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Ânfierea
Partea I

` ^ca slava Domnului sá fie adusá peste noi astázi prin
slujirea Cuvàntului. Ãi este o^

2 Aceastá ultimá sáptámàná, eu am fost cumva doar puäin
sub apásare_nu spun exact sub apásare; a fost un examen care
a trebuit sá-l iau, un examen fizic. Ãi aceea este ce aäi auzit, cá
am fost ân spital. A fost din cauzá cá am mers acolo aãa ca sá
nu trebuiascá sá vin âncoace ãi-ncolo peste ràu. Tu iei o
gastronomie de sus, ãi o gastronomie de jos. Ãi ei trebuie, la
fiecare càteva minute, ei trebuie sá viná ânapoi ãi sá facá raze x
din nou. Dar noi trebuie sá le luám, dacá noi facem misiuni
stráine, la fiecare ãase luni. Fratele Roberts ãi ceilaläi, eu cred,
ãi le fac la fiecare ãase luni. Dar eu nu am mai avut unul de
patru ani.
3 Necazul, cá mie doar nu-mi place acel ulei de ricin, acela-i
singurul lucru. Ãi ei spun cá nu existá nimic altceva ce ei pot
da, ân schimb, astfel eu, oh, am devenit aãa de bolnav cànd ei
mi-au dat substanäa aceea. Ãtiäi, eu v-am spus, ân povestirea
vieäii mele, cum má face substanäa aceea aãa de bolnav. Ãi_ãi
doar nu-mi place sá iau substanäa. Ãi i-am zis doctorului meu
prieten graäios, dacá^ “Nu mai existá altceva?”

Ãi el a zis, “Eu nu cred, Frate Branham.”
4 Oh, cànd doamna aceea a intrat acolo, se párea cá^Poate
cá eu exagerez, dar aráta ca un litru. Acesta_acesta era^Eu
niciodatá nu am vázut aãa de mult. Ãi eu doar mi-am äinut
nasul ãi gura. Dar ân final i-am dat drumul ân jos.
5 Dar acum, ân toatá âncercarea, ãi prin tot ce am trecut, eu
vreau sá muläumesc Domnului pentru o examinare perfectá.
Eu am trecut, sutá la sutá, pot merge oriunde ân lume unde
vreau sá merg. I-am ântrebat pe doctori, care erau trei dintre
cei mai buni specialiãti, care, eu_eu presupun, din Louisville.
Ãi i-am ântrebat, am zis, “Sunt eu cel puäin zece la sutá ân
incapacitate?”
6 A zis, “Tu nu eãti nici un pic ân incapacitate.” A zis_a zis,
“Tu eãti ân sánátate perfectá, ân fiecare fel.” Ãi eu sunt aãa de
recunoscátor lui Dumnezeu. De la cine altul poate veni aceasta
decàt de la Tatál nostru Ceresc, vedeäi, de a fi ân felul acela?
7 Ãi el a zis, “Al táu^Toatá revársarea ta aratá, ânáuntru
acolo, sá fii tànár.” El a zis, “Celulele sàngelui táu nici mácar
nu au ânceput sá se rupá, sau ceva.” El a zis, “Tu eãti ân formá
foarte buná, Frate Branham.”
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Ãi am zis, “Ei bine, eu sunt aãa de bucuros.”
8 Ãi am avut privilegiul de a vorbi, márturisi la fiecare sorá ân
spitalul acela, ãi la fiecare doctor, spre Âmpáráäia lui Dumnezeu.
Ãi un doctor anume, má gàndesc cá el urma sá fie aici ân aceastá
dimineaäá. Ãi eu_eu voi^eu sunt bucuros sá ãtiu cá âncá existá
oameni buni ân aceastá lume, oameni adeváraäi, oameni care má
vor lua timp de cinci zile, printr-o examinare medicalá, care
probabil ar costa douá sau trei sute de dolari pentru fiecare.
Cànd am terminat, ei au zis, “Aceasta este contribuäia noastrá la
lucrarea Domnului, pe care tu o faci.” Vedeäi? Da. Nici
mácar^A zis, “Pái, tu ne jenezi, sá ne ântrebi mácar dacá ne
datorezi.” A zis, “Doar rugáciunile tale pentru noi!”
9 “Ãi ân interior,” ei au zis, “noi gásim ceva emoäional ceea
ce nu putem ânäelege.” Ãi am zis, “Ei bine, aceasta nu se pare
sá fie^” El a zis, “Pe dinafará, tu nu eãti emoäionat sau
deranjat. Dar,” a zis “ân interior, existá o emoäie ce noi nu
putem ânäelege.”
10 Am zis, “Dacá veäi sta doar jos aici doar un moment, eu vá
voi spune.” Ãi am ânceput sá vorbesc despre viziuni. Era un alt
càmp pentru ei. Ei nu ãtiau nimic despre acesta. Eu le-am spus
despre Biblie. Apoi le-am spus despre viziunea pe care Domnul
tocmai mi-a dat-o zilele trecute, ãi ei au plàns ca pruncii. Doar
au ãezut acolo ãi au plàns. Ãi eu^ei^Am zis, “Eu sper cá nu
má consideraäi ceva excentric religios sau ceva.”
11 A zis, “Sub nici o formá, Frate Branham. Eu cred asta cu
toatá inima mea.” El a zis, “Doar numai un lucru aã vrea sá
spun. Tu nu mergi la ãcoalá sá ânveäi lucrurile acelea.” A zis,
“Eu cred cá ele vin de la Dumnezeul Atotputernic.” Ãi aceia
erau trei dintre medicii remarcabili din Louisville, cei mai buni
pe care âi aveau ei. Ãi, astfel, eu am fost aãa de fericit pentru
aceea, ãi sá ãtiu cá poate Domnul m-a lásat sá plantez ceva
sámànäá pe acolo.
12 Fiecare sorá, le-am vorbit. Ele, ântr-o dimineaäá, cànd am
ieãit din camera de raze x, i-am zis la^M-am uitat la o
sármaná femeie bátràná. Ea era aãa de bolnavá. Ãi am
continuat sá má miãc ân jos, sá má miãc ân jos pàná am ajuns la
ea. M-am gàndit cá ea putea sá moará. Ãi am zis, “Aã vrea sá-äi
pun o ântrebare, sorá.”

Ea a zis, “Da, domnule?”
Am zis, ”Eãti o Creãtiná?”
Ãi ea a zis, “Eu aparäin la o anumitá bisericá.”

13 Am zis, “Eu doar vreau sá fac asta puäin mai clar.” Am zis,
“Eu_eu vreau sá ãtiu dacá eãti o Creãtiná, cu adevárat o
Creãtiná. Cá, dacá ai trece dincolo de aceastá mare a vieäii, ân
cealaltá Äará, tu Âl iubeãti?” Am zis, “Ai fi tu ântr-adevár
salvatá?”



