
POVESTIREA VIE¹II MELE 1Povestirea Vie¾ii Mele
` S° ne plec°m capetele noastre doar un moment pentru

rug°ciune.
Gra¸iosul nostru Tat° Ceresc, aceasta este într-adev°r cu

privilegii c°ci noi trebuie s° ne apropiem de Tine, Dumnezeul
²i Mîntuitorul nostru. Auzind acest cîntec minunat, Ce M°re¸
E²ti Tu, aceasta ne emo¸ioneaz° c°ci noi ²tim c° Tu e²ti m°re¸.
³i ne rug°m ca m°re¸ia Ta s° ne fie manifestat° din nou, în
aceast° dup°-amiaz°, a²a cum noi vorbim. ³i îmi revine mie
sarcina, pentru prima dat° în mul¸i ani, s° încerc s° merg
înapoi în trecutul vie¸ii, ²i m° rog ca Tu s°-mi dai t°rie ²i_²i
ceea ce am nevoie, Doamne, s° fie în acest ceas. ³i fie ca toate
gre²elile mele în via¸° s° fie numai o piatr° pentru pa²ii altora,
care i-ar aduce mai aproape de Tine. Admite aceasta, Doamne.
Fie ca p°c°to²ii s° vad° urmele de pa²i pe nisipurile timpului,
²i fie ca ei s° fie condu²i la Tine. Aceste lucruri noi le cerem în
Numele Domnului Isus. Amin. (V° pute¸i a²eza.)

[Fratele Glover spune, “Ai putea tu s° te rogi pentru aceste
batiste înainte s° începi?”_Ed.] Eu voi fi bucuros. [“Acolo sînt
acestea ²i acelea pentru care s° te rogi.”] În regul°, domnule,
î¸i mul¸umesc. A²a cum acest om sfin¸it, Fratele Glover, pe
care eu l-am cunoscut acum de cî¸iva ani, am avut privilegiul
s° fiu cu el o vreme seara trecut°. ³i el mi-a spus c° el era
a²ezat pentru pu¸in° vreme, odihnindu-se. ³i acum, la vîrsta de
²aptezeci ²i cinci de ani, se întoarce înapoi în serviciul
Domnului. Eu nu sînt nici pe jum°tate a²a obosit cum eram
înainte ca eu s° aud asta. Eu credeam c° eu sînt obosit, îns°
eu_eu nu cred c° eu sînt. Eu tocmai mi-am plasat aici cîteva
batiste, în_form° de plicuri, ²i a²a mai departe, unde ele sînt
în°untru ²i deja sus¸inute.

Acum, vreunul din voi în ¸ar° prin radio, sau aici, care
doresc una din aceste batiste, ²i voi a¸i vrea, Angelus Temple le
trimite afar° constant, tot timpul. Voi a¸i putea scrie chiar aici
la Angelus Temple ²i ei se vor ruga peste ele, deoarece eu v°
asigur c° aceasta este Scriptura. Aceasta este o promisiune a
lui Dumnezeu.

³i dac° aceasta ar fi c° voi a¸i vrea ca eu s° m° rog peste
una pentru voi, p°i, eu voi fi bucuros s° fac asta. Voi mi-a¸i
scrie doar la c°su¸a oficiului po²tal 3-2-5, 325, Jeffersonville,
silabisit J-e-f-f-e-r-s-o-n-v-i, dublu l, e. Jeffersonville, Indiana.
Sau dac° voi nu v° pute¸i gîndi despre c°su¸a oficiului po²tal,
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doar scrie¸i “Jeffersonville.” Acesta este un ora² mic, cu o
popula¸ie cam de treizeci ²i cinci de mii. Fiecare m° cunoa²te
acolo. ³i astfel noi am fi bucuro²i s° ne rug°m peste o batist° ²i
s° v-o trimitem.

³i, acum, noi am avut mari succese în a face asta,
deoarece^Voi ve¸i avea o micu¸° form° de scrisoare cu ea,
c°ci oamenii în jurul lumii se roag° în fiecare diminea¸° la ora
nou°, ²i la ora doisprezece ²i la ora trei. ³i v° pute¸i imagina,
în jur în spatele lumii, la ce timp din noapte ei trebuie s° se
scoale s° fac° aceast° rug°ciune. Astfel dac° toate aceste zeci
de mii, ²i mii de ori, trimit rug°ciuni c°tre Dumnezeu tocmai în
acela²i timp pentru aceast° slujb°, boala voastr°, Dumnezeu
doar nu poate s° refuze asta. ³i astfel acum noi, a²a cum eu
spun, noi nu avem ceva programe, noi nu vrem un cent din
bani. Noi sîntem doar^Dac° noi v° putem ajuta, pentru
aceasta sîntem noi aici. ³i l°sa¸i-ne^

Cineva aduce o alt° gr°mad° de batiste.
Acum, dac° voi nu ave¸i o batist° pe care a¸i vrut s° o

trimite¸i, p°i, atunci voi scrie¸i doar, oricum. Dac° nu ave¸i
nevoie de ea chiar acum, ¸ine¸i-o în Cartea Faptelor, în Biblie,
capitolul al 19-lea. ³i aceasta va fi într-o form° de panglicu¸°
alb° care v° va fi trimis°, ²i instruc¸iunile cum s° v°
m°rturisi¸i p°catele voastre mai întîi. ³i (mul¸umesc) cum s°
v° m°rturisi¸i p°catele. Voi trebuie ca niciodat° s° nu încerca¸i
s° ob¸ine¸i ceva de la Dumnezeu f°r° ca mai întîi s° fi¸i în
regul° cu Dumnezeu. În¸elege¸i? ³i apoi voi sînte¸i instrui¸i în
aceasta s° chema¸i în°untru pe vecinii vo²tri, ²i pe pastorul
vostru. Dac° voi ave¸i ceva în inima voastr° care este
împotriva cuiva, merge¸i ²i îndrepta¸i aceasta mai întîi, ²i
veni¸i înapoi. ³i apoi ruga¸i-v°, ave¸i o adunare de rug°ciune
în casa voastr°, ²i prinde¸i aceast° batist° de îmbr°c°mintea
voastr° dedesubt, apoi crede¸i pe Dumnezeu. ³i tocmai la acele
trei ore, în fiecare zi, vor exista oameni în jurul lumii rugîndu-
se, un lan¸ în jurul lumii.

³i acum aceasta este a voastr°, absolut gratuit, doar
trimite¸i. ³i_²i, acum, noi nu o s° v° scriem vou° înapoi s° v°
pis°m sau s° v° spunem ceva program pe care noi îl avem. Noi
vrem ca voi s° sprijini¸i programul, îns° noi nu_nu avem
vreunul pentru voi ca s° sprijini¸i. Vede¸i? Astfel voi^
Aceasta nu este ca s° ob¸inem adresa voastr°, aceasta este doar
o acomodare ²i o slujb° a Domnului pe care noi încerc°m s° o
ducem înainte.
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Acum s° ne plec°m capetele noastre. Iar dac° voi sînte¸i pe
t°rîmul radioului, ave¸i batistele voastre a²ezate acolo, doar
pune¸i-v° propria voastr° mîn° peste ea în timp ce ne rug°m.

Gra¸iosule Domn, noi aducem la Tine aceste micu¸e
pache¸ele, poate unele din ele par a fi poate vestu¸e pentru un
bebela², sau_sau ceva c°m°²u¸° dedesubt, sau poate o pereche
micu¸° de botocei, sau_sau ceva, o batist°, care merge la
bolnavi ²i nenoroci¸i. Doamne aceasta este conform cu
Cuvîntul T°u ca noi s° facem asta. C°ci noi citim, în Cartea
Faptelor, c° ei au luat de pe trupul slujitorului T°u, Pavel,
batiste ²i ²or¸uri, pentru c° ei au crezut c° Duhul T°u era peste
acel om. ³i duhuri necurate au ie²it afar° din oameni, ²i
suferin¸ele ²i bolile i-au p°r°sit, deoarece ei au crezut. Iar
acum ne d°m seama, Doamne, c° noi nu sîntem Sfîntul Pavel,
îns° noi ²tim c° Tu înc° r°mîi Isus. ³i ne rug°m ca Tu s°
onorezi credin¸a acestor oameni.

³i s-a spus odat° c° atunci cînd Israel (încercînd s° se
supun° lui Dumnezeu) a fost prins într-o curs°, marea înaintea
lor, mun¸ii pe fiecare parte, iar armata lui Faraon apropiindu-
se. ³i unul a zis, c° “Dumnezeu a privit în jos prin acel Stîlp de
Foc, cu ochi mînio²i, iar marea s-a speriat ²i s-a rulat înapoi pe
ea îns°²i, ²i a f°cut o c°rare pentru Israel s° treac° spre ¸ara
promis°.”

O Doamne, prive²te iar°²i în jos, cînd aceste pache¸ele sînt
puse peste trupurile bolnave în comemorarea Cuvîntului T°u
viu. ³i fie ca boala s° se sperie, prive²te prin Sîngele Fiului T°u,
Isus, Care a murit pentru aceast° isp°²ire. ³i fie ca vr°jma²ul s°
fie speriat ²i s° se mute departe, ca ace²ti oameni s° se poat°
muta în promisiune, c° “Deasupra tuturor lucrurilor,” c°
aceasta este dorin¸a Ta “ca noi s° prosper°m în s°n°tate.”
Admite aceasta, Tat°, c°ci noi trimitem aceasta cu acea_cu acea
atitudine în inima noastr°. ³i acela este obiectivul nostru. Noi
trimitem aceasta în Numele lui Isus Cristos. Amin.

Î¸i mul¸umesc, Frate Glover. Î¸i mul¸umesc, domnule.

Acum, în seara aceasta fiind încheierea acestei p°r¸i a
trezirii, eu nu ²tiu dac° aceasta este radiodifuzat sau nu, îns°
mi-ar place s° spun (dac° nu) la audien¸a prin radio, c° aceasta
a fost una dintre cele mai minunate adun°ri pe care le-am avut
de mul¸i, mul¸i ani. Aceasta a fost solid°, s°n°toas°, cea mai
iubitoare, adunare de cooperare în care eu am fost pentru
mult° vreme.
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[Un frate spune, “Noi sîntem pe unde pîn° la patru ²i un
sfert, frate. Iar ei ascult° la tine, peste toat° California de sud,
afar° în insule, ²i pe vapoare. Noi primim mesaje de la ei. ³i
astfel tu ai o mare audien¸°, mii ²i zeci de mii.”_Ed.] Î¸i
mul¸umesc, domnule. Asta este foarte bine. Bucuros s° aud
asta. Dumnezeu s° v° binecuvinteze pe to¸i.

³i eu desigur c° am avut întotdeauna un loc cald în inima
mea pentru Angelus Temple, pentru pozi¸ia acestuia pentru
deplina Evanghelie a lui Isus Cristos. ³i, acum,
aceasta_aceasta pare s° fie mai personal pentru mine acum.
Aceasta se pare c°, dup° ce am întîlnit pe fiecare ²i v°zînd
spiritul lor minunat, eu se pare c° sînt doar mai mult unul din
voi decît cum obi²nuiam s° fiu. Dumnezeu s° v° binecuvinteze,
este ruga mea. ³i^ [Audien¸a aplaud°_Ed.] V° mul¸umesc,
amabil.

Acum, aceasta a fost anun¸at c° ast°zi eu urma cumva s°
v° vorbesc pentru o vreme asupra: Povestirii Vie¸ii Mele.
Acesta este un_un lucru greu pentru mine. Aceasta ar fi pentru
prima dat° c° am încercat s° m° apropii de aceasta pentru
mul¸i ani. Dar eu nu a² avea timp s° intru în am°nunte, ci doar
o parte din aceasta. ³i, aici, eu am f°cut multe gre²eli, am f°cut
multe lucruri care au fost gre²ite. ³i eu voi dori, ca voi pe
t°rîmul radioului ²i voi care sînte¸i prezen¸i, ca voi s° nu lua¸i
gre²elile mele s° fie pietre de poticnire, ci pietre pentru p°²it
ca s° v° aduc° mai aproape de Domnul Isus.

Apoi, în seara aceasta cartona²ele de rug°ciune sînt s° fie
împ°r¸ite pentru serviciul de vindecare din seara aceasta.
Acum, cînd noi vorbim despre serviciul de vindecare, nu
înseamn° c° noi o s° vindec°m pe cineva, noi o s° ne “rug°m
pentru cineva.” Dumnezeu face vindecarea. El a fost doar
foarte gra¸ios fa¸° de mine, s° r°spund° rug°ciunii.

³i eu discutam cu managerul unui evanghelist renumit, aici
cîndva în urm°, ²i_²i a fost întrebat de ce acest evanghelist nu
s-a rugat pentru bolnavi. Iar evanghelistul i-a r°spuns
la_managerul de la mitingurile mele, “Dac°^Acest
evanghelist crede în vindecare Divin°. Îns° dac° el ar începe s°
se roage pentru bolnavi, aceasta i-ar întrerupe serviciul
deoarece el este sponsorat de biserici. Multe biserici ²i mul¸i
dintre ei nu cred în vindecare Divin°.”

Astfel eu am o onoare ²i respect pentru evanghelist
deoarece el î²i ¸ine locul lui, postul lui de datorie. El putea
probabil^Eu nu puteam niciodat° s° iau locul lui, ²i eu m°
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îndoiesc dac° el ar putea s° ia locul meu. Noi to¸i avem un loc
în Împ°r°¸ia lui Dumnezeu. Noi sîntem cu to¸ii uni¸i laolalt°.
Diferite daruri, dar acela²i Duh. Diferite manifest°ri, am vrut
s° spun, îns° acela²i Duh.

³i, acum, desear° serviciul va începe^Eu cred c° ei au
spus c°ci concertul începe la ²ase-treizeci. ³i, acum, dac° voi
sînte¸i afar° pe t°rîmul radioului, veni¸i în°untru ²i asculta¸i la
asta. Acesta este^Acesta va fi frumos, întotdeauna a fost.

³i apoi eu doresc s° spun c°ci cartona²ele de rug°ciune vor
fi împ°r¸ite imediat dup° acest serviciu, doar îndat° ce acest
serviciu este eliberat, dac° voi sînte¸i aici ²i vre¸i un cartona² de
rug°ciune. Eu am fost informat acolo doar cu cîteva momente în
urm°, fiul meu sau D-ul Mercer sau D-ul Goad, ei vor împ°r¸i
cartona²e de rug°ciune. Doar r°mîne¸i în scaunele voastre.
Îndat° ce serviciul este eliberat, r°mîne¸i doar la locul vostru
astfel ca b°ie¸ii s° poat° ajunge jos prin rînd ²i s° împart°
cartona²ele de rug°ciune cît de repede este posibil. Aceea va fi
în balcoane sau la parter, oriunde, parterele de jos sau oriunde
sînte¸i, doar r°mîne¸i în locul vostru ²i b°ie¸ii vor ²ti c° voi
sînte¸i aici pentru un cartona² de rug°ciune. Iar apoi desear° ne
vom ruga pentru bolnavi. ³i dac° Domnul nu-mi schimb°
gîndurile, eu vreau s° predic desear° asupra subiectului, Dac°
Tu Ne Vei Ar°ta Pe Tat°l, Aceasta Ne Va Satisface.

Acum eu doresc s° citesc pentru un text în aceast° dup°-
amiaz°, doar s° încep Povestirea Vie¸ii, g°sit acolo în Cartea
despre Evrei, al 13-lea capitol, ²i s° începem aici cam^Eu a²
zice cam la al 12-lea verset.

Pentru aceea Isus deasemeni, ca El s° poat° sfin¸ii
poporul cu propriul Lui sînge, a suferit în afara por¸ii.

S° mergem^de aceea la El în afara taberei, purtînd
ocara Lui.

C°ci aici noi nu avem o cetate st°t°toare, ci noi
c°ut°m una care vine.
Acum acela este un fel de text. C°ci, voi vede¸i, dac°

aceasta este o povestire a vie¸ii, sau orice apar¸inînd unei fiin¸e
umane, noi nu glorific°m aceea, ²i în special trecutul
unui_unui om, dac° acesta a fost a²a de întunecos cum era al
meu. Dar m° gîndeam, c° dac° noi citim Scriptura, Dumnezeu
va binecuvînta Scriptura. ³i gîndul meu este:

C°ci aici noi nu avem o cetate st°t°toare, ci noi
c°ut°m una care vine.
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Acum, eu ²tiu c° voi sînte¸i foarte tandri de Los Angeles.
Voi ave¸i un drept s° fi¸i. Este un ora², m°re¸ frumos. Cu fumul
lui ²i cîte altele, totu²i acesta este un ora² frumos, clim°
minunat°. Dar acest ora² nu poate continua, el trebuie s° aibe
un sfîr²it.

Eu am stat în Roma (unde marii împ°ra¸i) ²i ora²ele pe care
ei gîndeau c° le vor zidi nemuritoare, ²i sap° în jos dou°zeci de
picioare [aproximativ ²apte metri_Trans.] s° g°seasc° chiar
ruinile acestora.

Eu am stat unde Faraonii î²i aveau marile lor împ°r°¸ii, iar
voi a¸i s°pa în jos în p°mînt s° afla¸i unde au st°pînit Faraonii.

La to¸i dintre noi ne place s° ne gîndim despre ora²ul
nostru ²i locul nostru. Dar, ¸ine¸i minte, acesta nu poate sta.

Cînd eu eram un b°ie¸a² eu obi²nuiam s° m° duc la un
pom mare de ar¸ar. În ¸inutul meu noi avem mult lemn tare. ³i
apoi noi aveam acest pom de ar¸ar, ar¸arul de zah°r, ²i ceea ce
noi numim “ar¸ar tare” ²i “ar¸ar moale.” Acest mare pom
gigantic, era cel mai frumos pom. ³i cînd eu veneam în°untru
de pe cîmpii, de la lucrul la fîn ²i_²i recoltele, mie îmi pl°cea
s° merg la acest pom mare ²i_²i s° ²ed jos sub el ²i_²i s° m°
uit în sus. ³i eu vedeam marile lui, ramuri puternice
leg°nîndu-se în vînt, un trunchi uria² mare. ³i am zis, “Tu ²tii,
eu cred c° acest pom va fi aici pentru sute ²i sute de ani.” Nu
cu mult în urm° eu m-am uitat la b°trînul pom, ²i el era doar
un ciot.

“C°ci aici noi nu avem cetate st°t°toare.” Nu, nimic aici pe
p°mînt la care v° pute¸i uita nu va continua. Acesta trebuie s°
aibe un sfîr²it. Fiecare lucru care este muritor trebuie s°
cedeze la unul nemuritor. A²a c° nu conteaz° cît de bine
construim noi ²oselele noastre, cît de bune le facem noi
structurile noastre, acestea toate trebuie s° se duc°, c°ci aici
nu exist° nimic care poate continua. Doar Nev°zutul este ceea
ce continu°.

Îmi amintesc de casa în care noi locuiam, ea era o cas°
veche de bu²teni c°ptu²it° cu noroi. Eu^Posibil c° poate
mul¸i niciodat° nu au v°zut o cas° c°ptu²it° cu noroi. Îns° ea
era toat° c°ptu²it° cu noroi, ²i uria²ii bu²teni mari care erau în
casa veche, eu m° gîndeam c°ci casa aceea va sta pentru sute
de ani. Dar, voi ²ti¸i, ast°zi unde st°tea casa aceea este un grup
de case cu locuin¸e. Aceasta este a²a de mult diferit. Totul se
schimb°. Dar^
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³i eu obi²nuiam s°-l v°d pe tat°l meu, el era cam scund, om
îndesat, foarte tare, ²i el era unul dintre cei mai tari omule¸i
despre care ²tiam eu. Eu l-am întîlnit pe D-ul Coots, un om cu
care el obi²nuia s° lucreze la bu²teni, el era un bu²tenar, ²i cam
cu un an în urm°, iar D-ul Coots este un foarte bun prieten de-
al meu, ²i un diacon în Prima biseric° Baptist°, ²i el a zis,
“Billy, tu s-ar cuveni s° fii un om adev°rat puternic.”

³i am zis, “Nu, eu nu sînt, D-le Coots.”
El a zis, “Dac° tu ai sem°na cu tat°l t°u, tu ai fi.” A zis,

“Eu l-am v°zut pe acel om, cînt°rind o sut° ²i patruzeci de
livre, înc°rcînd un bu²tean pe c°ru¸° el singur, care cînt°rea
nou° sute de livre.” El doar ²tia cum s° o fac°. El era tare. Eu
îl vedeam cum vine în°untru în cas° s° se spele ²i s° se
preg°teasc° pentru mas°, cînd mama l-ar chema.

