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Strâmtá este poarta

` Muläumesc Frate Neville. Âäi muläumesc. Este aãa de bine
sá fiu ânapoi ân Casa Domnului. Eu ântotdeauna má bucur

sá ajung ânapoi la tabernacol, nu conteazá unde má duc. Existá
ceva referitor la acest loc mic vechi la care âmi place sá vin
ânapoi. Aceasta-i doar, oh, eu^A fost prima ãi singura mea
bisericá pe care am pástorit-o càndva. Ãi doar se pare cá este
bine sá má ântorc aici din nou. Ãi eu cred cá ân dimineaäa aceea
máreaäá cànd soarele refuzá sá stráluceascá ãi stelele âãi pálesc
lumina, eu cred cá acolo vor fi unii din acest tabernacol
prezenäi acolo ân ziua aceea, care au fost spálaäi ân Sàngele
Mielului. Eu aãtept dupá timpul acela.
2 Aãa cum am venit prin salá chiar acum, am ântàlnit-o pe
Sora Arganbright acolo ân spate. Ãi ea âmi spunea cá au fost
unii oameni aici care au fost la adunarea din Kingston, care au
vizitat la timpul acela. Ãi eu^cei^aãa de fericit sá-i am aici
ca o márturie. Oriunde sunt ei, dacá ei âãi vor äine màinile sus,
care au fost la adunarea din Kingston ân Jamaica. Doar, da,
ânapoi ân spate. Ân ordine, asta-i bine.
3 Eu vád cartea poãtalá a lui Oral. Eu presupun cá aäi
anunäat deja adunárile lui. Eu nu am ãtiut-o pàná, datele, pàná
ieri. Eu cred cá âncepe pe data de ãase, nu-i aãa? Ãase pàná ân
cinsprezece, Fratele Roberts ân Louisville. Acum, mergeäi
ascultaäi-l. Fratele Roberts este un prieten intim de-al meu, ãi
un slujitor adevárat al lui Cristos. Ãi eu sunt sigur cá vá veäi
bucura de mesajele lui, seará dupá seará. Ãi o^a lui, aãa cum
se roagá pentru bolnavi, eu sunt_eu sunt sigur cá veäi vedea pe
Dumnezeu miãcàndu-se, cáci el este un mare luptátor al
credinäei, Fratele Roberts este, ãi un om pe care Dumnezeu âl
foloseãte puternic. Ãi slujba lui a urcat de la^
4 Âmi amintesc cànd l-am ântàlnit prima datá pe Fratele
Roberts, el era ântr-un cortuleä zdrenäuit acolo ân St. Louis,
Missouri, ãi eu am fost^nu, Kansas City, Missouri. Ãi eu
eram ân Kansas City, Kansas, ântr-un auditoriu. El a ãezut pe
scaunul din faäá. Dupá ce serviciul s-a terminat, noi am mers
ân spate ãi am vorbit. Ei mi-au fácut cunoãtinäá cu el. El este
mai tànár decàt mine; Oral este de patruzeci ãi càäiva de ani. Ãi
astfel el a zis, “Tu gàndeãti cá Dumnezeu va asculta
rugáciunea mea pentru bolnavi?”

Am zis, “Frate, El va auzi rugáciunea fiecáruia care se
roagá.”

Ei bine, el a ânceput, ãi a zis, “Iatá eu plec!”
5 Ãi el este un om foarte deãtept, ãi cu pregátire de facultate,
patru ani de psihologie, ãi sunt sigur cá el este un_el este un
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om strálucit. Ãi el a ajuns la un loc acum unde el are un
comitet de sfátuitori ân jurul lui, ãi lucruri, âncàt, cànd el
vorbeãte, el_el se gàndeãte. Ãi voi ântr-adevár vá bucuraäi de
el, sunt sigur.
6 Ãi astfel acum mi-ar place sá dau doar un mic raport la ce
a fácut Domnul nostru ân umila noastrá adunare micá ân
Jamaica ãi ân Puerto Rico. A fost un lucru ciudat cá am mers
acolo, pentru cá multe chemári vin ânáuntru. Aãa cum Leo de
aici ãtie, cá telefonul^Ãi prin cursul unei sáptámàni, existá
literal sute de locuri care cheamá pentru adunári. Dar totuãi
âmi place sá má simt cáláuzit unde merg, ca pentru acesta.
Dacá merg din cauzá cá omul trimite dupá mine sá vin, atunci
eu vin ân numele acelei biserici sau acelei organizaäii. Dacá aã
merge din cauzá cá Fratele Neville a zis cá ar trebui sá merg,
eu ar trebui sá merg ân numele Fratelui Neville. Dar mie âmi
place sá merg cànd Isus trimite, astfel tu poäi merge ân Numele
Domnului Isus, sá ântàlneãti poporul.
7 Ãi eu eram culcat pe pat, ãi am fost puäin obosit. Aceastá
vale, mai curànd sau mai tàrziu, eu va trebui sá párásesc
aceastá vale, deoarece aceasta doar âmi stricá gàtul ântr-un
astfel de loc cá eu cu greu o pot suporta. Eu pot fi plecat ãi sá
fiu ânapoi^Noi am venit zilele trecute, Leo ãi eu, ân interval
de patruzeci de mile, dupá ce am fost ân mlaãtinile din Florida,
gàtul curáäit total, ãi la patruzeci de mile de Louisville el s-a
ânfundat din nou. Fratele Banks Wood ar trebui sá fie aici pe
undeva ân aceastá dimineaäá. Ãi zilele trecute venind ânáuntru
din Kingston ãi_ãi Puerto Rico, unde gàtul meu a fost doar
perfect; ãi am coboràt din avion, âncá ân ordine; ãi ânainte de a
putea ajunge la Jeffersonville, s-a ânchis din nou. Vedeäi, este
valea de aici. Este bacteria din aer, sau fie cá este Dumnezeu,
unul, âncercànd sá má ducá departe. Astfel, eu_eu nu o ânäeleg.
Eu m-am rugat ãi am ântrebat de aãa de multe ori.
8 Dar, oricum, eu doar m-am trezit, era cam ora trei
dimineaäa. Ãi soäia mea ãi báieäelul dormeau. Ãi m-am ridicat
pe marginea patului, ãi am vázut un numár mare de oameni
care s-au adunat ântr-un loc larg, ãi i-am zis lui Billy Paul, “Tu
du-te acolo ãi dá cartonaãe de rugáciune acelor oameni.”
9 Ãi el a zis, “Bine, tatá.” Ân càteva minute el s-a ântors, ãi a
zis, “Tu nu poäi da cartonaãe de rugáciune la acei oameni.” El
a zis, “Tu vezi pe acest om stànd aici?”

Am zis, “Da.”
10 El a zis, “El a fost aici, ãi am zis, ‘Toäi care vor un cartonaã
de rugáciune, äineäi-vá màinile sus.’” Ãi a zis, “M-am dus sá-i
dau un cartonaã de rugáciune, el a mers altundeva. Ãi apoi eu
m-am dus acolo, ãi el era altundeva. Acum iatá-l cá este ânapoi
de tot aici.” A zis, “Eu nici mácar nu pot da un cartonaã de
rugáciune.”
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11 Am zis, “Ei bine, Billy, tu nu va trebui sá dai cartonaãe de
rugáciune, pentru cá este un loc aãa de mare aici âncàt fiecare
poate^” Cartonaãele de rugáciune sunt sá äiná o zarvá^voi
vedeäi, ãi sá-i äiná ân ordine. Am zis, “Oh, eu pot lua pe fiecare
acolo, nu mai mult decàt existá ân spaäiul ce-l am, ãi sá-i
aliniez ãi sá má rog pentru ei unul càte unul.”
12 Ãi a zis, “Ân ordine.” Ãi el s-a ântors la dreapta ãi a plecat
de la mine. Ãi m-am ântors ân jur ân aceastá parte aãa cum el a
plecat ân partea aceea, ãi-l priveam.
13 Ãi am auzit un Glas venind jos din Cer, ãi a zis, “Dar la
timpul acesta Eu voi âncepe sá te máresc.” Ãi m-am uitat, ãi eu
niciodatá nu am vázut o astfel de gloatá de oameni, ei se
ânghesuiau de peste tot.
14 Ãi numele Fratelui Roberts a fost chemat, a zis, “Acum
Fratele Oral Roberts vine sá te vadá.”

Ãi am zis, “Cum sá-l salut pe Fratele Roberts?”
A zis, “Tot la fel cum el te salutá.”

15 Ei bine, eu l-am vázut pe Fratele Roberts venind cu un
costum negru pe el, ãi o pálárie micá cum poartá Bing Crosby,
acele ântoarse puäin ân sus ãi trase ân jos, o pálárie micá neagrá.
Ãi eu státeam cumva sus, ãi el s-a uitat sus ãi a zis, “Hello,
Frate Branham.”

Ãi eu am zis, “Hello Frate Roberts,” ãi i-am stràns màna.
A zis, “Tu ai o muläime frumoasá.”

16 Am zis, “O muläime cam destulá, Frate Roberts.” Ãi el s-a
ântors ãi a mers ân calea ân care a mers Billy, la dreapta.
17 Ãi m-am gàndit, “De unde urmeazá sá le vorbesc lor?” Ãi
am âncercat peste tot sá aflu un loc sá vorbesc. Am fost ântr-o
astfel de situaäie, ceva jos, âncàt eu nu am putut vedea de unde
sá_sá le vorbesc.

Ãi cineva a zis, “Pái, vino aici.”
18 Am zis, “Pái, tu nu puteai vedea mai bine acolo.” Ãi am
pornit sá traversez locul. Ãi mi-am amintit de aceasta atunci,
am zis, “Lucrul principal de fácut pentru mine este sá rámàn
smerit ân inima mea, ântotdeauna, ânaintea lui Dumnezeu ãi a
copiilor Lui.”
19 Ãi am ieãit din viziune. Ãi m-am gàndit, “Ce ânseamná
asta? Poate ânseamná cá noi vom avea astfel^Sau unde este
aceasta, unde urmeazá sá fie el?” Vedeäi, uneori, ân viziuni, El
nu âäi spune chiar unde, El_El doar vorbeãte ãi tu
doar^Aceasta este ân pildá, parcá. Ãi eu sunt sigur cá voi
care citiäi Biblia ânäelegeäi asta.
20 Ãi apoi am mers ân camera din faäá ãi am ãezut jos pentru
puäiná vreme, ãi a fost ân jur de trei treizeci sau ora patru
dimineaäa. Eu am devenit foarte somnoros. Am mers ânapoi ãi
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m-am culcat, ãi am visat un vis, ãi a fost cel mai ciudat vis. Ãi
cei mai muläi dintre voi cunoaãteäi pe unul dintre
administratori, Jack Moore, Fratele Jack Moore. Eu l-am
cunoscut de muläi ani. M-am gàndit cá am fost afará la o
ântàlnire cu fiica lui, o fatá de vreo ãaptesprezece ani, ãi o luam
de màná, conducànd-o sus pe deal, micuäa Jackie. Ei bine, eu
am cunoscut-o de cànd era doar un copilaã sugànd. Ãi eu o
conduceam sus pe deal, ãi am mers cam trei blocuri de oraã sus
pe deal, conducànd aceastá fatá. Ãi am venit sub un pom mare,
ãi ea a ãezut jos. Ãi cum multe dintre micuäele fete adolescente
de azi poartá fustele acelea care, voi ãtiäi, ântr-un fel umflate ân
afará, ãi ea avea pe ea una din acel fel de fustá. Ãi ea ãi-a luat
cumva aceastá fustá micá ãi cumva a ântins-o afará ãi a ãezut
jos. Ãi aãa cum se uitá tinerii de obicei unul la altul, ea ãi-a
âncruciãat màinile ân acest fel ãi a ânceput sá se uite spre cer. Ei
bine, Jackie este o fetiäá foarte minunatá, dar ea are o gurá
mare ãi ochi mari, ãi un fel de pár de culoarea nisipului, nu
prea atrágátor, dar o domniãoará realá. Ãi am putut vedea
ochii ei mari aãa cum ea se uita spre ceruri, ãi cum reflecäia
cerurilor era ân ochii ei.

