Pianista
cînt° Exist° Un Izvor ²i Medicul Cel Mare, în timp ce Fratele
Branham ²i Fratele Neville se roag° pentru bolnavi. Por¸iune
goal° pe band°_Ed.]

ƒ…‡ Cînd m-am rugat pentru o feti¸° ²i am profe¸it peste ea,
despre un lucru mare ie²it în afar° pe capul ei ²i peste fa¸a ei
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aici, cum s-a dus acesta jos ²i s-a f°cut bine. Aici este feti¸a, cu
fiecare buc°¸ic° din aceasta dus°, peste fa¸a ei ²i orice altceva.
Mama o aduce pentru slava lui Dumnezeu, ²i s° arate c°
aceasta este cu totul uscat°, doar numai o coaj°. Sor°, Isus a
spus o dat°, “Nu erau nou° vindeca¸i acolo?” Unul a venit ²i a
dat slav°, vede¸i. Mul¸umim lui Dumnezeu pentru aceasta.
Acum, Scumpo, p°rul va cre²te înapoi peste aceea. Aminte²te-
¸i ce ¸i-a spus Fratele Branham sus acolo în seara aceea, ²i tu
vei fi perfect bine ²i normal°.

ƒ…ˆ ³i noi ne plec°m s° d°m mul¸umiri lui Dumnezeu. Acum,
Tat°, noi Î¸i mul¸umim pentru vindecarea Ta. ³i noi Î¸i
mul¸umim pentru mama aceea loial° ²i pentru feti¸a dr°g°la²°
care a vrut s° vin° ²i s° arate c° Isus înc° tr°ie²te ²i domne²te.
S° vedem acel lucru mare, ar°tînd urît ca un cancer, umflat
peste tot capul ²i lateral acolo, ²i Tu ai vindecat-o ²i l-ai luat la
o parte. Noi Î¸i mul¸umim pentru aceasta. ³i noi ne rug°m
acum ca Tu s° binecuvintezi pe mama aceea loial°, a c°rei
inim° este emo¸ionat°. Cînd feti¸a este o femeie, fie ca ea înc°
s° m°rturiseasc° despre lauda Ta.

ƒ…‰ Acum eu continui s° pun mîinile pe bolnavi, a²a cum eu ²i
fratele ungem. ³i fie ca ei s° primeasc° acela²i fel de
binecuvîntare a²a cum a primit feti¸a aceasta. Dac° ei ar putea
m°car s° o cread° într-o credin¸° ca de copil, a²a cum copila a
f°cut, aceasta va fi a²a. [Por¸iune goal° pe band°. Fratele
Branham ²i Fratele Neville continu° s° se roage pentru
bolnavi._Ed.]

ƒ…Š Foarte minunat, eu sînt atît de fericit în diminea¸a aceasta,
a²a cum noi eram în timpul de închinare ²i avînd acest timp de
p°rt°²ie împreun°, unul cu altul, în timp ce Sîngele Domnului
Isus ne cur°¸e²te de tot p°catul.

ƒ…‹ ³i c°tre str°inii din por¸ile noastre, noi vrem s° v° bine-
primim înapoi. Veni¸i desear°, la serviciul de sear°. Dac° voi
sînte¸i în ora² ²i v-ar place s° veni¸i înapoi ²i s° fi¸i cu noi   din
nou desear°, eu a² fi foarte fericit. U²ile sînt întotdeauna
deschise. Noi nu avem nici o denomina¸iune, nici crez decît pe
Cristos, nici lege ci dragoste, ²i nici o carte decît Biblia. ³i noi
v° vrem, noi v° invit°m, ²i voi sînte¸i cordial invita¸i.

ƒ†‚ ³i eu deasemeni cer, a²a cum v° duce¸i în c°l°toria voastr°,
cînd voi p°r°si¸i ora²ul nostru ²i diferite p°r¸i ale ¸°rii, s° m°
aminti¸i în rug°ciunea voastr°, ca semenul vostru slujitor în
Cristos, ²i în_²i în dragoste ²i p°rt°²ie a Duhului Sfînt. Eu
trebuie s° plec destul de curînd acum, s°_s° merg în Canada,
²i în California. Franc, eu m° mut la California. Astfel atunci
eu_eu vreau ca voi s° fi¸i în rug°ciune pentru mine, mult, în
rug°ciune pentru mine, acum este cînd eu am ceva s° fac o
decizie imediat, vede¸i, ²i aceasta este foarte istovitor, ²i
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eu_eu_eu m° rog ca voi s°_voi s° m° lua¸i pe inima voastr° ²i
s° m° aminti¸i. Deoarece, eu ²tiu c° rug°ciunea este ceea ce
schimb° lucrurile. Rug°ciunea este ceea ce face lucrurile
pentru noi.