Iar noi aveam un m°r b°trîn în curtea din fa¸°, ²i apoi
acolo erau trei sau patru din cei mici înainte înspre spate. ³i
chiar în pomul din mijloc acolo era o sticl° care ar°ta veche, a
fost spart°, oglind°, una mare. ³i a fost prins° pe marginea
pomului cu ceva cuie îndoite în°untru. Cumva ca ceva ce voi
tîmplarii care asculta¸i în°untru a¸i numi “cuier de palton.”
Acestea au fost îndoite în°untru s° ¸in° sticla în locul ei. ³i
acolo era un piapt°n vechi din tabl°. Cî¸i a¸i v°zut vreodat°
unul vechi din tabl°^ piapt°nul din tabl° de mod° veche? Eu
îl pot vedea pe acesta.

³i apoi acolo era o banc° mic° de sp°lat, doar o scînduri¸°
cu un picior înclinat sub ea, prins° de pom. O micu¸°, veche, o
jum°tate de pomp° sulfuroas° acolo cu care noi pompam apa
afar°, ²i ne sp°lam la acest pom b°trîn. Iar mama obi²nuia s°
ia saci de moar° ²i s° fac° prosoape. A folosit cineva vreodat°
un prosop din sac de moar°? P°i, eu sînt sigur c° m° simt acas°
acum. ³i acele mari, prosoape aspre vechi? ³i cînd ea ne f°cea
nou° copila²ilor o baie, ea ar^sim¸eam parc° ea ne freca
pielea jos de fiecare dat° cînd ea ne freca. ³i îmi amintesc acel
sac vechi de moar°. ³i ea tr°gea afar° cîteva din a¸e ²i f°cea
franjuri micu¸e, ca s°-l decoreze cumva.

Cî¸i a¸i dormit vreodat° pe o saltea de paie? P°i, eu voi_voi
zice! Cî¸i au cunoscut vreodat° ce era o perin° de ghije?
[P°nu²e de porumb_Trans.] P°i, Frate Glover, eu sînt acas°
acum, destul de sigur! Saltea de paie, p°i, nu era prea mult de
cînd tocmai am venit jos de pe una, ²i ea era^Oh, ea_ea este
bun° de dormit, r°coroas°. Apoi în timpul iernii ei iau patul
vechi de pene ²i-l pun pe el, voi ²ti¸i, ²i atunci trebuie s°
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punem o bucat° de prelat° deasupra noastr° deoarece z°pada
sufla în_cr°p°turi în cas°, voi ²ti¸i, unde pl°cu¸ele de ²indril°
se întorceau în sus, voi ²ti¸i, iar z°pada ar bîntui prin ea. ³i,
oh, eu îmi pot aminti asta foarte bine.

³i atunci Tata obi²nuia s° aibe o pensul° de barberit.
Eu^Acum asta o s° v° mire pe voi. Ea era f°cut° din p°nu²e
de porumb, o pensul° de barberit cu p°nu²e de porumb. El lua
s°punul vechi de le²ie a lui mama pe care ea l-a f°cut, l-a
preg°tit ²i l-a pus pe fa¸° cu aceast° pensul° de p°nu²e, ²i se
barberea cu un mare, brici drept vechi. ³i Duminica el
lua_buc°¸i de hîrtie, le b°ga în jurul gulerului lui, ei purtau
gulere de celuloid ²i le punea în jurul gulerului în felul acesta
ca s° ¸in° spuma s° nu ajung° pe gulerul c°m°²ii lui. A¸i v°zut
vreodat° cum se face asta? P°i, Doamne, Doamne!

Eu îmi amintesc de un izvora² vechi dedesubt, unde noi
obi²nuiam s° lu°m o b°utur° de ap°, ²i ne luam apa afar°
dintr-o can° de tigv°. Cî¸i a¸i v°zut vreodat° o can° de tigv°?
P°i, cî¸i dintre voi sînt din Kentucky, oricum? Da, p°i, doar
uita¸i-v° aici la Kentuckyeni. P°i, Doamne, eu sînt_eu sînt
chiar la^Eu credeam c° erau to¸i Okies ²i Arkies aici, [din
Oklahoma ²i Arkansas_Trans.] dar se pare c° Kentucky se
mut° în°untru. P°i, ei au dat de ¸i¸ei în Kentucky cu cîteva
luni în urm°, voi ²ti¸i, astfel poate c° ace²tia sînt unii din cei
care vin încoace.

³i apoi îmi amintesc cînd Tata obi²nuia s° vin° în°untru ²i
se sp°la  pentru mas°, el î²i rula sus mînecile, ²i acele mici
bra¸e scurte butuc°noase. ³i cînd el î²i tr°gea bra¸ele sus s° se
spele, î²i arunca apa sus pe fa¸°, acei mu²chi doar se umflau în
bra¸ele lui mici. ³i am zis, “Tu ²tii, t°ticul meu va tr°i ca s°
ajung° la vîrsta de o sut° cincizeci de ani.” El era a²a de tare!
Îns° el a murit la cincizeci ²i doi. Vede¸i? “Aici noi nu avem
cetate st°t°toare.” Asta-i adev°rat. Noi nu putem continua.

Acum haide¸i s° lu°m o mic° c°l°torie, to¸i dintre noi.
Exist° fiecare din voi aici care are o povestire a vie¸ii, întocmai
cum am eu, ²i este bine s° te plimbi în jos pe aleea amintirilor
din cînd în cînd. Voi nu crede¸i a²a? Doar mergi înapoi, ²i las°
totul s° mearg° înapoi pentru un timp, înapoi la experien¸e
similare ca mici copila²i.

³i acum prima parte din povestirea vie¸ii. Eu doar voi
atinge aceasta pu¸in, pentru c° aceasta este în carte ²i mul¸i
dintre voi ave¸i cartea.
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Eu am fost n°scut într-o mic° colib° de munte, sus de tot în
mun¸ii din Kentucky. Ei aveau o camer° în care am locuit noi,
f°r° covor pe du²umea, nici m°car lemn pe du²umea, acesta
era doar simplu o du²umea goal°. ³i un butuc, vîrful unui
butuc t°iat jos cu trei picioare pe el, care era masa noastr°. ³i
to¸i acei Branhami micu¸i se îngr°m°deau în jur acolo, ²i afar°
în fa¸a micu¸ei colibe vechi, ²i se b°l°ceau afar°, se p°rea c°
era unde o gr°mad° de oposum s-au b°l°cit afar° acolo în praf,
voi ²ti¸i, to¸i fr°¸iorii. Acolo noi eram nou°, ²i o feti¸° mic°, ²i
ea într-adev°r o ducea greu printre acea gr°mad° de b°ie¸i.
Noi înc° trebuie s° o respect°m pe ea ast°zi pentru lucrurile pe
care noi le-am f°cut în acele zile. Ea nu putea s° mearg° cu noi
niciunde, noi o alungam înapoi, ea era o fat°. A²a c° ea nu
suporta aceasta, voi ²ti¸i. Astfel noi am^³i to¸i^

¹ine¸i minte c° înapoi în spatele mesei noi aveam doar
dou° scaune, ²i ele erau f°cute din scoar¸° de crengi. Doar
puie¸i de hickory pu²i laolalt°, iar partea de jos a lor împletit°
cu scoar¸° de hickory. A v°zut vreodat° cineva un scaun din
scoar¸° de hickory? Da. ³i eu înc° o pot auzi pe Mama. Oh, mai
tîrziu cînd noi am ajuns într-un loc unde ea putea avea o
du²umea din lemn, cu acei bebela²i în poala ei în felul acesta,
²i leg°nînd acel scaun b°trîn doar banga, banga, bang pe
du²umea. ³i îmi amintesc ca s° ¸in° pe cei micu¸i s° nu mearg°
afar° pe u²°, cînd ea ar fi sp°lat sau ceva, ea a²eza un scaun jos
²i-l întorcea cumva în patru col¸uri de-a latul u²ii, ca s°-i ¸in°
pe cei mici s° nu ias° afar° cînd ea trebuia s° mearg° la izvor
s° ia ap°, ²i a²a mai departe.

Iar Mama era în vîrst° de cincisprezece ani cînd eu am fost
n°scut, Tata avea optsprezece. Iar eu eram primul din cei nou°
copii. ³i ei mi-au spus c° în diminea¸a cînd am fost n°scut^

Acum, noi eram foarte s°raci, cei mai s°raci dintre s°raci.
Iar noi nici m°car nu aveam o fereastr° în aceast° colib°
mic°. Ea avea ca o u²i¸° de lemn pe care o deschizi. M°
îndoiesc c° voi a¸i v°zut vreodat° ceva de felul acesta. O u²°
micu¸° de lemn care s-a deschis în locul unei ferestre, tu o ¸ii
deschis° în timpul zilei ²i o închizi noaptea. Noi nu puteam
aprinde luminile electrice sau chiar s° ardem cu petrol în
acele zile, noi aveam ceea ce voi numi¸i “o lamp° cu gr°sime.”
Acum, eu nu ²tiu dac° voi ²ti¸i vreodat° ce este o lamp° cu
gr°sime. P°i, ceea ce voi^³i a¸i cump°rat vreodat°^ars un
nod de pin? C°ci lua¸i doar un nod de pin ²i aprinde¸i-l ²i
pune¸i-l peste un capac, el va arde. ³i acela era^a afumat
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pu¸in, dar ei nu aveau mobil°, oricum, s° o afume. Astfel ea
doar^coliba se afuma. Aceasta tr°gea bine deoarece acolo
era destul acoperi² sus acolo pentru ca acesta s° trag°
dincolo. Astfel ea^

Iar eu am fost n°scut în Aprilie_6, 1909. Desigur, voi ²ti¸i,
aceea m° face pu¸in peste dou°zeci ²i cinci acum. ³i astfel, în
diminea¸a în care am fost n°scut, Mama a spus c° ei au deschis
fereastra. Acum, noi nu aveam doctori, acolo era o moa²°.
Doar^³i moa²a aceea era bunica mea. ³i astfel cînd eu am
fost n°scut ²i primul meu început de a plînge, ²i_²i Mama voia
s°-²i vad° copilul. ³i_²i ea nu era mai mult decît un copil ea
îns°²i. ³i cînd ei au deschis ferestruica, tocmai cînd se cr°pa de
ziu°, cam la ora cinci. ³i^Acolo era un b°trîn m°c°leandru
²ezînd pe marginea unui tufi² micu¸. A²a cum voi to¸i a¸i v°zut
fotografia despre acesta în_în cartea mea despre povestirea
vie¸ii mele. Un b°trîn m°c°leandru ²edea acolo doar cîntînd cu
tot ce era în el.

Eu întotdeauna am iubit m°c°leandrii. Acum, voi b°ie¸ii de
afar° din t°rîmul radioului, nu pu²ca¸i în p°s°rile mele. Voi
vede¸i, ele sînt_ele sînt_ele sînt^Ele sînt p°s°rile mele. A¸i
auzit voi vreodat° legenda despre m°c°leandru, cum ²i-a f°cut
el pieptul lui ro²u? Eu m° voi opri aici un moment. Cum ²i-a
f°cut el pieptul lui ro²u^Acolo era Regele  regilor murind
într-o zi pe Cruce, ²i El suferea ²i nimeni nu venea la El. El nu
avea pe nimeni care s°-L ajute. Iar acolo era o micu¸° pas°re
maro care vroia s° scoat° acele cuie afar° din Cruce, ²i ea
continua s° zboare în Cruce ²i zmucind asupra acelor cuie. Ea
era prea micu¸° ca s° le scoat° afar°, ²i ea ²i-a f°cut pieptul ei
micu¸ tot ro²u cu sînge. ³i de atunci încoace pieptul ei era ro²u.
Nu o împu²ca¸i, b°ie¸i. L°sa¸i-o în pace.

El ²edea la marginea ferestrei, ciripind cum cînt°
m°c°leandrii. Iar_iar Tata a împins fereastra înapoi. ³i cînd
ei au împins micu¸a u²° fereastr° înapoi, acea Lumin° pe care
voi o vede¸i în fotografie a venit învîrtindu-se în fereastr°, zice
mama mea, ²i atîrna peste pat. Bunica nu ²tia ce s° zic°.

Acum, noi sîntem^nu eram o familie religioas°. Ai mei
sînt Catolici. Eu sînt Irlandez de ambele p°r¸i. Tat°l meu este
strict Irlandez, Branham. Mama mea este Harvey, numai, tat°l
ei s-a c°s°torit cu o Indianc° Cherokee, astfel aceea a rupt
liniu¸a sau sîngele de Irlandez. Iar Tata ²i Mama nu se duceau
la biseric°, iar ei s-au c°s°torit în afara bisericii ²i ei nu au
avut religie deloc. ³i în spate acolo în mun¸i nu exista nici
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m°car o biseric° Catolic°. Astfel ei au venit acolo în coloni²tii
timpurii, doi Branhami au venit acolo, ²i din asta a ie²it
întreaga genera¸ie de Branhami; este genealogia familiei.

³i atunci ea a deschis^Cînd ei au deschis aceast°
fereastr° ²i aceast° Lumin° a stat acolo, ei nu ²tiau ce s° fac°.
Tata ²i-a cump°rat (Mama a zis) o nou° pereche de salopet°
pentru acest eveniment. El st°tea cu^ bra¸ele lui în pieptarul
vechii salopete, cum obi²nuiau p°durarii ²i bu²tenarii în acele
zile. ³i aceasta i-a însp°imîntat.

P°i, dup° ce eu am ajuns sus poate la vîrsta de zece zile,
sau a²a ceva, ei m-au luat sus la o micu¸° biseric° Baptist°
numit° “Opossum Kingdom,” biserica Baptist° Opossum
Kingdom. ±sta-i un fel de nume. Acolo era un b°trîn
predicator de circuit, predicatorul Baptist de mod° veche
venea pe acolo cam odat° la fiecare dou° luni. Pe^Oamenii
aveau un mic serviciu împreun°, ei mergeau s° cînte cîteva
cînt°ri, dar ei aveau propov°duire la anumite intervale pe
circuitul c°l°ri. Ei îi pl°teau lui fiecare an cu un sac de dovleci
²i cîteva lucruri ca acestea, voi ²ti¸i, ceea ce oamenii strîngeau
s°-i dea lui. ³i b°trînul predicator a venit pe acolo, ²i acolo el a
oferit rug°ciune pentru mine ca un mic b°ie¸a². Acela era
primul meu drum la biseric°.

La anul cam de^ceva pu¸in peste vîrsta de doi ani, prima
vedenie a avut loc.

P°i, ei au spus în jur pe acolo în mun¸i c° “Aceast° Lumin°
a venit în°untru.” Astfel ei au încercat s° o deslu²easc°. Unii
dintre ei au zis c° aceasta trebuie c° era lumina soarelui
reflectînd pe o oglind° în cas°. Dar acolo nu a existat nici o
oglind°. Iar soarele nu era sus, astfel era prea devreme, la ora
cinci. ³i apoi, oh, ei doar au trecut peste Aceasta. ³i cînd eu
eram cam^presupun s° fi fost aproape în vîrst° de trei
ani^

Acum, eu trebuie s° fiu cinstit. Exist° lucruri aici care nu-
mi place s° le spun, ²i eu doresc s° fi putut trece peste aceasta
²i s° nu trebuiasc° s° o spun. Dar totu²i, s° spun adev°rul, tu
trebuie s° spui adev°rul dac° aceasta este asupra ta însu¸i sau
la ai t°i. Fii cinstit privitor la aceasta, ²i atunci aceasta este
întotdeauna la fel.

Tat°l meu era departe de a fi o persoan° religioas°. El era
un b°iat de munte tipic care a b°ut constant, tot timpul. Iar el
a ajuns într-un fel de necaz într-o b°taie, ²i acolo erau doi sau
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trei oameni aproape omorî¸i cum ei se b°teau, pu²cau, ²i
t°indu-se unul pe altul cu cu¸ite, la un fel de petrecere sus în
mun¸i. ³i Tata era unul din conduc°torii ringului acestei b°t°i,
deoarece acolo era un prieten de-al lui care a fost r°nit, ²i a
lovit pe cineva cu un scaun. ³i avea^Omul avea un cu¸it scos
²i urma s° taie pe prietenul lui Tata pe du²umea cu cu¸itul lui,
prin inim°, iar Tata i-a luat partea. ³i aceasta într-adev°r
trebuie c° a fost o b°taie teribil°, pentru c° ei, de departe de
jos din Burkesville, multe mile dep°rtare, ei au trimis un ²erif
sus dup° Tata, c°lare pe cal.

Astfel omul era întins pe punctul de moarte. S-ar putea s°
fie unii din ai lui ascultînd în°untru. Eu am s°-i numesc
numele, Will Yarbrough era numele lui. Ei probabil^M°
gîndesc c° unii din ei sînt în California, din b°ie¸ii lui. Dar el
era un b°t°u², om mare puternic, ²i-a omorît propriul lui b°iat
cu o ²in° de gard. Astfel el_el era un om foarte puternic ²i r°u.
³i astfel acolo era o mare b°taie de cu¸ite între el ²i Tata. Iar
tat°l meu aproape l-a omorît pe om, astfel el a trebuit s° fug°
²i s° p°r°seasc° Kentucky ²i s° vin° peste rîu la Indiana.

Iar el avea un frate care a locuit, la acel timp, în Louisville,
Kentucky, era asistent de superintendent al Wood Mosaic Saw
Mills în Kentucky, în Louisville. ³i astfel Tata a venit s°-²i afle
fratele mai mare. Tata era cel mai tîn°r dintre b°ie¸i, dintre
²aptesprezece copii. ³i astfel el a venit s°-²i g°seasc° fratele lui
mai mare, ²i în timp ce el era plecat de aproape un an. El nu
putea veni înapoi, deoarece autorit°¸ile îl c°utau. ³i apoi cînd
noi am auzit de la el prin scrisoare, semnat prin alt nume, dar
c° el i-a spus mamei cum s° fie ca ea s° aud° de la el.

³i apoi eu îmi amintesc într-o zi izvorul (aceast° mic°
colib°) era doar în spatele casei. ³i_²i în durata acelui timp
dup°^Acolo este nou°^ unsprezece luni diferen¸° între
mine ²i urm°torul meu frate, iar el înc° se tîra. Iar eu aveam o
piatr° mare în mîn°, ²i am încercat s°-i ar°t cît de tare puteam
eu s° arunc aceast° piatr° în mocirla veche, unde izvorul s-a
scurs jos de pe p°mînt ²i a f°cut p°mîntul n°molos. ³i am auzit
o pas°re, ²i ea cînta sus în pom. ³i eu m-am uitat sus la acel
pom iar pas°rea a zburat, ²i, cînd ea a zburat, un Glas mi-a
vorbit.
    Acum, eu ²tiu c° voi v° gîndi¸i c° eu nu puteam s° m°
gîndesc ²i s°-mi amintesc aceasta. Dar Domnul Dumnezeu
Care este Judec°tor, p°mîntul ²i cerurile ²i tot ce exist°, ²tiu c°
eu spun adev°rul.
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Acea pas°re, cînd ea a zburat, un Glas a venit de unde era
pas°rea în pom, ca un vînt prins în tufi², ²i Acesta a spus, “Tu
vei locui lîng° un ora² numit New Albany.” ³i eu am locuit, de
la timpul cînd eu eram în vîrst° de trei ani pîn° la acest timp,
la trei mile de New Albany, Indiana.

Eu am mers în°untru ²i i-am spus mamei despre asta. P°i,
ea se gîndea c° eu doar visam sau ceva.

³i mai tîrziu noi ne-am mutat la Indiana ²i Tata a mers s°
lucreze pentru un om, D-ul Wathen, un om bogat. El posed°
Wathen Distilleries. ³i el poseda o mare parte. El este un
multimilionar în Louisville Colonels ²i_²i baseball, ²i a²a mai
departe. ³i apoi noi am locuit acolo aproape. ³i Tata fiind un
om s°rac, totu²i el nu putea f°r° b°utura lui, astfel el_el a
mers s° fac° whiskey într-o_într-o distil°rie.

³i atunci aceasta a lucrat o vitregie asupra mea deoarece
eu eram cel mai în vîrst° dintre copii. Eu trebuia s° vin ²i s°
car ap° la aceast° distil°rie, s° ¸in acele spirale r°cite în timp
ce ei f°ceau whiskey. Apoi el a ajuns s°-l vînd°, ²i atunci el a
avut dou° sau trei din acele distil°rii. Acum, aceea este partea
care nu-mi place s° o spun, dar acesta este adev°rul.

³i îmi amintesc într-o zi, de la ²opron, venind în sus c°tre
cas°, plîngînd. Deoarece afar° în spatele casei era o balt°,
ea^unde ei obi²nuiau s° taie ghea¸°. Mul¸i dintre voi v°
reaminti¸i cînd ei obi²nuiau s° taie ghea¸° ²i s° o pun° în
rumegu². P°i, acesta-i felul în care D-ul Wathen ¸inea ghea¸a
acolo afar° la ¸ar°. Iar Tata era un_un ²ofer pentru el, un ²ofer
particular. ³i cînd aceast° balt° era plin° de pe²te ²i cînd ei
puteau merge s° taie ghea¸a ²i s° o aduc° în°untru ²i s° o pun°
în rumegu², apoi cînd ghea¸a s-a topit în timpul verii a²a cum
ea s-a dus jos, aceasta era cumva curat° eu presupun, mai mult
ca o ghea¸° de lac, iar ei o puteau folosi, nu s° bea, ci s° ¸in°
apa rece, s° o pun° în jurul g°le¸ilor lor ²i a laptelui lor, ²i a²a
mai departe.