21 Ei bine, eu am mers cam cinci picioare de la ea, ãi cumva
m-am aãezat jos ântr-o parte ân acest fel, ãi am luat un pai ãi mi
l-am pus ân gurá, ãi am ânceput sá rod pe acest pai. Ãi am
ânceput sá má gàndesc, “Ce fac eu aici sus? Pái, eu un om
bátràn, ãi cu aceastá fatá tànárá. Pái,” am zis, “Eu sunt
cásátorit ãi am o grámadá de copii. Eu nu am nici o treabá aici
sus cu aceastá fatá tànárá.”
22 Ãi am ânceput sá má ridic. Ãi, cànd m-am ridicat, un Glas a
venit din pom, ãi a zis, “Aceasta este pentru un semn ãi pentru
o cauzá.”
23 Ãi m-am trezit, ãi aproape am strigat, un_un coãmar. M-
am gàndit, “Oh, má ântreb dacá asta ânseamná cá eu voi cádea
sau ceva mi se va ântàmpla? Ei bine,” m-am gàndit, “dacá merg
sá âncerc sá-mi folosesc gàndirea mea proprie, atunci eu o voi
face tot âncurcat, aãa cá eu doar voi aãtepta de la Dumnezeu.”
Ãi am ânceput sá má rog. Am zis, “Doamne, aparäine visul
acela la viziunea aceea chiar din prima parte a nopäii, sau ce
ânseamná aceasta?”
24 Dupá ce am aãteptat un timp, poate o orá, (soäia mea era
deja sculatá ãi avea dejunul gata), atunci Glasul a venit ânapoi
din nou, ãi a zis, “Mergi ânainte la Kingston, ãi äi se va spune
acolo ce sá faci.”
25 Deci, imediat am plecat la Kingston. Ãi ei_ei au ãtiut joi
dupámasá cá eu voi fi acolo vineri. Acela era tot anunäul ce l-
am avut. Eu nu sunt foarte bun la a face^?^sau sá estimez
muläimile, cáci de obicei eu exagerez la aceasta. Dar prima
seará, aã spune cá am avut vreo doisprezece, oh, vreo o mie
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douá sute de oameni, afará, deoarece s-a ãtiut doar de o zi. Ãi
ân ziua urmátoare ei au ânceput alergátorii sá alerge patru
mile, cu schimbul, sus pe munäi. Un alergátor alerga patru ore,
ãi apoi lása ceva alt alergátor sá meargá sus pe munte. Ãi a
doua seará au fost cam cinci mii. Ãi a treia seará a fost estimat
ân jur de cinsprezece mii, poate douázeci. Ãi acolo erau mii de
mii care au venit la Domnul.
26 Ãi viziunea, era bisericuäa, fata era o fecioará, doar un
copil, ãi aceea ânsemna fecioria bisericii. Ãi cele trei blocuri
de oraã sus pe deal, erau trei zile ca sá slujesc. Ãi luànd
bisericuäa fecioará prin slujba mea, de unde era ea, mai ânalt
ân lucrurile lui Dumnezeu, pàná cànd aceasta a zguduit toatá
insula.
27 Ãi, oh, predicatorii ãi oamenii din jur, plàngànd ãi cerànd ãi
ânduplecànd, “Doar o seará sau douá mai mult,” oficialitáäile
oraãului.
28 Noi am mers de acolo la Puerto Rico. Acolo am fost
ântàmpinaäi cu mare, triumf ânalt, ãi mii de mii au umplut
locul, âncàt au fost estimaäi vreo patruzeci de mii de suflete
scumpe care au venit la Domnul Isus. Ãi la plecare, sper cá
eu^eu aã spune aceasta la biserica mea proprie, dar eu nu aã
putea s-o fac ân public, ân jur unde nu sunt oameni de acasá,
deoarece ar putea fi privitá de ráu. Dar eu am numele
judecátorului aici pe o bucatá de hàrtie, care a dat discursul
cànd noi am plecat, chiar aici, el ãi personalul lui.
29 Ãi el_el a zis, “Noi am fost onoraäi ân insulá sá avem
diferiäi predicatori.” El a zis, “Cànd Dl. Billy Graham a párásit
insula doar recent,” ãi a zis, “noi am avut o_o adunare
glorioasá,” el a zis, “dar Billy Graham doar ne-a adus aceeaãi
Evanghelie pe care ântotdeauna am auzit-o.” El a zis, “Atunci
noi am fost onoraäi sá-l avem pe Dl. Roberts pe insulá,” el a
zis, “ãi Dl. Roberts ne-a dat o adunare mare de trei zile. Dar,”
a zis, “cheltuielile au fost aãa de mari la hotel,” a zis, “au lásat
treizeci ãi cinci de mii de dolari pe trei nopäi, pentru
cheltuielile de hotel.” El a zis, “Apoi Dl. Osborn a fost aici,
care a fost un mare slujitor al lui Cristos. Dar,” a zis, “cànd Dl.
Osborn a plecat, acolo a fost o abandonare,” a zis, “se párea cá
totul s-a dus.”
30 “Dar,” a zis, “noi am observat ân aceastá adunare cá acolo
ântr-adevár de-abea cá era cineva pe platformá ca Fratele
Branham sá se roage pentru el. Dar” a zis, “dupá ce serviciile
s-au terminat, noi am âncárcat camioane ântregi de scaune
vechi ãi bastoane ãi de toate, din audienäá.” El a zis, “Acesta
nu a fost un om de data aceasta, Dumnezeu a venit la noi,” a
zis el.
31 Am zis, “Nu aãteptaäi rugáciunile mele; dar rugáciunile
voastre acolo afará, puneäi-vá màinile unul peste altul.” Ãi ei
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sá aducá poate o duziná sau douá la platformá, ãi, cànd
discernámàntul venea jos, oamenii doar strigau. Noi am stat
ântr-un hotel de clasa a patra, ãi ne-am plátit toate cheltuielile
ãi cáile, ânãine.
32 Voi aäi ajutat sá facem asta, ânãivá, cu zeciuielile voastre
care mi le trimiteäi. Aceea este ce a fácut-o. Ãi aã vrea ca voi sá
ãtiäi cá, din toate acelea, voi aveäi o parte din aceasta. Ãi ân
ziua mare glorioasá care va veni, Dumnezeu vá va ráspláti
aceea. Vedeäi, voi nu aäi avut^
33 Dacá persoana ânsáãi merge ãi ânfáptuieãte ceva, atunci,
vedeäi, cànd persoana aceea pleacá, ei gàndesc, “O abandonare
mare, Dumnezeu ne-a párásit.” Dumnezeu nu vá páráseãte. El
este cu voi ântotdeauna. Vedeäi, voi sunteäi tot aãa de mult ân
aceasta ca oricare, ca oricine. Dumnezeu poate folosi o
persoaná pentru o slujbá anumitá, dar aceea nu ânseamná cá
persoana aceea are o opäiune la Dumnezeu. Este credinäa
voastrá proprie ân Dumnezeu.
34 Ãi ei mergeau acolo afará ân cárucioare mici vechi, care ei
le luau ca roäi de cárucior de copii, ãi_ãi fáceau o scàndurá, ãi
puneau oamenii pe ea ãi-i duceau pe roate ânáuntru. Ãi dupá ce
serviciul s-a terminat, toatá pista de curse se curáäa, ei doar
mergeau cu cáruäe ãi adunau cáruäe mici vechi ãi scaune mari
vechi, ãi bastoane ãi tárgi ãi paturi, ãi doar de unde ei doar au
plecat ãi le-a párásit, din cauzá cá Prezenäa Domnului era
acolo. Aceea este ce vrem noi sá vedem. Omul este afará din
tablou atunci, Dumnezeu se miãcá.
35 Venind ânapoi, doar sá ajut acum ân aceastá dimineaäá, eu
voi vorbi ân càteva minute. Ãi le-am cerut báieäilor sá nu
emitá banda. Trei zile am âncercat sá má gàndesc din greu,
“Despre ce sá vorbesc?” Ãi ân aceastá dimineaäá, ânainte de a
pleca, am simäit o avertizare foarte severá ân inima mea cátre
bisericá. Ãi eu le-am spus, “Luaäi banda, dar nu o emiteäi
spre vànzare.”
36 Dar ânainte sá facem aceasta, mi-ar place sá vá dau doar o
micá márturie, care ar putea sá vá facá bine. Ea mi-a fácut mie
bine. Noi am mers ântr-o cálátorie de trei zile la pescuit, Leo ãi
Gene ãi eu, ãi fiul meu Billy Paul ãi soäia lui, jos la un prieten
care vine aici la tabernacol, de jos din Georgia. Ãi ei ne-au dus
ânapoi ân ceva mlaãtiná, eu nu ãtiu doar unde era acum,
aproape de Okeechobee sau aãa ceva, eu nu ãtiu numele care
acei Indieni Seminole i l-au dat. Dar, oricum, noi am fost
multe mile ânapoi.
37 Ãi acest Frate Evans, fratele lui este un pácátos. Ãi el este
un mare pescar, ãi el a mers ânapoi ân mlaãtini cu càteva luni ân
urmá. Ãi ei au ceea ce ei numesc “ãarpe cu clopoäei.” Ãi ãarpele
cu clopoäei l-a muãcat, ãi el abia mai tráia. Piciorul lui s-a
umflat, ãi ei l-au dus la doctori ãi ei i-au dat injecäii. Lucrurile
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acelea sunt mortale. Ãi ei au muläi ãerpi cottonmouths acolo ân
spate de asemenea, cottonmouth, moccasin, [ãerpi de apá
otrávitori_Trans.] aligatori pàná la douázeci de picioare
lungime.
38 Ãi ân timp ce pescuiam acolo ân spate, eu am prins un biban
foarte mare. Oh, aceasta a fost o adeváratá zi de_de relaxare.
Ãi el a fost aãa de mare âncàt nu l-am putut scoate din apá, ãi el
doar a ândreptat càrligul ãi a mers ânainte, ãi s-a eliberat. Ãi
noi am avut muläi bibani, vreo sutá ãi cincizeci de livre de
bibani mari. Ãi ei, unii din ei càntárind càteva livre, ãi de la
patru la ãapte, opt livre. Ãi eu l-am prins pe acesta mare, ãi el
s-a desfácut.
39 Ãi am aruncat ânapoi, ãi eu_eu am prins un altul, ân jur
de ãase, ãapte livre. Ãi eu am avut un báä lung pe care trebuia
sá-l äin peste frunzele de nuferi. Ãi Fratele Evans avea^Noi
eram toäi uzi de la umblat ân apá, cáci este doar mláãtinos. Ãi
el ãi-a scos âncáläámintea ãi ãi-a suflecat pantalonii, ãi ãedea
pe un loc mic uscat, cumva sá-ãi usuce hainele. Ãi el a vázut
acest peãte mare táválindu-se prin tufe, ãi eu mergeam ânspre
el. El a zis, “Doar un minut, Frate Branham, eu âl voi prinde
pentru tine.” Ãi el a alergat acolo afará. Ãi eu l-am tras sus,
presupun cá peãtele a fost aproape omoràt, culcat ân frunze.
Ãi el a alergat sá-l ridice. Ãi, cànd a fácut-o, el a lásat un
scàncet, ãi iatá-l venind ânapoi. Un ãarpe cu clopoäei l-a
muãcat.
40 Ãi noi ne-am uitat la el, ãi acolo erau gáurile coläilor ân
piciorul lui unde l-a atins ãarpele, ãi âl durea aãa de ráu âncàt
lacrimile erau ân ochii lui. A zis, cá simäea parcá oasele doar âi
paralizau. Ãi acolo eram noi, multe mile ân spate ân mlaãtiná.
El este un om mare ca sá trebuiascá sá-l cari. Ãi cànd te muãcá
un ãarpe, tu devii aãa de bolnav ân càteva minute âncàt eãti
aproape mort. Ãi Leo státea prezent. Ãi ceva mi-a venit ân
minte, “Tu âncá eãti Dumnezeu!” Ãi cànd el âãi äinea piciorul
ãi-l stràngea, ãi acele douá gáuri de coläi acolo unde ãarpele l-a
apucat, eu mi-am pus màinile peste locul acela ãi am zis,
“Doamne, este scris ân Cuvàntul Táu, ‘Ei vor cálca peste capete
de ãerpi ãi scorpioni, ãi ân nici un fel nimic nu-i va vátáma.’” Ãi
chiar ân acel moment, fiecare durere i-a párásit piciorul. Ãi-a
pus âncáläámintea ãi a pescuit toatá ziua.
41 A mers ânáuntru ân seara aceea ãi le-a spus despre aceasta,
ei au zis, “Tu mai bine sá mergi la un doctor.”
42 El a zis, “Dacá Dumnezeu m-a ocrotit pàná aici, El âmi va
purta de grijá ân restul drumului.” Noi am pescuit trei zile,
fárá nici un efect de boalá de loc.
43 Dumnezeu âncá este Dumnezeu. El äine fiecare
promisiune. Ãi din toatá slujba mea, aceea-i prima datá cànd
am vázut pe Dumnezeu venind la o muãcáturá de ãarpe, cáci
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a fost prima datá cànd am avut vreodatá oportunitatea sá má
rog pentru cineva muãcat de ãarpe. Doar te lasá sá ãtii cá El
âãi äine toate promisiunile, ãi Cuvintele Lui sunt bune ãi
adevárate. Amin.
44 Amintiäi-vá serviciile de seará ãi aceastá miercuri care
vine. Ãi rugaäi-vá pentru cineva acum care ântr-adevár are
nevoie sá se facá rugáciuni, acela sunt eu. Ãi, amintiäi-vá,
participaäi la adunarea Fratelui Roberts cànd vine ân oraã, ãi
salutaäi-l de la tabernacol.
45 Ânainte sá citim Scripturile, eu_mi-ar place ca noi sá ne
ridicám ân picioare doar un minut. Ãi, fárá muzicá, sá càntám
doar un cor sau douá din acest imn vechi glorios al bisericii,
“Credinäa Mea Priveãte Sus La Tine.” Ân regulá, fiecare sá
intre drept ânáuntru cu mine acum, ãi sá-l càntám. Ãi nu vá
gàndiäi cum âl càntaäi, doar càntaäi-l spre slava lui Dumnezeu.
Vrei sá ne dai conducerea la el, Frate Neville?

Credinäa mea priveãte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator divin;
Acum ascultá-má ân timp ce má rog,
Ia-mi toatá vina la o parte,
O lasá-má din aceastá zi
Sá fiu total al Táu!
Ân timp ce calc labirintul ântunecat al vieäii,
Ãi màhnire ân juru-mi se ráspàndeãte,
Fii Tu Cáláuza mea;
Porunceãte ântunericului sá se prefacá ân zi,
Ãterge ântristarea, teama la o parte,
Nici sá nu má laãi sá rátácesc càndva
La o parte de Tine.

46 Cu capetele noastre aplecate, mi-ar place sá citesc din
scrierile sacre ale Bibliei, Sf. Matei, al 7-lea capitol, versetul al
13-lea ãi al 14-lea. Ãi fie ca Domnul sá adauge binecuvàntárile
Lui bogate aãa cum Âl citim.

Intraäi voi pe poarta cea stràmtá: cáci largá este
poarta, ãi latá este calea, care duce la distrugere, ãi
muläi vor fi care merg ânáuntru pe ea:

Cáci stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, care
duce la viaäá, ãi puäini vor fi care o aflá.