ÂNFIEREA, PARTEA I 3

Ãi ea a zis, “Da, domnule. Eu aã fi.”
14 Ãi am zis, “Dumnezeu sá-äi binecuvànteze inima atunci. Nu
conteazá ân ce parte bate vàntul, tu eãti ân ordine atunci, atàt
timp càt merge ân felul acela.”
15 Ãi dacá noi doar mergem ân jur, existá muläi oameni buni
âncá rámaãi ân lume.
16 Acum, astázi, eu am intrat cu o viziune pe care v-o spun
puäin mai tàrziu, ãi mi-ar place sá vorbesc, ântài, despre ceva
din Cuvànt, deoarece eu cred cáci Cuvàntul este foarte esenäial,
cel mai esenäial acum. Ãi eu sunt bucuros sá-l vád pe Charlie
Cox, ãi, fratele, prietenul meu stànd acolo, âmpreuná. Fratele,
eu nu pot gàndi^Jeffries, eu nu má pot gàndi la numele lui.
Muläi din voi aläi fraäi scumpi din Georgia, din diferite páräi
ale äárii. Vechiul meu prieten, Bill, ãezànd aici, eu cred cá este,
ân aceastá dimineaäá. Ãi_ãi muläi^Ãi fratele din Georgia de
acolo, oamenii care mi-au dat acest costum. Voi ãtiäi, acela
este_acela este unul dintre cele mai bune costume pe care l-am
purtat vreodatá. Se simte doar aãa de bine, ântr-adevár foarte
fin. Ãi voi ânsemnaäi aãa de mult pentru mine. Cànd vá spun ce
s-a ântàmplat, ân aceste ultime càteva zile, mie, veäi vedea de ce
cred cá ânseamná aãa de mult pentru mine.
17 Acum, eu cred, cá dacá Domnul voieãte, eu vreau sá presez
bátália mai tare decàt oricànd ânainte, ân viaäa mea. Deoarece,
eu aflu cá acum este^Desigur, eu aã putea muri astázi. Aceea
este, cá tu nu ãtii. Electro-cardiogramele mele ãi totul,
ãaisprezece feluri diferite de raze x, da, o examinare fizicá
completá, a arátat cá eu am fost ân^aãa de normal cum poate
fi orice persoaná, o fiinäá umaná pe pámànt. Deci eu sunt
muläumitor pentru aceea. Dar, toate lucrurile, chiar toate
acelea, ãi aãa de muläumitor ãi de recunoscátor lui Dumnezeu,
cá eu sunt, cá eu cred cá El âncá má äine ân slujba Lui, aceasta
nu a fost ce El mi-a arátat doar cu puäin ânainte de aceea,
vedeäi, doar m-a fácut aãa de fericit.
18 Acum, eu cred, ân seara aceasta^Este ân ordine cu tine?
[Fratele Neville zice, “Da, domnule.”_Ed.] Fratele nostru_
nostru scump este_este un om neegoist, este_este Fratele
Neville. Ãi dacá cineva din voi aäi fost aici duminica trecutá ãi
aäi auzit mesajul acela minunat ce l-a adus el, despre “ulciorul
de ulei,” acesta a fost afará^Unul dintre cele mai
remarcabile mesaje pe care le-am auzit vreodatá, era ce a adus
Fratele Neville, prin Duhul Sfànt, duminica trecutá, la aceastá
turmá micá de oi pe care Dumnezeu le-a adunat âmpreuná.
19 Ãi dacá aceasta ar fi ân ordine, plácut Domnului, ãi cu
Fratele Neville ãi biserica, eu vreau sá vorbesc din nou ân seara
aceasta ãi sá âncep o serie de, sá zicem, luni seara^eu vreau
sá spun, duminicá seara, ãi miercuri seara, ãi duminica
urmátoare, o serie ceea ce am studiat.
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20 Eu nu ar fi trebuit sá stau acolo la spital. Dar ei au fost aãa
de buni cu mine, ei mi-au dat camera cam la o treime din preä.
Ãi astfel eu doar mi-am luat Bibliile, cáräile mele, ãi m-am
ghemuit sus ân pat, ãi am ãezut tot a conservator acolo sus, ãi
mi-am luat toate Bibliile ãi lucrurile aãezate ân jur. Ãi eu ântr-
adevár am avut un timp, pàná cànd ei au adus acel ulei de ricin
ânáuntru acolo. Timpul meu bun a âncetat chiar acolo. Eu_eu
am fost terminat atunci. Dar, Frate Pat, eu am fost ântr-adevár
bolnav. Leacul acela, eu doar nu-l pot suferi. Ãi, ânsá, am avut
un timp bun, pàná pentru primele trei sau patru zile. Eu aveam
un timp bun.

21 Ãi am studiat asupra Cáräii Efesenilor. Oh, acea aãezare
âmpreuná a Bisericii. Ãi eu gàndesc cá este un lucru frumos.
Ãi_ãi dacá voi^

22 Acum, dacá aveäi o bisericá la care voi mergeäi, voi mergeäi
drept ânainte ãi staäi la postul vostru de datorie. Dar dacá voi
nu aveäi o bisericá, ãi v-ar place sá veniäi ânapoi deseará, ãi
miercuri seara, ãi duminicá seara.

23 Mi-ar place sá iau, deseará, 1-a Carte a Efesenilor; ãi
miercuri seara, al 2-lea capitol din Efeseni; iar urmátoarea
duminicá, al 3-lea capitol din Efeseni; sá aãezám Biserica ân
ordine. Voi ãtiäi ce vreau sá spun, este aãezarea Ei, poziäional.
Ãi eu cred cá este o zidire ân sus, pentru Bisericá. Eu nu sunt^
Eu_eu doar vorbesc aceasta la cei ce vin la Tabernacolul
Branham.

24 Ãi dacá cineva din voi dragi fraäi^eu ãtiu cá unii din voi,
eu cred, cá aveäi adunári. Fráäiorul nostru este sus la
Sellersburg, ãi_ãi cei diferiäi, au adunári. Acum, priviäi, acelea
sunt adunári de trezire. Sá participaäi la acelea. Ei sunt
slujitori ai lui Cristos, oameni tineri care stau ân spárturá, care
au ieãit afará. Cànd chiar propria lor bisericá a negat
Adevárul, ãi lucruri ca acelea, ei au plecat imediat de la ea. Ãi
Dumnezeu i-a chemat la slujbá. Da, domnule, eu_eu admir un
bárbat^ eu nici nu-mi pot aminti numele omului. Dar el este
un ins tànár, fin, un om chipeã la arátare, ãi o soäie dráguäá ãi
copii.

25 Ãi_ãi Fratele Junie Jackson a avut ceva adunári aici jos,
care este un alt trofeu minunat, remarcabil al harului uimitor
al lui Dumnezeu. Ãi cànd ei au treziri ân bisericile voastre, voi
sá mergeäi drept ânainte la ele, deoarece aceea-i a voastrá^
acela-i lucrul de fácut. Deoarece, voi nu ãtiäi, poate fi un
pácátos care a venit la altar, ãi voi aäi putea fi influenäaäi sá
conduceäi acea persoaná la Cristos, care va fi marea voastrá
rásplatá dincolo de cealaltá parte.