³i într-o zi c°rînd ap° de afar° din spate la aceast° pomp°,
care era cam la un bloc de ora². Eu ¸ipam c°tre cine nu i-ar fi
trebuit, deoarece am venit de la ²coal° ²i to¸i b°ie¸ii s-au dus
afar° la balt°, la pescuit. Mie doar îmi pl°cea s° pescuiesc. ³i
astfel ei to¸i au ajuns s° mearg° la pescuit în afar° de mine, iar
eu trebuia s° car ap° pentru aceast° distil°rie. Desigur,
Doamne, aceea trebuia s° fie a t°cea chitic, aceasta era
prohibi¸ia. [Aceasta era în timpul prohibi¸iei, adic° a
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interzicerii de a face alcool_Trans.] Iar eu^Aceasta era o
astfel de vitregie. ³i îmi amintesc venind pe acolo cu un deget
zdrobit, iar eu aveam un cocian de porumb înf°²urat sub
degetul meu ca s°-l ¸in° afar° din praf. A¸i f°cut voi vreodat°
asta? Doar pune¸i-v° un cocian de porumb sub degetul mare în
felul acesta ²i înf°²ura¸i o a¸° în jurul lui. Acesta v° ¸ine
degetul drept în sus aproape ca un cap de broasc° ¸estoas°, voi
²ti¸i, scos în sus. Voi a¸i fi putut s° m° urm°ri¸i oriunde am
mers, cu acest cocian de porumb sub degetul meu; unde eu a²
schiop°ta, voi ²ti¸i. Eu nu aveam vreo înc°l¸°minte s° port.
Astfel noi niciodat° nu purtam înc°l¸°minte, uneori jum°tate
din iarn°. Dac° noi purtam, noi^acestea erau ce puteam
primi, cineva ne-ar fi dat. ³i haine de care cineva, caritatea ne-
ar fi dat.

³i m-am oprit sub acest pom, ²i eu ²edeam acolo doar
¸ipînd (aceasta era în Septembrie) deoarece eu vroiam s° merg
la pescuit, eu trebuia s° car cîteva v°ni de ap° cu g°letu¸e de
melas°, doar cam atît de înalte, jum°tate de galon, pentru c°
eu eram doar un b°ie¸a² cam în vîrst° de ²apte ani. ³i eu le
turnam într-o van° mare apoi mergeam înapoi s° iau alte dou°
g°le¸i ²i veneam înapoi, pompînd aceasta. Aceea era apa care
noi o aveam. Iar ei urmau s° porneasc° o serie din acel whiskey
de porumb în noaptea aceea, acei oameni cu T°ticu, sus la cas°.

Iar eu plîngeam, ²i cu totul dintr-o dat° am auzit ceva
f°cînd un zgomot ca un vîrtej, ceva în felul acesta (acum, eu
sper c° aceasta nu este prea tare), mergînd “Whoooossssh,
whoooossssh,” doar un zgomot ca acesta. P°i, era îngrozitor de
lini²tit, ²i m-am uitat în jur. ³i voi ²ti¸i ce, un vîrtej micu¸, eu
cred c° voi le numi¸i cicloane mici? În toamna anului ele se
ridic° sus prin cîmpul de porumb, voi ²ti¸i, frunzele ²i a²a mai
departe, toamna acolo, frunzele doar încep s° se întoarc°. Iar
eu eram sub un pom mare de plop alb, st°tea cam la jum°tatea
drumului între ²opron ²i_cas°. ³i eu am auzit acel zgomot. ³i
m-am uitat în jur, ²i era tot atît de lini²tit a²a cum este în
aceast° camer°. Nu sufla nici o frunz° niciunde, sau nimic. ³i
m° gîndeam, “De unde vine acel zgomot?” P°i, m° gîndeam,
“Trebuie s° fie departe de aici.” Eram doar un b°ie¸a². ³i
acesta a devenit mai tare ²i mai tare.

Mi-am ridicat g°letu¸ele ²i am mai ¸ipat de dou° ori ²i am
pornit-o sus pe potec°, eu m° odihneam. ³i am ajuns doar la
cîteva picioare de acesta, afar° de desubtul ramurilor acestui
pom mare, ²i, oh, Doamne, el a f°cut un sunet de vîrtej. ³i m-
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am întors s° m° uit, ²i cam la o jum°tate de drum în sus pe acel
pom era un alt vîrtej, prins în acel pom doar mergînd roata ²i
roata, mi²cînd acele frunze. P°i, m° gîndeam c° nu era nimic
ciudat privitor la aceasta deoarece tocmai în acel timp al
anului, ²i toamna, p°i, acele vîrtejuri vin. Micu¸e^Noi le
numim “vîrtejuri.” ³i ele_²i ele ridic° sus praful. Voi le-a¸i
v°zut în de²ert în felul acesta. Acela²i lucru. Astfel am privit,
îns° acesta nu a plecat. De obicei acesta este doar o suflare
pentru un moment, apoi el se duce, îns° acesta era deja acolo
de dou°     minute sau mai mult.

P°i, eu am pornit-o în sus pe potec° iar°²i. ³i m-am întors
s° m° uit la acesta din nou. ³i cînd Acesta a f°cut-o, un Glas
omenesc tot atît de auzibil cum este al meu, a zis, “Niciodat°
s° nu bei, fumezi, sau s°-¸i întinezi trupul t°u în vreun fel.
Acolo va fi o lucrare pentru tine s° faci cînd tu devii mai în
vîrst°.” P°i, aceasta p°rea s° m° sperie de moarte! V° pute¸i
imagina cum s-a sim¸it un copila². Eu am sc°pat acele g°le¸i, ²i
am mers acas° doar a²a de repede cît am putut s° merg, ¸ipînd
cît m° ¸inea glasul.

Iar acolo erau copperheads în acel ¸inut, ²erpi, ²i ei sînt
foarte venino²i. Mama credea, c° venind de-a lungul  gr°dinii
eu probabil c° mi-am pus piciorul pe un copperhead ²i ea a
alergat s° m° întîmpine. Iar eu am s°rit sus în bra¸ele ei,
¸ipînd, îmbr°¸i²înd-o ²i s°rutînd-o. Iar ea a zis, “Ce s-a
întîmplat, ai fost mu²cat de ²arpe?” S-a uitat la mine peste tot.

Am zis, “Nu, Mam°! Acolo este un om în acel pom jos
acolo.”

³i ea a zis, “Oh, Billy, Billy! Vino?” ³i ea a zis, “Te-ai oprit
tu ²i ai adormit?”

Am zis, “Nu, doamn°! Acolo este un om în acel pom, ²i El
mi-a spus s° nu beau ²i s° nu fumez.”

“S° nu beau whiskey ²i_²i alte lucruri.” Iar eu c°ram ap°
la o distil°rie de contraband°, chiar atunci. ³i El a zis, “Tu
niciodat° s° nu bei sau s°-¸i întinezi trupul în vreun fel.”
Aceea este imoral, voi ²ti¸i, ²i a mea copil°rie^tinere¸ea de
om cu femei. ³i cît ²tiu de bine, eu nici o singur° dat° nu am
fost vinovat de a²a ceva. Dumnezeu mi-a ajutat în acele
lucruri, ²i a²a cum eu merg înainte voi ve¸i afla. Astfel atunci,
“S° nu bei sau s° nu fumezi, sau s° nu î¸i întinezi trupul, c°ci
acolo va fi o lucrare pentru tine s° o faci cînd tu devii mai în
vîrst°.”
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P°i, eu i-am spus asta la Mama, ²i_²i ea doar a rîs de mine.
Iar eu eram doar necontrolat. Ea a chemat doctorul, iar
doctorul a zis, “P°i, el doar este agitat, asta-i tot.” Astfel ea m-
a pus în pat. ³i eu niciodat°, din acea zi pîn° ast°zi, nu am mai
trecut vreodat° pe lîng° acel pom. Eu eram speriat. Eu
mergeam în jos pe partea cealalt° a gr°dinii, deoarece eu
credeam c° acolo sus era un om în acel pom ²i El vorbea cu
mine, un Glas tare adînc care a vorbit.

³i atunci cîndva cam la o lun° dup° aceea, eu m° jucam bile
afar° cu fr°¸iorii mei, afar° în curtea din fa¸°. ³i cu totul dintr-
o dat° eu am avut un sim¸ ciudat care a venit peste mine. ³i m-
am oprit ²i m-am a²ezat jos lîng° un pom. Iar noi eram chiar sus
pe mal de la Rîul Ohio. Iar eu m-am uitat în jos înspre
Jeffersonville, ²i am v°zut un pod ridicat sus ²i mergea peste
acela, rîul, cuprindea rîul. ³i am v°zut ²aisprezece oameni (eu i-
am num°rat) care au c°zut jos de acolo ²i ²i-au pierdut vie¸ile la
acel pod. Eu am alergat în°untru foarte repede ²i i-am spus
mamei mele, ²i ea credea c° eu am adormit. Dar ei au ¸inut
aceasta în minte, ²i la dou°zeci ²i cinci de ani de atunci Podul
Municipal acum (pe care mul¸i dintre voi îl trece¸i cînd trece¸i
pe acolo) a trecut  rîul  la  acela²i  loc, ²i ²aisprezece oameni ²i-
au pierdut vie¸ile construind acel pod peste rîu.

Acesta nu a omis niciodat° de a fi perfect adev°rat. A²a
cum voi îl vede¸i pe Acesta aici în auditorium, Acesta era a²a
tot timpul.

Acum, ei credeau c° eu eram doar emo¸ionat. Care, eu sînt
o persoan° emo¸ionat°, asta-i adev°rat. ³i, dac° voi observa¸i
vreodat°, oamenii care sînt_sînt înclina¸i de a fi spirituali sînt
emo¸iona¸i.

Uita¸i-v° la poe¸i ²i profe¸i. ³i uita¸i-v° la William Cowper
care a scris cîntecul acela renumit, “Acolo este un izvor umplut
cu Sînge, tras din venele lui Emanuel.” Voi vreodat° a¸i^Voi
cunoa²te¸i cîntecul. Eu am stat lîng° mormîntul lui nu de mult.
Fratele Julius, eu cred, eu nu ²tiu, nu^da, asta-i adev°rat, era
cu noi acolo la mormîntul lui. ³i_²i acolo, dup° ce el a scris acel
cîntec, inspira¸ia l-a p°r°sit, ²i el a încercat s° g°seasc°_rîul s°
se sinucid°. Vede¸i, duhul l-a p°r°sit. ³i oameni ca poe¸i ²i
autori ²i^sau nu^eu vreau s° spun profe¸i.

Uita¸i-v° la Ilie, cînd el a stat pe munte ²i a chemat foc din
ceruri ²i a chemat ploaie din ceruri. Apoi cînd Duhul l-a
p°r°sit, el a fugit l-a amenin¸area unei femei. Iar Dumnezeu l-a
g°sit retras într-o pe²ter°, patruzeci de zile mai tîrziu.
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Uita¸i-v° la Iona, cu suficient° inspira¸ie cînd Domnul l-a
uns s° predice acolo în Ninive, pîn° cînd o_o cetate care era de
m°rimea lui Saint Louis s-a poc°it în sac ²i cenu²°. ³i atunci
cînd Duhul l-a p°r°sit, ce i s-a întîmplat? Noi îl g°sim sus pe
munte dup° ce Duhul l-a p°r°sit, rugîndu-se lui Dumnezeu s°-
i ia via¸a. ³i, voi vede¸i, aceasta este inspira¸ie. ³i cînd aceste
lucruri se întîmpl°, aceasta_aceasta v° face ceva vou°.

Apoi eu îmi amintesc venind înainte în sus. Am ajuns s° fiu
un om tîn°r. (M° voi gr°bi s° o sfîr²esc în urm°torul interval
mic.) Cînd am ajuns s° fiu un om tîn°r eu aveam idei ca to¸i
oamenii tineri. Eu^mergînd la ²coal°, eu am g°sit pe acele
feti¸e. Voi sti¸i, eu eram foarte ru²inos, voi ²ti¸i. Iar eu_eu în
sfîr²it mi-am luat o prieten° micu¸°. ³i ca to¸i b°ie¸a²ii, cam în
vîrst° de cincisprezece ani, eu presupun. ³i_²i astfel, oh, ea era
dr°gu¸°. Doamne, ea avea ochii ca o porumbi¸°, ²i ea avea
din¸ii ca perlele, ²i un gît ca o leb°d°, ²i ea_ea era într-adev°r
dr°gu¸°.

Iar un alt b°ie¸a², el^noi eram ortaci, astfel el a luat
vechiul model T Ford al tat°lui s°u, ²i noi am avut o întîlnire
cu fetele noastre. Iar noi urma s° le lu°m afar°, cu ma²ina. Noi
aveam benzin° suficient°, s° cump°r°m dou° galoane [un
galon este egal cu trei litrii ²i jum°tate_Trans.]. Noi trebuia s°
ridic°m roata din spate sus s° o pornim. Eu nu ²tiu dac° voi v°
aminti¸i vreodat° aceasta sau nu, voi ²ti¸i, s° o porne²ti. Dar
noi_noi mergeam înainte destul de bine.

³i astfel eu aveam cîteva monede de cinci cen¸i în
buzunarul meu, ²i ne-am oprit la un local mic ²i am luat^Tu
puteai lua un sandwich cu ²unc° de cinci cen¸i. ³i astfel, oh, eu
eram bogat, eu puteam cump°ra patru din ele! Vede¸i? ³i dup°
aceea noi am mîncat sandwichiurile ²i am b°ut coke-urile. Eu
am pornit s° duc sticlele înapoi. ³i spre surpriza mea, cînd am
ie²it afar°, (femeile doar au început s° cad° din har la acea
vreme, sau din feminitate) porumbi¸a mea fuma o ¸igar°.

P°i, eu întotdeauna mi-am avut p°rerea despre o femeie
care ar fuma o ¸igar°, ²i eu nu mi-am schimbat-o nici un pic de
atunci înainte. Asta-i adev°rat. Acesta este cel mai josnic lucru
pe care ea îl poate face. ³i asta-i exact adev°rat. ³i m°_m°
gîndeam c° eu^Acum, compania de ¸ig°ri ar putea s° vin°
dup° mine pentru asta, dar, eu v° spun, acesta este doar un
truc al Diavolului. Acesta este cel mai mare uciga² ²i sabotaj
pe care îl are aceast° na¸iune. Eu prefer mai degrab° ca b°iatul
meu s° fie un be¸ivan decît s° fie un fum°tor de  ¸ig°ri. Acesta
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este adev°rul. Eu mai degrab° mi-a² vedea so¸ia întins° pe
du²umea, beat°, decît s° o v°d pe ea cu o ¸igar°. Aceasta este
cum^

Acum, acest Duh al lui Dumnezeu care este cu mine, dac°
Acela este Duhul lui Dumnezeu (a²a cum voi a¸i putea s° v°
îndoi¸i), voi fumînd ¸ig°ri ave¸i o slab° ²ans° cînd voi ajunge¸i
acolo, pentru c° aceea doar^ fiecare dat°. Voi observa¸i
aceasta pe platform°, cum condamn° El aceasta. Acesta este un
lucru oribil. Sta¸i departe de acesta. Doamn°, dac° tu ai fost
vinovat° de asta, te rog, în Numele lui Cristos, stai la o parte de
asta! Acesta te zdrobe²te. Acesta te va omorî. Acesta va^
Acesta este un_acesta este un cancer înc°rcat plin în ma²ini.

Doctorii încearc° s° v° avertizeze. ³i atunci cum pot ei s°
v° vînd° lucrul acela! Dac° voi merge¸i jos la drogherie ²i
zice¸i, “Cump°r^eu vreau s° cump°r cancer în valoare de
cincizeci de cen¸i.” P°i, ei ar veni ²i i-ar închide. Dar cînd voi
cump°ra¸i ¸ig°ri în valoare de cincizeci de cen¸i, voi cump°ra¸i
acela²i lucru. Doctorii spun a²a. Oh, na¸iunea nebun° dup°
bani. Aceasta este destul de r°u. Aceasta este un uciga².
Aceasta a fost dovedit.

P°i, cînd am v°zut pe acea feti¸° dr°gu¸° doar f°cînd pe
de²teapta, cu aceast° ¸igar° în mîna ei, aceea parc° m-a
omorît, deoarece eu într-adev°r m° gîndeam c° am iubit-o. ³i
m° gîndeam, “P°i^”

Acum, eu sînt numit un “urîtor de femei,” voi ²ti¸i asta,
deoarece eu sînt întotdeauna cumva împotriva femeilor, dar nu
împotriva voastr° Surorilor. Eu sînt doar împotriva felului în
care femeile moderne ac¸ioneaz°. Asta-i adev°rat. Femeile
bune ar trebui s° fie grupate împreun°.

Dar eu îmi pot aminti cînd distil°ria tat°lui meu func¸iona
sus acolo, eu trebuia s° fiu acolo cu ap° ²i alte lucruri, am
v°zut doamne tinere care nu erau în vîrst° peste ²aptesprezece,
optsprezece ani, sus acolo cu b°rba¸i la vîrsta mea de acum,
bete. ³i ei trebuiau s° le trezeasc° ²i s° le dea cafea neagr°, s°
mearg° acas° s° g°teasc° cina la b°rba¸ii lor. Sau, ceva de
felul acesta, am zis, “Eu^” Asta era remarca mea atunci,
“Ele nu merit° un glon¸ bun ²i curat cu care s° le omori.” Asta-
i adev°rat. ³i am urît femeile. Asta-i adev°rat. Iar eu trebuie
doar s° fiu atent la fiecare mi²care acum, s° m° feresc de a m°
gîndi înc° la acela²i lucru.

Astfel, acum îns°, o femeie bun° este o nestemat° în
coroana unui b°rbat. Ea ar trebui s° fie onorat°. Ea^Mama
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mea este o femeie, so¸ia mea este, iar ele sînt dr°g°la²e. ³i eu
am mii de Surori Cre²tine pe care eu le respect extrem. Dar
dac°_dac° ele  pot  respecta ceea ce Dumnezeu le-a f°cut pe
ele, o matern° ²i o adev°rat° regin°, asta este în ordine. Ea este
unul dintre cele mai bune lucruri pe care Dumnezeu l-a putut
da unui om, era o so¸ie. Afar° de mîntuire, o so¸ie este cel mai
bun lucru dac° ea este o so¸ie bun°. Dar dac° ea nu este,
Solomon a zis, “O femeie bun° este o nestemat° în coroana
unui om, dar o_una ordinar° sau una care nu-i bun° este ap°
în sîngele lui.” ³i asta-i adev°rat, acesta este cel mai r°u lucru
care se poate întîmpla. Astfel o femeie bun°^Dac° tu ai o
so¸ie bun°, frate, se cuvine ca tu s° o respec¸i în modul cel mai
înalt. Asta-i adev°rat, tu trebuie s° faci asta. O femeie
adev°rat°! ³i, copii, dac° voi ave¸i o mam° adev°rat° care st°
acas° ²i încearc° s° v° îngrijeasc°, ¸inînd hainele voastre
curate, v° trimite la ²coal°, v° înva¸° despre Isus, voi trebuie
s° onora¸i pe acea dulce mam° b°trîn° cu tot ceea ce este în
voi. Voi trebuie s° respecta¸i acea femeie, da, domnule,
deoarece ea este o mam° adev°rat°.

Ei vorbesc despre analfabetismul din mun¸ii din Kentucky.
Voi vede¸i aceasta în acest lucru de cîine peticit de aici. Unele
din acele m°mici b°trîne de acolo ar putea veni aici la
Hollywood ²i s° v° înve¸e pe voi mamele moderne cum s° v°
cre²te¸i copiii vo²tri. Voi l°sa¸i copila ei s° vin° în°untru într-
o sear° cu p°rul tot stricat, ²i buze^rujuri, (cum numi¸i voi
asta?) lucrul de machiaj pe care ele îl pun pe fe¸ele lor, ²i
rochia ei strîns° toat° pe o parte, ²i era afar° toat° noaptea,
beat°, frate, ea ar lua una din acele ramuri jos din vîrful
acelui pom de hickory ²i ea nu s-ar mai duce afar° niciodat°.
Eu v° spun, ea ar^³i dac° voi avea¸i pu¸in mai mult din
asta, voi a¸i avea un Hollywood mai bun pe aici, ²i o na¸iune
mai bun°. Asta-i corect. Aceasta este adev°rat. “Doar încearc°
s° fie modern°,” aceea_aceea este una din ²mecheriile
Diavolului.