47 Sá ne rugám. O Dumnezeule, Care ai adus din nou pe
Domnul Isus din moarte ãi din mormànt, ãi ni L-ai prezentat
ân aceastá dimineaäá ca o Jertfá vie, noi cu umilinäá ne
dedicám vieäile noastre Äie din nou, cu gàndurile cá Tu vei fi
aãa plin de grijá faäá de noi. Ân timp ce noi eram âncá
pácátoãi, moräi ân pácat ãi fárádelegi, Tu ai trimis pe singurul
Táu Fiu náscut, fácut ân formá de carne pácátoasá, sá deviná
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o ispáãire pentru pácatele noastre, ca Nevinovatul, suferind
pentru cel vinovat, sá ne poatá âmpáca âmpreuná din nou ân
pártáãie cu Tine.
48 Ãi, O Dumnezeule, dacá existá pácat ân mijlocul nostru ân
aceastá dimineaäá, ceva care ar putea âmpiedica pe Duhul
Sfànt de a aduce Mesajul lui Dumnezeu la fiecare din inimile
noastre, ne rugám ca, ân umilinäá, Doamne, Tu sá ne ieräi de
fárádelegile noastre. Curáäeãte-ne prin Sàngele Domnului Isus.
Care^noi ãtim, ân noi ânãine, cá noi nu suntem nimic, ãi noi
márturisim cá nu suntem nimic. Dar, Tu eãti sfànt, Tu eãti
adevárat, Tu eãti neprihánit, Tu eãti tocmai Izvorul milei. Ãi
noi ân umilinäá ne tàràm acolo astázi, ca suflete pocáite. Aãa
cum o márturie tocmai a ieãit, din Jamaica ãi din Puerto Rico,
ãi unde Tu ai lucrat aãa lucrári mari, O Dumnezeule, este
semnul venirii Celui Drept.
49 Cum Tu l-ai izbávit pe Fratele Evans de la coläii veninoãi ai
acelui ãarpe, pentru cá el era un credincios, ãi Cuvintele Tale
ântotdeauna sunt adevárate. Acum, Doamne, izbáveãte-ne de la
coläii moräii ân aceastá dimineaäá, unde duãmanul ne-a muãcat
ãi ne-a otrávit. Lasá ca balsamul Táu vindecátor, ân aceastá
dimineaäá, Doamne, sá satureze duhurile noastre ãi curáäeãte-
ne de toatá nedreptatea. Vindecá boala din trupurile fizice care
sunt zdrobite de puterile vrájmaãului. Toäi care sunt ân
Prezenäa Diviná, fie ca ei sá fie vindecaäi.
50 Vorbeãte-ne acum prin Cuvàntul Táu scris, Doamne. Fárá
sá ãtiu ce sá spun, dar Tu vei ràndui aceasta. Ãi Tu avertizeazá-
ne, Doamne, ãi pregáteãte-ne pentru Venirea Ta. Cáci noi
cerem aceasta ân Numele lui Isus ãi de dragul Lui. Amin.
51 Eu sunt ântotdeauna puäin tàrziu, pentru cá am aãteptat
acum. Ãi ãcoala Duminicalá, eu presupun, este gata. Dar existá
ceva referitor la aceasta, cànd eu vin acasá má simt de parcá
am timp din belãug. Voi ãtiäi, noi suntem prea mult ân grabá,
oricum. Astfel, noi doar âl vom crede pe Dumnezeu.
52 Domnul nostru a dat aceastá avertizare severá la poporul
din generaäia Lui, poporul care a fost foarte religios. Ãi El a
zis, “Stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, care duce la
Viaäá, ãi puäini vor fi care O vor afla.” Acum, aceasta nu a fost
pentru cá ei nu erau religioãi. Ei erau foarte religioãi. Ãi pentru
cá ei s-au âncrezut ân bisericá ãi ân anumite crezuri ãi
denominaäiuni, ãi au crezut (ântr-o másurá) ân Dumnezeu, ei s-
au gàndit cá totul era ân ordine. Dar El le spunea cá vor fi
puäini care vor intra.
53 Ãi eu má ântreb ân aceastá dimineaäá dacá nu aã putea
asemána acea generaäie cu aceastá generaäie. Vedeäi, aceasta
era la âncheierea perioadei de timp a Iudeilor, ãi El se referea
ânapoi la unele diferite ãi diferite sfàrãituri de perioade
diferite, ãi le spunea cá tocmai lucrul care s-a fácut ân
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perioadele trecute se fácea ânaintea lor. Ãi ei nu au reuãit sá o
recunoascá. Ãi sá vedem unele din lucrurile despre care vorbea
El.
54 Ei, spre exemplu, nu au putut crede cá Dumnezeu era ân
Omul acela. Acela era cel mai mare obstacol care trebuiau sá-l
treacá, era cum El fiind Om totuãi Se fácea Dumnezeu. Ei nu
puteau vedea cum putea Dumnezeu sá locuiascá ân trup uman.
Ãi ân toate epocile, ân toate timpurile, Dumnezeu a locuit
ântotdeauna ân om. Omul este agentul lui Dumnezeu. Ân fiecare
generaäie, Dumnezeu vorbeãte poporului Lui prin buze umane.
El ântotdeauna alege pe cineva sau ceva ce poate folosi El.
55 Ãi El s-a referit la ei, ca fiind o astfel de poticnire, despre
Abraham. El a zis, le-a spus, “Dacá voi vá numiäi ‘copiii lui
Abraham,’ Abraham ‘tatál’ vostru, el a vázut ziua Mea ãi s-a
bucurat sá o vadá. Abraham, profetul.” Ãi fárá ândoialá cá Isus
se referea la aceia care El le-a dovedit cá El era Mesia, cáci
semnul lui Mesia Âl urma. Ãi a fost ân felul acela prin fiecare
generaäie, acela, semnul lui Mesia. Dar totuãi El fácàndu-Se
Dumnezeu, Mesia Ânsuãi, aceea i-a poticnit. Ei nu o puteau
ânäelege.
56 Acum, cànd Abraham (pe care ei âl numeau párintele lor)
a ântàlnit pe Dumnezeu, El era de asemenea ân trup, cáci El a
màncat carne de viäel, a màncat málai, ãi a báut lapte, ãi unt,
ân prezenäa lui Abraham, ãi totuãi El era Dumnezeu.
Abraham L-a recunoscut, Dumnezeu, ãi L-a numit “Elohim,”
care este Iehova cel Atotputernic. Un Om purtànd haine, cu
praf pe Trupul Lui, ãi ãedea sub un pom, pentru umbrá, ãi a
màncat carne ãi a báut lapte. Apoi cei reci, cu inima crudá,
egoiãti, Iudei neprihániäi nu L-au putut crede a fi Fiul lui
Dumnezeu, ãi l-au numit pe Abraham tatál lor. Ãi El i-a lásat
sá ãtie cá El fácea aceleaãi lucruri, ân trupul Lui, pe care
Dumnezeu le-a fácut ântr-un alt trup cànd El a ântàlnit pe
tatál lor, Abraham. Ãi Abraham a crezut-o. Ãi ei nu au putut
s-o creadá.
57 Vedeäi, cànd Abraham ãedea sub cortul lui cáci el a fácut o
alegere, ãi alegerea aceea este adusá ânaintea fiecárei persoane
care este náscutá ân aceastá lume. Pomul binelui ãi ráului este
aãezat ânaintea fiecárei persoane. Ãi cànd Lot, nepotul lui, ãi
slugile lor au ânceput sá se certe referitor la terenuri; Abraham,
fiind un om drept, le-a zis, “Sá nu existe nici o ceartá ântre noi.
Tu doar alegeäi calea ta de mers.” Locul acela vine ân viaäa
fiecárui credincios. Ãi aceasta-i ânaintea voastrá ân aceastá
dimineaäá, ãi este ânaintea mea.
58 Lot nu se gàndea cá el va aluneca ânapoi, dar el a mers sá
priveascá spre Sodoma unde lucrurile erau uãoare. Ãi de multe
ori existá cànd ne uitám spre calea uãoará. “Má voi uni cu
aceastá cutare-cutare bisericá, ãi, vedeäi voi, nimeni nu va zice
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nimic âmpotriva ei, pentru cá este cea mai mare bisericá din
oraã.” Calea uãoará! De multe ori noi facem asta, cànd, suntem
greãiäi!
59 Amintiäi-vá, dacá tu urmezi pe Cristos, tu vei fi uràt de
oameni, cáci toäi cei ce tráiesc cu evlavie ân Cristos Isus vor
suferi persecuäii. Ãi dacá tu vii la Cristos, tu nu vii prin vreo
bisericá sau vreo denominaäiune, sau vreun crez. Tu vei veni
prin Sànge, aceea este singura cale ânáuntru. Ãi tu nu poäi
aduce pe nici unul cu tine, tu vei veni singur ãi vei sta pe
márturia ta ãi pe credinäa ta proprie. Tu nu vei merge ânáuntru
pe credinäa pastorului, sau pe a mamei tale. Tu vii ân mod
individual cànd tu vii la Dumnezeu! Ãi de multe ori noi facem
alegerile acelea nesábuite.
60 Cum era dacá Lot, cànd el a vázut totul uãor^?El era
unde erau muläi bani ãi multá popularitate, cáci el ar fi un
stráin, ãi un om deãtept, ânváäat, multá psihologie, ãi el putea
face anumite lucruri ãi âncá sá-ãi menäiná religia. El s-a gàndit,
“Eu am credinäá ân Dumnezeu, deci eu voi merge doar jos ân
Sodoma ãi eu_eu voi face ceva bani ân plus, ãi voi deveni un
om mare, poate un predicator minunat.” Vedeäi, voi aveäi de
fácut o alegere.
61 Ãi laicii au de fácut o alegere. “Eu voi merge jos la aceastá
anumitá bisericá acolo. Oh, fiecare din oraã gàndeãte cá
aceasta este cea mai! Pái, primarul oraãului aparäine la aceastá
bisericá.” Acum, el putea aparäine la o bisericá care era ântr-
adevár buná, dar totuãi tu trebuie sá judeci biserica aceea ãi
poporul ei prin Scripturi. Uneori ei merg din cauzá cá este o
cale populará, oamenii se âmbracá mai bine care merg ân
anumite locuri. Ãi acolo este unde noi facem o_o greãealá
fatalá. Acum observaäi aceasta.
62 Ãi Abraham, singurul lucru ce-l putea face era sá ia a doua
alegere. Ãi uneori a doua alegere este mai buná decàt prima,
dacá se ia ân felul acela. Observaäi, nu a fost mult, cànd Lot a
vázut marea cetate, el nu ãi-a vázut nevasta schimbàndu-se
ântr-un stàlp de sare, totuãi, el nu a vázut focul arzànd cetatea.
Dar Abraham a luat calea cu cei puäini dispreäuiäi ai
Domnului. El a stat ân pustiuri.
63 Ãi, totuãi, ce era dacá Sara ar fi zis^Acum amintiäi-vá,
Sara era cea mai frumoasá femeie din toatá äara. Nu exista
femeie aãa de frumoasá ca Sara. Fiecare, care a vázut-o, s-a
ândrágostit de ea. Acum, càt de uãor ar fi fost pentru Sara sá ia
acel fel de alegere. Dar ea a ales sá stea cu Abraham.
64 Oh, femeilor, nu lásaäi ca Diavolul sá vá orbeascá, fiind
populare ãi sá vá uniäi cu aceasta ãi aceea. Voi sá staäi cu
Cristos! Cáci, ceasul este aproape, mari distrugeri stau ânainte,
mai rele decàt Sodoma ãi Gomora, pentru aceastá äará.
Sodoma ãi Gomora vor fi un credit la aceasta.
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65 Acum, ân timp ce Abraham a luat calea care i-a fost datá
de Dumnezeu, ãi avea cea mai slabá parte a äárii, el nu
prospera de loc. Dar totuãi el ãtia un lucru, el a slujit pe
Dumnezeu ãi a crezut pe Dumnezeu.
66 Deci ântr-o zi au venit acolo trei bárbaäi, ãi ei erau bine
práfuiäi ãi obosiäi, ãi lui Abraham i-a párut ráu de ei, el a zis,
“Veniäi pe aici ãi ãedeäi sub stejar doar pentru puäin timp.” Ãi
ân timp ce el státea acolo vorbind cu ei, el a recunoscut cá ei nu
erau doar oameni obiãnuiäi. Prin vorbirea lor, ei erau diferiäi.
Ãi Abraham a mers ãi a junghiat un viäel ãi l-a pregátit, ãi a pus
pe Sara sá facá pàine ãi sá se pregáteascá sá-i hráneascá.
67 Acum amintiäi-vá, doi dintre ei erau Ângeri, Ângeri ân trup
uman, ãi unul din ei era Dumnezeu Ânsuãi. Ãi acel Unul care
era Dumnezeu Âãi avea spatele ântors cátre cort.
68 Ãi Sara a stat ân cort. Âmi place sá vád o femeie äinàndu-ãi
locul ân felul acela, nu sá meargá afará ãi sá-i spuná bárbatului
ei ce sá facá, ãi de fiecare datá cànd cineva vine ân jur. Dar ea a
stat ân cort. Fárá ândoialá, poate spála vasele sau fácea ceva.
69 Ãi Acest Unul Care era Dumnezeu, El a continuat sá se uite
ân jur spre Sodoma, ãi El le-a spus ce urma El sá facá. Ãi doi
Ângeri au mers jos acolo sá predice Evanghelia. Dar Unul a stat
ân urmá, acela era Cel care era Dumnezeu, ãi El a zis, “Eu nu
voi äine de la Abraham secretele care Eu le ãtiu, pentru cá el
urmeazá sá fie moãtenitorul lumii.”
70 Oh, noi avem un drept ân aceastá dimineaäá, bisericá, sá
cunoaãtem secretele Venirii Domnului. Cáci, “Ferice de cei
âmpáciuitori, ei vor fi numiäi copiii lui Dumnezeu. Ferice de cei
ce flámànzesc ãi ânseteazá, cáci ei vor fi sáturaäi. Ferice de cei
curaäi ân inimá, cáci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei
blànzi, cáci ei vor moãteni pámàntul.” Atunci, dacá biserica
Dumnezeului cel viu urmeazá sá moãteneascá pámàntul, nu
existá secrete sá fie äinute de la ea.
71 “Tot ce Tatál Mi-a spus, Eu v-am spus,” a zis Isus. Ãi ei nu
L-au putut crede.
72 Deci ân zilele lui Abraham, aãa cum El se referea la ei, El a
zis asta aãa cum Abraham vorbea cu Ângerul, ãi spatele Lui era
ântors cátre cort, ãi El i-a spus lui Abraham cá El âl va vizita cu
un copil. Ãi Sara, ân cort, a ràs. Ãi El a zis, “De ce a ràs Sara?”
Ce aráta El? “De ce a ràs Sara?” Au fost doar càteva ore
ânainte de distrugere, cànd aceea a avut loc. Chiar ânainte de
distrugere, focul acela a venit din ceruri ãi a ars cetatea, ãi
semnul acela a fost ânfáptuit.
73 Ãi Isus a zis, “Voi vá rátáciäi,” cátre marii doctori ai
divinitáäii, la o naäiune religioasá unde literal milioane erau
credincioãi. El a zis, “Voi vá rátáciäi, fárá sá cunoaãteäi
Scripturile nici Puterea lui Dumnezeu.” La o generaäie ca
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aceea, care erau oameni bine instruiäi, care erau ânváäaäi ãi au
ridicat bisericá. Cànd un copil era náscut, el era proprietatea
bisericii. Tu trebuia sá fii un Israelit. Opt zile dupá naãterea ta,
era circumcizia, ãi tu erai un Israelit de la ânceput. Ãi
preoäimea venea din Leviäi, care erau instruiäi de sute de ani ân
Scripturi. Totuãi Isus a zis, “Voi vá rátáciäi, ne cunoscànd
Scripturile!” Ei le-au ãtiut ân cartea lor proprie de ânváäare, ei
o ãtiau prin catehismele lor, o cunoãteau prin teologia lor
proprie. Dar Isus a zis, “Voi nu O cunoaãteäi, Scripturile, nici
nu cunoaãteäi voi Puterea lui Dumnezeu. Dacá aäi fi cunoscut
pe Abraham, M-aäi fi cunoscut pe Mine. Dacá aäi fi copiii lui
Abraham, M-aäi fi cunoscut, cáci Abraham s-a bucurat cànd a
vázut ziua Mea, cáci el a prevázut ziua. Cànd Eu am stat
ânaintea lui acolo ân urmá, ântr-un trup de carne, ãi am
ânfáptuit aceasta, el ãtia cá eram Eu, ãi el M-a numit ‘Elohim.’
Dar aici Eu fac acelaãi lucru ânaintea voastrá, ãi voi Má numiäi
‘Beelzebub’”

“Oh,” ei au spus, “noi avem pe Abraham ca tatál nostru.”
“Âl numiäi pe Abraham ‘tatál’ vostru?”

74 El a zis, “Pái, noi, noi aparäinem la bisericá. Noi suntem o
naäiune religioasá. Noi suntem un popor mare. Noi suntem
poporul lui Dumnezeu!”

Isus a zis, “Voi sunteäi Diavolul, el este tatál vostru.”
75 Eu aã asemána acea generaäie cu aceasta. Astázi, cànd
existá literal milioane de oameni care pretind Creãtinismul, ãi
nu ãtiu mai mult despre Dumnezeu decàt ar ãti un Hottentot
despre o noapte Egipteaná. Existá bárbaäi ãi femei astázi,
literal milioane Creãtini márturisiäi care pretind pe Cristos, ãi
nu cunosc primul principiu al Puterii ânvierii Lui, ãi niciodatá
nu au gustat bunátatea Lui. Ei niciodatá nu I-au simäit
Puterea. Ochii lor sunt orbiäi faäá de Adevár.
76 A zis, “Voi sunteäi orbi, conducátori ai orbilor. Nu ar^
dacá orbul conduce orbul, nu vor cádea ei toäi ân groapá?”
77 Apoi ei s-au gàndit, “Noi suntem Creãtini. Noi suntem
credincioãi. Noi aparäinem la cele mai ânalte biserici ce existá.
Rabinii noãtri sunt ânváäaäii cei mai bine instruiäi ce existá.” Ãi
totuãi Isus le-a spus cá ei nici mácar nu cunoãteau Scripturile.
78 Vedeäi cum Dumnezeu a ascuns-o de ochii celor ânváäaäi ãi
pricepuäi, ãi a descoperit-o copilaãilor care vor ânváäa? Oh,
marea Putere ãi infinitatea lui Dumnezeu! Càt este El de bun
faäá de cei ce doresc sá umble drept ânaintea Lui! El nu va
reäine nici un lucru bun.
79 Ãi sá vezi ziua cànd naäiunea noastrá, lumea noastrá, este
coruptá cu acelaãi lucru!
80 Isus a vrut corect sá-i ândrepte. Ei au zis, “Oh, Abraham
este tatál nostru. Ãi noi vom fi ân Slavá, sá nu te ângrijorezi de



52  CUVÀNTUL VORBIT

aceea, cáci noi credem ân Dumnezeu. Noi suntem profesori, ãi
noi credem ân Dumnezeu, ãi noi ânváäám poporul nostru. Ãi
cine eãti Tu sá vii pe aici cu un_un semn mic misterios ãi sá
âncerci sá-l numeãti Dumnezeu? Tu nu eãti nimic decàt un
Beelzebub.” Ia te uitá, ei au avut crezurile lor ãi
denominaäiunea lor.