26 Aceasta este doar ânváäarea ãi punerea Bisericii ân ordine,
aici la tabernacol, sá ajutám ânainte aãa cum mergem.
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27 Acum, eu nu mi-am adus ceasul, aãa cá cineva va trebui sá
urmáreascá pentru mine. Doc deja mi-a arátat, cá el are unul.
Deci^fratele meu. Deci acum^[Fratele Edgar “Doc”
Branham zice, “ Eu nu te âncasez mult pentru el,” ãi âãi dá
ceasul Fratelui Branham_Ed.] Tu nu má vei âncasa prea mult
pentru el? Ân ordine. Ei bine, acum, asta-i ân ordine. Ei bine,
acum, eu nu cred cá lucrul este corect, ân primul rànd. Aãa
cá^[“Âäi muläumesc. Eu am sá spun una despre tine.”] Acum,
oh, oh, ã-ã-ã-ã. [Am reäinut zece bánuäi, de ziua mea, azi
dimineaäá, doar sá te fac sá te simäi mai bine.”] Ai reäinut?
Acum aceea-i^Acest ceas tocmai s-a mutat sus cu mult mai
bine atunci, Doc. A zis cá el a reäinut zece bánuäi, de ziua lui,
sá má facá sá má simt mai bine, deoarece existá doi sau trei
ântre el ãi mine. Deci voi puteäi vedea unde sunt eu, jos pe
drum. Dar, oh, aceea nu conteazá nici un pic, pentru mine.
Acum, eu nu voi vorbi prea mult.
28 Acum, dacá existá stráini ân poräile noastre, noi desigur
vrem sá vá spunem bun venit din toate inimile noastre. Voi
sunteäi aãa de bine veniäi aici la acest mic tabernacol. Noi nu
avem o cládire prea mare. Este ân program acum sá ne
construim, nu un loc mare, ci doar o^Aceasta este doar
destul de ruinatá. Ãi noi vom âncerca sá ne zidim o micá
bisericá frumoasá confortabilá aici, ândatá ce noi^Domnul
ne va permite sá o facem. Ãi muläi dintre voi toäi faceäi eforturi
spre aceasta, ãi noi desigur apreciem asta.
29 Acum aã vrea sá deschideäi cu mine, ân aceastá dimineaäá,
ân citire, la Ântài Samuel al 8-lea capitol, ãi sá âncepem pe la, sá
âncepem pe la al 19-lea verset, versetele 19-lea ãi 20-lea, poate,
pentru un text mic pentru un context.
30 Ãi acum, aãa cum voi âl luaäi, ãi ânainte ca noi^Noi o vom
citi, ãi apoi noi vrem sá mergem la rugáciune. Ãi ar fi acolo
ceva cereri ân aceastá dimineaäá, ãi ziceäi, “Doar aminteãte-
má”? Ân ultima noastrá ântàlnire, douá sáptámàni ân urmá, sau
trei, cànd am avut adunarea^Zic, noi^
31 Fiind cá veni vorba, ân timp ce voi deschideäi, adunarea
âncepe ân Chatauqua, pe 6 acum. Noi aãteptám un timp máreä,
Middletown, Ohio. Voi care aveäi sá vá viná concediile, veniäi
ânainte. Ãi o mare tabárá, chiar la ràu, unde, oh, noi^toatá
predicarea care aäi auzit-o vreodatá. Ei sunt toäi ân sus ãi-n jos
pe ràu, predicatori, ân fiecare dimineaäá, tot timpul ziua ãi
noaptea. Astfel ei toäi se aduná âmpreuná. Este un teren mare
de tabárá, mult mai mare decàt Silver Hills, de multe ori. Ãi_ãi
apoi un loc mare acolo unde putem pune ântre opt ãi zece mii
de oameni. Ãi ântotdeauna este aglomerat. Noi avem timp
máreä ân Ohio.
32 Ãi bátrànul Frate Kidd, pentru care am mers sá má rog,
dimineaäa cealaltá. Voi toäi vá amintiäi cá v-am spus, cu trei
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sáptámàni ân urmá? Doctorul i-a dat douázeci ãi patru de ore,
sá tráiascá. El este sus ãi umblá ân jur. El a citat o Scripturá, o
càntare pe care nu o putea cànta. Ãi cànd am intrat ãi m-am
uitat la el, dimineaäa cealaltá, ãi acel fular mic peste el. Eu am
plecat de aici cu vreo trei sau patru ore ânainte de ziuá, aãa ca
sá pot ajunge la el. Ei au zis cá el va muri ân ziua aceea; cancer
ân prostatá.
33 Ãi scumpa lui, micuäá, soäie bátràná, spála pentru cincizeci
de cenäi pe zi; aceea era ânainte de crápatul zilei, pàná noaptea,
pentru cincizeci de cenäi, sá-ãi äiná bárbatul pe càmp ca
predicator. A predicat o trezire de douá sáptámàni, ãi a luat o
ofertá, ãi a obäinut optzeci de cenäi.
34 Dar i-am vázut ãezànd acolo ân dimineaäa cealaltá, acei doi
micuäi, cuplu bátràn, un mic cuplu, mai degrabá, ãezànd acolo,
ãi fularul lui mic peste umárul lui. Ãi unul din convertiäii lui, ân
vàrstá de nouázeci ãi doi de ani, tot aãa de lucid ãi luminat, ãi
Penticostal pàná-n máduvá, ãi ãedea acolo, voi ãtiäi. Ãi am zis,
“Voi ãtiäi pentru ce ãedeäi voi oamenii bátràni aici afará? Doar
aãteptaäi sá viná barca.” Asta-i tot. Lucrarea lor, tot ce au
realizat ei, un_un scop ce l-au realizat, ãi ei sunt gata acum sá
meargá la rásplata lor.
35 Ãi i-am zis Fratelui Chev, asta cátre Fratele Kidson^Kidd,
ân dimineaäa aceea, “Tu vei fi la adunarea din Chatauqua.”
36 El m-a chemat ieri, a zis, “Eu sunt^Eu voi fi acolo, Frate
Branham.” Doar bine.
37 Muläi din adunare, de la noua mea slujbá vin ânáuntru. Un
frate, frate Baptist stànd aici, fiica lui, adolescentá, a fost ântr-
un fel puäin cam ândepártatá. Ãi i-am spus, “Eu âäi dau fiica
pentru Domnul Isus,” cealaltá dimineaäá. Ãi cànd el a mers
acasá, ea este salvatá. Iar cealaltá aici ân aceastá dimineaäá, sá
fie botezatá ãi merge ânainte.
38 Ãi un bárbat, Dl. Sothmann, un prieten de-al meu din
Canada, soacra lui ântr-o stare de moarte, a zis, “Tu o vei gási
pe soacra ta cànd tu ajungi acolo, bine, pe drumul ei spre
refacere, totul bine.” Acela era ântocmai felul cum a fost. Ãi
doar^oamenii doar vin ânáuntru. Aceasta este doar ân starea
ei de ânceput acum, miãcàndu-se. Dar, oh, noi aãteptám
belãugul, abundent deasupra tuturor. Noi suntem ân zilele rele
ãi din urmá, dar ântr-un ceas glorios.
39 Acum aveäi Bibliile voastre, pentru citire, al 8-lea capitol
din Samuel? Eu i-am promis lui Gene sá stea ân spate acolo, sá
ânregistreze restul din aceasta. Noi doar am ânceput, ân
adunarea noastrá.

Cu toate acestea oamenii au refuzat sá se supuná
glasului lui Samuel; ãi ei au zis, Nu; ci noi vom avea un
rege peste noi;
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Ca noi^sá putem fi ca neamul, toate neamurile; ãi
ca regele nostru sá ne poatá judeca, ãi sá iasá ânaintea
noastrá, ãi sá lupte bátáliile noastre.

^Samuel a auzit toate aceste cuvinte ale poporului,
ãi^le-a repetat ân urechile DOMNULUI.

Ãi DOMNUL i-a zis lui Samuel, Ascultá glasul lor, ãi
fá-le un rege. Ãi Samuel le-a zis bárbaäilor lui Israel,
Mergeäi fiecare bárbat la cetatea lui.