ƒ†ƒ ³i acum, ast°zi, mie_mie îmi pare r°u s° v° ¸in atît de
tîrziu, ²i s°-l ¸in pe scumpul nostru frate, p°storul de aici,
departe de acest amvon. Îmi pare r°u, dar eu poate nu
²tiu^Eu trebuie s° m° mi²c foarte repede. ³i eu nu am v°zut
ceva s° fie interviuri micu¸e, depuse pe pupitru. Dar în timp ce
p°storul verific° aceasta; un_un frate a venit tot drumul din
Anglia, el a zis, ca s° m° vad° doar cîteva minute. ³i eu vreau
s°-l v°d pe fratele. Eu a² fi dorit s° fi avut timp s° dau mîna ²i
s° v° v°d pe voi to¸i, dar eu nu pot. Acum, ca s° ob¸ine¸i
un_un mic interviu în aceste dimine¸i cînd sînt aici, voi
chema¸i pe secretarul meu, Fratele Cox care ²ede aici, ²i el
acord° lucrurile acelea. Acela este motivul c° noi trebuie
s°_noi trebuie s° ne facem timp astfel ca noi s° ne putem
permite acele lucruri. Dar acest frate, ne²tiind asta, ²i venind
din Anglia. Eu ar trebui s° fiu plecat de aici în urm°toarele
dou°sprezece minute, deci eu_eu, da, ora doisprezece, deci
eu_eu trebuie s° m° gr°besc ²i s° plec. ³i astfel voi to¸i
scuza¸i-m°, eu voi merge în camer° cu fratele pentru înterviu,
pentru cîteva minute. ³i eu v° voi vedea pe to¸i din nou îndat°
ce vin înapoi. Ruga¸i-v° pentru mine.

ƒ†„ Serviciile acum vor fi în_în Biserica Filadelfian°, Joi
seara. Noi vom fi la Convention Hall, aceast° s°pt°mîn° ce
vine, Miercuri seara. (V° mul¸umesc, domnule.) Noi vom fi
la_la P°rt°²ia Evangheliei Depline a Oamenilor de Afaceri
Cre²tini, Interna¸ional, eu urmeaz° s° vorbesc în seara de,
diminea¸a din dou°zeci ²i trei, la Leamington Hotel în_în
Minneapolis, Minnesota. ³i apoi la Convention Hall, eu cred c°
este acesta, urm°toarea, seara aceea, aceea este Sîmb°t°. ³i
pe_pe Duminic°, eu sînt la Heart Harbor Tabernacle cu
Reverend Gordon Peterson, ²i acela este un serviciu de
predicare. ³i pe Luni seara, ²i Luni toat° ziua, este conven¸ia
pentru cinci zile.

ƒ†… Apoi eu am un A³A VORBE³TE DOMNUL s° duc la o
femeie departe în nordul Canadei. ³i eu m° duc acolo sus, so¸ia
merge împreun° cu mine, ²i copiii, doar pentru pu¸in° vreme.
Eu vin înapoi jos s°_s°, trec s°-mi v°d prietenul, Ern Baxter,
eu am ceva s°-i spun în Vancouver. ³i imediat dup° aceea, eu
m° duc jos în Washington, la Dl. Rasmussen, pentru o zi acolo
pentru o vizit° cu el.

ƒ†† Apoi m° duc jos la La Crescenta, la California, s° a²ez ni²te
lucruri în ordine, care, cortul meu este deja f°cut ²i gata s°
mearg° afar° pe cîmp acum. ³i astfel, p°i, eu probabil voi
începe pe Coasta de Vest a Californiei, mergînd în jos prin
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California ²i Arizona, aceast° iarn° ce vine, cu voia Domnului;
cu excep¸ii de timp deschis între adun°rile pentru un serviciu
s° merg în Africa din nou. David DuPlessis ²i mul¸i dintre
b°rba¸ii de aici din Africa, care vor s° aranjeze Campania
African°, erau cu el în aceast° adunare, merg s° se întîlneasc°
sus acolo. ³i noi urmeaz° s° ne întîlnim cu Fratele Arganbright
²i s° avem rug°ciune, s° vedem unde va fi urm°toarea întîlnire.

ƒ†‡ Voi Îl iubi¸i? [Adunarea spune, “Amin”_Ed.] În regul°.
Atunci voi trebuie s° m° iubi¸i, dac° voi îl iubi¸i pe El,
deoarece eu sînt în El. ³i noi ne iubim unul pe altul. Domnul s°
v° binecuvinteze. Dragul nostru Frate Neville, Dumnezeu s° te
binecuvinteze. Mul¸umesc pentru timp, Frate Neville. `
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Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în 
Engleză duminică dimineaţa, la 17 Iunie, 1956, 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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