Isus le-a spus, “Voi sunteäi Diavolul.” Gàndiäi-vá la
aceasta!
81 Ãi eu aã asemána generaäia aceea cu aceasta, astázi cànd
noi avem milioane unindu-se de biserici, noi avem zeci de mii.
Ãi Dumnezeu vine jos sá locuiascá iaráãi ân biserica Lui, ãi sá
facá aceleaãi lucruri care le-a fácut El acolo, sá Se facá acelaãi
ieri, azi, ãi ân veci. Ãi oamenii âãi ântorc spatele de la aceasta,
constant, unii sá fie populari, unii sá nu facá o alegere. Aceasta
este foräatá cátre oameni! Voi trebuie sá faceäi o alegere. Voi
nu puteäi sta neutri! Voi trebuie sá spuneäi “da” sau “nu.” Voi
niciodatá nu párásiäi uãa aceea aceeaãi persoaná cum aäi intrat.
Voi nu o puteäi face. Voi aveäi de fácut o alegere. Faceäi-o
pentru Cristos ân dimineaäa aceasta.
82 Ei au gàndit cá tot ce a aparäinut la bisericá va fi salvat.
Isus a zis, “Stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, ãi doar
puäini vor fi care o vor afla.”
83 Lásaäi-má sá vá avertizez ân aceastá dimineaäá, bisericá,
fiäi atenäi. Aceasta ia timp astázi, ân neprihánirea noastrá de
sine, generaäia cu ândestulare de sine de fáäárnicie ân care noi
tráim. O orá cànd bárbaäi ãi femei stau ân biserici ãi ân scaune,
ãi càntá imnurile lui Dumnezeu, ãi ies afará din biserica aceea
ãi fumeazá äigári, ãi bea whiskey, ãi merg la dansuri, ãi_ãi
tráiesc pentru lume, ãi spun glume, murdare obscene, ãi se
numesc “Creãtini.” Cànd bárbaäi ãi femei pot merge de la
amvon, sau de la bisericá, ãi de la locul Puterii ânvierii, unde
acelaãi semn Mesianic se miãcá printre ei, ãi sá nu fie o
creaturá nouá ân Cristos, acolo este ceva greãit. Cànd ziarele
pot sá o rásune; ãi din coastá ân coastá, ânainte ãi ânapoi, de la
regiunile ângheäate ale Nordului la junglele tropicale ale
Sudului, Dumnezeu o trimite, ãi oamenii constant âãi ântorc
spatele la ea. Atunci ce putem noi spune, ce putem noi face? Ne
ântoarcem ânapoi la Scripturi unde El a zis, “Stràmtá este
poarta, ãi ângustá este calea, ãi doar puäini vor fi cei care o vor
afla.”
84 El a zis, “Aãa cum a fost ân zilele lui Noe, tot aãa va fi la
Venirea Fiului omului.” Ascultaäi, ân zilele lui Noe, lumea a
fost populatá aproape cum este astázi. Ãtiinäa lor o ântrecea pe
a noastrá. Ei au construit sfinxuri ãi piramide ãi au fácut
lucruri care nu le putem face noi astázi. Un popor excepäional,
mare, deãtept. Ãi amintiäi-vá, ãtiinäa zice astázi, “Este un
minut ânainte de miezul nopäii.” Este un minut ânainte ca
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ceasul sá batá ora de noapte. Este mai tàrziu decàt ne gàndim.
Eu sper cá_eu nádájduiesc cá Duhul Sfànt va adànci aceasta
ân inima fiecárui credincios, “ca zilele lui Noe”!
85 Càäi au fost salvaäi ân zilele lui Noe, din generaäia aceea?
Opt, opt din multe milioane. El a zis, “Tot aãa va fi la Venirea
Fiului omului.”
86 “Ãi aãa cum a fost ân zilele Sodomei, tot aãa va fi la venirea
Fiului omului.” Din peste zeci de mii, au fost salvaäi trei.
87 Atunci âmi veäi spune,” Predicatorule, ce spui de toate
miile ce vor veni cu El?” Acum, frate, aceea a fost formatá prin
multe generaäii.
88 Eu voi fi surprins dacá o duziná vine din aceastá generaäie.
“Stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, ãi doar puäini vor fi
cei ce o aflá.”
89 Oh, eu cunosc bisericile, ce spun ei, “Dacá vá puneäi
numele ân carte ãi deveniäi un membru, acesta, sunteäi ân
ordine.” Nu existá o astfel de Scripturá ca aceea. Dacá totul âãi
are numele ân carte, ãi ân_ân bisericá, vor exista miliarde de
miliarde de miliarde, totul va merge ânáuntru. Atunci tot felul
de duhuri vor fi acolo, ãi ân ce fel de stare va fi Cerul? Gàndiäi-
vá la aceasta acum.
90 Cineva mi-ar spune, “Acum aãteaptá un minut, Frate
Branham. Aãa-ãi-aãa, eu i-am auzit vorbind ân limbi, eu ãtiu cá
ei vor reuãi.”
91 Aceea nu ânseamná cá ei vor reuãi deloc. Pavel a zis, ân
1Corinteni 13, “Chiar dacá vorbesc ân limbi omeneãti ãi
ângereãti, ãi nu am dragoste, eu nu sunt nimic.”
92 “Oh, am mers la adunarea lui Aãa-ãi-aãa. Oh, el a fácut
lucrári mari, puternice. Eu l-am vázut fácàndu-l pe orb sá
vadá.”
93 Totuãi el ar putea fi pierdut. “Muläi vor veni la Mine ân
ziua aceea ãi vor zice, ‘Doamne, nu am predicat eu ân Numele
Táu, am profeäit? Nu am, ân Numele Táu, am scos duhuri rele?
Nu am, ân Numele Táu, eu am fácut multe lucrári mari?’ El va
zice, ‘Depártaäi-vá de la Mine, voi lucrátori ai fárádelegii, Eu
nici mácar nu v-am cunoscut.’” “Stràmtá este poarta, ãi
ângustá este calea, ãi doar puäini vor fi cei ce o aflá.”
94 Lásaäi-má sá vá dau ceva estimári care vá vor cutremura.
Dupá ãtiinäa medicalá, ân oraãul Chicago, conform cu
statisticile doctorului, cá existá treizeci de mii de cazuri de
avort numai ân oraãul Chicago, ân treizeci de zile, ce au avut
doctorii. Càte din aceste pilule mici ãi lucruri ce le iau ele, din
cazurile de avort?
95 Statisticile aratá, ân Statele Unite, cá existá mai muläi copii
nelegitimi náscuäi decàt existá copii náscuäi din legámàntul
sfànt de cásátorie. Aäi ãtiut cá Biblia a zis, ân Deuteronom 14:2,
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cá “un copil nelegitim, ar dura patru sute de ani ca aceea sá se
termine”? Copiii copiilor copiilor copiilor copiilor lor nu pot sá
stea ân adunarea Domnului, patru sute de ani, zece generaäii.
Patruzeci de ani ântr-o generaäie. Strá-strá-strá-strá-strá-strá-
strá-strábunicul lor a fost un copil nelegitim, el este afará din
tablou! Acum ce? Arátaäi-mi unde a fost schimbat.
96 La ce ajungem noi? Ãi acum nelegitimii, din cauza
adulterului, ãi femei pácátoase âmbrácàndu-se pe stradá ca
bárbaäii, care este o uràciune ân privirea lui Dumnezeu,
fumátoare de äigári, báutoare de cocktail, aãa zise Creãtine
márturisite. Fereascá Dumnezeu de aãa o grámadá de
prostituate! Aãa este. Apoi se numesc Creãtine? Nu-i de mirare
cá Isus a zis, “Stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, dar
puäini vor fi cei ce o aflá.”
97 Ei nu se vor smeri. Ei sunt rigizi. Priviäi, cànd lui David i s-
a spus despre pácatul lui ce l-a fácut, repede el s-a pocáit, ãi
Dumnezeu l-a iubit pentru aceasta. Tu sá le spui de pácatele
lor, ei vor zice, “Eu nu-i voi mai cálca pragul din nou.” De ce?
Ei au suficiente locuri unde sá meargá, ei pot merge ân
bàrlogurile acelea nelegitime care vor suferi aãa ceva. Dar este
timpul ca predicatorii sá se âmbrace cu armura depliná a lui
Dumnezeu ãi sá predice Cuvàntul fárá sá compromitá,
Evanghelia. Oamenii ar trebui sá se smereascá.
98 Nu mai existá sinceritate printre Creãtini. Ei vor sá spuná,
“Eu sunt un Metodist, eu sunt un Baptist, eu sunt un
Penticostal,” aceea nu ânseamná [Fratele Branham pocneãte
din degete_Ed.] atàt la Dumnezeu.
99 “Am vorbit ân limbi, am ânfáptuit minuni.” Noi punem tot
accentul pe aceea, cànd acela este unul dintre cele mai
orbitoare lucruri pe care ei l-ar putea face. Sigur. Ploaia cade
peste cel drept la fel ca ãi peste cel nedrept. Ploaia udá recolta
la fel cum udá buruienile, Roy. Aceeaãi ploaie, acelaãi Duh
Sfànt cade peste oameni. Aceea âncá nu ânseamná^Natura
lor trebuie sá fie diferitá, din láuntru ân afará. Nu o
manifestare exterioará sau demonstrare, ci Duhul láuntric al
Dumnezeului cel viu care face persoana aceea o creaturá nouá,
care smereãte inima lui sau inima ei ânaintea lui Dumnezeu.
100 Voi ziceäi, “Predicatorule, tu vrei sá-mi spui cá te ândoieãti
de o duziná din aceste milioane ãi patru miliarde de oameni ân
lume?” Má ândoiesc dacá vor exista o duziná care vor face
Rápirea. Gàndiäi-vá la aceasta! Eu vá spun ce a zis Isus aici ân
Evanghelie. Gàndiäi-vá la aceasta!
101 La ce s-a ajuns? Din cauzá cá imoralitatea a ajuns printre
oameni, copii nelegitimi au ânceput sá fie náscuäi, aceea âi
ãterge afará. Vedeäi, noi am putea sta aici cu orele, aãezànd
lucrurile acelea, ãi voi puteäi vedea cá noi tráim ântr-o
generaäie de oameni coruptibili, condamnabili, putrezi pàná la
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máduvá. Nu-i de mirare cá ei nu pot vedea semne, nu-i de
mirare cá ei nu pot auzi Evanghelia, ei sunt âmpietriäi, deãi
chiar aãa de religioãi ãi pioãi.
102 Nu a zis Isus cá, “Duhul vorbeãte lámurit, ân zilele din
urmá ei vor fi âncápáäànaäi, ângàmfaäi, iubitori de pláceri mai
mult decàt de Dumnezeu, cálcátori de cuvànt, neânfrànaäi,
furioãi, ãi dispreäuitori de acei ce sunt buni, avànd o formá de
evlavie”? Vedeäi? Oh, voi puteäi striga, sigur. Voi puteäi vorbi
ân limbi, sigur. Credinäa va scoate draci, sigur. Dar aceea nu
este despre ce vorbim.
103 Atunci tu âmi vei spune, “Frate Branham, ce este semnul
unui Creãtin? Cine va fi salvat? Vrei tu, Frate Branham?” Eu
âncredinäez asta lui Dumnezeu. Eu nu ãtiu. Eu cred cá eu sunt.
Eu âmi compar viaäa mea, zilnic, cu Cuvàntul. Dacá ea nu
tráieãte la nivel cu acest Cuvànt, atunci existá ceva greãit, eu
trebuie sá merg ânapoi ãi sá o ândrept.
104 “Ei bine,” ziceäi, “Frate Branham, cànd oamenii vorbesc ân
limbi, nu ânseamná aceea cá ei sunt salvaäi?” Nu, domnule! Nu,
ântr-adevár! Am auzit vrájitori ãi vraci vorbind ân limbi, tot
felul de nimicuri. Eu am vázut oameni vorbind ân limbi ãi tráia
cu nevasta altui bárbat. Eu am vázut oameni vorbind ân limbi,
ãi sárind ân sus ãi-n jos ãi sá strige de parcá casa era ân flácári,
ãi sá meargá afará ãi sá facá afaceri necinstite, ãi sá fure, sá
spuná minciuni, ãi de toate. Cum puteäi voi sá aãteptaäi
aceasta? Nu, domnule.
105 Aparäine la bisericá, diaconi ân bisericá, aãa de pioãi càt
pot fi. Pái, vá gàndiäi cá ei ar cumpára benziná duminica? Nu.
Dar luni face ceva ce este murdar ãi putred ãi josnic.
Dumnezeu locuieãte ân inimá, nu ân partea de afará, este ceva
ce vine din inimá.
106 “Stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, ãi doar puäini
vor fi cei ce o aflá.” Aãa cum a fost ân zilele lui Noe, opt din
milioanele acelea; aãa cum a fost ân zilele Sodomei, trei din
milioane; aãa va fi la venirea Fiului omului.
107 Ãi voi vedeäi corupäia ân care suntem. Voi vedeäi cum
fiecare imaginaäie, omul, el iese acolo afará ãi Diavolul âi face
pe predicatori deãtepäi sá stea ân amvon ãi-i lasá pe oameni sá
le meargá cu aceasta.
108 Zilele trecute o persoaná a zis, “Eu nu te-aã avea ân
amvonul meu, tu mi-ai ânnebuni femeile mele.” Nu, ele sunt
deja ân felul acela. Eu le-aã aduce ân toate minäile, le spun sá
ânceteze sá poarte hainele acelea ãi lucruri. Ãi, ei bine, cineva
trebuie sá o facá.
109 I-am zis soäiei mele, “Am ânnebunit eu, ânsumi? Sunt eu
nebun? Sau, ce este cu mine?” Ceva ân interior nu poate sta
liniãtit. Eu trebuie sá O spun, mie nu-mi pasá ce spune cineva.
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110 Ziceäi, “Tu âäi vei ruina slujba.” Pái, orice slujbá pe care
Evanghelia o va ruina, ar trebui sá fie ruinatá. Dumnezeu ne-a
dat ândráznealá sá stám pentru ce este Adevár ãi sá spunem
Adevárul despre aceasta! Acesta-i un pácat, o dizgraäie!
111 “Stràmtá este poarta,” a zis Isus, “ãi ângustá este calea.” Ãi
voi ce vá gàndiäi la milioane, ãi voi toäi Metodiãtii, Baptiãtii,
Prezbiterienii, Penticostalii mergeäi ânáuntru, veäi fi ânãelaäi ân
ziua aceea. Isus a zis, “Muläi vor veni ãi vor sta jos ân
Âmpáráäie, zicànd, ‘Eu am un drept sá fiu aici.’” El a zis, “Dar
copiii Âmpáráäiei âi vor arunca afará. Acolo va fi plànset ãi jale
ãi scràãnirea dinäilor.” Mai bine ai face inventarul ân aceastá
dimineaäá, Creãtinule. Vor exista zeci de mii de milioane de
miliarde de Creãtini pretinãi, ãi liniãtiäi ân viaäa lor, care vor
pierde poarta. Isus a zis aãa.