Acum, aceast° feti¸°, cînd m-am uitat la ea, inima mea a
sîngerat. ³i m° gîndeam, “S°rmana copil° micu¸°.”

³i ea a zis, “Oh, tu vrei o ¸igar°, Billy?”
Am zis, “Nu, madam.” Am zis, “Eu nu fumez.”
Ea a zis, “Acum, tu ai spus c° tu nu dansezi.” Ei voiau s°

mergem la un dans ²i eu nu am vrut s° o fac. Astfel ei au zis c°
acolo era un dans jos acolo, ceea ce ei au numit Sycamore
Garden.
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³i am zis, “Nu, eu nu dansez.”

Ea a zis, “Acum, tu nu dansezi, tu nu fumezi, tu nu bei.
Cum ai tu vreo distrac¸ie?”

Am zis, “P°i, îmi place s° pescuiesc ²i îmi place s° vînez.”
Asta nu a interesat-o pe ea.

Astfel ea a spus, “Ia aceast° ¸igar°.”

³i am spus, “Nu, madam, î¸i mul¸umesc. Eu nu fumez.”

³i eu st°team pe arip°. Ei aveau o treapt° pe vechile
Forduri, v° aminti¸i, ²i eu st°team pe acea arip°, ²ezînd pe
scaunul din spate, ea ²i eu. ³i ea a zis, “Vrei s° spui c° tu nu
fumezi o ¸igar°?” A zis, “Iar noi fetele avem mai mult nerv
decît ai tu.”

³i am zis, “Nu, madam, eu nu cred c° eu vreau s° fac
aceasta.”

Ea a zis, “P°i, tu sissy mare!”[Porecl° c°tre unul cu
apuc°turi de feti¸°_Trans.] Oh, Doamne! Eu vroiam s° fiu
marele Bill r°u, astfel eu_eu sigur c° nu am vrut nimic sissy.
Vede¸i, eu vroiam s° fiu un lupt°tor de premiu, aceea era ideea
mea de via¸°. Astfel eu am zis^ “Sissy! Sissy!”

Eu nu puteam suporta asta, a²a c° am zis, “D°-mi-o mie!”
Cu mîna mea întins°, am spus, “Eu îi voi ar°ta ei dac° eu sînt
un sissy sau nu.” Am luat ¸igara aceea afar° ²i am început s°
aprind chibritul. Acum, eu ²tiu c° voi sînte¸i^Acum, eu nu
sînt r°spunz°tor pentru ceea ce voi gîndi¸i, eu sînt doar
r°spunz°tor pentru a spune adev°rul. Cînd am început s°
aprind acea ¸igar°, tot a²a de mult hot°rît s° o fumez cum sînt
eu s° ridic aceast° Biblie, în¸elege¸i, am auzit ceva mergînd,
“Whoooossssh!” Am încercat din nou, eu nu am putut s° o duc
la gura mea. ³i am început s° plîng, am aruncat lucrul acela
jos. Ei au început s° rîd° de mine. ³i am mers acas°, am mers
sus prin cîmpie, m-am a²ezat jos acolo afar°, plîngînd. ³i_²i
aceasta era o via¸° teribil°.

Îmi amintesc c° într-o zi Tata se ducea jos la rîu cu b°ie¸ii.
Fratele meu ²i cu mine, noi trebuia s° lu°m o barc° ²i s°
mergem sus ²i-n jos pe rîu, s° c°ut°m sticle s° pun° în ele
whiskey. Noi primeam un nickel [cinci cen¸i_Trans.] pentru o
duzin° de ele, s° le culegem de-a lungul rîului. Iar Tata era cu
mine, iar el avea una din acele late micu¸e^Eu cred c° ele
erau sticle cam de o jum°tate de pint. [Aproximativ o jum°tate
de litru_Trans.] ³i acolo era un pom doborît jos, ²i Tata^
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³i acest om era cu el, D-ul Dornbush. Eu aveam a lui^El
avea o barc° frumoas°, ²i eu vroiam s° caut favoare cu el
deoarece eu vroiam s° folosesc acea barc°. Ea avea o vîsl°
bun° iar a mea nu avea vîsl° deloc. Noi aveam doar scînduri
vechi cu care s° vîslim. ³i dac° el m-ar l°sa s° folosesc acea
barc°^A²a c°, el f°cea sudur° ²i el a f°cut distil°riile pentru
Tata. Astfel el^Ei ²i-au aruncat piciorul peste acel pom, iar
Tata a ajuns în buzunarul lui din spate ²i a tras afar° o sticlu¸°
lat° de whiskey, i-a dat-o lui ²i el a luat o înghi¸itur°, i-a dat-o
înapoi la Tata ²i el a luat o înghi¸itur°, ²i el a a²ezat-o jos pe
un puiet ie²it afar° pe marginea pomului. ³i D-ul Dornbush a
luat-o sus, ²i a zis, “Uite aici, Billy.”

Am zis, “Mul¸umesc, eu nu beau.”

El a zis, “Un Branham, ²i nu bea?” Fiecare au murit
înc°l¸a¸i în cizme, aproape. ³i el a zis, “Un Branham, ²i nu
bea?”

Am zis, “Nu, domnule.”

“Nu,” a zis Tata, “Eu am crescut un sissy.”

T°ticul meu s° m° cheme un sissy! Am zis, “D°-mi sticla
aceea!” ³i eu am tras acel dop afar° din vîrful acesteia,
hot°rît s° o beau, ²i cînd am început s° o întorc în sus,
“Whoooossssh!” Eu am dat sticla înapoi ²i am fugit în jos prin
cîmp cît de tare am putut, plîngînd. Ceva nu m° l°sa s°
fac aceasta. În¸elege¸i? Eu nu puteam spune c° eu eram ceva
bun (eu eram hot°rît s° o fac), dar acesta era Dumnezeu,
harul, harul minunat care m-a ¸inut s° nu fac acele lucruri.
Eu vroiam s° le fac, eu însumi, dar El doar nu m° l°sa s° o
fac.

Mai tîrziu eu am g°sit o fat° cînd eu eram cam în vîrst° de
dou°zeci ²i doi de ani, ea era o dr°g°la²°. Ea era o fat° care
mergea la biseric°, Lutheran° German°. Numele ei era
Brumbach, B-r-u-m-b-a-c-h, vine de la numele de Brumbaugh.
Iar ea era o fat° frumoas°. Ea nu fuma sau bea, sau_sau ea nu
dansa sau ceva, o fat° pl°cut°. Eu am mers cu ea pentru pu¸in°
vreme, ²i eu aveam atunci cam dou°zeci ²i doi. Eu am cî²tigat
destui bani pîn° mi-am cump°rat un Ford vechi, ²i eu^noi
mergeam afar° la întîlniri împreun°. ³i astfel, în acel timp, nu
exista nici o biseric° Lutheran° aproape, ei s-au mutat de la
Howard Park sus acolo.

³i astfel acolo era un lucr°tor, acela care m-a ordinat pe
mine în biserica Misionar° Baptist°, Doctor Roy Davis. Sora
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Upshaw^tocmai acela care a trimis pe Fratele Upshaw acolo
la mine, sau a vorbit cu el despre mine, Doctor Roy Davis. ³i
astfel el predica, ²i a avut Prima biseric° Baptist°, sau_^Eu
nu cred c° aceasta era Prima biseric° Baptist°, sau, aceasta era
Mision-^numit° biserica Misionar° Baptist° din
Jeffersonville. ³i el predica la acel loc în timpul acela, iar noi
mergeam la biseric° seara, astfel^iar noi veneam înapoi. Iar
eu niciodat° nu am aderat la biseric°, dar mie îmi pl°cea doar
s° m° duc cu ea. Deoarece gîndul principal era “s° merg cu
ea,” eu a² putea tot atît de bine s° fiu cinstit.

Astfel atunci mergînd cu ea, ²i într-o zi eu^Ea ie²ea
dintr-o familie pl°cut°. ³i am început s° m° gîndesc, “Voi ²ti¸i,
voi ²ti¸i, eu nu se cuvenea s° iau timpul acelei fete. Aceasta nu
este_aceasta nu este corect, deoarece ea este o fat° pl°cut°, iar
eu sînt  s°rac ²i_²i eu^” Tat°l  meu s-a deteriorat în
s°n°tate, iar eu_eu^Nu exista nici o cale ca eu s° cî²tig
existen¸a pentru o fat° ca aceasta, care a fost obi²nuit° cu o
cas° frumoas° ²i covoare pe du²umea.

Îmi amintesc de primul covor pe care l-am v°zut vreodat°,
eu nu ²tiam ce era acesta. Eu am p°²it în jur pe margine. M°
gîndeam c° acesta era cel mai frumos lucru pe care l-am v°zut
vreodat° în via¸a mea. “Cum ar pune ei ceva de felul acesta pe
du²umea?” Acesta era primul covor pe care l-am v°zut
vreodat°. El era_el era unul din aceste^Eu cred c° acesta
este numit “covor rogojin°.” Eu s-ar putea s° am asta gre²it.
Ca un fel de “împletitur°” sau ceva care este împletit
împreun°, ²i întins pe du²umea. Verde ²i ro²u frumos, ²i
rînduri mari lucrate în mijlocul lui, voi ²ti¸i. Acesta era un
lucru frumos.

³i astfel îmi amintesc c° eu_eu m-am hot°rît c° eu sau
trebuie s°-i cer s° se c°s°toreasc° cu mine, sau eu trebuie s°
m° dau la o parte ²i s° las vreun om bun s° se c°s°toreasc° cu
ea, cineva care ar fi bun cu ea, ar putea s°-i cî²tige o existen¸°
²i ar putea s° fie bun cu ea. Eu puteam s° fiu bun cu ea, dar
eu_eu_eu f°ceam numai dou°zeci de cen¸i pe or°. Astfel eu nu
puteam s° fac prea mult dintr-o existen¸° pentru ea. ³i
eu^Cu toat° familia de care noi trebuia s° avem grij°, iar
Tata s-a ²ubrezit în s°n°tate, iar eu trebuia s° am grij° de ei
to¸i, astfel eu o duceam destul de greu.

Astfel m° gîndeam, “P°i, singurul lucru ca eu s°-l fac este
s°-i spun ei c° eu_eu_(ea)_eu_eu nu o s° m° întorc, deoarece
m° gîndeam prea mult la ea ca s°-i distrug via¸a ²i s° o las s°
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se încurce cu mine.” Iar apoi m° gîndeam, “Dac° cineva ar
putea s° ajung° la ea ²i s° se c°s°toreasc° cu ea, face un c°min
dr°g°la². ³i poate dac° eu nu o puteam avea pe ea, eu
puteam_eu puteam ²ti c° ea era fericit°.”

³i astfel m° gîndeam, “Dar eu_eu doar_eu doar nu pot s°
renun¸ la ea!” ³i eu_eu eram într-o stare îngrozitoare. ³i zi
dup° zi m° gîndeam la aceasta. Astfel eu eram prea sfios s°-i
cer s° se c°s°toreasc° cu mine. Fiecare sear° eu îmi f°ceam
hot°rîrea, “Eu am s° o cer pe ea.” ³i, cînd eu, uh, ce este aceea,
fluturi, sau ceva care voi ob¸ine¸i în^? Voi to¸i fra¸ilor de
acolo probabil c° a¸i avut aceea²i experien¸° cu asta. ³i o
sim¸ire foarte ciudat°, fa¸a mi se înfierbînta. Eu_eu nu ²tiam.
Eu nu o puteam cere pe ea.

Astfel eu presupun c° voi v° întreba¸i cum m-am c°s°torit
eu vreodat°. Voi ²ti¸i ce? Eu i-am scris o scrisoare ²i am
întrebat-o. ³i astfel ea^Acum, aceasta nu era “drag°
Domni²oar°,” aceasta era pu¸in mai mult (voi ²ti¸i) pe partea
iubirii decît atît. Aceasta nu era numai o_o în¸elegere, aceasta
era^Eu_eu am scris-o cît am putut de bine.

Iar mie îmi era pu¸in team° de mama ei. Mama ei era^ea
era cam dur°. ³i, dar tat°l ei era un b°trîn Olandez blînd, doar
un om b°trîn bun. El era un organizator al fraternit°¸ii ²i a
oamenilor de tren la calea ferat°, cî²tigînd cam cinci sute de
dolari pe lun° în acele vremuri. Iar eu f°cînd dou°zeci de cen¸i
pe or°, s° m° c°s°toresc cu fiica lui. Uh! Eu ²tiam c° asta nu
va merge niciodat°. Iar mama ei era foarte^Acum, ea era o
doamn° pl°cut°. Iar ea_ea era cumva dintr-una din aceste
înalte societ°¸i, voi ²ti¸i, ²i precis° cumva, voi ²ti¸i, ²i astfel ea
nu avea mult folos de mine oricum. Eu eram doar un vechi ²i
simplu b°iat de ¸ar° dafin, ²i ea se gîndea c° Hope se cuvenea
s° mearg° cu un b°iat de clas° pu¸in mai bun°, ²i eu_eu_eu
m° gîndesc c° ea avea dreptate. ³i astfel^Îns° eu_eu nu m°
gîndeam atunci.

Astfel m° gîndeam, “P°i, acum, eu nu ²tiu cum. Eu_eu nu-l
pot întreba pe t°ticul ei, iar eu_eu sînt sigur c° nu o voi
întreba pe mama ei. ³i astfel eu am ajuns s° o întreb pe ea
întîi.” Astfel eu am scris o scrisoare. ³i în acea diminea¸° pe
drum spre lucru, eu am pus-o în cutia po²tal°. Po²ta^Noi
mergeam la biseric° Miercuri seara, ²i aceea era Luni
diminea¸a. Am încercat Duminic° toat° ziua s°-i spun ei c° eu
vroiam s° m° c°s°toresc, iar eu nu puteam s°-mi fac destul
curaj.
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Astfel atunci eu am pus-o în cutia  po²tal°. ³i  la lucru în
ziua aceea s-a întîmplat s° m° gîndesc, “Ce dac° mama ei
apuc° acea scrisoare?” Oh, Doamne! Atunci eu ²tiam c° eram
ruinat dac°_dac° ea ar fi apucat vreodat° aceasta, deoarece ei
nu-i p°sa prea mult de mine. P°i, pe mine m° treceau sudorile.

³i în acea Miercuri seara cînd am venit, oh, Doamne, m°
gîndeam, “Cum am s° merg eu sus acolo? Dac° mama ei a
apucat acea scrisoare ea într-adev°r m° va prelucra, a²a c° eu
sper c° ea a primit-o.” Eu am adresat-o c°tre “Hope.” Acela
era numele ei, Hope. ³i astfel am zis, “Eu voi scrie doar aici
c°tre Hope.” ³i astfel^³i m° gîndeam c° poate ea s-ar fi
putut s° nu o fi apucat.

A²a c° eu am ²tiut c° este mai bine s° nu m° opresc afar° ²i
s° claxonez ca ea s° vin° afar°. Oh, Doamne! ³i orice b°iat
care nu are destul curaj s° p°²easc° sus la cas° ²i s° bat° la u²°
²i s° întrebe de fat°, nu are nici o treab° s° fie cu ea afar°
oricum. Asta este exact adev°rat. Asta este a²a prostesc. Asta
este ieftin.

³i astfel am oprit vechiul meu Ford, voi ²ti¸i, ²i eu îl aveam
tot lustruit. ³i astfel eu am mers sus ²i am b°tut la u²°. Mil°,
mama ei a venit la u²°! Eu nu puteam cu greu s°-mi prind
respira¸ia, am zis, “Ce_ce_ce mai face¸i, D-na Brumbach?”
Da.

Ea a zis, “Ce mai faci, William.”
M° gîndeam, “Uh_oh, ‘William’!”
³i_²i ea a zis, “Vrei s° vii în°untru?”
Am zis, “V° mul¸umesc.” Am p°²it în°untru în u²°. Am zis,

“Este Hope aproape gata?”
³i tocmai atunci aici vine Hope s°rind prin cas°, doar o

fat° în jur de ²aisprezece. ³i ea a zis, “Bun°, Billy!”
³i am zis, “Bun°, Hope.” ³i am zis, “Tu e²ti gata pentru

biseric°?”

Ea a zis, “Doar într-un minut.”

M° gîndeam, “Oh, Doamne! Ea nu a primit-o. Ea nu a
primit-o. Bine, bine, bine. Nici Hope nu a primit-o, a²a c° eu
voi fi în regul°, pentru c° ea mi-ar fi men¸ionat aceasta mie.”
A²a c° m-am sim¸it destul de bine.

³i atunci cînd am ie²it din biseric°, s-a întîmplat s° m°
gîndesc, “Ce dac° ea a primit-o?” În¸elege¸i? Iar eu nu puteam
auzi ce spunea Doctor Davis. Eu m-am uitat acolo la ea, ²i m°
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gîndeam, “Dac° ea poate doar o re¸ine, ²i ea într-adev°r o s°
m° ia la  rost cînd  voi ie²i de aici, pentru c° i-am cerut ei
asta.” Iar eu nu puteam auzi ce spunea Fratele Davis. ³i_²i eu
m° uitam acolo la ea, ²i m° gîndeam, “Doamne, eu nu vreau s°
renun¸ la ea, dar^Iar eu_eu^explica¸ia este sigur c° vine.”

Astfel dup° biseric° noi am început s° mergem în jos pe
strad° împreun°, mergînd acas°, ²i_²i astfel noi am mers la
vechiul Ford. ³i astfel pe tot parcursul luna str°luce²te
luminos, voi ²ti¸i, eu m-am uitat acolo ²i ea era frumoas°.
B°iete, eu m° uitam la ea, ²i m° gîndeam, “Doamne, cum mi-ar
place s° o am pe ea, dar presupun c° eu nu pot.”

³i astfel eu am p°²it pu¸in mai departe, ²ti¸i voi, ²i m-am
uitat la ea din nou. Am zis, “Cum_cum te sim¸i în seara
aceasta?”

Ea a zis, “Oh, eu sînt bine.”

³i noi am oprit vechiul Ford jos ²i am început s° ie²im
afar°, ²ti¸i voi, roata pe margine, am mers dup° col¸ ²i s°
mergem sus la casa ei. Iar eu am mers sus la u²° cu ea. M°
gîndeam, “Tu ²tii, ea probabil c° nu a primit scrisoarea, a²a c°
eu pot tot atît de bine s° uit de ea. Eu voi avea o alt°
s°pt°mîn° de har oricum.” A²a c° am ajuns s° m° simt destul
de bine.

Ea a zis, “Billy?”

Am zis, “Da.”

Ea a zis, “Am primit scrisoarea ta.” Oh, Doamne!

Am zis, “Ai primit-o?”

Ea a zis, “Uh-huh.” P°i, ea a continuat doar s° mearg°
înainte, ²i nu a spus nici un cuvînt.

M° gîndeam, “Femeie, spune-mi ceva. Alung°-m° sau
spune-mi ce gînde²ti tu despre asta.” ³i am zis, “Tu ai_tu ai
citit-o?”

Ea a zis, “Uh-huh.”

Doamne, voi ²ti¸i cum o femeie v° poate ¸ine în suspensie.
Oh, eu_eu nu am vrut s° însemne asta în acel fel, voi vede¸i.
În¸elege¸i? Dar, oricum, voi ²ti¸i, m°_m° gîndeam, “De ce nu
spui tu ceva?” Vede¸i, ²i am continuat s° merg înainte. Am zis,
“Tu ai citit-o toat°?”

³i ea^[Por¸iune goal° pe band°_Ed.] “Uh-huh.”
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Astfel noi eram aproape la u²°, ²i m° gîndeam, “B°iete, nu
m° duce pe verand°, deoarece eu a² putea s° nu fiu în stare s°-
i întrec la fug°, a²a c° tu spune-mi acum.” ³i astfel eu am
continuat s° a²tept.

³i ea a zis, “Billy, mie mi-ar place s° fac asta.” Ea a zis,
“Eu te iubesc.” Dumnezeu s°-i binecuvinteze sufletul acum, ea
este în Slav°. Ea a zis, “Eu te iubesc.” A zis, “Eu cred c° noi se
cuvine s° spunem la p°rintele nostru, la p°rin¸i despre aceasta.
Tu nu crezi a²a?”

³i am zis, “Iubito, ascult°, hai s° începem asta cu o
propunere de jumi-juma.” Am zis, “Eu îi voi spune la t°ticul
t°u dac° tu îi vei spune la mama ta.” A pune partea cea mai
rea peste ea, de la început.