40 Acum dacá eu aã âncerca sá aleg din acesta, dimineaäa
aceasta, ceea ce aã numi un text, pentru urmátoarele càteva
minute, mi-ar place sá aleg textul despre: Regele Respins.
41 Era un timp, ca dupá cum ân toate timpurile, cá oamenii
niciodatá nu au vrut ca Dumnezeu sá-i conducá. Ei vor
propriul lor fel de conducere. Ãi aceastá poveste ân aceastá
dimineaäá ^Ãi cànd voi mergeäi la casa voastrá, ar fi bine ca
voi sá o citiäi toatá pàná la capát. Aceasta a fost ân timpul_
zilelor lui Samuel, omul lui Dumnezeu, profetul. Ãi el a fost un
om drept, ãi un om bun, onorabil, cu reputaäie, adevárat ãi
cinstit cu oamenii, niciodatá nu i-a ânãelat, ãi sá nu le spuná
nimic decàt drept AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
42 Dar oamenii au ajuns la un loc unde au vrut sá schimbe
acest program. Ei au privit asupra Filistenilor, ãi Amaleciäilor,
Amoriäilor, Hetiäilor, ãi celelalte naäiuni ale lumii. Ãi ei au
vázut cá ei aveau regi care i-au càrmuit, ãi i-au guvernat, ãi i-
au cáláuzit, ãi duceau luptele lor, ãi aãa mai departe. Ãi aceasta
se párea sá fie cá Israel vroiau sá se modeleze ca aceãti regi, ãi
ca aceste popoare.
43 Dar niciodatá nu a fost, ân nici o epocá, intenäia lui
Dumnezeu ca poporul Lui sá se comporte ca oamenii din lume,
sau sá fie guvernaäi sau controlaäi ca oamenii din lume.
Poporul lui Dumnezeu, ca ântotdeauna, a fost un_un popor
deosebit, un popor diferit, unul chemat afará, unul separat, ãi
ântru totul diferit ân acäiunea lor, ân cáile lor, ân felul lor de
tráire, decàt cum au avut popoarele lumii. Poftele lor pentru
lucruri, ãi tot ce este alcátuirea lor, au fost ântotdeauna contrar
faäá de lucrurile ce le doresc oamenii din lume.
44 Ãi poporul lui Israel a venit la Samuel ãi a zis, “Acum, tu
âmbátràneãti, ãi fiii tái nu umblá ân calea ta.” Deoarece, ei nu
erau adeváraäi ca Samuel. Ei erau mituitori ãi luátori de bani.
Ãi ei au zis, “Samuel, báieäii tái nu sunt ca tine, astfel noi vrem
ca tu sá mergi afará ãi sá ne gáseãti un rege, ãi sá-l ungi, ãi sá
ne faci un popor ca restul popoarelor lumii.”
45 Ãi Samuel a âncercat sá le spuná cá aceea nu ar merge. El a
zis, “Dacá voi faceäi asta, primul lucru ce-l ãtiäi, veäi afla cá el
va chema pe toäi fiii voãtri de la casa voastrá, ãi va face soldaäi
din ei, sá alerge ânaintea carálor lui, ãi sá poarte armuri ãi
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suliäe. Nu numai atàt, dar el va chema fiicele voastre, sá le facá
brutárese, ãi le va lua de la voi, sá hráneascá armata. Ãi,” a zis,
“pe làngá toatá aceea, el va lua anumite impozite de pe voi, din
gràul vostru, ãi tot venitul vostru. El va taxa toate acelea, sá
facá anumite datorii de guvern, ãi aãa mai departe, care vor
trebui sá fie plátite.” El a zis, “Eu cred cá voi faceäi, ântru
totul, o greãealá.” Dar cànd^
46 Poporul a zis, “Dar noi totuãi vrem sá fim ca restul
oamenilor.” Existá ceva privitor la bárbaäi ãi femei, cá ei
doresc sá fie unul ca celálalt. Ãi a existat numai un bárbat care
a tráit vreodatá pe pámànt care a fost exemplul nostru, ãi acela
a fost Acela care a murit pentru noi toäi, Domnul ãi Salvatorul
nostru, Isus Cristos. El a fost exemplul perfect a ceea ce ar
trebui sá fim, ântotdeauna ân afacerea Tatálui, ãi fácànd ceea ce
este drept.
47 Ãi nu conteazá càt de mult a âncercat Samuel sá convingá
oamenii, continuu ei au mers dupá el, zi ãi noapte, “Noi vrem
un rege. Noi vrem un bárbat. Noi vrem un bárbat ca sá putem
spune, ‘Acesta este cáláuza noastrá.’”
48 Ãi aceea niciodatá nu a fost voia lui Dumnezeu. Aceasta
niciodatá nu a fost voia lui Dumnezeu, sau niciodatá nu va fi
voia lui Dumnezeu, ca omul sá stápàneascá unul peste altul.
Dumnezeu stápàneãte peste oameni. Dumnezeu este Stápànul
nostru, Regele nostru.
49 Ãi este un foarte, foarte mult despre un pericol de astázi,
din cauzá cá omul pare sá aibá aceeaãi idee. Ei se pare cá nu
sunt ân stare sá prindá cá Dumnezeu âncá stápàneãte omul, ân
loc ca omul sá stápàneascá pe om.
50 Astfel ei ãi-au ales un om numit Saul, care era fiul lui Chiã.
Ãi el era un om cu reputaäie, un om onorabil. Dar el a convenit
oamenilor chiar bine, deoarece el era unul mare, ânalt, nobil,
staturá de om. Scriptura a zis cá el avea capul ãi umerii
deasupra oricárui om ân Israel. El aráta regeãte, ãi el era chipeã
la faäá. El era un om strálucit ãi extraordinar.
51 Acum, acela-i felul de om care le place oamenilor sá-ãi
aleagá astázi. Oamenii nu par sá fie satisfácuäi cu felul cum
Dumnezeu ãi-a pus Biserica Lui, sá fie guvernatá ãi controlatá
de Duhul Sfànt. Ei vor ca cineva, ceva bárbat, ceva
denominaäiune, ceva persoaná anume sá guverneze Biserica.
Cáci, ei nu sunt ân stare sá se arunce complet ân màna lui
Dumnezeu, sá fie spirituali, sá fie conduãi de Duhul Sfànt. Ei
vor ca cineva sá le facá religia pentru ei, cineva care le va
spune doar cum sá o facá, ãi totul despre ea.
52 Deci acest bárbat se párea sá potriveascá locul exact,
deoarece el era un om foarte intelectual.
53 Ãi este foarte mult ca astázi. Ne place sá alegem astfel de
oameni, de asemeni, sá controleze bisericile noastre, sá
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controleze Biserica lui Dumnezeu. Nimic ce am de spus
âmpotriva acesteia, ci doar numai sá scot ân evidenäá, cá:
aceasta nu este, nu a fost, ãi nu va fi niciodatá voia lui
Dumnezeu, ca aãa ceva sá fie. Dumnezeu trebuie sá càrmuiascá
poporul Lui, sá guverneze pe fiecare individ.
54 Apoi noi aflám cá acest fiu al lui Chiã, om mare, ãi_ãi
statura lui, ãi a lui^El se párea sá-i conviná poporului, ca
roba lui pe el sá arate grozav. Ãi coroana pe capul lui, cu mult
deasupra la toäi ceilaläi oameni, aãa cum el umbla, ar fi un_un
adevárat bun de preä pentru âmpáráäia lui Israel. Cáci, ceilaläi
regi ar, din celelalte naäiuni, ar gàndi, “Uite ce bárbat!” Cum
ar putea ei aráta cu degetul ãi sá zicá, “Uite aici, ce rege mare
avem noi! Uite ce om mare care este peste noi!”
55 Ãi e trist sá spunem, dar càt de adevárat este astázi cu
biserica. Lor le place sá zicá, “Pástorul nostru nu este un om cu
mintea ângustá. El este un om mare. El este un licenäiat din
Hartford, sau ceva ãcoalá mare de teologie. El are patru licenäe
dintr-un aãa-ãi-aãa loc. Ãi el este un foarte bun sociabil printre
oameni.” Toate acelea pot fi ân ordine, ãi âãi au locul lor. Dar
calea lui Dumnezeu pentru Biserica Lui este sá fie condusá de
Duhul Sfànt, ãi de Duhul Lui.
56 Dar lor le place sá spuná cá, “Noi avem aceastá mare
denominaäiune la care aparäinem. Noi am ânceput ân urmá ân
zilele pionerilor timpurii, cànd noi eram ân minoritate, doar
foarte puäini oameni, ãi mic. Iar acum noi am crescut pàná la
punctul cànd noi suntem printre cele mai mari culte ce existá.
Noi avem cele mai bune ãcoli, ãi predicatorii cei mai bine
educaäi. Noi avem muläimile cele mai bine âmbrácate. Ãi cei
mai intelectuali oameni din oraã participá la cultul nostru. Ãi
noi dám la caritate. Ãi noi facem fapte bune, ãi toate ca
acestea.” Ãi nimic de fapt, Dumnezeu sá fereascá, ca eu sá
vorbesc un cuvànt âmpotriva aceleia, cáci toate acelea sunt
bune.
57 Dar, totuãi, nu este voia lui Dumnezeu ca omul sá
stápàneascá peste om. Dumnezeu a trimis, ân Ziua
Cincizecimii, Duhul Sfànt sá càrmuiascá ân inimile oamenilor,
ãi sá stápàneascá ân viaäa lui. Nu s-a intenäionat ca omul sá
stápàneascá peste om.
58 Dar ne place sá spunem aceea. Este un lucru foarte
remarcabil cànd putem sá spunem cá noi aparäinem la o
organizaäie aãa de mare.
59 “Eãti un Creãtin?” Aãa este cum am dat eu peste acest text,
cànd am fost la spital. Ãi eu ântrebam pe unul, “Eãti tu
Creãtin?”

“Eu aparäin la aãa-ãi-aãa.”
“Eãti tu Creãtin?”
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“Eu aparäin la aãa-ãi-aãa.”
60 Ãi o sorá micuäá a venit la marginea patului, unde eu
citeam Biblia, ãi ea era o_o nouá sorá pe etaj. Ãi ea a zis, “Ce
mai faceäi?” Ea a zis, “Eu cred cá sunteäi Rev. Branham, aici
pentru un control fizic.”

Am zis, “Eu sunt.”
61 Ãi ea a zis, “Pot sá vá masez spatele, sá vá fac sá vá simäiäi
puäin mai bine, cu spirt?”

Ãi am zis, “Tu poäi sá o faci.”
62 Ãi ân timp ce má freca pe spate, ea a zis, “La ce
denominaäiune de bisericá aparäineäi?”
63 Ãi am zis, “Oh, eu aparäin la cea mai veche denominaäiune
care existá.”