“Càäi vor merge ânáuntru?”
112 Eu nu ãtiu càäi vor intra. Singurul lucru este,
“Dumnezeule, lasá-má sá fiu unul din ei!” Asta este. El este
Judecátorul. “Lasá-má sá fiu unul.”
113 Voi ziceäi, “Frate Branham, cum poäi spune atunci cànd
este un Creãtin?”
114 Eu nu ãtiu. Dar lásaäi-má sá vá spun ce spune Scriptura.
Cu siguranäá voi credeäi Aceea. Cànd Duhul Sfànt a fost trimis
pe pámànt, Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfànt. El a trimis
un ânger ânainte_ânainte, mai ântài. Ãi El a zis, “Treci prin
cetate ãi printre oameni, ãi pune un semn pe fruntea lor, a celor
ce suspiná ãi plàng din pricina uràciunilor, corectànd lucrurile
acelea.”
115 Ce este uràciune? O femeie care se âmbracá cu o
âmbrácáminte care aparäine unui bárbat. Aceasta âl scàrbeãte
pe Dumnezeu. Ai fost càndva ân apropiere unde ceva este
uràcios? Càt de scàrbit te face! Tu nu o poäi suferi. O femeie
care se va âmbráca cu o âmbrácáminte care aparäine unui
bárbat, acela-i felul cum âl face pe Dumnezeu sá se simtá; tu ai
putea cànta ân cor, ai putea sá te rogi ân fiecare zi, sá strigi ân
fiecare zi, sau sá tráieãti pentru Dumnezeu ân fiecare zi, tu eãti
condamnatá ân Prezenäa lui Dumnezeu. Asta-i exact ce spune
Scriptura. “O uràciune!” Ãi cei ce susäin aãa ceva vor avea
parte de aãa ceva.
116 Dumnezeule dá-ne har sá putem sta âmpotrivá la aãa ceva.
Dacá tu trebuie sá stai singur, stai acolo ãi äine Cuvàntul lui
Dumnezeu ân màna ta. Acesta nu va cádea niciodatá.
117 Acum noi am ajuns la o zi, unde, este uràciunea oamenilor.
Ãi Ângerii au mers sá pecetluiascá din nou. Gásiäi-mi o
persoaná ân Jeffersonville, dacá vreäi sá ãtiäi cine o sá
reuãeascá, aflaäi-mi o persoaná ân oraãul nostru care suspiná ãi
plànge, constant necájit ãi dezgustat, ãi se roagá pentru
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uràciunile ce se face ân oraã. Vá puteäi ridica màna ãi sá o
puneäi pe o persoaná? Atunci luaäi aceastá Scripturá, “Stràmtá
este poarta, ãi ângustá este calea, care duce la Viaäá, puäini vor
fi cei ce o aflá.” Aceia sunt singurii care urmau sá fie
pecetluiäi.
118 Oh, eu pot sá vá arát muläi care merg la bisericá. Eu pot sá
vá arát muläi care càntá ân cor. Eu pot sá vá arát muläi care
ânvaäá ãcoala duminicalá. Eu pot sá vá arát muläi care sunt
capul a_a mari societáäi. Eu pot sá vá arát muläi care strigá,
muläi care vorbesc ân limbi, muläi care lucreazá ân lucrarea
Evangheliei.
119 Dar arátaäi-mi unul care este jos ân inima lui aãa de
tulburat din cauza pácatelor lumii! Arátaäi-mi un predicator
care poate sta astázi ãi sá condamne cultele acelea. Arátaäi-mi
un predicator care va sta ãi va spune lucrurile, ãi va condamna
cultele acelea. El mai bine sá nu o facá, el va fi aruncat afará,
acela-i bonul lui de masá.
120 Nu-i de mirare cá Billy Graham i-a spus lui Jack Moore, a
zis, nu vede cum stau adunárile mele, a zis, “El nu este Baptist,
nici nu este Metodist sau Penticostal.” A zis, “Ãi ei toäi sunt
âmpotriva lui.” Sigur, eu nu spun cá^Motivul cá am spus, eu
nu o pot spune afará ân public. Eu o spun la biserica mea
proprie. Eu am o luptá, deoarece ora âncercárii este peste mine.
121 Ei spun, “Dacá tu vei veni, va fi ân ordine, dar sá nu spui
nimic despre Aceea.” Tu ai putea tot atàt de bine sá nu-äi dai
rásuflarea degeaba.
122 Eu voi predica ce a spus Dumnezeu sá predic! Aãa este.
Unul din cei opt vor fi pe undeva. Unul din ei va fi pe undeva.
Dar ân ziua aceea eu nu vreau sá fiu vinovat de a spune cá am
compromis din cauza unui crez sau ceva doctriná de bisericá,
sau vreo denominaäiune. Eu am predicat Adevárul!
123 Ei spun, “De ce tu nu, de ce slujba ta, Frate Branham, care
pare sá fie aãa de mare, de ce ea nu strábate afará aãa cum
strábat aceãti aläi oameni?”
124 Asta este chiar acolo. Asta este. Eu merg ân oraã, credeäi
voi cá Adunárile lui Dumnezeu vor coopera cu mine? Nu la ce
cred eu, ei nu o fac. Aã putea lua una din cànd ân cànd. Credeäi
cá Metodiãtii vor coopera? Âncercaäi, ãi aflaäi. Fiäi managerul
meu pentru o sáptámàná. Dacá tu mergi ânáuntru, tu vei merge
ân numele lui Isus. Aãa este.
125 Oh, desigur, ei te duc acolo, sigur, te duc acolo pe undeva
ântr-un loc, ãi aãa ca tu sá nu fii conectat cu ei ân vreun fel ca
acela. Ãi apoi cànd pleci, zice, “Oh, acum, Fratele Branham
este cumva deviat la creier doar un pic, voi ãtiäi. El^”
126 Dacá eu sunt deviat la creier, atunci Biblia este deviatá ân
Ânváäáturá. Aceea este ce a spus Biblia! Da, domnule. Priviäi!
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127 Isus a zis, “De ce Má numiäi ‘Beelzebub’? L-aäi crezut pe
Solomon, semnul lui de discernámànt. Voi aäi crezut ziua lui.
Regina din Sud a venit din cele mai ândepártate páräi ale
pámàntului, sá vadá darul acela, ãi ea l-a crezut cànd l-a vázut.
Ãi voi staäi ãi priviäi la el zilnic, ãi nu-l credeäi.”
128 Ãi Proprii Lui fraäi nu L-au crezut. A zis, “Voi mergeäi sus
la praznic,” a zis El, “dar Eu nu merg acum sus.” El a mers sus
pe o altá cale, pentru cá nici chiar fraäii Lui Proprii nu L-au
crezut. Aãa este. “Stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea, ãi
numai puäini vor fi cei ce O aflá.”
129 Cànd s-a ajuns la ucenici, la demonstrare, unde erau ei? O
femeie ãi un bárbat au stat làngá cruce cu El, Ioan ãi Maria.
Restul din ei au fost duãi.
130 Aceasta este demonstrarea. Acesta este timpul. Aceasta
este cànd Dumnezeu face lucruri. Aceasta este cànd Mesia este
pe pámànt. Aceasta este cànd Puterea lui Dumnezeu se miãcá
ân poporul Lui. Ãi ei âi numesc “holy-rollers, trázniäi, nebuni,”
oh, aãa ceva. Dar ora este aici!
131 Acolo cu siguranäá vor fi ceva mari dezamágiri la judecatá.
132 Oh, contrabandistul, el ãtie unde va fi el la judecatá. Tot la
fel ãtie ãi berarul unde va fi. Aãa ãtie prostituata unde va sta
ea. Aãa ãtie jucátorul de noroc unde va sta el. Aãa ãtie beäivul
unde va sta. El nu va fi dezamágit.
133 Dar unde vor fi cei dezamágiäi, sunt acei care au gàndit cá
sunt corecäi. Acolo este unde-i dezamágirea. “Cànd ei au ajuns
acolo, au zis, ‘Sigur, noi am scos draci ân Numele Táu. Noi
suntem predicatori. Noi aparäinem la cutare-ãi-cutare biserici.
Noi am fácut mari minuni. Oh, noi am predicat! Pái, eu am fost
un_am fost un administrator ân bisericá. Am fost episcop. Eu
am fost aceasta.’ Depártaäi-vá de la Mine, voi lucrátori ai
fárádelegii, Eu niciodatá nu v-am cunoscut mácar.” Ia te uitá.
Aceea este dezamágirea. El a zis, “Copiii copiilor lor vor intra ãi
vor ãedea ân Âmpáráäie, zicànd, ‘Noi avem un drept sá fim aici,’
ãi ei vor fi aruncaäi afará ân ântunericul de afará, unde va fi
plànsul ãi jalea ãi scràãnirea dinäilor.” “Stràmtá este poarta,
ângustá este calea, care duce la Viaäá, puäini vor fi cei ce o aflá.”
134 Cátre voi, poporul meu scump, ân aceastá dimineaäá,
ascultaäi la aceasta. Eu nu am inventat aceasta. Eu sunt
ráspunzátor ca sá O spun. Aceea-i tot pentru ce sunt
ráspunzátor. Dacá eu nu mai predic o altá predicá ân viaäa
mea, acela-i Adevárul: vor fi numai càäiva oameni salvaäi.
Doar amintiäi-vá asta: doar foarte puäini. Voi sá fiäi unul din
ei.
135 “Cine sunt ei, Frate Branham?” Eu nu ãtiu. Nimeni altul nu
ãtie. Noi ne lucrám salvarea noastrá proprie cu fricá ãi
cutremur.
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136 Dar voi sá fiäi aliniaäi cu Dumnezeu. Dacá inima voastrá nu
bate chiar cu Biblia aceea, atunci existá ceva greãit, acolo este
ceva greãit. Nu conteazá ce spune biserica voastrá, voi nu puteäi
intra prin aceea. Voi trebuie sá intraäi prin ce a spus Dumnezeu.
Aceasta este Cartea din care veäi fi judecaäi, Biblia. Staäi cu Ea!
137 “Oh,” voi ziceäi, “ei bine, eu am fost botezat ân Numele
Domnului Isus.” Aceea este corect, aceea-i Biblia. Dar dacá
viaäa aceea nu o urmeazá, nu-äi face prea mult bine sá fii
botezat.
138 Voi ziceäi, “Ei bine, eu am primit Duhul Sfànt.” Aceea-i
bine, aceea este ce a trebuit sá faci. Dar dacá viaäa nu este acolo!
139 Amintiäi-vá, buruiana primeãte aceeaãi putere care cade
peste gràu sá-l facá sá creascá, o face pe buruianá sá strige, la
fel. Buruiana micá bátràná stá drept ân sus ãi tot aãa de fericitá
cum este gràul. Aãa este, tráieãte prin aceeaãi viaäá. Ãi un
pácátos poate sta ân Prezenäa lui Dumnezeu, sá strige victoria,
ãi sá tráiascá ca un Creãtin. Dar dacá acolo nu este ceva diferit
ân inimá! El ar putea avea aceeaãi Putere sá scoatá duhul ráu.
Isus a zis aãa. El poate predica Evanghelia tot aãa de bine cum
poate oricare alt predicator. Aceea este exact ce, Isus a spus
aãa. Biblia o ânvaäá. Da, domnule. “Chiar dacá vorbesc ân limbi
omeneãti ãi ângereãti, deãi pot sá-mi dau trupul sá fie ars ca o
jertfá, sá-mi dau toate bunurile la sáraci sá fie hrániäi, eu_eu
am credinäá sá mut munäii, eu fac toate aceste lucruri, predic
ân Numele Lui, scot draci ân Numele Lui,” el a zis, “Eu nu sunt
nimic.” Deci, el o putea face, ãi “nimic.” Pricepeäi ideea?
140 Acum, lucrul de fácut este, din inima voastrá, fiäi un
Creãtin, acum intraäi pe poarta stràmtá. Cáci, largá este calea
care duce la distrugere, ãi milioane de milioane din aceastá
generaäie de credincioãi vor merge pe ea. Cáci, stràmtá este
poarta, ãi ângustá este calea, doar tu ãi Cristos singur.
141 “Ângustá este calea care duce la Viaäá, ãi doar puäini vor fi
care o vor afla.” Acum, acelea sunt Cuvintele Domnului nostru.
Vai! Ce fácea El? Stànd acolo, discernea gàndurile lor.
142 Ãi el a zis, “El este Beelzebub. Ei bine, cum poate El fi
Dumnezeu? El este un Om! De unde vine aceastá
ânäelepciune?” ei au zis ân oraãul Lui Propriu.
143 Cànd tu umbli ân oraã aici, se pare cá^eu nu o spun
aceasta cu vreo desconsiderare cátre voi oamenilor; voi sunteäi
Creãtini, voi má iubiäi. Tu umbli aici ân oraã, ãi se pare cá
puterea lui Satan te doboará jos. Acest loc este condamnat.
Acest oraã este condamnat.
144 Ce a spus Billy Graham cànd a intrat ân Louisville? El a zis
cá acela este “locul cel mai puternic demonizat” ce l-a vázut
vreodatá ân viaäa lui. L-a pus ân ziar, a zis, “Tu doar poäi simäi
opresiunea Diavolului.”
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145 Desigur, eu am simäit-o. De ce? Aceasta este patria mea
proprie. Cànd Isus s-a ântors la patria Lui Proprie, El a zis,
“Multe lucrári puternice El nu a putut face, din cauza
necredinäei lor.” A zis, “Un profet nu este lipsit de onoare, un
predicator, numai dacá este ân a lui proprie_ân äara lui
proprie, printre poporul lui.” Vedeäi? Voi nu puteäi face nimic,
Scriptura zice aãa. Vedeäi?
146 Acum, cànd tu umbli aici ân oraã! Ãi sá nu-mi spuneäi cá eu
nu aã ãti. Eu merg spre oamenii care-mi stràng màna ãi zic,
“Oh, Frate Branham, eu te iubesc.” Ãi tu ãtii cá aceea este o
minciuná! Tu ãtii cá este o minciuná. Dacá Dumnezeu poate
sá-mi spuná discernámàntul din inimá, oare nu poate El sá-mi
spuná aceea?
147 Sigur, ãi chiar printre propriul táu popor de prin oraã!
Cànd ei te vád, au zis, “Pái, ãtiäi, am vázut unde un cutare ãi
cutare.”

“Unde? Unde era aceasta?”
“Sus care^”
“Ha! Noi âl cunoaãtem pe insul acela!”