Ea a zis, “În regul°, dac° tu îi spui la T°ticu întîi.”
Am zis, “În regul°, eu îi voi spune Duminic° seara.”
³i astfel Duminic° seara a venit, eu am adus-o acas° de la

biseric° ²i eu^Ea a continuat s° se uite la mine. ³i m-am
uitat, ²i era nou° treizeci, era timpul ca eu s° o iau din loc.
Astfel Charlie ²edea la biroul lui, b°tînd la ma²in°. Iar D-na
Brumbach ²ezînd acolo în col¸, f°cînd un fel de cro²etare, voi
²ti¸i, sau acele ochiule¸e pe care le pune¸i peste lucruri, voi
²ti¸i. Eu nu ²tiu cum numi¸i voi aceasta. ³i astfel ea f°cea ceva
din acel fel de lucru. Iar Hope a continuat s° se uite la mine, ²i
ea se încrunta la mine, ²ti¸i voi, f°cînd semn înspre t°ticul ei.
Iar eu^Oh, Doamne! M° gîndeam, “Ce dac° el zice, ‘Nu’?”
A²a c° am pornit-o afar° spre u²°, am zis, “P°i, eu cred c° mai
bine plec.”

³i am p°²it la u²°, ²i_²i ea a pornit acolo la u²° cu mine.
Ea întotdeauna venea la u²° ²i-mi spunea “noapte bun°.”
Astfel am pornit-o la u²°, ²i ea a zis, “Tu nu ai s°-i spui lui?”

³i am zis, “Huh!” Am zis, “Eu sigur c° am s° încerc, dar
eu_eu_eu nu ²tiu cum am s° fac aceasta.”

³i ea a zis, “Eu m° voi duce înapoi iar tu cheam°-l afar°.”
Astfel ea a mers înapoi ²i m-a l°sat stînd acolo.

³i am zis, “Charlie.”

El s-a întors roata ²i a zis, “Da, Bill?”
Am zis, “A² putea s° vorbesc cu dumneata doar un minut?”
El a zis, “Sigur.” El s-a întors roata de la biroul lui. D-na

Brumbach s-a uitat la el, s-a uitat dincolo la Hope, ²i s-a uitat
la mine.
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³i am zis, “Ai vrea s° vii afar° pe verand°?”

³i el a zis, “Da, eu voi veni afar°.” Astfel el a p°²it afar° pe
verand°.

Am zis, “Desigur c° este o sear° frumoas°, nu-i a²a?”

³i el a zis, “Da, aceasta este.”

Am zis, “Desigur c° a fost cald.”

“Cu certitudine era,” el s-a uitat la mine.

Am zis, “Eu am lucrat a²a de greu,” am zis, “dumneata ²tii,
chiar ²i mîinile mele fac b°t°turi.”

El a zis, “Tu o po¸i avea, Bill.” Oh, Doamne! “Tu o po¸i avea.”

M° gîndeam, “Oh, asta este mai bine.” Am zis, “Dumneata
într-adev°r o spui serios, Charlie?” El a zis^Eu am zis,
“Charlie, uite, eu ²tiu c° ea este fiica dumitale, iar dumneata ai
bani.”

Iar el s-a întins ²i m-a apucat de mîn°. El a zis, “Bill,
ascult°, banii nu sînt toate lucrurile care sînt în via¸a uman°.”
El a zis^

Am zis, “Charlie, eu_eu cî²tig numai dou°zeci de cen¸i pe
or°, dar eu o iubesc pe ea ²i ea m° iube²te pe mine. ³i eu î¸i
promit, Charlie, c° eu voi lucra pîn° cînd aceste^b°t°turile
se tocesc jos de pe mîinile mele, ca s°-i cî²tig ei existen¸a. Eu
voi fi tot atît de devotat fa¸° de ea cît a² putea eu s° fiu.”

El a zis, “Eu cred asta, Bill.” El a zis, “Ascult°, Bill, eu
vreau s°-¸i spun.” A zis, “Tu ²tii, fericirea, nu este întru totul
nevoie de bani s° fii fericit.” A zis, “Doar fii bun cu ea. ³i eu
²tiu c° tu vei fi.”

Am zis, “Î¸i mul¸umesc, Charlie. Eu sigur voi face asta.”

Apoi era timpul ei s° spun° la Mama. Eu nu ²tiu cum a
sc°pat ea, dar noi ne-am c°s°torit.

Astfel, cînd noi ne-am c°s°torit, noi nu am avut nimic,
nimic s° mergem s° între¸inem o cas°. Eu cred c° noi aveam
doi sau trei dolari. Astfel noi am închiriat o cas°, ²i aceasta ne-
a costat patru dolari pe lun°. Aceasta era una mic°, un loc
vechi cu dou° camere. Iar cineva ne-a dat un pat pliant vechi.
M° întreb dac° cineva a v°zut vreodat° un pat pliant vechi? Iar
ei ne-au dat nou° asta. Iar eu am mers jos la Sears ²i Roebucks
²i am luat o m°su¸° cu patru scaune, ²i aceasta_aceasta nu era
vopsit°, voi ²ti¸i, iar noi am luat aceea la timp. ³i astfel atunci
eu am mers dincolo la D-ul Weber, un comerciant de vechituri,



28  CUVÎNTUL VORBIT

²i am cump°rat o sob° de g°tit. Eu am pl°tit ²aptezeci ²i cinci
de cen¸i pentru ea, ²i un dolar ²i ceva pentru gr°tarele care s°
mearg° în aceasta. Noi ne-am a²ezat gospod°ria. Eu îmi
amintesc luînd ²i pictînd un trifoi pe scaune, cînd le-am vopsit.
³i, oh, noi eram ferici¸i, totu²i. Noi ne-am avut unul pe altul,
a²a c° asta era tot ce trebuia. ³i Dumnezeu, prin mila Lui ²i
bun°tatea Lui, noi eram cel mai fericit cuplu micu¸ care putea
fi pe p°mînt.

Eu am aflat asta, c° fericirea nu const° din cît de multe
bunuri ale lumii posezi tu, ci cît de mul¸umit e²ti tu cu partea
care î¸i este împ°r¸it° ¸ie.

³i, dup° o vreme, Dumnezeu a coborît ²i a binecuvîntat
micu¸ul nostru c°min, noi aveam un b°ie¸a². Numele lui era
Billy Paul, este în serviciu chiar acum aici. ³i pu¸in mai tîrziu de
atunci, cam unsprezece luni, El ne-a binecuvîntat din nou cu o
feti¸° numit° Sharon Rose, luat° din cuvîntul din “Trandafirul
din ³aron.” [În Englez° “The Rose of Sharon”_Trans.]

³i îmi amintesc într-o zi c° eu mi-am economisit banii ²i eu
urma s° iau o mic° vacan¸°, mergînd sus la un loc, Paw Paw
Lake, s° pescuiesc. ³i pe drumul meu înapoi^

³i în decursul acestui timp^Eu îmi las afar° convertirea
mea. Eu eram convertit. ³i am fost ordinat de c°tre Doctor Roy
Davis, în biserica Misionar° Baptist°, ²i am devenit un
predicator ²i am Tabernacolul în care eu predic acum în
Jeffersonville. ³i eu p°stoream micu¸a biseric°. Iar eu^

F°r° bani, eu am p°storit biserica ²aptesprezece ani ²i
niciodat° nu am luat un b°nu¸. Eu nu am crezut în a lua-
^Acolo nici m°car nu era o farfurie de oferte în aceasta. ³i ce
zeciuieli am avut de la lucru, ²i a²a mai departe, aveam o cutie
mic° în spatele cl°dirii, zicea, un afi² mic pe ea, “Într-atît cum
voi a¸i f°cut la cei mai neînsemna¸i din ace²ti micu¸i ai Mei, voi
Mie mi le-a¸i facut.” ³i atunci a²a este cum s-a pl°tit pentru
biseric°. Noi am avut un împrumut de zece ani s° o pl°tim, ²i a
fost pl°tit° în mai pu¸in de doi ani. ³i eu niciodat° nu am luat
o ofert° de nici un fel.

³i apoi am avut, oh, cî¸iva dolari pe care eu i-am
economisit pentru concediul meu. Ea a lucrat, deasemeni, la
Fine’s Shirt Factory. O dr°g°la²° ²i scump° fat°. Iar
mormîntul ei este probabil cu z°pad° ast°zi, dar ea înc° este în
inima mea. ³i îmi amintesc cînd ea a lucrat a²a de greu s° m°
ajute s° am bani suficien¸i s° merg sus la acest lac s° pescuiesc.
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Iar cînd eu veneam înapoi de la lac, am început s° v°d,
venind în Mishawaka ²i South Bend, Indiana, iar eu am
început s° observ ma²ini care aveau afi²e pe spate, ²i ziceau,
“Numai Isus.” ³i m° gîndeam, “Asta sun° ciudat, ‘Numai
Isus.’” Iar eu am început s° observ acele afi²e. ³i aceasta era pe
oriunde de la biciclete, Forduri, Cadilacuri, ²i cîte altele,
“Numai Isus.” Iar eu le-am urm°rit pe unele din ele, ²i ele
veneau la o biseric° mare. Iar eu am aflat c° ei erau
Penticostali.

Eu am auzit de Penticostali, dar ei erau o gr°mad° de
“holy-rollers care se întindeau pe du²umea ²i spumegau la
gur°,” ²i fiecare lucru despre care îmi spuneau ei. A²a c° eu nu
vroiam s° am nimic de a face cu aceasta.

Astfel eu i-am auzit pe to¸i agitîndu-se acolo în°untru, ²i
m° gîndeam, “Cred c° eu doar voi intra în°untru.” A²a c° mi-
am oprit vechiul Ford ²i am p°²it în°untru, ²i tot cîntatul pe
care voi l-a¸i auzit vreodat° în via¸a voastr°! ³i am ajuns s°
aflu c° acolo erau dou° biserici mari, una din ele numit° o
P.A. din J.C., ²i P.A. din W., mul¸i dintre voi oamenii v-a¸i
putea reaminti acele vechi organi-^Eu cred c° ele sînt unite,
numite acum, ²i numite biserica Penticostal° Unit°. P°i, eu am
ascultat la unii din înv°¸°torii lor. Iar ei st°teau acolo, oh, ei
înv°¸au despre Isus ²i cît de m°re¸ era El, ²i cît de m°re¸ era
fiecare lucru, ²i despre un “botez al Duhului Sfînt.” M°
gîndeam, “Despre ce vorbesc ei?”

³i, dup° o vreme, cineva a s°rit în sus ²i a început s°
vorbeasc° în limbi. P°i, eu niciodat° nu am auzit ceva de felul
acesta în via¸a mea. ³i aici vine ceva femeie sus de acolo
alergînd tot atît de tare cît putea ea. Apoi ei cu to¸ii s-au
ridicat sus ²i au început s° fug°. ³i m° gîndeam, “P°i, frate, ei
sigur c° nu au maniere de biseric°!” ¹ipînd ²i strigînd ²i
agitîndu-se, m° gîndeam, “Ce gr°mad° este asta!” Dar, voi
²ti¸i, ceva privitor la aceasta, cu cît am ²ezut mai mult acolo,
mai bine mi-a pl°cut aceasta. Acolo era ceva care p°rea a fi
într-adev°r bun. ³i am început s°-i privesc. ³i aceasta a mers
înainte. M° gîndeam, “Eu doar îi voi r°bda pentru o vreme,
pentru c° eu voi^Eu sînt aproape de u²°. Dac° ceva începe
doar pripit, eu voi fugi afar° pe u²°. Eu ²tiu unde îmi este
parcat° ma²ina, doar dup° col¸.”

³i am început s°-i aud pe unii din acei predicatori, erau
înv°¸a¸i ²i studen¸i. P°i, m° gîndeam, “Asta-i bine.”
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Astfel a venit timpul cinei, ²i a zis, “Fiecare s° vin° la
cin°.”

Dar m° gîndeam, “A²teapt° un minut. Eu am un dolar ²i
²aptezeci ²i cinci de cen¸i s° m° duc acas°, iar eu^” Asta era
tot ce aveam eu pentru bani de benzin°. Doar am luat aceasta
s° m° duc° acas°. Iar eu aveam vechiul meu Ford, acesta era
un Ford vechi destul de bun. El nu era dec°zut, el era doar ca
acesta aici afar°, doar uzat. ³i el^Eu de fapt credeam c°
Fordul ar merge treizeci de mile pe or°, dar desigur c° asta era
cincisprezece încolo ²i cincisprezece încoace. Voi vede¸i, pus°
aceasta laolalt°, voi ave¸i treizeci. ³i astfel acesta^M°
gîndeam, “P°i, în seara aceea eu cred c° m-a² duce afar° ²i
dup°^” Eu st°team pentru serviciul de sear°.

³i, oh, el a zis, “To¸i predicatorii, indiferent de
denomina¸iune, s° vin° la platform°.” P°i, acolo eram cam dou°
sute dintre noi sus acolo, eu am mers sus. ³i astfel el a zis,
“Acum, noi nu avem timp pentru voi to¸i s° predica¸i.” El a zis,
“Doar merge¸i pe aici ²i zice¸i cine sînte¸i ²i de unde sînte¸i voi.”

P°i, mi-a venit timpul meu, am zis, “William Branham,
Baptist. Jeffersonville, Indiana.” Am mers pe acolo.

Eu am auzit pe to¸i dintre ei numindu-se pe ei,
“Penticostal, Penticostal, Penticostal, P.A. din W., P.A.J.C.,
P.A.W, P^”

Am trecut pe acolo. M° gîndeam, “P°i, eu presupun c° eu
sînt r°¸u²ca urît°.” A²a c° am ²ezut jos, am a²teptat.

³i, în ziua aceea, ei aveau predicatori, buni tineri acolo, iar
ei au predicat puternic. ³i apoi ei au zis, “Acel care urmeaz° s°
aduc° mesajul în seara aceasta este^” Eu cred c° ei l-au
numit, “B°trîn.” Iar predicatorii lor, în loc de “Reverend,”
acesta era “B°trîn.” Iar ei au adus pe un om b°trîn de culoare
afar° acolo, iar el avea una din aceste mantii de mod° veche de
predicator. Eu nu cred c° voi a¸i v°zut vreodat° una. Coad°
lung° de porumbel în spate, voi ²ti¸i, cu un guler de catifea, iar
el avea doar o ram° micu¸° alb° de p°r în jurul capului s°u.
S°rmanul om b°trîn, el a venit afar° în felul acesta, voi ²ti¸i.
Iar el st°tea acolo ²i s-a întors împrejur. ³i unde to¸i
predicatorii predicau despre Isus ²i marea^ce m°re¸ era El, ²i
a²a mai departe, acel om b°trîn ²i-a luat textul lui de acolo din
Iov. “Unde erai tu cînd Eu am a²ezat temelia lumii, sau cînd
stelele dimine¸ii au cîntat împreun° ²i Fiii lui Dumnezeu au
strigat de bucurie!”
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³i s°rmanul om b°trîn, m° gîndeam, “De ce nu au pus ei pe
careva din acei oameni tineri sus acolo s° predice?” Mare^
locul era plin ²i aglomerat. ³i m° gîndeam, “De ce nu au f°cut
ei asta?”

Astfel atunci acest om b°trîn, în loc s° predice ce se
petrecea aici jos pe p°mînt, el a început s° predice ce se
petrecea în Ceruri tot timpul. P°i, el L-a luat sus la început la
începutul timpului, ²i L-a adus înapoi în a Doua Venire jos pe
curcubeul orizontal. P°i, eu niciodat° nu am auzit astfel de
predicare în via¸a mea! Cam în acel timp Duhul l-a atins, el a
s°rit cam atît de înalt ²i ²i-a lovit c°lcîile împreun°, ²i-a
aruncat umerii înapoi ²i a mers pe vîrfuri pe acea platform°,
zicînd, “Voi nu ave¸i loc suficient aici sus pentru mine s°
predic.” Iar el avea mai mult loc decît am eu aici.

M° gîndeam, “Dac° Acesta îl va face pe un om b°trîn s°
ac¸ioneze a²a, ce va face Acesta dac° El ajunge pe mine?”
M°_m° gîndeam, “Poate eu am nevoie de ceva din Acesta.”
P°i, el a venit aici afar°, mi-a fost a²a de mil° de s°rmanul
b°trîn. Dar, cînd el a plecat, mie mi-a fost mil° de mine. ³i m-
am uitat la el cum se duce jos de acolo.

Am mers afar° în seara aceea, ²i m° gîndeam, “Acum,
diminea¸a urm°toare eu nu voi l°sa pe nimeni s° ²tie unde,
cine sînt eu.” Astfel am mers, ²i în noaptea aceea mi-am c°lcat
pantalonii. Am luat^am mers afar° în cîmpul de porumb s°
dorm, ²i am mers jos ²i am cump°rat ceva chifle vechi. Voi^
Eu am cump°rat o gr°mad° întreag° de ele pentru un nickel.
Acolo era un hidrant jos acolo, mi-am luat ceva ap°. A²a c° eu
²tiam c° asta îmi va ¸ine pentru o vreme, a²a c° mi-am luat
ceva ap° ²i am b°ut-o, ²i am mers ²i mi-am mîncat chiflele. ³i
am venit înapoi ²i mi-am luat o alt° b°utur° de ap°. Am mers
afar° în cîmpul de porumb, am luat cele dou° ²ezuturi ²i mi-
am a²ezat pantalonii în dungi acolo, i-am c°lcat pe scaun.

³i, noaptea aceea, m-am rugat cam aproape toat° noaptea.
Am zis, “Doamne, ce este aceasta în care am intrat eu? Eu
niciodat° nu am v°zut astfel de oameni religio²i în via¸a mea.”
³i am zis, “Ajut°-mi s° cunosc ce este toat° aceasta.”

Iar diminea¸a urm°toare am ajuns jos acolo. Ne-a invitat
pentru micul dejun. Desigur, eu nu a² fi venit s° m°nînc cu ei,
deoarece eu nu aveam nimic s° pun în ofert°. ³i eu am mers doar
înapoi. Iar diminea¸a urm°toare cînd am mers în°untru, p°i (am
mîncat cîteva din chiflele mele), ²i am ²ezut jos. iar ei au ajuns la
microfon. Iar eu niciodat° nu am v°zut un microfon înainte, iar
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mie mi-a fost fric° de lucrul acela. Astfel ei^Iar acesta avea o
sfoar° mic° atîrnînd aici sus, ²i aceasta atîrnînd jos. Unul din
acele microfoane coborîte, parc°. ³i el a zis, “Seara trecut°, pe
platform°, era un tîn°r predicator aici, un Baptist.”

M° gîndeam, “Uh-oh, eu sînt bun pentru o lucrare acolo
acum.”

³i el a zis, “El era cel mai tîn°r predicator pe platform°.
Numele lui era Branham. ³tie cineva pe unde ar putea fi el?
Spune¸i-i s° vin° înainte, noi vrem ca el s° aduc° mesajul de
diminea¸°.”

Oh, Doamne! Eu aveam o mic° c°ma²°-T pe mine, ²i
pantaloni în dungi, voi ²ti¸i. Iar noi Bapti²tii credem c° tu
trebuie s° ai un costum pe tine, ca s° ajungi în amvon, voi ²ti¸i.
Astfel^³i eu_eu doar st°team foarte lini²tit. ³i în decursul
timpului^Ei aveau aceasta sus în Nord atunci pentru c°
(conven¸ia lor interna¸ional°) oamenii de culoare nu puteau s°
vin° la aceasta dac° era în Sud. Ei îi aveau pe cei de culoare
acolo, iar eu eram un Sudist, aveam apreteal° în gulerul meu
înc°, voi vede¸i, de²i eu eram pu¸in mai bine decît altcineva. ³i
s-a întîmplat s° fie în diminea¸a aceea, c° a²ezat chiar jos lîng°
mine era un_un om de culoare. Astfel am ²ezut ²i m-am uitat
sus la el. M° gîndeam, “P°i, el este un frate.”

³i el a zis, “³tie cineva pe unde este William Branham?” Eu
m-am  b°gat jos în scaun în felul acesta. Astfel el a zis, a anun¸at
aceasta a doua oar°, a zis, “Cineva pe afar°” (el a tras acest
microfon micu¸ în°untru) “²tie unde este William Branham?
Spune¸i-i c° noi îl vrem pe el pe platform° pentru mesajul de
diminea¸°. El este un predicator Baptist din Indiana de sud.”

Doar am ²ezut foarte lini²tit ²i m-am l°sat în jos, voi ²ti¸i.
Nimeni nu m-a cunoscut, oricum. Acel b°iat de culoare s-a
uitat dincoace la mine, a zis, “³ti¸i unde este el?”

M° gîndeam. Eu_eu sau trebuia s° mint sau s° fac ceva.
Astfel am zis, “¹ine jos aici.”

El a zis, “Da, domnule?”

Am zis, “Eu vreau s° v° spun ceva.” Am zis, “Eu_eu sînt
acela.”

El a zis, “P°i, du-te sus acolo.”

³i am zis, “Nu, eu nu pot. Vede¸i,” am zis, “Eu am pe mine
ace²ti pantalona²i cu dungi ²i aceast° c°ma²°-T.” Am zis, “Eu
nu a² putea s° merg acolo sus.”
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El a zis, “La acei oameni nu le pas° cum te îmbraci. Mergi
acolo sus.”

Am zis, “Nu, nu.” Am zis, “Stai lini²tit, nu spune nimic
acum.”