Ãi ea a zis, “Ce denominaäiune este aceea?”
64 Am zis, “Este aceea care a fost organizatá ânainte ca lumea
sá fi fost vreodatá organizatá.”

65 Ãi, “Oh,” ea a zis, “ce? Eu nu cred cá eu cunosc chiar
aceea.” Ea a zis, “eu aparäin la o anumitá bisericá. Este ea acea
organizaäie?”

66 Am zis, “Nu, doamná. Aceea a fost numai cu vreo douá sute
de ani ân urmá, acea organizaäie. Dar aceastá organizaäie a
ânceput cànd stelele dimineäii au càntat âmpreuná, ãi fiii lui
Dumnezeu au strigat de bucurie, cànd ei au vázut venirea unui
Salvator sá ráscumpere omenirea.”

67 Ãi ea doar s-a oprit sá-mi frece spatele. Ãi eu am fost
aplecat puäin, ân partea aceasta, aãa ca doamna sá poatá masa.
Ãi ea era de làngá Corydon, aici jos. Noi am ajuns sá vorbim. Ãi
ea a zis, “Domnule, eu ântotdeauna am crezut cá dacá
Dumnezeu a fost càndva Dumnezeu, El âncá este Dumnezeu,
astázi, tot aãa cum era El ân zilele din vechime.” Ea a zis, “Deãi
biserica mea o neagá deschis, dar eu cred cá este Adevárul.”

68 Ãi am zis, “Tu nu eãti departe de Âmpáráäia lui Dumnezeu,
tànárá femeie.”

Ea a zis, “Dacá El a fost vreodatá un vindecátor, nu este El
âncá un vindecátor?”

Am zis, “El cu certitudine este, sora mea.”

69 Dar omul vrea sá stápàneascá, ãi sá stápàneascá peste om.
Ãi omul vrea ca omul sá stápàneascá peste el. El nu vrea sá
aibe pe Dumnezeu sá stápàneascá.

70 Deci acest fiu al lui Chiã, Saul, dupá nume, era doar
ráspunsul la ceea ce au vrut ei, marele om de staturá. Ãi^Oh,
el doar putea sá-i conducá ân bátáliile lor, ãi aãa mai departe.
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Dar, totuãi, acesta nu era felul lui Dumnezeu de-a face
lucrurile. Dumnezeu a vrut profetul Lui bátràn credincios sá-i
ândrume, ãi sá vorbeascá cuvintele Lui cátre ei.
71 Acum, astázi, ân marea noastrá epocá a bisericii ân care noi
tráim, noi, má gàndesc, ãi cred aceasta din toatá inima mea, cá
noi am mers exact invers de la ce ne-a poruncit Dumnezeu sá
facem. Ultimele Cuvinte ale Salvatorului nostru erau ân Marcu
16. A zis:

Mergeäi ân toatá lumea, ãi predicaäi evanghelia la
fiecare fápturá.

Cel ce crede ãi este botezat va fi salvat;^ cel ce nu
crede va fi osàndit.

Ãi aceste semne âi vor ânsoäi pe cei ce cred; Ân numele
meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi cu o limbá nouá;

Ãi dacá ei vor ridica ãerpi; sau^bea^lucruri de
moarte, nu-i va vátáma; ãi dacá ei^âãi vor pune
màinile peste bolnavi,^ei se vor ânsánátoãa.

72 Nu existá nici un om, nu existá fiu al lui Chiã, sau nimeni
altul, nu poate produce aceea ân afará de conducerea Duhului
Sfànt. Dar noi am fácut ãcoli, noi am fácut seminarii, ãi am
fácut organizaäii, sá_sá satisfacem, ãi sá arátám ca restul
lumii.
73 Acum, Duhul Sfànt obiãnuia sá fie Liderul ân aceastá
naäiune. Aceastá naäiune obiãnuia sá fie guvernatá cànd ân
urmá ân^cànd ei au scris declaraäia de independenäá. Ãi
acolo era un scaun ân plus aãezat acolo. Nu existá nici un pic
de ândoialá ân mintea mea cá Fiul lui Dumnezeu a ãezut la
masa aceea, cànd aceastá naäiune a fost fondatá pe principiile
de libertate a religiei ãi libertate pentru toäi, ãi pe baza
Cuvàntului Etern al lui Dumnezeu.
74 Dar noi am corupt aceea. Politica; noi am votat oameni
ânáuntru acolo, sub cumpárare ãi vànzare, ãi promisiuni de
falsitate. Pàná cànd^Naäiunea noastrá, ãi politica noastrá, ãi
democraäia noastrá, este aãa de poluatá pàná cànd ea este_ea
este âmpletitá cu comunism ãi toate felurile de ismuri.
75 Ãi de multe ori noi chemám ân sesiuni pentru rugáciune,
cànd ligi ale naäiunilor se ântàlnesc, ãi acolo^sau sá aibe
discuäii. Ãi ântr-un anumit, timp máreä, recent, acolo nici
mácar o singurá datá nu s-a chemat pentru rugáciune. Cum
vom rezolva noi vreodatá diferenäele fárá rugáciune? Cum
putem noi vreodatá sá aãteptám, ân toatá lumea, sá facem
vreodatá ceva fárá conducerea Duhului Sfànt?
76 Dar lásaäi-má sá spun aceasta cu dragoste ãi respect cátre
naäiunea noastrá ãi steagului ei, ãi pentru republica pentru
care el stá. Noi am respins pe Conducátorul nostru, Duhul
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Sfànt, ãi prin politicá coruptá am introdus oameni cu minte
pervertitá. Ãi dacá nu vegheaäi, ei vor face una dintre cele mai
fatale greãeli pe care le-au fácut vreodatá, chiar acum, este din
cauzá cá oamenii doresc ca oamenii sá conducá.
77 Ceea ce avem noi nevoie ân capitoliul acestor State Unite,
ca un preãedinte, ceea ce noi avem nevoie ân congres, ceea ce
noi avem nevoie ân sálile noastre de justiäie, este oameni care
ãi-au consacrat vieäile cátre Dumnezeu, ãi sunt umpluäi cu
Duhul Sfànt, ãi sunt cáláuziäi prin ândrumarea Lui Diviná.
Dar, ân loc de aceea, noi alegem oameni de intelectual, oameni
care au “forme de evlavie, ãi neagá Puterea lui Dumnezeu,”
oameni care sunt ateiãti, ãi uneori chiar mai ráu decàt atàt, noi
am adus ân táràmurile noastre politice, ale naäiunii noastre.
78 Nu numai atàt, ci ân bisericile noastre. Bisericile noastre au
devenit corupte pe baza cá noi, ân alegerea pástorilor noãtri sá
ne conducá, noi am mers la seminarii ãi am selectat oameni
care sunt mari uriaãi intelectuali, bárbaäi care sunt foarte
stráluciäi ân minte, oameni care au pregátire, ãi sunt mari
sociabili printre oameni, ãi sunt oameni mari ân cartier, ceea ce
eu nu am nimic de spus âmpotrivá. Bárbaäi care sunt amabili ân
cáile lor de umblare, atenäi ân cáile lor de viaäá, ãi cum se
comportá ei printre aläi bárbaäi, ãi printre oameni, bárbaäi
mari ân càmpurile lor, despre care eu nu vorbesc ráu. Fereascá
Dumnezeu ca duhul meu sá fie vreodatá aãa de ráu. Ânsá,
totuãi, aceea nu este ceea ce a ales Dumnezeu pentru noi.
79 Aceasta este conducerea Duhului Sfànt: Cristos ân inima
oamenilor. Muläi dintre acei oameni intelectuali care stau ân
amvonul nostru neagá existenäa realá a Duhului Sfànt. Muläi
dintre ei neagá existenäa vindecárii Divine ãi Puterea Duhului.
80 Eu am citit un articol, ieri, eu cred cá era, o serie de
táieturi din ziar de la Jack Coe, regretatul Jack Coe, unul din
convertiäii mei la Domnul Isus, care a fost un om puternic de
vitejie, ân ziua lui. Ãi a fost luat la ântrebári, jos ân Florida,
pentru cá i-a cerut unui copil tànár sá-ãi scoatá protezele de la
picioare, ãi sá umble pe platformá. Ãi fácànd aãa, copilul a
umblat pe platformá, normal, ãi a cázut cànd a ajuns la mama
lui. Totul fiind un aranjament al duãmanului lui Cristos,
aceastá femeie tànárá ãi soäul ei l-au adus pe fratele nostru
distins ân tribunalele din äará.
81 Ãi cànd fiecare bisericá ar fi trebuit sá stea aláturi de
Fratele Jack, cànd fiecare om bisericos care menäioneazá
Numele lui Isus Cristos ar fi trebuit sá stea aláturi de el, cu
vitejie, fiecare bárbat care cheamá Numele Domnului Isus ar fi
trebuit sá cadá pe genunchii lor ân rugáciune. Dar, ân loc de
aceea, prin titlurile ziarelor, unul dintre cultele noastre mari a
zis cá au dat màinile cu ateii, sá condamne, sá-l ântemniäeze pe
Fratele Jack Coe. Vá puteäi imagina o bisericá, care se numeãte
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Numele lui Cristos, sá-ãi uneascá màinile cu un ateist, sá
condamne un om evlavios care âncerca cu toatá inima lui sá
stea pentru Biblie? Dar ei au fácut-o.