148 Tu o simäi. Lásaäi-má sá vá spun, voi lásaäi ca cineva sá
viná la casa voastrá la care nu-i place de tine prea mult, sá
ãadá ân casa ta doar puäin ãi simäi acel simäámànt ciudat.
Ânmuläiäi aceea cu patrusprezece mii acum, atunci obäineäi
despre ceea ce vorbesc. Apoi sá mergi ântr-un loc unde toäi te
iubeãte, acel simäámànt de bun venit, doar, oh, vai, ãi tu ai
putea doar sta acolo veãnic, vedeäi. Aceea este, vedeäi, acesta-i
un duh. Ãi oamenii nu ãtiu ce este, ei se ântreabá de ce sunt
oamenii aãa de contaminaäi.
149 Ce le face pe femei bune, ce le face pe femei bune sá se
âmbrace cu haine vulgare ãi sá iasá acolo afará? Cine le face,
chiar acum cànd âncá este frig, pe fetiäe de saisprezece ani, cu
haine care nu ar trebui sá le poarte ânaintea mamei sale, ãi
afará pe stradá? Aceasta este din cauzá cá, nu acel copil
(copilul acela nu ãtie mai bine), ci pentru cá vreun predicator
ân amvon a omis sá-ãi äiná postul de datorie. Aceea este exact
corect. Sigur. Femeile ies pe stradá, ãi toate âmbrácate sexy ãi
lucruri ca acelea, ãi pácátoãii se uitá la ele ãi nu ãtiu cá ea este
de fapt tot aãa de vinovatá ca ãi cum ar fi tráit cu bárbatul
acela. Isus a zis aãa! Isus a zis, “Oricine se uitá la o femeie sá o
pofteascá, deja a comis adulter cu ea ân inima lui, ãi va trebui
sá ráspundá pentru aceasta la ziua judecáäii.” Stràmtá este
poarta, ãi ângustá este calea!
150 Eu ãtiu cá voi gàndiäi cá eu sunt un ins tare. Eu nu sunt
tare! Eu sunt fratele vostru, ãi vá iubesc.
151 Fugiäi de mània care va veni! Mergeäi la cruce ãi plàngeäi
pàná cànd inima voastrá este umplutá cu Duhul Lui, aceea va
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ântoarce spatele vostru de la totul din lume, ãi umblaäi evlavios
ânaintea Lui, cu inima voastrá arzànd pentru El. Dragoste! Nu
o datorie. Cristos nu este o datorie, sá slujiäi pe Cristos, este o
dragoste care slujeãte pe Cristos. Aceasta vá strànge, vá
constrànge, âncàt fiecare pulsaäie din viaäa voastrá bate cu El.
Aceea este cànd voi vedeäi pácat.
152 Ãi El a plàns peste pámànt. A ântristat pe Dumnezeu ân
zilele lui Noe, cànd El a vázut inimile. Ãi Isus a ãezut sus pe
deal, ãi a zis, “Ierusalime, Ierusalime, de càte ori am vrut Eu sá
vá adun, dar äi-a venit ora ãi casa ta este rámasá pustiitá.”
153 Tot aãa va fi la Venirea Fiului lui Dumnezeu, inima
adeváratului credincios este zdrobitá. El vede chiar acum cá
acolo ar trebui sá fie o trezire sá cutreiere acest pámànt. Cum
poate sá fie printr-o grámadá de nelegitimi? Cum poate sá fie,
cànd ei sunt condamnaäi de la ânceput?
154 Âmpáráäia lui Dumnezeu este ca un om care a aruncat un
návod ân mare, ãi, cànd el l-a adus afará, el avea broaãte
äestoase, broaãte de apá dulce, ãerpi, broaãte, càäiva peãti. Nu a
fost el ca sá decidá pe care, el doar l-a aruncat pe mal. Aceea este
ce face Evanghelia. Aceea este ce Billy Graham, Oral Roberts, eu
ânsumi, ãi toäi ceilaläi predicatori care predicá Evanghelia, o
aruncá afará, o trage ânáuntru, “Iatá-i acolo, Doamne.” Dar ce
facem noi de fiecare datá? Noi aflám, ânainte de a ajunge ânapoi
din nou, ei sunt drept iaráãi ânapoi ân baltá. Ce este aceasta? De
la ânceput, aceasta a fost o broascá äestoasá. Aceea nu l-a
schimbat, sá fie prins ân návodul Evangheliei. El a fost o broascá
äestoasá de la ânceput. El a fost o broascá de apá dulce de la
ânceput. El a fost un ãarpe de la ânceput. El era un fáäarnic
ânainte ca el sá fi venit ân bisericá. El nici mácar nu a avut
dorinäá sá ânceteze sá bea ãi jocul de noroc, ãi sá fumeze ãi sá
mintá, ãi sá fure. El doar a intrat din cauzá cá i-a fost fricá de
iad. Voi vá faceäi un mai mult candidat pentru acesta, cànd
faceäi asta. Acela-i adevárul. “Stràmtá este poarta, ãi ângustá
este calea, ãi puäini vor fi cei ce o vor afla.”

Sá ne rugám.
155 Doamne, oh, cerceteazá-má, Doamne. Judecá-mi cazul
chiar acum, Doamne. Nu má lása sá trebuiascá sá vin ânaintea
judecáäii ânaintea Ta, dupá ce am predicat ân felul acesta. Oh,
dacá ar fi vreun lucru necurat ân mine, Doamne, ia-l la o parte,
má rog! Noi vedem o zi ân care tráim, cànd bárbaäii ãi femeile
devin aãa de rigizi. Lor le este ruãine. Tu ai zis odatá, “Nici
mácar nu mai existá ânbujorare printre fiicele Sionului.”
Modestia lor a fost aãa de ândepártatá âncàt ele nici nu mai
roãesc. O Doamne, gàndeãte la aceasta! Ãi ãtim cá cronologul
de acolo bate ânainte, doar âncá un minut sau douá, ãi marea
distrugere va veni, atunci lasá ca cel ce este ântinat sá fie âncá
ântinat.
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156 Dumnezeule, trezeãte-ne pe toäi ân aceastá dimineaäá.
Scuturá-ne, Doamne! Noi vedem semnele apárànd. Noi ne
avem ochii deschiãi sá ãtim asta. Noi vedem milioane, milioane,
Doamne, care ãi-au ântors spatele ãi au plecat. Má ântreb, ce
pot eu face, ce pot eu face, O Doamne? Existá ceva, Doamne?
Dacá trebuie mai multá predicare, mai multá rugáciune, mai
mult orice, ajutá-má, Doamne, ca eu sá pot aduce Mesajul la
oameni. Ce pot eu face? Dar ei âncontinuu Âl resping. Tu faci
marile Tale semne ãi ânfáptuieãti minunile Tale, ãi totuãi
oamenii merg drept ânainte. Este cá Scriptura Ta trebuie sá fie
âmplinitá, este timpul cànd, “Nimeni nu poate veni la Mine
numai dacá Tatál Meu âl atrage, ãi toäi acei pe care Tatál Mi i-a
dat vor veni la Mine”? Doamne Dumnezeule, admite ân aceastá
dimineaäá ca oamenii sá se trezeascá ãi sá vadá acest ultim
semn de pe pámànt. Má rog, Dumnezeule, ca Tu sá acorzi ceva
oamenilor.
157 Binecuvànteazá acest popor mic de aici ân aceastá
dimineaäá. Dumnezeule, âncepe cu Fratele Neville, Doamne.
Vindecá-i trupul. El este bolnav ân aceastá dimineaäá, Doamne,
âl supárá stomacul. Má rog ca màna Ta vindecátoare sá fie
peste el. Miãcá-i sufletul.
158 Dumnezeule, mergi prin aceastá adunare. Existá bárbaäi ãi
femei ãezànd aici pe care poate nu-i voi mai vedea din nou
pàná ân ziua aceea la judecatá, atunci eu trebuie sá dau o
socotealá. Dar eu am citit Cuvàntul Táu, “Stràmtá este poarta,
ãi ângustá este calea, ãi doar puäini vor fi care o aflá.” O
Doamne, lasá ca acesta sá fie acei “puäini,” unii din ei, vrei Tu,
Doamne? Admite asta la fiecare persoaná de aici.
159 Eu má rog cum numai un om s-ar putea ruga. Doamne,
aceãti oameni ar face orice pentru mine, din càte pot sá má
ajute. Dacá am fost flámànd, ei m-au hránit. Dacá am avut
nevoie de un costum, ei l-au cumpárat. Ei au mers âmpreuná ãi
mi-au cumpárat o maãiná, sá predic Evanghelia. Ei ar face
orice ân felul acela. O Tatá, cerceteazá sufletele lor ân aceastá
dimineaäá, má rog, ãi lasá ca ei sá-l cerceteze ânaintea Ta. Eu
nu ãtiu, eu sunt âncredinäat cá fiecare din ei este ân acei Aleãi.
Ãi pune-má acolo, ãi pe mine, Doamne. Ãi dacá ar fi vreun
motiv ân mine ca eu sá nu fiu acolo, Doamne, Tu doar
descoperámi-l, eu âl voi corecta chiar acum. Eu vreau sá fiu
sigur, Doamne, ca ân dimineaäa aceea acolo sá nu fie nici un
necaz la ràu. Eu vreau sá merg ân ziua aceea. Ãi eu nu ãtiu cànd
va fi aceea, ar putea fi âncá astázi. Deci, ajutá-má sá ãtiu,
ajutá-i pe aceãti oameni sá ãtie.
160 Ãi cànd vedem cá inimile noastre sunt nepreocupate! Oh,
noi ne bucurám de un Mesaj bun sá-l ascultám la radio, sau sá
mergem la bisericá. Noi apreciem un Mesaj bun. Nouá ne pare
bine cá se vorbeãte despre Isus pe undeva. Dar, Doamne,
pácatul ne este aãa o povará âncàt ne aduce lacrimi ân ochi,
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suspinànd ãi plàngànd ãi stànd âmpotriva lui, totul, uràciunea
care se face ân oraã? Doamne, lasá ca Ângerul lui Dumnezeu sá
vadá asta asupra noastrá, ãi sá ne ânsemne. Admite aceasta,
Doamne.
161 Chiar acum vino, Doamne Isuse, acum ãi pregáteãte-ne
inimile, ãi dá-ne semnele Tale adevárate cá Tu eãti ân mijlocul
nostru, ca noi sá putem ãti cá noi primim_primim ultimul
semn ânainte de sfàrãitul acestei generaäii.
162 Ãi noi vedem nelegitimitatea, cànd bárbaäi tráind ân
naäiune ãi au copii náscuäi cu soäiile altor bárbaäi, ãi_ãi fetiäe
pe stradá, ãi sute daäi afará din ãcoli ân fiecare an ãi
adolescente devenind mame, ãi nu este respect, ãi cum cá
femeile devin otravá, ele ânsele, prin a fuma ãi_ãi a bea, ãi
televizoare ãi aãa mai departe care corupe minäile copiilor. O
Doamne, càt mai poate sta aceasta? Ãi Tu, un Dumnezeu Sfànt!
163 O Tatá, eu_eu simt ciudat astázi cá ceva trebuie sá se facá
repede, Doamne. Eu nu ãtiu ce sá spun, dar má rog, Doamne,
ca Tu sá pui ân inimile noastre ce sá facem. Admite aceste
lucruri, Doamne. Noi le cerem ân Numele lui Isus. Amin.
164 Ora este aproape. Orice persoaná conãtientá care are
raäiune, ãtie cá ceva urmeazá sá se ântàmple. Nu existá nici o
persoaná ân aceastá cládire, care âãi are mintea ântreagá, ãi sá
nu ãtie cá aceastá lume nu poate sta ân aceste condiäii. Noi nu
putem sta, prieteni. Nu existá nici un lucru, ca pástorul vostru
ãi fratele vostru, nu existá nici un lucru la care vá pot cáláuzi
ân aceastá dimineaäá decàt la Isus Cristos. Nu existá nici un
lucru care-l ãtiu. Doar gàndiäi-vá la lucrurile care sunt
profeäite sá viná ânainte ca Rápirea sá aibe loc, tot despre care
ãtiu eu s-a âmplinit.
165 Voi ziceäi, “Cum este cu semnul fiarei?” Acela va veni ân
Necazul cel mare. Biserica va fi dusá atunci. Nu va trebui sá
ânsemne pe aceãtia, aceãtia s-au dus, vedeäi. Ânsemnarea se
petrece acum. Ânsemnarea este arátarea, marca. Fugiäi la
Dumnezeu, fugiäi la El repede!
166 Má ântreb ân aceastá dimineaäá, ân timp ce aãteptám aici
doar un minut. Ãi eu simt cá voi simäiäi. Eu_eu pot simäi
simäurile voastre, fiecare din voi âncearcá sá se gàndeascá, “O
Dumnezeule, cerceteazá-má!” Acela-i felul cum simt eu, de
asemenea. Âmi dau seama cá aceste Mesaje ân felul acela,
prietene, nu sunt populare printre oameni. Tu âi condamni ãi tu
con-^tu_tu doar âi faci ânjosiäi. Cineva trebuie sá facá asta.
Eu doresc sá fi fost poate altcineva. Dar dacá este partea mea
sá o fac, dacá eu trebuie sá fiu femeia care freacá, lásaäi-má sá
frec. Dacá sunt^David a zis, “Eu mai degrabá aã fi o
ãtergátoare la uãá ân Casa lui Dumnezeu, decàt sá locuiesc ân
corturi cu pácat.” Aãa este. Orice vrea Dumnezeu sá faci, fá-o.
Nu te ruãina. Dacá existá^
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167 Ãi, amintiäi-vá, eu ãtiu acela-i un lucru mare. Ziceäi, “Frate
Branham, tu spui cá numai opt suflete vor fi salvate?”
168 Eu nu ãtiu càäi vor fi salvaäi, eu nu v-aã putea spune. Dar
eu spun un singur lucru: ei vor fi aãa de puäini, ântr-o zi ca
aceasta. Doar gàndiäi-vá, ân ziua aceea unde a fost El, càäi au
fost salvaäi. Gàndiäi-vá la ziua lui Noe, ãi ziua lui Lot_Lot, ãi
toäi aceia, El a zis, “Tot aãa va fi la venirea Fiului omului, cáci,
stràmtá este poarta, ãi ângustá este calea.” Voi vedeäi, voi
mergeäi ânáuntru singuri, cu El, ãi asta-i tot. Vedeäi? “Ãi doar
càäiva vor fi care o vor afla.” Càäi credeäi cá acela-i Adevárul
Evangheliei? Isus Cristos, a zis aãa, “Puäini vor fi care o vor
afla.” Doar foarte puäini. Fiäi unul dintre acei puäini. Eu ãtiu
cá aceea este greu, este istovitor. Ãi má istoveãte sá o spun,
simäind o dragoste umaná pentru voi, dar dragostea lui
Dumnezeu má constrànge sá vá spun.
169 Acum, acelaãi Duh Sfànt care a ânfáptuit ân zilele lui
Abraham, a ânfáptuit ân zilele lui Cristos, a promis sá fie aici sá
facá acelaãi lucru. El este aici. Acum, dacá v-am spus
Adevárul, Dumnezeu este obligat faäá de acel Adevár.
170 Dacá eu nu-mi äin cuvàntul, eu nu sunt un om de cuvànt.
Dacá voi nu vá äineäi cuvàntul, voi nu sunteäi un om de cuvànt.
Acum, eu aã putea sá vá promit ceva ãi eu nu aã putea s-o fac,
dar_dar eu voi veni ãi vá spun. Dacá eu vá datorez ceva, ãi má
ascund de voi, eu sunt un fáäarnic. Dacá vin sá vá spun, “Eu vá
datorez, dar nu pot sá vá plátesc, dar voi face càt pot mai
bine,” atunci voi má iertaäi ãi má ajutaäi. Vedeäi?
171 Noi toäi datorám ceva lui Dumnezeu. Noi Âi datorám vieäile
noastre. Sá fim cinstiäi privitor la aceasta. Ieãiäi afará ãi
spuneäi^Nu spuneäi, “Ei bine, acum priviäi, eu sunt_eu sunt
Prezbiterian. Eu sunt Metodist. Eu sunt Penticostal. Eu sunt
Biserica lui Dumnezeu. Eu sunt Nazarinean. Eu sunt Pelerin
Sfinäenist.” Nu gàndiäi asta! Vor fi milioane din aceia ân iad.
Voi sá fiäi un Creãtin, ân Cristos.
172 Càäi vor zice, “Frate Branham, aminteãte-má ân rugáciune
acum, eu vreau sá má ridic”? Dumnezeu sá vá binecuvànteze.
173 Doamne, Tu vezi màinile lor. Ora este aici, marele Duh
Sfànt a potolit aceastá cládire ân aceastá dimineaäá. Eu simt
Prezenäa Ta. Eu âmi dau seama cá Tu eãti aici sá-Äi onorezi
Cuvàntul, “Eu Domnul am plantat, ãi Eu âl voi uda zi ãi
noapte, ca nimeni sá nu âl smulgá din màna Mea.” Tu ai trimis
Cuvàntul Táu sá facá un scop, ãi El va_El va trebui sá facá
aceea, Doamne. Scriptura zice cá Tu eãti acelaãi ieri, azi, ãi ân
veci.
174 Ei nu au putut crede, oamenii aceia ân zilele Tale nu au
putut crede cá Duhul Sfànt era ân Tine. Ãi Tu Te-ai fácut (fiind
un Om) Dumnezeu, cáci, Tu ai fost náscut din fecioará Fiul lui
Dumnezeu care a venit pe pámànt sá ne ráscumpere din