³i ei au venit înapoi la microfon un minut, au zis, “³tie
careva pe unde este William Branham?”

El a zis, “Iat°-l aici! Iat°-l aici! Iat°-l aici!” Oh, Doamne!
Am urcat acolo sus cu acea micu¸° c°ma²°-T pe mine, voi ²ti¸i.
³i aici eu^

El a zis, “Veni¸i sus, D-le Branham, noi vrem ca dvs. s°
aduce¸i mesajul.” Oh, Doamne, înaintea tuturor acelor
predicatori, uhm, to¸i acei oameni! ³i am mers strecurîndu-m°
sus, voi ²ti¸i. Fa¸a mea ro²ie, ²i urechile îmi ardeau. ³i m-am
strecurat sus, cu pantalonii în dungi ²i c°ma²a-T, predicator
Baptist mergînd sus la microfon, niciodat° nu am v°zut unul
înainte, vede¸i voi.

³i am stat sus acolo, am zis, “P°i, eu_eu_eu nu ²tiu despre
aceasta.” Eu bîjbîiam, foarte emo¸ionat, voi ²ti¸i. ³i_²i am
ajuns aici pe la Luca 16, ²i m° gîndeam, “P°i, acum^” ³i
eu_eu am ajuns la subiectul, “³i el ²i-a ridicat ochii sus în iad,
²i a plîns.” ³i am ajuns^Astfel am_am început s° predic, voi
²ti¸i, ²i am ajuns s° predic ²i m-am sim¸it pu¸in mai bine. ³i am
zis, “Omul bogat era în iad, ²i el a plîns.” Acele trei cuvinte
micu¸e, cum am eu o mul¸ime de predici ca aceea, “Crezi Tu
Asta,” ²i “Vorbe²te C°tre Stînc°,” voi m-a¸i auzit predicînd
aceea. ³i eu aveam, “³i atunci el a plîns.” ³i am zis, “Nu exist°
copii acolo, desigur c° nu în iad. Apoi el a plîns.” Am zis, “Nu
exist° flori acolo. Atunci el a plîns. Nu exist° Dumnezeu acolo.
Atunci el a plîns. Nu exist° Cristos acolo. Atunci el a plîns.”
Atunci eu am plîns. Ceva m-a apucat pe mine. Doamne! Oh,
Doamne! Dup° aceea, eu nu ²tiu ce s-a întîmplat. Cînd eu mi-
am revenit cumva, eu st°team afar°. Acei oameni au ajuns s°
¸ipe s° strige ²i s° plîng°, ²i eu, noi am avut un timp îngrozitor.

Cînd am venit afar° acolo era un om care a p°²it spre mine
cu o p°l°rie mare de Texas, cizme mari, a p°²it sus, ²i a zis,
“Eu sînt B°trînul Cutare-²i-cutare.” Predicator, cizme de
cowboy, cu haine de cowboy.

M° gîndeam, “P°i, pantalonii mei în dungi nu sînt a²a r°i
atunci.”

A zis, “Eu vreau s° veni¸i jos în Texas ²i s°-mi ¸ine¸i o
trezire.”
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“Uh-huh, l°sa¸i-m° s° notez asta jos, domnule.” ³i eu am
notat asta jos în felul acesta.

Aici vine un om sus cu unul din ace²ti, cu un fel de
pantaloni de golf, unde ei obi²nuiau s° joace golf, voi ²ti¸i, avea
acei pantalona²i de tunic°. El a zis, “Eu sînt B°trînul Cutare-
²i-cutare din Miami. Îmi place ca^.”

M° gîndeam, “Doamne, poate îmbr°catul nu este atît de
mult din asta.” M-am uitat la el, ²i m° gîndeam, “În regul°.”

Astfel am apucat aceste lucruri, ²i am mers acas°. So¸ia m-
a întîmpinat, ea a zis, “Ce te face s° ar°¸i a²a de fericit, Billy?”

Am zis, “Oh, eu am întîlnit crema recoltei. Doamne,
aceasta este cea mai bun° pe care tu ai v°zut-o vreodat°. La
acei oameni nu le este ru²ine de religia lor.” ³i, oh, i-am spus ei
totul despre aceasta. ³i am zis, “³i uite aici, scumpo, un ²ir
întreg de invita¸ii. Acei oameni!”

Ea a zis, “Ei nu sînt holy-rollers, sînt ei?”

Am zis, “Eu nu ²tiu ce fel de rollers sînt ei, îns° ei au ceva
ceea ce eu am avut nevoie.” În¸elege¸i? Am zis, “Acela_acela
este un lucru de care eu sînt sigur.” Am zis, “Am v°zut un om
b°trîn, în vîrst° de nou°zeci de ani, devenind tîn°r din nou.”
Am zis, “Eu niciodat° nu am auzit a²a predicare în via¸a mea.
P°i, eu niciodat° nu am v°zut un Baptist s° predice în felul
acesta.” Am zis, “Ei predic° pîn° cînd î²i pierd r°suflarea, ²i-²i
îndoaie genunchii pîn° jos la du²umea, vin înapoi sus, î²i iau
respira¸ia. Tu îi po¸i auzi la dou° blocuri dep°rtare, înc°
predicînd.” ³i am zis, “Eu_eu niciodat° nu am auzit a²a ceva
în via¸a mea.” ³i am zis, “Ei vorbesc într-o limb° necunoscut°,
iar cel°lalt spune despre ce vorbesc ei. Niciodat° nu am auzit
a²a ceva în via¸a mea!” Am zis, “Vei merge tu cu mine?”

Ea a zis, “Iubitule, cînd eu m-am c°s°torit cu tine, eu voi
¸ine cu tine pîn° cînd moartea ne va separa.” Ea a zis, “Eu voi
merge.” Ea a zis, “Acum noi vom spune la ai no²tri.”

³i am zis, “P°i, tu spui la mama ta ²i eu îi voi spune la
mama mea.” Astfel noi^Eu am mers ²i i-am spus la Mama.

Mama a zis, “P°i,  sigur,  Billy. Orice te-a chemat Domnul
s° faci, du-te ²i f°.”

³i astfel D-na Brumbach a cerut ca eu s° vin sus. Am mers
sus. Ea a zis, “Ce este asta despre care tu vorbe²ti?”

³i am zis, “Oh, D-n° Brumbach,” am zis, “îns° voi to¸i
niciodat° nu a¸i v°zut astfel de oameni.”
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Ea a zis, “Lini²te²te-te! Lini²te²te-te!”
 Am zis, “Da, madam.” Am zis, “Îmi pare r°u.”
³i ea a zis, “³tii tu c° aceia sînt o gr°mad° de holy-rollers?”
Am zis, “Nu, madam, eu nu am ²tiut asta.” Am zis, “Ei_ei

sigur sînt oameni minuna¸i.”
Ea a zis, “Tocmai ideea! Crezi tu c° tu vei tîrî pe fiica mea

afar° printre lucruri ca acestea!” A zis, “E ridicol! Acela nu
este nimic decît gunoi pe care alte biserici l-au aruncat afar°.”
Ea a zis, “Într-adev°r! Tu nu o vei aduce pe fiica mea afar° în
felul acesta.”

³i am zis, “Dar, ²ti¸i, D-n° Brumbach, jos în inima mea eu
simt c° Domnul vrea ca eu s° m° duc cu acei oameni.”

Ea a zis, “Tu du-te înapoi la biserica ta  pîn°  cînd ei vor fi
în stare s°-²i permit° un prezbiteriu pentru tine, ²i ac¸ioneaz°
ca un om care are ceva pricepere.” A zis, “Tu nu-mi vei lua pe
fiica mea afar° pe acolo.”

Am zis, “Da, madam.” M-am întors în jur ²i am p°²it afar°.
³i Hope a început s° plîng°. Ea a venit afar°, ea a zis,

“Billy, indiferent de ceea ce Mama spune, eu voi sta cu tine.”
Binecuvîntat°-i fie inima!

³i am zis, “Oh, totul este în ordine, scumpo.”
³i doar am l°sat aceasta s° se duc°. Ea nu ar fi l°sat pe

fiica ei s° mearg° cu astfel de oameni deoarece “Aceasta nu era
nimic decît gunoi.” ³i astfel eu doar cumva am l°sat aceasta s°
se duc°. Aceasta era cea mai rea gre²eal° pe care am f°cut-o
vreodat° în via¸a mea, una din cele mai rele.

Pu¸in mai tîrziu, cî¸iva ani dup° aceea, au venit copiii. ³i
într-o zi noi eram^Acolo a venit sus o inunda¸ie, în 1937.
Acolo a venit o inunda¸ie. ³i a noastr°^Eu eram în patrul° la
acel timp ²i eu am încercat tot ce am putut s° aduc pe oameni
afar° din inunda¸ie, casele d°rîmîndu-se. ³i propria mea so¸ie
s-a îmboln°vit, ²i ea era foarte, foarte bolnav° cu pneumonie.
³i ei au luat-o afar°^Spitalul obi²nuit era a²a de plin c° noi
nu am putut s-o punem pe ea acolo, astfel noi am luat-o afar°
la_conducere unde ei aveau un loc acolo afar°. ³i astfel atunci
ei m-au chemat înapoi afar°. Eu întotdeauna am locuit pe rîu,
²i eram înc° un barcagiu, astfel am încercat s° iau pe oameni,
s°-i salvez de la inunda¸ie. Iar apoi eu am^un^

Ei m-au chemat, au zis, “Exist° o cas° acolo pe Chestnut
Street, ea este aproape gata s° se duc° în°untru. Acolo este o
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mam° ²i o gr°mad° de copii în°untru acolo,” au zis, “dac° tu
crezi c° barca ta, motorul t°u poate s° ajung° în°untru la ei.”
Am zis, “P°i, eu voi face tot ce pot.”

³i eu, despicam acele valuri. Digul s-a rupt acolo, ²i, oh,
Doamne,^doar sp°lînd ora²ul afar°. Iar eu îmi d°deam toat°
vlaga care am putut, ²i în sfîr²it jos dincolo de alei ²i prin
toate locurile. ³i am ajuns acolo aproape unde era vechiul
z°gaz, apa turnîndu-se dincolo. ³i am auzit pe cineva ¸ipînd,
²i am v°zut o mam° stînd afar° pe verand°. ³i acolo erau
acele mari rotocoale mergînd dincolo în felul acesta. P°i, am
mers înainte sus pe aici cît de departe am putut, ²i am atins
rîul ²i am venit înapoi ²i am ajuns pe partea aceea. Eu mi-am
oprit barca tocmai la timp ca s° o leg în jurul stîlpului, al
stîlpului u²ii, stîlp, sau stîlpul de verand°. ³i am alergat
în°untru ²i am apucat-o pe mam° ²i am dus-o pe ea acolo, ²i
doi sau trei dintre copii. ³i eu mi-am desf°cut barca ²i am
dus-o pe ea la^înapoi. Am venit afar° mult de tot în jos, ²i
am dus-o pe ea acolo la mal, cam o mil° ²i jum°tate prin ora²,
pîn° am dus-o pe ea la mal. ³i atunci cînd am ajuns acolo, ea
a le²inat. ³i ea a început^ea ¸ipa, “Bebela²ul meu! Bebela²ul
meu!”

P°i, eu m° gîndeam c° ea vrea s° spun° c° ²i-a uitat
bebela²ul în cas°. Oh, Doamne! Eu am luat-o înapoi din nou în
timp ce ei încercau s° aibe grij° de ea. ³i, am ajuns s° aflu, c°
aceasta era^sau ea vroia s° ²tie unde era bebela²ul ei acolo.
Acolo era un copila² cam în vîrst° de trei ani, ²i m° gîndeam c°
ea vroia s° spun° c° era un copil de ¸î¸° sau ceva.

³i astfel am luat-o înapoi ²i am ajuns acolo. ³i cînd am luat
barca aceea ²i am intrat în°untru ²i nu am putut g°si nici un
copil, iar veranda a cedat ²i casa s-a l°sat în°untru. ³i am fugit
foarte repede ²i am apucat_bucata care plutea barca mea, am
intrat în barc°, ²i am tras-o pe aceea ²i am sl°bit-o.

³i ea m-a dus afar° în curentul rîului principal atunci. ³i
aceasta era cam la unsprezece treizeci noaptea, ²i doar mijgura
²i ningea. ³i am apucat sfoara de pornit ²i am încercat s° trag
barca, ²i ea nu pornea, ²i am încercat ²i ea nu pornea, ²i am
încercat din nou. Ajungînd mai departe în acel curent, iar
cascadele erau doar mai jos de mine. ³i am încercat foarte tare,
²i m° gîndeam, “Oh, Doamne, aici_aici este sfîr²itul meu! Asta
este!” ³i eu am încercat foarte tare. ³i am zis, “Doamne, m°
rog s° nu m° la²i s° mor de o moarte ca aceasta,” ²i eu tr°geam
²i eu tr°geam.



POVESTIREA VIE¹II MELE 37

³i aceasta a venit înapoi la mine, “Cum îi cu acea gr°mad°
de gunoi la care tu nu te-ai duce?” Vede¸i? Uh-huh.

Eu mi-am pus mîna înapoi pe barc°, ²i am zis,
“Dumnezeule, fii milostiv cu mine. Nu m° l°sa s°-mi p°r°sesc
so¸ia ²i bebela²ul în felul acesta, ²i pe ei acolo afar° bolnavi!
Te rog!” ³i eu doar am continuat s° trag în felul acesta, iar
acesta nu pornea. Iar eu puteam s° aud urletul jos acolo,
deoarece eu^Doar cîteva minute, ²i, oh, Doamne, asta ar fi
tot. ³i am zis, “Doamne, dac° Tu m° vei ierta, eu Î¸i promit c°
eu voi face orice.” Îngenunchez în acea barc° acolo iar lapovi¸a
m° lovea în fa¸°, am zis, “Eu voi face orice vrei Tu ca eu s°
fac.” ³i am tras iar°²i, ²i ea a pornit. ³i eu i-am dat tot gazul
care l-am putut, ²i în sfîr²it am ajuns la mal.

Iar eu am mers înapoi s° g°sesc camionul, camionul de
patrul°. ³i m° gîndeam despre^Acolo erau unii din ei care
ziceau, “Spun, c° conducerea doar a fost dus° de ape.” So¸ia
mea ²i copilul acolo în°untru, amîndoi copii.

³i am luat-o afar° c°tre conducere a²a de tare cum am
putut, iar apa st°tea cam cincisprezce picioare [cinci
metri_Trans.] adîncime peste tot prin ea. ³i acolo era un
maior, ²i am zis, “Maiorule, ce s-a întîmplat la spital?”

A zis, “Acum, nu fii îngrijorat. Tu ai avut pe cineva
acolo?”

³i am zis, “Da, o_o so¸ie bolnav° ²i doi bebela²i.”

El a zis, “Ei to¸i au ie²it afar°.” A zis, “Ei sînt într-un
vagon de marf° ²i ei sînt îndrepta¸i înspre Charlestown.”

Am fugit, am intrat în barc° ²i^sau am intrat în ma²in°,
²i barca în spatele ei, ²i am alergat afar° acolo la^Iar apoi
pîrîurile au venit jos cam dou° ²i jum°tate sau trei mile l°¸ime.
³i tot timpul nop¸ii am încercat s°^Unii din ei au zis,
“Vagonul, vagonul de marf°, s-a sp°lat jos de pe linii afar°
acolo pe postament.”

P°i, m-am aflat p°r°sit afar° pe o mic° insul°, am stat
acolo trei zile. Am avut timp din bel²ug s° m° gîndesc despre
Aceea dac° era gunoi sau nu. Doar fr°mîntat, “Unde-i so¸ia
mea?”

În sfîr²it cînd am g°sit-o, în cîteva zile dup° ce am ie²it
afar° ²i am trecut dincolo, ea era sus departe la Columbus,
Indiana, în Baptist Auditorium unde ei au f°cut ca un_un
spital, camere de bolnavi pe t°rgi mici ale guvernului. ³i eu am
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alergat la ea cît de tare am putut, s° încerc s° aflu unde era ea,
¸ipînd, “Hope! Hope! Hope!” ³i m-am uitat, ²i acolo era ea
întins° pe o targ°, iar TBC s-a a²ezat în°untru.

Ea ²i-a ridicat mînu¸a ei osoas°, ²i ea a zis, “Billy.”

³i am fugit la ea, ²i am zis, “Hope, iubito.”

Ea a zis, “Eu ar°t îngrozitor, nu-i a²a?”

Am zis, “Nu, iubito, tu ar°¸i bine.”

Cam pentru ²ase luni noi am lucrat cu totul ce era în noi, s°
încerc°m s° facem s°-i salv°m via¸a ei, îns° ea a continuat s°
devin° mai slab° ²i mai slab°.

Într-o zi eu eram în patrul° ²i am avut radioul meu deschis,
²i m° gîndeam c° i-am auzit zicînd, au f°cut o chemare la
radio, au zis, “Pentru William Branham, s° vin° la spital
imediat, so¸ia moare.” Eu am fugit înapoi la spital cît de
repede am putut, am aprins lumina ro²ie ²i sirena, ²i am luat-o
înainte. ³i apoi am_am ajuns sus la spital ²i m-am oprit, am
alergat în°untru. Venind jos prin_spital, eu am v°zut un mic
prieten de al meu cu care pescuiam împreun°, noi umblam
împreun° ca b°ie¸i, Sam Adair.

Doctor Sam Adair, el era acela pentru care a venit vedenia
nu cu mult în urm° ²i i-a spus despre clinic°. ³i el a zis, dac°
cineva se îndoia de vedenie, doar s°-l cheme cu tax° invers°
dac° ei vroiau s° ²tie dac° aceasta era adev°rat sau nu.

³i astfel atunci iat°-l venind afar° în felul acesta, iar el î²i
avea p°l°ria în mîn°. El s-a uitat la mine ²i doar a început s°
plîng°. Iar eu am alergat c°tre el, mi-am aruncat bra¸ele în
jurul lui. El ²i-a pus bra¸ele în jurul meu, ²i a zis, “Billy, ea se
duce.” El a zis, “Îmi pare r°u. Am f°cut tot ce am putut s° fac,
eu am avut speciali²ti ²i fiecare lucru.”

Am zis, “Sam, cu siguran¸° ea nu se duce!”

A zis, “Da, ea se duce.”

³i el a zis, “S° nu mergi în°untru acolo, Bill.”

³i am zis, “Eu trebuie s° merg în°untru, Sam.”

³i el a zis, “S° nu faci asta. Nu, te rog nu.”

Am zis, “Las°-m° s° merg în°untru.”

A zis, “Eu voi merge cu tine.”

Am zis, “Nu, tu stai aici afar°. Eu vreau s° stau cu ea în
ultimele ei minute.”
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A zis, “Ea este incon²tient°.”
Am p°²it în camer°. Iar sora ²edea acolo, ²i ea plîngea

deoarece ea ²i Hope erau colege de ²coal° împreun°. ³i astfel
m-am uitat acolo, ²i ea a început s° plîng°, ²i-a ridicat mîna ²i
a început s° p°²easc° dincolo.

Iar eu am privit acolo, ²i am scuturat-o. Acolo era ea, ea a
mers în jos cam de la o sut°  dou°zeci  de livre, cam la ²aizeci.
Iar eu_eu am scuturat-o. ³i dac° eu tr°iesc s° ajung la vîrsta
de o sut° de ani, eu nu voi uita niciodat° ce s-a întîmplat.
Ea s-a întors încoace, ²i acei ochi mari frumo²i au privit în sus
la mine. Ea a zîmbit. Ea a zis, “De ce m-ai chemat înapoi,
Billy?”

Am zis, “Scumpo, eu tocmai am primit^anun¸ul.”
Eu trebuia s° lucrez. Noi eram adînc în datorii ²i sute de

dolari de facturi de doctor, ²i nimic cu ce s°-i pl°tim. Iar eu
doar trebuia s° lucrez. ³i eu o vedeam pe ea de dou° sau trei
ori pe zi, ²i fiecare sear°, ²i atunci cînd ea era în acea condi¸ie.

Am zis, “Ce vrei s° spui, te-am ‘Chemat’ ‘înapoi’?”
Ea a zis, “Bill, tu ai predicat despre Asta, tu ai vorbit

despre Asta, îns° tu nu ai nici o idee ce este Aceasta.”
Am zis, “Despre ce vorbe²ti tu?”
Ea a zis, “Cerul.” Ea a zis, “Uite,” a zis ea, “eu eram

escortat° Acas° de ceva oameni, b°rba¸i sau femei sau ceva
care erau îmbr°ca¸i în alb.” ³i ea a zis, “Eu eram în u²urare ²i
pace.” A zis, “P°s°ri mari frumoase zburînd de la pom la
pom.” Ea a zis, “S° nu gînde²ti c° eu sînt ie²it° din fire.” Ea a
zis, “Billy, eu am s°-¸i spun gre²eala noastr°.” Ea a zis, “³ezi
jos.” Eu n-am ²ezut; am îngenunchiat jos, i-am luat mîna. Ea a
zis, “Tu ²tii unde este gre²eala noastr°?”