Ãi atunci Fratele Gordon Lindsay a fost ân ajutor.
82 Ãi cànd judecátorul necredincios a zis, “Acest om este o
fraudá pentru cá el a luat protezele de la acel copil ãi l-a trimis
peste platformá, ãi a zis cá el era ‘vindecat.’ Ãi el a minäit, ãi a
fácut ceva contrar cu ordinele doctorului, de aceea el are un
caz de ânãelare âmpotriva lui.”
83 Ãi Dl. Coe s-a ridicat, ãi el a zis, “Domnule, eu ânfrunt acea
afirmaäie. Dumnezeu a vindecat báiatul.”
84 Ãi judecátorul a zis, “Eu voi ântreba orice om din aceastá
judecátorie dacá acea afirmaäie ar putea fi adeváratá, cá
Dumnezeu putea vindeca báiatul acela la un capát al
platformei, ãi sá-l lase sá fie bolnav la celálalt capát. Dacá acea
afirmaäie poate fi doveditá prin Biblie, atunci eu spun cá Dl.
Coe are un drept pentru afirmaäia lui.”
85 Ãi un predicator ãi-a ridicat màna, ãi a zis, “Onoarea
voastrá, domnule, pot sá o afirm?”

Ãi judecátorul a zis, “Afirm-o.”
86 Ãi predicatorul s-a ridicat ân picioare, ãi a zis, “Ântr-o
noapte, pe o mare ânvolburatá, cànd o corábioará era gata sá
meargá la fund, toate speranäele de a fi salvaäi s-au dus. Ei au
vázut pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, venea umblànd pe apá. Ãi
unul din apostoli, cu numele de Petru, a zis, ‘Dacá acela eãti
Tu, Doamne, porunceãte-mi sá vin la Tine pe apá.’” Ãi el a zis,
“Domnul i-a zis apostolului Petru, ‘Vino.’ Ãi el a páãit afará
din corabie, domnule, umblànd tot aãa de bine cum umbla Isus,
umblànd pe apá. Dar cànd el s-a speriat, el a ânceput sá se
scufunde ânainte de a ajunge la Isus.”

Judecátorul a zis, “Cazul este eliberat.”
Noi avem nevoie de conducerea Duhului Sfànt, nu oameni

intelectuali.
87 Saul, fiul lui Chiã, a fost atunci fácut cápitan peste popor,
ãi el a luat douá mii de oameni, ãi Ionatan a luat o mie. Ãi
Ionatan a coboràt la o garnizoaná ãi a lovit un grup de
Amoniäi, Amoniäi, mai degrabá. Ãi cànd_cànd el i-a lovit, Saul
a sunat o tràmbiäá, ãi a zis, “Vedeäi ce a fácut Saul.” El a
ânceput sá se ângàmfe.
88 Doar imediat ce un om ajunge sá fie ceva mare Doctor de
Divinitate, sau primeãte ceva mic ân spatele numelui lui, el
devine mai mult, sau mai puäin, un ãtie tot.
89 Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni smeriäi. Poporul lui
Dumnezeu este popor smerit. Cànd voi vedeäi pe cineva care
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zice cá au primit Duhul Sfànt, ãi âncep sá se separe, páràndu-
se, cá nu au Credinäa, mergànd ân jur, âncercànd sá fie ceva ce
nu sunt, doar amintiäi-vá, ei nu au primit pe Domnul Isus.
90 Apoi noi aflám cá duãmanul s-a aãezat ânáuntru. Ãi el urma
sá viná ântr-un grup mic de oameni ai lui Dumnezeu, ãi urma
sá scoatá ochiul drept la fiecare om.
91 Aceea este ce âncearcá sá facá duãmanul ântotdeauna, este
sá scoatá amàndoi ochii, dacá el poate, aãa ca oamenii sá nu
poatá vedea ce fac. Aceea este ce âncearcá Satan sá facá astázi
la fiecare Creãtin, sá-i scoatá vederea spiritualá, ca el sá poatá
sá urmeze numai sensul intelectual al lucrurilor, ãi nu sensul
Duhului Sfànt sá-l conducá.
92 Deci atunci cànd ei au fácut aceea, cànd a venit marea
ânfràngere, atunci Saul a táiat doi boi mari ãi i-a trimis la tot
poporul. Ãi eu doresc ca voi sá observaäi aici, cànd Saul a
trimis bucáäile de bou la tot Israelul, ãi a zis, “Fiecare bárbat
care nu-l va urma pe Samuel ãi Saul, el sá, acest bou, sá fie ca
acesta.” Vedeäi voi càt de ânãelátor a âncercat el sá se
reprezinte cu omul lui Dumnezeu? Càt_càt de necreãtinesc a
fost aceasta. Teama poporului era din cauza lui Samuel. Dar
Saul i-a adus pe toäi sá-l urmeze din cauzá cá oamenii s-au
temut de Samuel. “Ei sá viná dupá Samuel ãi Saul.”
93 Ãi de càte ori, astázi, am auzit noi aceasta! “Noi suntem
marea Bisericá. Noi suntem Biserica lui Cristos. Noi suntem
Biserica lui Dumnezeu. Noi suntem cei_cei aãa-ãi-aãa.”
Aceasta âi face pe oameni sá aibe o fricá, ãi sá gàndeascá cá
aceea este unde ântr-adevár lucreazá Dumnezeu. Ãi ei nu vor
conducerea Duhului Sfànt. Ei mai degrabá ar urma un om ca
acela, pentru cá le place sá tráiascá propria lor viaäá
individualá. Le place sá creadá ce vor ei sá creadá.
94 Vedeäi voi? Duhul Sfànt este Judecátorul nostru.
Dumnezeu niciodatá nu ne-a dat un papá, sau un episcop, sau
pe cineva, sá fie un Judecátor. Duhul Sfànt, Persoana lui
Dumnezeu, ân forma Duhului Sfànt, este Judecátorul nostru ãi
Cáláuza noastrá. Acum, de ce este aceea?
95 Vá rog sá scuzaäi aceastá durá, ãi cea mai durá expresie. Eu
nu vreau ca aceasta sá fie rea. Eu o spun din dragoste.
96 Dar Duhul Sfànt spune cá este ráu ca femeile noastre sá-ãi
taie párul. Ãi este ráu ca femeile noastre sá poarte pantalonaãi
scuräi ãi pantaloni, ãi sá-ãi facá buzele ãi faäa cu vopsea. Duhul
Sfànt spune cá aceasta este greãit. [Fratele Branham bate pe
amvon de trei ori_Ed.]
97 Dar noi vrem oameni sá ne spuná cá este ân ordine, “Atàt
timp càt má urmaäi pe mine ãi pe Samuel.” Lor le place sá
tráiascá ãase zile, oricum vor ei, ãi sá meargá la bisericá
duminica dimineaäa. Ãi un absolvent al unei facultáäi
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intelectuale bune cu multe licenäe le poate vorbi o predicá micá
care va^càteva glume ân ea, care sá le gàdile urechile ãi-i
face sá fie distraäi, ca ceva film sau program de televiziune. Ãi
sá spuná o rugáciune micá peste ei, ãi sá-i trimitá acasá cu
un_un fel de siguranäá de satisfacäie de sine cá ei ãi-au fácut
religia lor. Aceea nu este voia Duhului Sfànt.
98 Duhul Sfànt vrea sá tráiäi evlavios, ân fiecare zi din
sáptámàná, ãi ân fiecare seará, sá vá separaäi de lucrurile
lumii.
99 Dar biserica nu vrea aceea. Ei vor ceva om care
poate_care poate sá interpreteze Biblia ân felul cum vor ei sá
O audá. Ei nu vor sá asculte la glasul Duhului Sfànt vorbind
prin Biblie. Muläi din ei vor sá spuná, “Zilele minunilor au
trecut.” Aceea este ce-i gàdilá pe oameni. Ei vor sá spuná, “Nu
existá botez al Duhului Sfànt.” Oamenii nu vor sá se comporte
diferit de cum se comportá restul lumii. Ei nu vor sá iasá pe
stradá ãi sá-ãi aibe faäa spálatá, ãi_ãi bárbaäi cu ânfáäiãare
curatá, ãi fárá äigári ân gura lor, ãi_ãi trabucuri, ãi pipe, ãi_ãi
lucrurile ce le fac bárbaäii. Ãi femeile âãi vor párul táiat foarte
scurt, ãi_ãi rochii mici pe ele, ãi sá-ãi arate formele, ãi lucruri
ce vor ele. Ele_ele vor bárbaäi care sá le spuná, “Aceea este ân
ordine.”
100 Apoi, seara trecutá, aici a venit un bárbat sá-mi spuná, cá
din cauzá cá am predicat âmpotriva acestora, cá o mare
denominaäiune, vreo cinci din ele, au zis, “Noi âl vom párási pe
Fratele Branham ãi nu vom mai avea nimic altceva de-a face cu
el. Tu ori chemi benzile acelea ânapoi, ãi-äi ceri scuze pentru
ele, sau noi te vom párási.”
101 Am zis, “Eu voi sta cu Cuvàntul lui Dumnezeu. Dacá
aceasta ia tot ce este ân viaäa mea, eu voi rámàne cu Cuvàntul.
Ãi eu^”