STRÀMTÁ ESTE POARTA 65

pácatele noastre. Ãi pentru cá ei au vázut Duhul lui Dumnezeu
ân Tine, ei au âncercat sá o facá diferit. Ãi Tu le-ai spus,
Doamne, “Nu sunt Eu cel ce face lucrárile, este Tatál Meu care
locuieãte ân Mine. El face lucrárile. Dacá voi l-aäi numit pe
Abraham ‘tatál’ vostru. Abraham a vázut ziua Mea.” Sigur, el
a vázut-o, cànd el státea aláturi de El, L-a vázut fácànd
lucrárile acelea ãi semnul. “El a vázut ziua Mea ãi s-a
bucurat.” A zis, “Vá rátáciäi, cáci nu cunoaãteäi Scriptura nici
Puterea lui Dumnezeu, cum cá Dumnezeu ar putea sá
preumbreascá o fecioará, ãi sá nascá un Fiu (printr-o naãtere
virginá) ãi sá locuiascá Ânsuãi ân plinátatea Puterii Lui, ân acel
singur Om.”
175 Ãi cum putea El sá ia acelaãi Sànge din Trupul acela pe
care L-a dat ca o Jertfá, ãi sá sfinäeascá un popor ân care sá
poatá locui Ânsuãi, sá continue lucrarea Lui pàná la sfàrãitul
desávàrãirii! O Dumnezeule, trezeãte poporul sá vadá asta.
Admite aceasta. Salveazá pe fiecare care ãi-au ridicat màna.
Curáäeãte-le inimile. Doamne, màinile mele sunt ridicate.
Curáäeãte-má, O Doamne. Aceasta este o casá de corectare.
Acesta este un loc unde noi ar trebui sá fim spálaäi. Lasá ca
Duhul Sfànt sá ne spele ân aceastá dimineaäá, ãi sá ne
curáäeascá de corupäie.
176 Ne rugám, Doamne, ca sá nu existe nici o persoaná care
pleacá de aici fárá sá fie umpluäi cu Duhul Táu. Poate nu va fi
nici o emoäie din exterior cànd se ântàmplá. Dar, Doamne,
intrá ân interior, trage la o parte coaja ãi aratá-ne ce suntem
noi, Doamne. Admite aceasta. Ãi atunci umple-ne cu Duhul
Táu, cu o inimá care este adeváratá ãi purá. Ãi ân acest timp de
persecuäii ãi grele âncercári, Tu sá devii mai dulce ãi mai drag
pentru noi aãa cum mergem ânainte, aãteptànd pentru ziua
aceea. Ân timp ce lacrimile curg pe obrajii noãtri, pentru
pácatele oraãului, fie ca Duhul Sfànt sá priveascá jos ãi sá zicá,
“Existá unul pe care-l pot ânsemna, el este al Meu, ea este a
Mea.” Admite aceasta, Doamne. Fie ca aceasta sá se afle
printre noi astázi. Noi o cerem ân Numele lui Isus. Amin.

Cànd vin la ràu la sfàrãitul zilei,
Ãi ultimele vànturi de ântristare au bátut;
Acolo va fi Cineva aãteptànd care-mi va aráta

calea,
Eu nu va trebui sá trec Iordanul singur.
Eu nu va trebui sá trec Iordanul singur,
Isus a murit sá-mi ispáãeascá toate pácatele;
Cànd ântunericul âl vád, El va aãtepta dupá

mine,
Eu nu va trebui sá trec Iordanul singur.

177 Eu vreau sá-L cunosc acum. Ia-mi màna, scumpe Domn,
condu-má ânainte, lasá-má sá stau. Lasá-má sá stau aici,



66  CUVÀNTUL VORBIT

Doamne, âmpotriva a tot ce este numit ráu, tot ce aratá ráu.
Mie nu-mi pasá ce spune cineva, lasá-má sá stau, Doamne.
Cànd am fácut tot ce pot face, ajutá-má sá stau. Ia-mi màna ãi
trage-má prin aceasta, Doamne. Fá ceva, lasá-má sá stau. Cànd
vin lucrurile acelea, ãi comorile acestei lumi ãi toatá pompa ãi
slava ei; orbeãte-mi ochii faäá de ea, lasá-má sá-L vád numai
pe Cel ce a murit pentru mine. Dacá má costá fiecare prieten
ce-l am, dacá costá tot ce am; aceea nu ânseamná un lucru, eu
predau totul pe altar. Aceea este, lasá-má sá stau loial. Ãi ântr-
o zi cànd rásuflarea suflá cátre faäa mea, ãi ãtiu cá inima mea
s-a dus ãi zilele mele s-au sfàrãit, ãi timpul meu s-a scurs ãi
cartoteca mea este luatá de pe raft, eu vreau sá nu trec
Iordanul singur. El va fi acolo. Da. Cànd vád ântunericul, El
má va aãtepta acolo, eu nu va trebui sá trec Iordanul singur.
Dacá eu voi sta pentru El acum, El va sta pentru mine atunci.
Eu voi trái pentru Acela Care a murit pentru mine, càt de
fericitá va fi atunci viaäa mea. Acela-i felul cum vreau sá stau.
178 Eu presupun cá sunt oameni bolnavi aici. A dat el ceva
cartonaãe? Am uitat. Au dat ei cartonaãe? Sunt ceva cartonaãe
date? Are cineva cartonaãe de rugáciune? Nu.
179 Eu aãtept doar dupá Duhul Sfànt. Dacá voi doar credeäi
numai, doar aveäi credinäá, sá nu vá ândoiäi. Dacá Dumnezeu
âmi va descoperi necazurile voastre^Orice este, eu nu ãtiu;
dacá vá ridicaäi màna, voi nu má cunoaãteäi ãi eu nu vá cunosc.
Atunci dacá Dumnezeu va descoperi aici, aäi crede voi cá
acesta era acelaãi Ânger care a adus Mesajul chiar ânainte de
distrugerea de acolo din urmá, acesta ar fi acelaãi Ânger care l-
a adus chiar acum ânainte de altá distrugere. Veäi crede voi
asta? Dacá credeäi, ridicaäi-vá màna. Ân ordine. Ân ordine, fie ca
Domnul sá o admitá.
180 El ãade aproape de mine. Existá un altul care ãade aproape
de mine, este D-na Snyder de aici, sau aceastá D-ná Murphy de
aici, care este numele ei, ãezànd chiar aici. Eu âi cunosc.
181 Eu nu cunosc pe acest bárbat, el este un stráin pentru
mine. Dar Dumnezeu âl cunoaãte. Dacá Dumnezeu âmi va
descoperi acum, càäi dintre voi ãtiu cá aceea nu este^
182 Sá nu priviäi la mine. Vai, eu sunt un muntean din
Kentucky, atàt càt priveãte asta. Eu_eu nici mácar nu am
destulá pregátire, cu greu, sá_sá-mi scriu numele meu. Dar
existá un lucru ce-l ãtiu, eu âl cunosc pe El. Ãi aceea, aceea
este_aceea este tot ce vreau sá cunosc. Acum, sá nu_sá nu
acordaäi vreo atenäie la ce este gramatica mea.
183 Ãi voi aäi putea gàndi cá predica mea din aceastá
dimineaäá a fost toatá afará din linie ãi totul, voi o aliniaäi cu
Biblia o datá ãi vedeäi dacá nu sunteäi la äinta zero. Vedeäi
dacá telescopul vostru nu este ânáuntru cànd voi_cànd voi âl
puneäi acolo. Sá nu-l aliniaäi cu gàndurile voastre proprii, ci
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aliniaäi-l cu ce a spus El. “Stràmtá este poarta, ângustá este
calea, ãi puäini vor fi care o vor afla; cáci largá este calea care
duce la distrugere, ãi largá este poarta, ãi muläi vor intra pe
ea,” milioane de milioane vor merge ânáuntru acolo. Unul
dintr-un milion va fi probabil felul cum vine. Ia te uitá. Aceea
este ce a zis El. Acum, El niciodatá nu a dat numárul acela, dar
El a zis, “Cum a fost ân zilele lui Noe, opt suflete. Cum a fost ân
zilele Sodomei, trei.” Din ântregul lucru, trei au fost salvaäi,
prin foc. Aãa va fi aceasta!
184 Acum, dacá cineva este foarte spiritual, aã vrea ca voi sá
priviäi la acest bárbat care ãade aici, el má priveãte tot aãa de
constant cum poate. Ãi-a ridicat màna, eu nu-l cunosc;
niciodatá nu l-am vázut, ãi eu nu ãtiu nimic despre el. El doar
ãade acolo privind la mine. Dar, vedeäi, el face un contact, el se
roagá. Acum, aceea este corect. Acum, dacá Domnul âmi va
spune^Omul acela care ãade aãa de departe de mine, ãi
aceasta este prima noastrá ântàlnire, ãi el ãade acolo. Dacá
Domnul âmi va descoperi ce este el_ce este el^eu_eu nu l-aã
putea vindeca. Eu nu, eu nu aã putea face asta, cáci Dumnezeu
deja a fácut-o. Dar aceasta v-ar creãte credinäa. Fiecare vede
acum, El este chiar aici, tocmai acelaãi Duh. Ãi amintiäi-vá,
Isus a promis aceasta, ânainte de timpul sfàrãitului. Acesta
ântotdeauna a fost ultimul semn.
185 Zilele trecute, Leo ãi eu státeam pe stradá, ãi càäiva dintre
noi vorbeam. Ãi eu continuu simt cá vine o schimbare, vine o
schimbare. Cànd noi am vorbit despre aceasta, aceasta nu va fi
o schimbare ân slujba mea, cáci nu poate sá mai fie, dar va fi o
schimbare ân mine. Eu ântotdeauna am fost plápànd ãi doar am
lásat oamenii sá má conducá ãi sá má cáláuzeascá, ãi sá má
trimitá pe aici ãi pe acolo. Dacá eu aã fi fácut ceva ce mi-a spus
Domnul sá fac cu mult timp ân urmá, eu nu aã fi ân necazul ân
care sunt astázi. Eu voi pleca ân aceastá sáptámàná urmátore
sá fiu singur cu Dumnezeu. Da, domnule. Eu_eu trebuie sá
aud din Cer. Eu nu vreau sá fiu un plápànd, eu vreau sá stau pe
convingerile mele proprii.
186 Omul, aceasta continuá sá viná ânapoi la el, el ãade chiar
ânapoi, cáci acel om crede, el de fapt crede. Eu privesc
audienäa peste tot, ãi aceasta cade chiar drept ânapoi spre omul
acela. El are nevoie, el este âmpovárat, dar el este âmpovárat
pentru altcineva. Aãa este. Tu te rogi pentru altcineva. Tu ai pe
altcineva pe inima ta. Aãa este, nu-i aãa? Acesta-i un prieten.
Dacá eu âäi spun care este chestiunea cu prietenul acela, má vei
crede cá sunt slujitorul lui Dumnezeu? El este alcoolic. Aãa
este. Dacá este aãa, ridicá-äi màna sus.
187 Voi credeäi? Cineva de aici ãi-a ridicat màna, o femeie
ânapoi aici, cineva. Da. Da. Tu nu má cunoãti? Eu sunt un
stráin faäá de voi toäi? Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te
cunoaãte. Tu crezi asta? Dacá Dumnezeu âmi va descoperi ce
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este pe inima ta, má vei crede cá sunt slujitorul Lui? Domniäá,
despre ceea ce tu eãti necájitá este copilul acela de acolo. Este
corect. Ãi copilul acela are eczemá pe faäa lui. Doctorul nu
poate face nimic referitor la aceasta. Tu eãti o stráiná aici, ãi tu
ãi cel drag al táu ãade acolo. Tu crezi cá Dumnezeu poate sá-mi
spuná cine eãti tu sau de unde vii? Tu o crezi? Vei accepta
vindecarea copilului dacá El vrea? [Doamna zice, “Da”_Ed.]
Ân ordine, tu poäi merge ânapoi la Somerset, Kentucky, de unde
ai venit. Ãi crede cá el se va face bine, eczema voastrá va párási
copilul dacá tu o poäi crede.
188 Cànd eu am menäionat cuvàntul acela, cineva stànd acolo
ân spate ân hol, din Somerset, Kentucky, rugàndu-se, cu o boalá
de inimá. Tu crezi cá Dumnezeu âi va face bine? Dacá tu crezi
cu toatá inima ta, ãi crezi cá Dumnezeu va vindeca ãi va face
bine.
189 Aici, iatá, eu cred cá màna cuiva s-a ridicat sus chiar pe
aici, chiar aici, o doamná. Da, eu am vázut màna ta. Sunt eu
un stráin faäá de tine, doamná? Eu nu te cunosco. Niciodatá
nu ne-am ântàlnit. Má crezi cá sunt slujitorul Lui? [Doamna
zice, “Da”_Ed.] Tu crezi? Tu ai o povará pe inima ta, sau
ceva. Tu crezi cá dacá Dumnezeu poate sá-mi descopere, tu
crezi cá Acesta este acelaãi Duh care era ân Cristos? Soäul táu
ãezànd acolo, el crede acelaãi lucru, la fel? Vei crede tu
acelaãi lucru? Este despre fetiäa ta care ãade aláturi de tine
acolo. Aãa este, ea are cancer. Dar crezi tu cá Dumnezeu o va
vindeca? Dacá crezi, ridicá-äi màna. Ân ordine, puneäi màinile
acolo peste copil.
190 Doamne Isuse, ân Prezenäa Duhului Táu, eu condamn
diavolul care ucide copilul. Eu pun, prin credinäá, Sàngele lui
Isus Cristos ântre acel ucigaã ãi copil. Lasá-l sá tráiascá. Amin.
191 Aveäi credinäá ân Dumnezeu. Nu vá ândoiäi. “Dacá puteäi
crede, toate lucrurile sunt posibile.” Dacá puteäi crede, toate
lucrurile sunt posibile. Corect.
192 Altcineva acolo ân spate ãi-a ridicat màna, pe undeva, tu, o
doamná acolo la capát. Tu má crezi sá fiu slujitorul lui
Dumnezeu? Eu nu te cunosc, tu nu má cunoãti. Tu crezi cá
Dumnezeu poate sá-mi descopere care este necazul táu? Âl vei
accepta pe Isus sá fie Vindecátorul sau Rànduitorul táu, orice
este, orice aceasta. Tu o crezi atunci? Ân ordine, atunci acea
slábire nervoasá ce ai avut-o, aceea este ce ai avut. Dacá este
adevárat, ridicá-te ân picioare, dacá este adevárat, doar aãa ca
oamenii sá vadá cá este adevárul. Ân ordine, aceasta te va
párási acum. Tu mergi acasá ãi fii sánátoasá. Dumnezeu sá te
binecuvànteze.