³i am zis, “Da, iubito, eu ²tiu.”
Ea a zis, “Noi niciodat° nu trebuia s° ascult°m de Mama.

Acei oameni erau corec¸i.”

³i am zis, “Eu ²tiu asta.”

Ea a zis, “Promite-mi asta, c° tu vei merge la acei oameni,”
a zis, “deoarece ei sînt corec¸i.” ³i ea a zis, “Cre²te-mi copiii în
felul acela.” Iar eu^Ea a zis, “Eu vreau s°-¸i spun ceva.” Ea
a zis, “Eu mor, dar” a zis “aceasta este^eu nu_eu nu m° tem
s° m° duc.” A zis, “Aceasta este_aceasta este frumoas°.” Ea a
zis, “Singurul lucru, mi-e groaz° s° te p°r°sesc, Bill. ³i eu ²tiu
c° tu ai ace²ti doi copila²i s°-i cre²ti.” Ea a zis, “Promite-mi
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c°ci_c°ci nu o s° stai singur ²i s° la²i copiii mei s° fie tra²i de
la stîlp la pilon.” Acela era un lucru sensibil pentru o mam° în
vîrst° de dou°zeci ²i unu de ani.

³i am zis, “Eu nu pot promite asta, Hope.”
Ea a zis, “Te rog promite-mi.” A zis, “Un lucru eu vreau s°-

¸i spun.” A zis, “Î¸i aminte²ti pu²ca aceea?” Eu sînt doar nebun
dup° pu²ti. ³i ea a zis, “Tu ai vrut s° cumperi pu²ca aceea în
ziua aceea iar tu nu aveai destui bani s° pl°te²ti avansul.

Am zis, “Da.”
Ea a zis, “Eu mi-am economisit banii, nickelii mei, s°

încerc s° fac acea plat° de avans pentru acea pu²c° pentru
tine.” Ea a zis, “Acum, cînd asta se termin° ²i tu mergi înapoi
acas°, uit°-te sus pe dublu pliant^sau patul pliant, sub
bucata aceea de hîrtie de deasupra, iar tu vei g°si banii acolo.”
Ea a zis, “Promite-mi c° tu vei cump°ra pu²ca aceea.”

Voi nu ²ti¸i cum m-am sim¸it cînd am v°zut acel dolar ²i
²aptezeci ²i cinci de cen¸i (în nickeli) stînd acolo. Am cump°rat
pu²ca.

³i ea a zis, “¹ii minte acel timp cînd tu mergeai în centru
s°-mi cumperi o pereche de ciorapi, iar noi mergeam la Fort
Wayne?”

Am zis, “Da.”
Eu am venit de la pescuit, ²i ea a zis^Noi trebuia s°

mergem la Fort Wayne, eu trebuia s° predic în seara aceea. ³i
ea a zis, “Tu ²tii, eu ¸i-am spus, ‘Exist° dou° feluri diferite.’”
Unul numit “chiffon.” ³i care este cel°lalt, rayon? Este asta
adev°rat? Rayon ²i chiffon. P°i, oricare este, chiffon era cel
mai bun. Este asta corect? ³i ea a zis, “Acum, tu ia-mi ceva
chiffon, modelul plin.” Voi ²ti¸i lucrul acela care are lucrul
acela mic în spatele ciorapului, în partea de sus? Iar eu nu
²tiam nimic despre hainele femeilor, astfel eu^

Iar eu mergeam în jos pe strad° ²i ziceam, “Chiffon,
chiffon, chiffon, chiffon,” încercînd s° continui s° gîndesc,
zicînd “chiffon, chiffon, chiffon.”

Cineva a zis, “Bun°, Billy!”

Eu am zis, “Oh, bun°, bun°.” “Chiffon, chiffon, chiffon,
chiffon, chiffon.”

³i am ajuns la col¸ ²i am întîlnit pe D-ul Spon. El a zis,
“M°i, Billy, ²tii tu c° stinghia love²te acum acolo pe partea
acelui ultim pilon?”
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Am zis, “Într-adev°r, este asta adev°rat?”

“Da.”

M° gîndeam acum, cînd l-am p°r°sit, “Ce era lucrul
acela?” Eu l-am uitat.

Astfel Thelma Ford, o fat° pe care eu o cuno²team, lucra la
magazinul de zece cen¸i. ³i eu ²tiam c° ei vindeau ciorapi de
femei acolo, astfel eu am mers acolo. Am zis, “Bun°, Thelma.”

³i ea a zis, “Bun°, Billy. Ce mai faci? Cum îi Hope?”

³i am zis, “Bine.” Am zis, “Thelma, eu vreau o pereche de
²osete pentru Hope.”

Ea a zis, “Hope nu vrea ²osete.”

Am zis, “Da, madam, ea sigur c° vrea.”

A zis, “Tu vrei s° spui ciorapi.”

“Oh, sigur,” am zis, “asta-i ceea ce este.” M° gîndeam,
“Uh-oh, eu mi-am ar°tat ignoran¸a.”

³i ea a zis, “Ce fel vrea ea?”

M° gîndeam, “Uh-oh!” Am zis, “Ce fel ai tu?”

Ea a zis, “P°i, noi avem rayon.”

Eu nu ²tiam diferen¸a. Rayon, chiffon, asta tot suna la fel.
Am zis, “Asta-i ceea ce vreau eu.” Ea a zis^Am zis,
“Preg°te²te-mi mie o pereche din ei, model plin.” Iar ea^Am
luat cei gre²i¸i. Ce este asta? Mod° plin°. “Mod° plin°.” ³i
astfel am zis, “Preg°te²te-mi o pereche din aceia.”

³i cînd ea a mers s° mi-i dea mie, ei erau numai cam
treizeci de cen¸i, dou°zeci de cen¸i sau treizeci de cen¸i, cam
jum°tate de pre¸. P°i, am zis, “D°-mi dou° perechi din ei.”
Vede¸i?

³i am mers înapoi acas°, ²i am zis, “Tu ²tii, scumpo, voi
femeile umbla¸i peste tot ora²ul s° g°si¸i chilipiruri.” Voi ²ti¸i
cum v° place s° jubila¸i. ³i am zis, “Dar aici, uite aici, eu am
cump°rat dou° perechi pentru pre¸ul cu care tu cumperi o
pereche. Vezi?” Am zis, “Oh, asta_asta-i abilitatea mea
personal°.” Vede¸i, am zis_am zis, “Tu ²tii, Thelma mi i-a
vîndut.” Am zis, “Ea s-ar putea c° m-a l°sat s°-i am la
jum°tate de pre¸.”

Ea a zis, “Ai luat tu chiffon?”

Am zis, “Da, madam.” Astea toate sunau la fel pentru
mine, eu nu ²tiam c° acolo era vreo diferen¸°.
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³i ea mi-a spus, ea a zis, “Billy.” M° gîndeam ciudat cînd
ea a ajuns la Fort Wayne, ea a trebuit s° cumpere o alt°
pereche de ciorapi. Ea a zis, “Eu îi dau la mama ta,” a zis, “ei
sînt pentru femei mai b°trîne.” A zis, “Mie îmi pare r°u c° am
f°cut aceea.”

³i am zis, “Oh, asta-i în ordine, scumpo.”
³i ea a zis, “Acum, s° nu_s° nu tr°ie²ti singur.” ³i ea a

zis^Ea nu ²tia ceea ce urma s° se întîmple în cîteva ore de
atunci. Iar eu i-am ¸inut mîinile ei dr°g°la²e în timp ce Îngerii
lui Dumnezeu au dus-o departe.

Am mers acas°. Eu nu ²tiam ce s° fac. M-am întins acolo
jos noaptea ²i am auzit^Eu cred c° era un ²oricel, era în
vechiul gr°tar unde noi aveam ni²te hîrtii acolo. Iar eu am
închis u²a cu piciorul, iar acolo atîrna kimonoul ei în spate, (²i
întins° jos acolo în morg°). ³i doar dup° pu¸in cineva m-a
chemat, a zis, “Billy!” Iar acesta era Fratele Frank Broy. El a
zis, “Bebela²ul t°u moare.”

Am zis, “Bebela²ul meu?”
A zis, “Da, Sharon Rose.” A zis, “Doctorul este sus acolo

acum, ²i a zis, ‘Ea are meningit° tubercular°, ea a supt-o de la
mama ei.’” ³i a zis, “Ea moare.”

Am ajuns în ma²in°, am mers acolo sus. ³i acolo era ea,
dulcea micu¸°. Iar ei s-au repezit cu ea la spital.

Am mers afar° s°-l v°d pe el. Sam a venit ²i a zis, “Billy,
nu te duce în camera aceea, tu trebuie s° te gînde²ti la Billy
Paul.” A zis, “Ea moare.”

Am zis, “Doctore, eu_eu trebuie s°-mi v°d bebela²ul.”
El a zis, “Nu, tu nu po¸i intra în°untru.” A zis, “Ea are

meningit°, Billy, iar tu o vei duce la Billy Paul.”
³i am a²teptat pîn° cînd el a ie²it afar°. Eu nu puteam

suferi s° o v°d c° moare, iar mama ei întins° jos acolo în
camera antreprenorului de pompe funebre. Eu v° spun, calea
unui p°c°tos este grea. ³i am_am mers, m-am strecurat prin
u²°, ²i cînd Sam a mers afar° ²i sora afar°, eu am mers jos la
subsol. Acesta era un spital micu¸. Ea era într-un loc izolat,
iar mu²tele erau în ochi²orii ei. Iar ei aveau o mic°^ceea ce
noi numim “ap°r°tor de ¸în¸ari,” sau împletitur° mic° peste
ochii ei. Iar ea avea^cu spasme mici, picioru²ul ei gr°su¸ se
mi²ca în sus ²i-n jos în felul acesta, ²i mînu¸ele ei, cu acel
spasm. ³i m-am uitat la ea, ²i ea era doar destul de mare s° fie
dr°gu¸°, cam în vîrst° de opt luni.
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Iar mama ei obi²nuia s° o a²eze acolo afar° cu acel
triunghiular al ei pe ea, voi ²ti¸i, în curte, cînd eu veneam sus.
Iar eu tutuiam claxonul, ²i ea f°cea, “gu-gu, gu-gu,”
întinzîndu-se dup° mine, voi ²ti¸i.

³i acolo z°cea dr°g°la²a mea, murind. M-am uitat jos la ea,
²i am zis, “Sharry, tu cuno²ti pe T°ticu? Tu cuno²ti pe T°ticu,
Sharry?” ³i cînd ea s-a uitat^Ea suferea atît de greu pîn°
cînd unul din acei ochi²ori frumo²i alba²tri s-a încruci²at.
Aceasta parc° mi-ar fi sfî²iat inima din mine.

Am îngenunchiat jos, ²i am zis, “Doamne, ce am f°cut eu?
Nu am predicat eu Evanghelia la col¸urile str°zii, ²i am f°cut
fiecare lucru pe care eu ²tiu s°-l fac? Nu ¸ine aceasta împotriva
mea. Eu niciodat° nu i-am numit pe acei oameni ‘gunoi.’
Aceasta era ea care a numit pe acei oameni ‘gunoi.’” Am zis,
“Îmi pare r°u c° toate acestea s-au întîmplat. Iart°-m°. S°
nu_s° nu îmi iei bebela²ul.” ³i în timp ce m° rugam, p°rea ca
un negru^ca un cearceaf sau o hain° a venit jos. Am ²tiut c°
El m-a refuzat.

Acum, acolo era cel mai greu ²i cel mai în²el°tor timp din
via¸a mea. Cînd m-am ridicat sus ²i m-am uitat la ea, ²i m°
gîndeam^Satan mi-a pus în minte, “P°i, tu vrei s° spui c°
a²a de tare cum tu ai predicat, ²i felul în care tu ai tr°it, ²i
acum cînd aceasta vine la propriul t°u bebela², El o s° te
resping°?”

³i am zis, “Asta-i corect. Dac° El nu poate salva bebela²ul
meu, atunci eu nu pot^” M-am oprit. Eu_eu doar nu ²tiam
ce s° fac. ³i atunci eu am spus asta, am zis, “Doamne, Tu mi-ai
dat-o pe ea ²i Tu ai luat-o, binecuvîntat fie Numele Domnului!
Dac° Tu m° iei chiar pe mine, eu înc° Te voi iubi.”

Iar eu mi-am pus mîna acolo pe ea, ²i am zis, “Te
binecuvintez, scumpo. T°ticu a vrut s° te creasc°, din toat°
inima mea am vrut s° te cresc, ²i s° te cresc s° iube²ti pe
Domnul. Îns° Îngerii vin dup° tine, scumpo. T°ticu î¸i va lua
trupu²orul t°u mic ²i-l va pune pe bra¸ele lui Mama. Eu te voi
îngropa cu ea. ³i într-o zi T°ticu te va întîlni, tu doar a²teapt°
acolo sus cu Mama.”

Cînd mama ei tr°gea s° moar°, ea a zis, cu ultimele cuvinte
ea a zis, ea a zis, “Bill, stai pe cîmp.” [Cîmpul
Evangheliei_Trans.]

Am zis, “Eu voi^” Ea a zis^Eu am zis, “Dac° eu sînt pe
cîmp cînd El vine, eu voi lua copiii ²i întîmpin. Dac° eu nu, eu
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voi fi înmormîntat lîng° tine. Iar tu mergi acolo pe partea
dreapt° a por¸ii mari, ²i cînd tu îi vezi pe ei to¸i venind
în°untru, stai acolo ²i începe s° strigi, ‘Bill! Bill! Bill! tot a²a
de tare cît po¸i. Eu te voi întîlni acolo.” Eu am s°rutat-o la
revedere. Eu sînt pe cîmpul de b°t°lie acum. Aceasta era cu
aproape dou°zeci de ani în urm°. Eu am întîlnirea mea cu so¸ia
mea, eu am s° o întîlnesc pe ea.

³i am luat pe micu¸ul bebela², ²i cînd ea a murit, ²i am
pus-o pe bra¸ele mamei, ²i noi am luat-o afar° la cimitir. Iar eu
st°team acolo s° ascult pe Fratele Smith, predicatorul Metodist
care a predicat funeralul, “Cenu²° la cenu²°, ²i pulbere la
pulbere.” (³i m° gîndeam, “Inim° la inim°.”) Acolo a mers ea.

Nu cu mult dup° aceea, eu l-am luat pe micu¸ul Billy acolo
într-o diminea¸°. El era doar un copila² micu¸. El era^

Acesta este motivul c° el ¸ine cu mine ²i eu ¸in cu el, eu
trebuia s° fiu amîndou° ²i Tata ²i Mama (amîndou°) pentru el.
Eu îi luam sticlu¸a lui mic°. Noi nu ne puteam permite s°
avem un foc seara s°-i ¸in laptele cald, ²i eu îl puneam sub
spatele meu în felul acesta s°-l ¸in cald prin c°ldura trupului
meu.

Noi am ¸inut laolalt° ca prieteni, ²i într-una din aceste zile
cînd eu m° duc jos de pe cîmp eu vreau s°-i înmînez lui
Cuvîntul, ²i s° zic, “Mergi înainte, Billy. Tu stai cu Acesta.”
Unii oameni se întreab° de ce îl am eu pe el cu mine tot timpul.
Eu nu pot s° renun¸ la el. El este chiar c°s°torit, dar eu înc°
îmi amintesc c° ea mi-a spus, “Stai cu el.” Iar noi am ¸inut
împreun° ca prieteni.

Îmi amintesc umblînd prin ora², cu sticla sub bra¸ul meu,
el ajungea s° plîng°. Într-o sear° el era_umblam afar° în
curtea din spate unde doar^ (cînd ea se preg°tea s°-l aibe pe
el, ea se în°bu²ea, iar eu^era doar o fat°, voi ²ti¸i.) Iar eu
umblam înainte ²i înapoi de la b°trînul stejar din spatele
cur¸ii. Iar el plîngea dup° Mama lui, iar eu nu aveam vreo
Mam° la care s°-l duc. Iar eu îl purtam, ²i eu ziceam, “Oh,
scumpule.” Am zis^

El a zis, “T°ticule, unde este mama mea? Ai pus-o tu pe ea
în acel p°mînt?”

Am zis, “Nu, scumpule. Ea este bine, ea este sus în
Ceruri.”

Iar el a spus ceva acolo, de parc° m-ar fi omorît într-o
dup°-amiaz°. El plîngea, era tîrziu înaintat în timpul serii, iar
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eu îl duceam pe spate în felul acesta, purtîndu-l pe um°rul meu
²i punîndu-l în felul acesta. Iar el a zis, “T°ticule, te rog du-te
²i ia pe Mama ²i adu-o aici.”

³i am zis, “Scumpule, eu nu o pot aduce pe Mama.
Isus^”

A zis, “P°i, spune-i lui Isus s°-mi trimit° pe mama mea. Eu
o vreau pe ea.”

³i am zis, “P°i, scumpule, eu^eu ²i cu tine o s° mergem
s° o vedem cîndva.”

³i el s-a oprit, a zis, “T°ticule!”

³i am zis, “Da?”

A zis, “Am v°zut-o pe Mama sus acolo pe acel nor.”

Doamne, parc° m° omora! M° gîndeam, “Doamne! ‘Eu am
v°zut-o pe Mama sus acolo pe acel nor.’” Eu  aproape c° am
le²inat. Eu l-am îmbr°¸i²at pe micu¸ul copila² la  sînul meu în
felul acesta, ²i doar mi-am ¸inut capul în jos, ²i am mers
în°untru.

Zilele au trecut. Eu nu puteam s° uit asta. Am încercat s°
lucrez. Nu puteam s° merg înapoi acas°, aceasta nu mai era o
cas°. Iar eu vroiam s° stau. Noi nu aveam nimic decît numai
acea mobil° veche rupt°, îns° aceasta era ceva de care ea ²i cu
mine ne-am bucurat împreun°. Acesta era c°minul.

³i îmi amintesc într-o zi am încercat s° lucrez în serviciul
public. Eu m-am dus sus s° repar un vechi secundar, care
atîrna în jos, era foarte devreme diminea¸a. Iar eu m-am
c°¸°rat sus pe aceast° cruce. (Iar eu nu puteam s° renun¸ la
acel bebelu². Eu puteam s°-mi v°d so¸ia ducîndu-se, dar acel
bebela² ducîndu-se, era doar o micu¸° mititic°.) ³i eu eram pe
acolo, iar eu cîntam, “Pe deal foarte departe, a stat o veche
Cruce zgron¸uroas°.” Iar primarele mergeau jos la
transformator ²i mergeau afar° în (voi ²ti¸i) secundar. Iar eu
atîrnam sus acolo pe acesta. ³i s-a întîmplat s° m° uit, iar
soarele venea sus în spatele meu. ³i acolo, mîinile mele s-au
întins afar° ²i semnul acelei Cruci pe_pe marginea dealului.
M° gîndeam, “Da, acestea erau p°catele mele care L-au pus
acolo.”

Am zis, “Sharon, scumpo, T°ticu vrea a²a de mult s° te
vad°, scump°. Cum mi-ar pl°cea s° te ¸in iar°²i în bra¸ele
mele, tu micu¸° dr°g°la²°.” Eu mi-am ie²it din fire. Au trecut
s°pt°mîni. Eu mi-am tras jos m°nu²a de cauciuc. Acolo sînt
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dou° mii trei sute de vol¸i trecînd chiar pe lîng° mine. Eu mi-
am tras jos m°nu²a de cauciuc. Am zis, “Dumnezeule, mi-e
groaz° s° fac asta. Eu sînt un la².” “Dar, Sherry, T°ticu o s° te
vad° pe tine ²i M°mica doar în cîteva minute.” Am început s°-
mi trag jos m°nu²a, s°-mi pun mîna pe acele dou° mii trei sute.
Aceasta ar rupe^P°i, tu nici m°car nu ai mai avea sînge
r°mas în tine. ³i astfel eu_eu_eu am început s° trag acea
m°nu²° jos, ²i ceva s-a întîmplat. Cînd mi-am revenit, eu
²edeam pe p°mînt cu mîinile în sus în felul acesta, la fa¸a mea,
plîngînd. Acesta era harul lui Dumnezeu, sau eu nu a² fi avut
un serviciu de vindecare aici, eu sînt sigur de asta. Acesta era
El protejîndu-²i darul Lui, nu pe mine.

Am pornit acas°. Am demisionat, mi-am pus sculele la o
parte. ³i am mers înapoi, am zis, “Eu m° duc acas°.”

Am pornit în jurul casei, ²i am ridicat po²ta în cas°, era
cam frig, ²i am mers în°untru. Noi aveam o camer° mic°, eu
dormeam pe o targ° mic° acolo, iar înghe¸ul venea, ²i acea
sob° veche. Am luat po²ta ²i m-am uitat în po²t°, ²i primul
lucru acolo era mica ei economisire de Cr°ciun, optzeci de
cen¸i, “Miss Sharon Rose Branham.” Iat°-o acolo, totul de la
început.