A zis, “Ei bine, nu ar trebui sá chemi ânapoi o cutare-ãi-
cutare bandá?”
102 Am zis, “Eu niciodatá nu am predicat nimic, ân viaäa mea,
de care sá-mi fie ruãine. Eu nu voi chema ânapoi nici o bandá
sau nici ânregistrári. Eu rámàn cu ce spune Duhul Sfànt. Prin
aceea eu tráiesc ãi mor.” Nu sá âncerc sá spun despre mine
ânsumi acum. Ci eu doar âncerc sá vá dau o ilustrare despre
ceea ce se petrece, aãa ca sá vedeäi ãi sá ânäelegeäi. Aceasta este
cá oamenii vor sá fie conduãi de oameni.
103 Ei nu l-au vrut pe Samuel. Apoi ânainte ca ei sá-l ungá pe
Samuel rege^sau pe Saul, rege, scuzaäi-má, Samuel a venit la
ei din nou. Ãi eu am sá vorbesc doar ân limbajul cum ar fi zis-o
el astázi. Voi o puteäi citi. El a zis, “Care-i situaäia cu
Dumnezeu fiind Regele vostru?”

“Pái, noi nu vedem pe Dumnezeu.”
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104 “Pái, eu sunt reprezentantul Lui.” Samuel a zis. “V-am
spus eu vreodatá ceva greãit? Am profeäit eu vreodatá ceva ce
nu s-a âmplinit ântocmai cum am zis cá va fi? Nu v-am spus eu
Cuvàntul Domnului? Ãi eu vá ântreb aceasta. Am venit eu
vreodatá la voi ãi v-am cerãit ceva din banii voãtri? Am luat eu
vreodatá ceva de la voi? V-am adus eu vreodatá ceva decàt
drept AÃA VORBEÃTE DOMNUL? Ãi Dumnezeu a adeverit-o,
de fiecare datá, cá era Adevárul.” Ãi El a trimis o furtuná ãi
ploaie (Voi cunoaãteäi Scriptura, voi, chiar acolo.) sá
dovedeascá cá Samuel era vorbitorul lui Dumnezeu.