Tu eãti din Kentucky, la fel. Aha, aãa este.
193 Doamna care ãade aláturi de tine este din Kentucky, de
asemenea. Ea este, de asemenea. Eu nu te cunosc, nu-i aãa? Dar
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eu pot sá-äi spun cá tu ai ceva ráu cu tine. Dacá eu pot sá-äi
spun ce este ráu cu tine, tu accepäi pe Cristos ca Vindecátorul
táu? Este ân ãoldul táu. Dacá este aãa, ridicá-äi màna, sus de tot
aãa ca oamenii sá poatá vedea. Ân ordine, mergi acasá acum,
aceasta te va párási. Credinäa ta te face bine.

Eu te provoc sá crezi. Eu provoc credinäa ta sá creadá.
194 Aici ãade o doamná aici, rugàndu-se, âãi are batista sus pe
faäa ei. Eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaãte. Tu eãti din
Joliet, Illinois, ãi tu ai o tumoare. Aceea este exact corect. Te-ai
putea ântreba^(Da, aceea-i_aceea-i femeia pe care a adus-o
Rosella. Aãa este. Aãteaptá, ea mi-a spus despre aceea, dar ea
nu a ãtiut cá eu nu am cunoscut femeia. Aãa este. Doar se
ântàmplá sá fie cá credinäa femeii era mare.) Eu âäi spun un
lucru tu_tu ãtii cá eu nu ãtiu. Tu te rogi pentru acest copil care
ãade aici la capátul scaunului, care este bolnav. Acela-i copilul
táu. Aãa este. Amin. Tu ãtii cá eu nu am ãtiut asta.
195 Iatá-L aici, Acesta-i Duhul Sfànt! Tu Âl crezi? Tu Âl
accepäi? Atunci dacá este aãa, ce am spus eu despre “stràmtá
este poarta, ãi ângustá este calea” este corect. Isus Cristos, Fiul
lui Dumnezeu, este chiar aici acum. Duhul viului Dumnezeu
este chiar aici. Voi credeäi Aceasta? Atunci, sá-äi fac de
cunoscut cá eu nu sunt nimeni sá vindec, eu nu sunt un
vindecátor, ci Duhul lui Dumnezeu doar m-a ales sá se
manifeste pe Sine. Eu nu am pregátire. Eu nu am nici o
cunoãtinäá de nimic. Dar acesta-i Duhul Lui care o face, voi
vedeäi, ãi El vrea ca tu sá ãtii cá eu v-am spus Adevárul.
196 Acesta este Adevárul, cá Isus Cristos face pe fiecare din voi
bine chiar acum dacá veäi crede asta. Acum doar ca^Dacá
Acesta a lucrat ân Kingston, care misionarii, sau oricine este
acolo ân urmá, L-a vázut lucrànd ân Kingston, fiind vindecaäi
cu miile, de ce nu ar lucra El aici ân aceastá Americá unde noi
avem felul cum este acum. De ce nu o putem noi crede? Pentru
cá noi nu putem traversa acel mic torent de acolo. Voi o
credeäi? Ridicaäi-vá màinile.
197 Acum, aceleaãi màini, sá le puneäi pe cineva de làngá voi,
lásaäi-má sá má rog pentru el chiar de aici, ãi sá nu mai aveäi
nici o ândoialá ân inima voastrá, aceasta o va sfàrãi.
198 Oh, vai, Frate Neville! Cum am dorit, cum m-am rugat,
cum eu^Tu poäi gàndi cá mi-am ieãit din fire; eu nu sunt. Eu
ãtiu chiar unde sunt. Dacá aã putea numai aduce acest lucru
mic la voi! Vá daäi seama cá Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
aici ân mijlocul poporului ân aceastá dimineaäá, chiar acum,
prezent chiar acum, arátàndu-Se?

Ei bine, voi ziceäi, “Frate Branham, tu ai zis asta.”
199 Cum am zis-o? Eu nu vá cunosc. Acolo-i o altá femeie cu
TB. Tu eãti vindecatá, sorá. Sá te binecuvànteze. Scuzaäi-má,
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tu te rugai pentru o femeie cu TB, cáci este o femeie cu párul
cárunt. Da. Ân ordine, credeäi-o. Ân ordine. El este aici.
Aceasta-i Prezenäa Lui.

200 Acum, iatá ce a zis El, “Aceste semne âi vor ânsoäi pe cei ce
vor crede. Dacá-ãi pun màinile peste cei bolnavi, ei se vor
ânsánátoãa.” Cum poate El minäi? Vedeäi, aceasta nu este
asupra Lui, aceasta nu este asupra mea, acum este asupra
voastrá. Acum voi credeäi.

201 Má uit la o femeie micá care ãade acolo ân spate chiar
acum, ea are multá credinäá. Ea ãi soäul ei doar nou veniäi la
Domnul. Ea a ãezut chiar ân aceastá adunare, avea o rupturá pe
care doctorul urma sá o opereze la ea chiar ânainte, ãi copilul ei
urma sá fie náscut. Ãi doctorul urma sá o opereze dupá aceea,
dar copilul a fost náscut ãi ei nu mai pot gási hernia. Toatá este
dusá. Vedeäi? De ce? Ea doar a ãezut ca^Ea nu a fost sus la
platformá ân felul acela. Ea doar a ãezut ân spate acolo ãi a
crezut-o. Este adevárat, D-ná Green, eu cred cá este, acolo ân
spate? Aãa este. Vedeäi màna ei? Doctorul nici mácar nu mai
poate afla ruptura, toatá s-a dus. De ce? Ea a crezut-o, doar a
páãit afará ãi a zis, “Aceasta-i drept!”

202 Acum voi faceäi la fel, ãi fiecare durere ce aveäi va trebui sá
plece. Dumnezeu, Care poate_Care poate trimite Ceva ântr-un
trup uman, la acea fantomá a muãcáturii acelui ãarpe care a
fost ân piciorul acelui om, otrávind, sá-l omoare, ãi poate sá o
opreascá ãi sá o ucidá chiar acolo, cu càt mai mult poate El sá
ucidá boala din trupul vostru. Pentru cá, omul acela era ân
nenorocire ãi el a trebuit sá aibe ajutor. Ãi tu trebuie sá âl ai, la
fel. Dacá tu nu-l ai, tu mori.

203 Acum äineäi-vá màinile unul peste altul. Sá nu vá rugaäi
pentru voi ânãivá, rugaäi-vá pentru persoana de làngá voi.
Aceea este creãtinesc.

204 Ânváäaäi aceasta, ânváäaäi aceasta, cá, aãa cum faceäi altora,
voi faceäi lui Cristos. Cànd sunteäi buni cu altcineva, voi
sunteäi buni cu Cristos. Dacá trataäi ráu pe altcineva, voi
trataäi ráu pe Cristos. Oh, vai!

205 Oh, dacá aã putea numai sá aduc aceasta sá fie dusá
acolo, dacá aã putea doar sá-i fac pe oameni sá o vadá, la ce
má uit eu ãi ce simt, ãi ce ãtiu eu cá se petrece, ânäelegeäi.
Cum Cristos âmpinge dupá acel Mesaj ân aceastá dimineaäá,
sá ajungá drept jos ân inimile oamenilor ãi sá creeze ceva
acolo; nu o stàrnire, nu o emoäie (aceasta vine cu ea), ci sá
creeze o credinäá nemuritoare acolo care nu va zice, dá un äol
duãmanului.

206 Acum, El va asculta rugáciunea mea, El le va asculta ale
voastre. Voi rugaäi-vá unii pentru aläii acum, ân timp ce eu má
rog pentru voi toäi.
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207 O Doamne, acest moment mare crucial, ne dám seama cá
acesta va ânsemna diferenäa dintre moarte ãi viaäá, la muläi. Ãi
eu tremur ân Prezenäa Ta, cáci eu ãtiu, Doamne Dumnezeule,
cá eu trebuie sá má rog cu toatá inima mea. Eu âmi dau seama
cáci chiar dacá nu ar fi nici o persoaná bolnavá ân mijlocul
nostru ân alte cinci minute, cá fiecare persoaná de aici va
recunoaãte cá Tu eãti aici. Aici stau ei ân aceastá dimineaäá,
Doamne. Lasá-i pe oamenii aceia sá-ãi ridice màinile care au
ãtiut cá eu nu-i cunosc, ãi nimic despre ei. Dar Duhul Táu âi
cunoaãte. Tu cunoãti secretul inimii lor, cu càt mai mult
cunoãti Tu durerile lor ãi suferinäele lor! Atunci, Doamne, lasá
ca sá fie astázi, lasá ca sá fie chiar acum ca Duhul Táu sá
atingá trupurile lor bolnave. Admite aceasta, Doamne. Ei se
roagá unul pentru altul.
208 Ãi má rog, Dumnezeule Drag, ca Duhul Sfànt sá o facá aãa
de realá pentru ei, ca ei niciodatá sá nu se ândoiascá de aceasta
din nou. Ãi acolo este o altá boalá, Doamne, care este mult mai
mare decàt boala aceasta fizicá, este o boalá spiritualá. Fie ca
fiecare inimá sá fie deschisá.
209 Doamne, cum poate fi cá Tu ai stat acolo aláturi de
Abraham, ãi ai ânfáptuit acelaãi lucru, i-ai spus Sarei care era
“ânapoia” Ta, Scriptura zice, “ân cort ea a ràs,” ãi Tu i-ai spus.
Ãi Abraham a recunoscut cá acela era Elohim, marele
Dumnezeu. Ân càteva minute Tu ai fost dispárut din vederea
lui.
210 Ãi, Doamne, cànd Isus s-a ridicat ãi a fácut acelaãi lucru, ãi
a zis, “Voi l-aäi numit pe Abraham ‘tatál’ vostru, ãi totuãi voi
ziceäi cá cunoaãteäi Scripturile.” A zis, “Vá rátáciäi, fárá sá
cunoaãteäi Scripturile nici Puterea lui Dumnezeu.” Ãi ei L-au
numit “Beelzebub.”
211 Dar Tu ai promis cá ân zilele din urmá Tu vei turna Duhul
Táu din nou. Profetul a zis, “Ân timpul serii va fi Luminá.” Ãi
iatá-ne aici.
212 Cànd aceastá lume nelegitimá se prábuãeãte sub pácat, cum
un om beat se clatiná seara spre casá, curànd ea va fi
explodatá ân mijloc, acolo nu va mai fi nici mácar praf
vulcanic, de-abea, rámasá din ea. Ãi noi vedem timpul ticáind
ânainte.
213 O Dumnezeule, ândepárteazá fiecare ândoialá de la noi.
Mutá-ne ân ciclul acela chiar acum. Vino, Duhule Sfànt.
Ântinde aripile Tale mari, planeazá peste aceastá audienäá micá
de oameni chiar acum, ãi lasá-Te saturat ân inimile lor, ãi lasá-i
sá ãtie cá Tu eãti ân Prezenäá Diviná, cá eãti Tu, “Eu sunt
Domnul Care-äi vindecá toate bolile.” Ãi fie ca Prezenäa Ta sá
facá ceva inimii lor care-i va determina sá plece de aici, ân
aceastá dimineaäá, crezànd cu tot ce este ân ei. Ãi fie ca fiecare
persoaná bolnavá ãi suferindá sá fie vindecatá.
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214 Cáci, ca slujitor al Táu, eu stau ãi condamn fiecare diavol,
condamn boala, âl condamn pe Satan.
215 Tu ai pierdut, ãi nu eãti nimic decàt o cacialma. Ãi noi te
provocám asupra acesteia ân aceastá dimineaäá, ân Numele lui
Isus Cristos. Ãi ca slujitor al Lui, predicànd Cuvàntul Lui ãi
spunànd oamenilor Adevárul, ca sá se ândrepte ãi sá se alinieze
cu Cuvàntul lui Dumnezeu, eu te condamn, Satan, ân Numele
lui Isus Cristos. Depárteazá-te de fiecare din aceãti oameni
care au venit de departe ãi de aproape, sá fie vindecaäi. Sá
pleci din aceastá audienäá ãi de la aceãti oameni. Eu te leg prin
Dumnezeul cel viu. Ãi Biblia a zis, “Rugáciunea eficace,
fierbinte a unui om neprihánit va ajuta mult.” Ãi muläi oameni
neprihániäi ãi-au pus màinile peste bolnavi, ân aceastá
dimineaäá aici. Oh, Satan, äi-ar place sá-i faci sá se gàndeascá
cá acesta eram eu, atunci tu ai lua slava de la ei. Ânsá este
credinäa lor ân Dumnezeu, la fel, ei cred pe Dumnezeu! Ãi tu va
trebui sá pleci, prin credinäa lor. Deci ia-äi tálpáãiäa de aici, ãi
pleacá ân ântunericul de afará unde aparäii. Eu te condamn, ân
Numele lui Isus Cristos, prin autoritatea Bibliei lui Dumnezeu,
ânsárcinarea mea printr-un Ânger. Acum pleacá, ân Numele lui
Isus Cristos, ãi lasá-i sá fie liberi. Amin.
216 Voi credeäi, cu toate inimile voastre, cá sunteäi vindecaäi?
Ridicaäi-vá màna, ziceäi, “Eu acum accept pe Isus Cristos ca
Vindecátorul meu. Toate umbrele au dispárut de la mine. Eu
acum Âl accept ân plinátatea puterii Lui, ân binecuvàntarea
Prezenäei Lui. Eu Âl accept.”

Credinäa mea priveãte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator divin;
Acum ascultá-má ân timp ce má rog,
Ândepárteazá-mi toate pácatele,
Nici sá nu má laãi vreodatá sá rátácesc
Departe de Tine.

Acum sá ne ridicám màinile foarte dulce spre El acum.
Ân timp ce calc labirintul ântunecat al vieäii,
Ãi ântristárile-n jurul meu se ráspàndesc,
Fii Tu Cáláuza mea, O Dumnezeule;
Schimbá ântunericul ân zi,
Ãterge màhnirile, temerile la o parte,
Nici sá nu má laãi vreodatá sá rátácesc
Departe de Tine.

[Fratele Branham âncepe sá fredoneze “Credinäa Mea
Priveãte Sus La Tine.”_Ed.]^har bogat! `
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Biserica ãi starea ei
(The Church And Its Condition)

5 August, 1956, duminicá dimineaäa

Stràmtá este poarta
(Strait Is The Gate)

1 Martie, 1959, duminicá dimineaäa

O bisericá ânãelatá, de lume
(A Deceived Church, By The World)
28 Iunie, 1959, duminicá dimineaäa

Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în Engleză 
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o bandă de înregistrare magnetică şi tipărit neprescurtat în Engleză. Această 
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Retipărită în 2006.
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