Eu eram paznic de vîn°toare. M-am întins acolo în°untru ²i
mi-am luat arma, pistolul, afar° din teac°. Am zis, “Doamne,
eu_eu nu mai pot s° merg cu asta mai mult, eu_eu am s° mor.
Eu sînt_eu sînt a²a de turmentat.” Am tras coco²ul înapoi la
arm°, ²i am pus-o sus la cap, îngenunchind acolo pe targa
aceea în acea camer° întunecoas°. Am zis, “Tat°l nostru Care
e²ti în Ceruri, sfin¸easc°-se Numele T°u. Vie Împ°r°¸ia Ta,
voia Ta s° se fac°,” ²i a²a cum am încercat, ²i am strîns acel
tr°gaci atît de tare cît am putut, am zis, “pe p°mînt a²a cum
este în Ceruri. D°-ne nou° ast°zi pîinea noastr° zilnic°.” Iar
aceasta nu se declan²a!

³i m° gîndeam, “O Dumnezeule, Tu m° sfî²ii doar pe mine
în buc°¸i? Ce am f°cut eu? Tu nici m°car nu m° la²i s° mor.”
Iar eu am aruncat arma jos, ²i ea s-a declan²at ²i a pu²cat prin
camer°. ³i am zis, “Dumnezeule, de ce nu pot eu s° mor ²i s°
ies din aceasta? Eu doar nu pot s° merg mai departe. Tu
trebuie ca s°-mi faci ceva.” ³i am c°zut acolo ²i am început s°
plîng pe micu¸ul meu, pat vechi murdar acolo.

³i eu trebuie c° am adormit. Eu nu ²tiu dac° eu  eram
adormit sau ce s-a întîmplat.
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Eu întotdeauna tînjeam s° fiu afar° în Vest. Eu
întotdeauna am vrut una din acele p°l°rii. Tat°l meu frîngea
caii în zilele lui de tinere¸e, ²i eu întotdeauna vroiam una din
acele p°l°rii. Iar Fratele Demos Shakarian mi-a cump°rat una
ieri, prima pe care am avut-o (avut-o vreodat°) ca asta, una din
felul acela de p°l°rii western.

³i m° gîndeam c° eu mergeam în jos prin prerie, cîntînd
acel cîntec, “Acolo este o roat° care este rupt° la c°ru¸°, un
anun¸ pe ferm°, ‘Pentru Vînzare.’” ³i a²a cum am mers înainte,
am observat o veche c°ru¸° acoperit°, ca o veche c°ru¸° cu
coviltir de prerie, iar roata era rupt°. Desigur, aceea
reprezenta familia mea destr°mat°. ³i a²a cum am ajuns
aproape, m-am uitat, ²i acolo st°tea o_o foarte frumoas°, fat°
tîn°r°, cam în vîrst° de dou°zeci de ani, p°r alb în falduri ²i
ochi alba²tri, îmbr°cat° în alb. M-am uitat acolo la ea, am zis,
“Ce mai faci?”Am mers înainte.

Ea a zis, “Bun°, T°ticule.”

³i m-am întors înapoi, am zis, “T°ticule?” “P°i,” am zis,
“cum, Miss, po¸i tu^pot eu fi t°ticul t°u cînd tu e²ti tot atît
de în vîrst° ca ²i mine?”

Ea a zis, “T°ticule, tu doar nu ²tii unde e²ti tu.”

³i am zis, “Ce vrei tu s° spui?”

Ea a zis, “Acesta este Cerul.” A zis, “Pe p°mînt eu eram
micu¸a ta Sharon.”

“P°i,” am zis, “scumpo, tu erai doar o bebelu²° mic°.”

A zis, “T°ticule, bebelu²ii mici nu sînt bebelu²i mici aici, ei
sînt nemuritori. Ei niciodat° nu devin b°trîni sau niciodat° nu
cresc.”

³i am zis, “P°i, Sharon, scumpo, tu_tu e²ti o femeie, tîn°r°
dr°gu¸°.”

Ea a zis, “Mama te a²teapt°.”

³i am zis, “Unde?”

Ea a zis, “Sus la casa ta nou°.”

³i am zis, “Cas° nou°?” Branhamii sînt vagabonzi, ei nu au
case, ei doar^³i am zis, “P°i, eu niciodat° nu am avut o cas°,
scumpo.”

Ea a zis, “Dar tu ai una aici sus, T°ticule.” Eu nu
inten¸ionez de a fi ca un copil, îns° aceasta a fost a²a de real
pentru mine. [Fratele Branham plînge_Ed.] A²a cum eu încep
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s° m° gîndesc la aceasta, acestea toate   vin iar°²i înapoi. A zis,
“Tu ai una aici, T°ticule.” Eu ²tiu c° am una acolo, într-o zi eu
voi merge la ea. Ea a zis, “Unde este Billy Paul, fratele meu?”

³i am zis, “P°i, eu l-am l°sat la D-na Broy, doar cu cîteva
minute în urm°.”

A zis, “Mama vrea s° te vad°.”

³i m-am întors ²i am privit, iar acolo erau mari palate
m°re¸e, ²i Slava lui Dumnezeu venind sus în jurul lor. ³i am
auzit un cor Îngeresc cîntînd, “C°minul meu, dulce C°min.”
Am pornit-o în sus pe trepte lungi, alergînd atît de tare cît am
putut. ³i cînd am ajuns la u²°, acolo st°tea ea, o hain° alb°,
p°rul acela negru, lung, ¸inîndu-l în jos pe spatele ei. Ea ²i-a
întins bra¸ele, a²a cum ea întotdeauna a f°cut cînd eu am venit
acas° obosit de la lucru sau ceva. Eu am prins-o pe ea de mîini,
²i am zis, “Scumpo, eu am v°zut-o pe Sharon jos acolo.” Am
zis, “Ea s-a f°cut o fat° dr°gu¸°, nu-i a²a?”

Ea a zis, “Da, Bill.” Ea a zis, “Bill.” ³i-a pus bra¸ele în
jurul meu, (²i ea a zis) doar în jurul umerilor mei, ea a început
s° m° mîngîie, ea a zis, “Înceteaz° de a te îngrijora de mine ²i
Sharon.”

Am zis, “Scumpo, eu nu m° pot ab¸ine.”

Ea a zis, “Acum Sharon ²i cu mine sîntem mai bine de cum
e²ti tu.” ³i a zis, “Nu te mai îngrijora de noi. Îmi vei promite tu?”

³i am zis, “Hope,” am zis, “Eu eram a²a de dornic dup°
tine ²i dup° Sharon, iar Billy plînge tot timpul dup° tine.” Am
zis, “Eu nu ²tiu ce s° fac cu el.”

³i ea a zis, “Aceasta va fi în ordine, Bill.” Ea a zis, “Doar
promite-mi c° nu te vei mai îngrijora.” ³i ea a zis, “Nu vrei s°
stai jos?” ³i am privit în jur ²i acolo era un scaun mare.

Iar eu îmi amintesc c° am încercat s° cump°r un scaun.
Acum, în încheiere. Eu am încercat s° cump°r un scaun odat°.
Noi aveam doar acele vechi_vechi scaune obi²nuite cu fund de
lemn pentru garnitura de mic dejun. Noi trebuia s° le folosim,
singurele scaune care le aveam. Iar noi puteam cump°ra unul
din aceste scaune pe care le l°sa¸i în spate înapoi, ca un^Eu
am uitat ce fel de scaun pentru odihn° u²oar°. ³i acesta costa
²aptesprezece dolari, iar tu puteai pl°ti trei dolari avans ²i un
dolar pe s°pt°mîn°. Iar noi am avut unul. ³i, oh, cînd eu
veneam în°untru^Eu lucram toat° ziua, ²i predicam pîn° la
miezul nop¸ii în jur pe str°zi ²i oriunde puteam predica.
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³i_²i eu într-o zi am ajuns în urm° cu pl°¸ile mele. Noi nu
puteam s° o facem, ²i aceasta a ajuns zi dup° zi, ²i în sfîr²it
într-o zi ei au venit ²i mi-au luat scaunul ²i l-au dus. În seara
aceea, eu nu voi uita niciodat°, ea mi-a copt o pl°cint° cu
cire²e. S°rmana drag° mititic°, ea_ea_ea ²tia c° eu voi fi
dezam°git. ³i dup° cin° am zis, “Ce este c° tu e²ti a²a de bine
în seara aceasta, scumpo?”

Iar ea a zis, “Zic, c° am pus pe b°ie¸i acolo în cartier s°-¸i
scoat° cîteva rîme de pescuit. Nu crezi c° s-ar cuveni s°
mergem jos la rîu ²i s° pescuim pentru o vreme?”

³i am zis, “Da, dar^”

³i ea a început s° plîng°. Eu ²tiam c° ceva era în neregul°.
Eu aveam o idee deoarece ei mi-au trimis deja un anun¸ c° ei
veneau s°-l ia. Iar noi nu puteam s° facem acea plat° de un
dolar pe s°pt°mîn°. Noi nu puteam, doar nu ne puteam
permite. Ea ²i-a pus bra¸ele ei în jurul meu, iar eu am mers la
u²° ²i scaunul meu era dus.

Ea mi-a spus sus Acolo, ea a zis, “Tu î¸i aminte²ti de
scaunul acela, Bill?”

³i am zis, “Da, scumpo, îmi amintesc”!

A zis, “Asta este despre ceea ce te gîndeai tu, nu-i a²a?”

“Da.”

A zis, “P°i, ei nu o s°-l ia pe acesta, pentru acesta s-a
pl°tit.” Ea a zis, “³ezi jos doar un minut, eu vreau s° vorbesc
cu tine.”

³i am zis, “Scumpo, eu nu în¸eleg asta.”

³i ea a zis, “Promite-mi, Billy, promite-mi c° tu nu o s° te
mai îngrijorezi. Tu o s° mergi înapoi acum.” ³i a zis, “Promite-
mi c° nu te vei îngrijora.”

³i am zis, “Eu nu pot face asta, Hope.”

³i tocmai atunci eu mi-am revenit, era întuneric în camer°.
M-am uitat în jur, ²i am sim¸it bra¸ul ei în jurul meu. Am zis,
“Hope, e²ti tu aici în camer°?”

Ea a început s° m° mîngîie. Ea a zis, “Tu o s°-mi faci acea
promisiune, Bill? Promite-mi c° nu te vei c°s°tori^vei mai
îngrijora.”

Am zis, “Eu î¸i promit.”
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Iar atunci cînd ea m-a mîngîiat de dou° sau trei ori, ²i ea a
fost dus°. Eu am s°rit sus ²i am aprins lumina, m-am uitat
pretutindeni, ea era dus°. Dar ea doar s-a dus afar° din
camer°. Ea nu este dus°, ea înc° tr°ie²te. Ea era o Cre²tin°.

Billy ²i eu am mers aici la mormînt cu un timp în urm°,
ducînd o floare mic° pentru mama ²i sora lui, tocmai într-o
diminea¸° de Pa²ti, ²i ne-am oprit. Micu¸ul copila² a început s°
plîng°, el a zis, “T°ticule, m°mica mea este jos acolo.”

Am zis, “Nu, scumpule. Nu, ea nu este jos acolo. Sora nu este
jos acolo. Noi avem un mormînt împ°turat aici, dar departe
peste mare acolo este un mormînt deschis unde Isus a înviat. ³i
într-o zi El va veni, El va aduce pe sora ²i mama cu El.”

Eu sînt pe cîmpul de lupt° ast°zi, prieteni. Eu_eu doar nu
pot spune mai mult. Eu^[Fratele Branham plînge_Ed.]
Dumnezeu s° v° binecuvinteze. S° ne plec°m capetele noastre
un minut.

O Doamne! De multe ori, Doamne, eu sînt sigur c° oamenii
nu în¸eleg, cînd ei se gîndesc c° aceste lucruri vin u²or. Dar
exist° o zi m°rea¸° care vine cînd Isus va veni ²i toate aceste
întrist°ri vor fi ²terse. M° rog, Tat° Ceresc, ca Tu s° ne aju¸i ca
s° fim preg°ti¸i.

³i acea ultim° promisiune, cînd am s°rutat-o pe ea pe
obraz în diminea¸a aceea, c° eu o voi întîlni pe ea acolo în ziua
aceea. Eu cred c° ea va sta la stîlp, strigînd numele meu. Eu am
tr°it devotat la acea promisiune de atunci, Doamne, în jurul
lumii, în tot felul de locuri, încercînd s° aduc Evanghelia.
Devenind b°trîn acum, ²i obosit, eu sînt epuizat. Într-una din
aceste zile eu am s° închid aceast° Biblie pentru ultima dat°.
³i, Dumnezeule, ¸ine-m° credincios fa¸° de promisiune. ¹ine
harul t°u în jurul meu, Doamne. Nu m° l°sa s° m° uit la
lucrurile acestei vie¸i, ci s° tr°iesc pentru lucrurile care sînt
dincolo. Ajut°-m° s° fiu cinstit. Eu nu cer un pat înflorit de
u²urin¸°, nu, Doamne, cînd Cristosul meu a murit acolo sub
suferin¸°. ³i to¸i ceilal¸i dintre ei au murit în felul acesta. Eu
nu cer vreun lucru u²or. Doar las°-m° s° fiu cinstit, Doamne,
devotat. Las° ca oamenii s° m° iubeasc° astfel ca eu s°-i pot
conduce la Tine. ³i într-o zi cînd totul s-a sfîr²it iar noi ne
adun°m în jur sub pomii întotdeauna înverzi¸i, eu vreau s° o
iau pe ea de mîn° ²i s° o plimb, s° ar°t oamenilor despre
Templul Angelus ²i toate celelalte. Acesta va fi un timp m°re¸
atunci.
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M° rog ca îndur°rile Tale s° se odihneasc° peste fiecare din
noi aici. ³i acei care sînt aici, Doamne, s-ar putea s° nici nu Te
cunoasc°. ³i poate ei au vreun micu¸ preaiubit dincolo de mare
acolo. Dac° ei nu ²i-au împlinit promisiunea lor, fie ca ei s° o
fac° acum, Doamne.

În timp ce noi avem capetele noastre aplecate, eu m° întreb
în acest mare, ²i uria² auditorium din dup°-amiaza aceasta,
cî¸i dintre voi zice¸i “Frate Branham, eu vreau s° întîlnesc pe
preaiubi¸ii mei, deasemeni. Eu_eu_eu am ceva preaiubi¸i doar
dincolo de rîu acolo”? Poate tu ai f°cut o promisiune c° tu îi
vei întîlni, poate cînd tu i-ai spus Mamei “la revedere” sus
acolo la mormînt în ziua aceea, poate cînd tu i-ai spus
surioarei “la revedere,” sau la T°ticu, sau la careva din ei la
mormînt, ai promis c°-i vei întîlni, iar tu_tu nu ai f°cut înc°
acea preg°tire. Nu te gînde²ti c° este un timp bun acum s° faci
aceasta?

Scuza¸i-mi emo¸iile mele. Dar, oh, Doamne, voi nu v° da¸i
seama, prieteni. Voi nu ²ti¸i ce_ce sacrificiu! Aceasta nu este
nici o p°rticic°, deabea, din povestirea vie¸ii.

Cî¸i dintre voi v-ar place acum s° v° ridica¸i ²i s° p°²i¸i
aici pentru rug°ciune, zice¸i, “Eu vreau s°-i întîlnesc pe cei
dragi ai mei”? Ridica¸i-v° sus din audien¸° ²i veni¸i jos aici.
Vre¸i s° o face¸i? Dac° cineva nu a f°cut înc° acea preg°tire.
Dumnezeu s° te binecuvinteze, domnule. Eu am v°zut un om
de culoare vîrstnic venind afar°, al¸ii venind. Mi²ca¸i-v°, voi în
balcoane sus acolo, doar muta¸i-v° drept în culoar. Sau
ridica¸i-v° sus, voi care vre¸i s° fi¸i aminti¸i într-un cuvînt de
rug°ciune chiar acum. Asta este. Ridica¸i-v° sus în picioare.
Asta-i bine. Sta¸i sus, pretutindeni, voi care ve¸i zice, “Eu am
un tat° acolo departe, eu am o mam° sau unul drag acolo
departe. Eu vreau s° m° duc s°-i v°d. Eu vreau s°-i întîlnesc în
pace.” Vre¸i s° v° ridica¸i, doar sta¸i în picioare, oriunde în
audien¸°. Sta¸i sus în picioare, zice¸i, “Eu vreau s° accept.”

Dumnezeu s° te binecuvinteze, doamn°. Dumnezeu s° v°
binecuvinteze acolo în spate. ³i s° v° binecuvinteze sus acolo.
Domnul s° te binecuvinteze aici, domnule. Asta-i corect. Sus în
balcon, Domnul s° v° binecuvinteze. To¸i în jur, pretutindeni,
ridica¸i-v° în picioare acum s° avem un cuvînt de rug°ciune, în
timp ce Duhul Sfînt este aici ²i se mut° peste inimile noastre,
s°_s°_s° des¸eleneasc°.

Voi ²ti¸i, ceea ce biserica are nevoie ast°zi este o
des¸elenire. Noi avem nevoie s° mergem jos la Casa Olarului.



52  CUVÎNTUL VORBIT

Teologia noastr° în¸epenit° f°cut° de cas° uneori nu lucreaz°
a²a de bine. Ceea ce avem noi nevoie este o des¸elenire de mod°
veche, poc°in¸° în inimile noastre, devenind potoli¸i c°tre
Dumnezeu. Sînt ace²tia to¸i acum care sînt gata s° se ridice?

S° ne plec°m capetele noastre atunci pentru rug°ciune.

O Doamne, Care a adus din nou pe Isus pentru_dintre cei
mor¸i, s° ne justifice pe noi to¸i prin credin¸°, crezînd. M° rog,
Doamne, ca ace²ti care stau acum în picioare s° Te accepte, eu
m° rog ca iertarea s° fie pentru ei. ³i, O Doamne, m° rog ca ei
s° Te accepte ca Salvator ²i Rege ²i Iubit al lor. ³i poate ei au o
mam° sau un tat° sau pe cineva doar dincolo de mare. Exist°
un lucru sigur, c° ei au un Salvator. Fie ca ei s° fie ierta¸i de
p°catele lor, ²i toate f°r°delegile lor ²terse, ca sufletele lor s°
poat° fi sp°late în Sîngele Mielului, iar ei s° tr°iasc° în pace de
acum încolo.

³i într-o zi glorioas° cînd totul s-a sfîr²it, fie ca noi s° ne
adun°m la Casa Ta, ²i s° fim acolo ca familii neîntrerupte, s°-i
întîlnim pe cei dragi ai no²tri care ne a²teapt° pe partea
cealalt°. Aceasta, noi îi pred°m ¹ie, ca “Tu s°-l ¸ii în pace
des°vîr²it° a c°rui inim° este rezemat° pe El.” Admite aceasta,
Doamne. Iar noi îi pred°m pe ei ¹ie, în Numele Fiului T°u,
Domnul Isus. Amin.

Dumnezeu s° v° binecuvinteze. Eu sînt sigur c° lucr°torii
v°d unde sta¸i voi, ²i ei vor fi chiar cu voi în cîteva minute.

³i acum c°tre acei care urmeaz° s° primeasc° cartona²e de
rug°ciune. Billy, unde sînt Gene ²i Leo, ei sînt în spate? Ei sînt
aici s° împart° cartona²ele de rug°ciune doar în cîteva minute.
Fratele va elibera audien¸a în rug°ciune, iar cartona²ele de
rug°ciune vor fi împ°r¸ite. Noi vom fi aici înapoi doar dup°
pu¸in, s° ne rug°m pentru bolnavi. În regul°, Frate. `



TESTING THE TEMPLATE 1

FRATELE WILLIAM MARRION BRANHAM

Povestirea Vieäii Mele a fost datá Duminicá dupá-masá, ân 19 Aprilie, 1959, la 
Templul Angelus din Los Angeles, California, U.S.A. 

Cum A Venit Ângerul La Mine, Ãi ânsárcinarea Lui a fost dat Luni seara, ân 17 
Ianuarie, 1955, la Lane Tech High School ân Chicago, Illinois, U.S.A.

Aceste Mesaje prin Fratele William Marrion Branham, tipárite original ân 
Englezá ân Urme De Paãi Pe Nisipurile Timpului, ân Aprilie 1975, au fost luate 
de pe banda magneticá ânregistratá, ãi sânt tip°rite neprescurtat ân Englezá. 
Retipárit ân Romàneãte ân 2006:



anunţ pentru Dreptul de autor

Toate drepturile rezervate. Această carte se poate tipări pe 
un imprimator într-o casă pentru folosire personală sau să fie 
distribuit, gratuit, ca un mijloc de răspândire a Evangheliei 
lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe 
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem 
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru 
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la 
Voice Of God Recordings®.

Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale 
disponibile, vă rog să contactaţi:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org
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