105 Ãi ca Samuel perfect a reprezentat, astázi, Duhul Sfànt.
Duhul Sfànt este vorbitorul lui Dumnezeu care vorbeãte
ântocmai exact ce spune Biblia, care crede ântocmai ce a spus
Biblia, ãi nu diferá de la Ea, nici un pic.
106 Dar ei au vrut pe cineva care putea sá le spuná altfel. Ãi
oamenii nu au putut spune cá profeäia lui Samuel nu era
perfectá. Ei au ráspuns ãi au zis, “Samuel, tot ce ai vorbit tu ân
Numele Domnului, Domnul a adus la âmplinire ântocmai cum
ai zis. Nu existá nici un cusur. Tu nu ai venit la noi ãi sá ne
cerãeãti banii. Tu te-ai ântreäinut singur. Tu niciodatá nu ne-ai
cerut sá facem un lucru mare, remarcabil pentru tine. Tu te-ai
âncrezut ân Dumnezeul táu, ãi El te-a scápat din toate lucrurile.
Ãi cuvintele tale sunt adevárate. Tot ce tu ai vorbit ân Numele
Domnului a fost ântocmai cum ai zis. Dar totuãi noi vrem un
rege.”
107 Puteäi voi vedea nepotrivirea? Puteäi voi_voi vedea
viclenia Diavolului, cum poate lucra asupra unei fiinäe umane?
Ân loc sá se supuná pe el sau pe ea la Duhul Sfànt, ãi sá asculte
la ce este AÃA VORBEÃTE DOMNUL, pentru o viaäá purá, un
caracter neântinat, pentru o viaäá diferitá, un popor deosebit, o
naäiune sfàntá, un popor cu o comportare ciudatá; ei mai
degrabá s-ar potrivi cu lumea, ãi sá se comporte ca lumea, ãi sá
meargá la ceva bisericá care zice, “Aceea este ân ordine, doar
comportaäi-vá astfel ãi mergeäi ânainte.”
108 Puteäi vedea ce este aceasta? Ei zic, “Nu existá un astfel de
lucru ca vindecare. Oh, botezul Duhului Sfànt a fost un cadru
pentru bisericá.” Cu alte cuvinte, atunci, “Dumnezeu a luat
oameni, a luat Duhul Sfànt afará din Bisericá, ãi a lásat
denominaäiunea sá O zideascá.” Niciodatá, niciodatá. Nu
existá un astfel de lucru. Duhul Sfànt, Cuvàntul Adevárului,
era sá vá cáláuzeascá pàná vine Isus. Dar acela-i felul cum a_a
mers.
109 Saul a venit la putere. El putea avea o mare urmare. Oh, el
avea armuri frumoase. El avea càntáreäi. El avea scuturi, ãi el
avea suliäe. Oh, el depáãea ân strálucire toate celelalte naäiuni.
Ãi el i-a adus ântr-o democraäie care era dincolo de orice a
auzit cineva vreodatá.
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110 Ãi aceea este exact ce au fácut denominaäiunile ãi bisericile
noastre astázi. Noi avem cele mai mari cládiri de bisericá din
lume. Noi avem oamenii cel mai frumos âmbrácaäi din lume.
Noi avem cele mai mari ãcolarizári ce pot fi aduse.
111 Ca ãi oamenii antrenaäi ai lui Saul care puteau lua suliäa
aceea, ãi ei puteau sá o miãte ãi sá o manevreze âncàt naäiunile
se temeau de ei. Ei erau un popor antrenat, ãi totul. Dar, ântr-o
zi, a venit un timp cànd acolo a venit afará un provocator. Ãi
acesta aãa a neliniãtit toatá armata Israelianá âncàt ei státeau,
tremurànd ân âncáläámintea lor. Goliat le-a fácut o provocare,
“Dacá Dumnezeul vostru este ceea ce voi ziceäi cá El este! Voi
sunteäi cel mai bine instruiäi.” Ãi el i-a provocat. Ei nu ãtiau ce
sá facá. Armurile lor fine, lustruite nu mergeau. Suliäele lor nu
mergeau. Acolo era ceva despre ce ei nu au mai auzit, ânainte,
ce avea loc.
112 Ãi cu toatá reverenäa ãi respectul evlavios, ãi onoare ãi
demnitate, ãi dragoste ãi pártáãie Creãtiná, eu spun aceasta. Eu
am citit, zilele trecute, ântr-un ziar African, unde acel fiu al
nostru al lui Chiã, provocatorul nostru al evanghelismului,
cànd un Mahomedan l-a provocat, Billy Graham. A zis, “Dacá
Dumnezeul vostru este Dumnezeu, El sá vindece bolnavii aãa
cum El a zis cá El va face.” [Fratele Branham a bátut pe amvon
de patru ori_Ed.] Ãi fiul lui Chiã, cu restul armatei, s-au
liniãtit ãi au párásit äara, ânvinãi. Este o dizgraäie. Dumnezeul
nostru este Dumnezeu.
113 Noi avem bisericile noastre bune. Noi avem evanghelismul
nostru fin. Noi avem càntáreäii noãtri plátiäi. Noi avem cele
mai bune coruri; cele mai ânalte turnuri din äará. Noi avem cei
mai fini oameni, ceva din cei mai muläi bani. Noi avem
intelectualii. Noi avem teologia jos pàná la punct; noi o putem
predica; noi o putem spune. Noi putem evangheliza ãi sá
aducem oamenii ânáuntru, ãi sá facem milioane ân fiecare an,
de convertiäi, ân bisericá. [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]
Càntáreäii noãtri plátiäi, evanghelismul nostru intelectual, nu
ãtie cum sá ântàmpine o provocare ca aceea. Ei nu ãtiu nimic
despre aceasta. Ei nu ãtiu nimic despre puterea Lui de
vindecare, despre botezul Duhului Sfànt, despre Puterea care
poate sá ia o umbrá de om murind cu cancer, ãi sá-l elibereze.
Ei nu ãtiu nimic despre aceasta. Ei nu au fost instruiäi ân acel
càmp, aãa cum a fost Saul ãi grupul lui fácut de oameni.
114 Dar lásaäi-má sá spun oamenilor lui Dumnezeu, ãi vouá
copiilor, ca voi sá puteäi ãti cá Dumnezeu niciodatá nu vá lasá
fárá o márturie.
115 Ne cunoscutá, lui Saul, Saul nu a ãtiut nimic despre
aceasta. Dar Dumnezeu a avut un David mic ânapoi acolo ân
spatele dealului pe undeva, care nu hránea oile pe buruieni
bisericeãti. El le conducea pe làngá ape liniãtite ãi ân páãuni
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verzi. El era preocupat de oile tatálui sáu. Ãi dacá ceva intra,
un duãman, sá apuce una din oile tatálui sáu, el cunoãtea
Puterea lui Dumnezeu sá elibereze oaia aceea. [Fratele
Branham bate pe amvon de douá ori_Ed.]
116 Dumnezeu âncá are un David, pe undeva, care ãtie ce
ânseamná sá eliberezi una din oile lui Dumnezeu, prin Puterea
lui Dumnezeu. El âncá ãtie totul despre aceasta.
117 El s-a âncrezut. El nu ãtia nimic despre armura lui Saul,
nici nu voia el vreuna din ele. El nu a vrut nici unul din cultele
lor. El nu a vrut armura veche pe el. El a zis, “eu nu ãtiu nimic
despre aceasta. Dar lasá-má sá merg ân Puterea de care eu
ãtiu.” El a hránit oile tatálui sáu. El a avut grijá de páãuni. El
le-a dat felul corect de hraná, ãi ele au tráit ãi au prosperat.
118 “Omul nu va trái numai cu pàine. Ci cu fiecare Cuvànt care
iese din gura lui Dumnezeu, va trái omul.” Adeváratul pástor
le hráneãte. “Isus Cristos acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.” Ãi dacá
duãmanul apucá pe una, ân boalá, el cunoaãte Puterea lui
Dumnezeu.
119 Priviäi la micuäul David, státea acolo. A zis, “Acel ins este
un rázboinic, de la naãterea lui. Ãi din tinereäea lui, el nu a
ãtiut nimic decàt o suliäá ãi armurá. El este bine instruit. El
este un teolog. Ãi Tu nu ãtii nimic despre aceasta.”
120 El a zis, “Asta-i adevárat, domnule. Eu nu ãtiu nimic
despre pregátirea lui teologicá. Dar existá un lucru pe care-l
cunosc, cáci, cànd un duãman a venit ânáuntru, sá ia una din
oile tatálui meu, eu am mers cu Puterea lui Dumnezeu. Eu l-am
eliberat. Eu l-am adus ân siguranäá ânapoi la sánátate buná din
nou. Eu l-am adus ânapoi la páãunile verzi umbroase ãi ape
liniãtite. Ãi Dumnezeul care a dat leul ân màinile mele, ãi l-am
omoràt cànd a luat unul din miei, ãi El m-a lásat sá ucid ursul,
aãa va merge Dumnezeul Cerului cu mine sá-l ucid pe acest
Filistean netáiat âmprejur.”

Noi avem nevoie de conducerea Duhului Sfànt.
121 Eu nu-mi cunosc zilele. Nimeni nu ãtie. Cealaltá dimineaäá
eu eram culcat ân patul meu. Ãi am fost^eram adormit, ãi am
visat cá Joseph era bolnav, ãi eu l-am ridicat sá má rog pentru
el. Ãi cànd m-am trezit, am fost foarte necájit. Am zis, “Pái,
poate Joseph va fi bolnav.”
122 Ãi am privit, trecànd prin faäa mea, ântr-o umbrá micá,
ântunecatá, cam de o culoare maronie. Ãi se párea cá acesta
eram eu. Ãi am privit-o. Ãi venind ân spatele ei era Cineva alb,
ãi acesta era El. Eu am privit dincolo la soäia mea, sá vád dacá
ea era treazá, ca eu sá-i pot aráta, ea sá poatá vedea viziunea.
Dar ea dormea.
123 Eu am zis, “Oh, âmi pare ráu, Doamne. Dar, aceea a fost
viaäa mea, Tu a trebuit sá má conduci la tot ce am fácut. De
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fiecare datá cànd ceva se ântàmpla, má gàndeam cá acesta erai
Tu care o fácea. Ãi âmi dau seama cá era Satan care âncerca sá
má ândepárteze de la ea.” Am zis, “Dacá Tu puteai numai sá
má conduci.” Ãi aãa cum am privit, am vázut cea mai frumoasá
faäá pe care am vázut-o vreodatá la un om. El era ân faäa mea,
privind ânapoi. El ãi-a ridicat màna ãi mi-a apucat-o pe a mea,
ãi a ânceput sá se miãte âncoace. Viziunea m-a párásit. Ultima
duminicá dimineaäa, am fost, m-am trezit devreme. Aceea era
sàmbátá, aceastá viziune. Pe^
124 Ântotdeauna m-am ângrijorat, eu ântotdeauna m-am gàndit
la moarte. Aceasta, eu fiind de cincizeci de ani, aceasta-i,
timpul meu nu este^nu má gàndeam cá era prea mult. Ãi m-
am ântrebat ce aã fi eu ân acea teofanie, trup ceresc. “Va fi cá
eu aã vedea pe scumpii mei prieteni ãi, sá zic, o ceaäá micá albá
trecànd pe aproape, ãi sá zic, ‘Acolo merge Fratele Neville,’
sau, el nu putea zice, ‘Hello, Frate Branham’? Ãi cànd Isus vine,
atunci aã fi om din nou.” Eu deseori m-am gàndit asta.
125 Eu am visat cá eram afará ân Vest. Ãi eu venind ân jos
printr-un loc mic de salvie, ãi soäia mea era cu mine, ãi noi am
fost la pescuit de pástrávi. Ãi m-am oprit ãi_ãi am deschis
poarta. Ãi cerurile erau aãa de frumoase. Ele nu arátau aãa cum
aratá aici peste vale. Ele erau albastre, ãi norii frumoãi albi. Ãi
am zis soäiei, am zis, “Noi ar fi trebuit sá fim aici afará, cu
mult timp ân urmá, dragá.” Ea a zis, “De dragul copiilor, noi ar
fi trebuit sá fim, Billy.” Am zis, “Aceea-i^” Ãi m-am trezit.
126 M-am gàndit, “Eu visez aãa de mult! Má ântreb de ce?” Ãi
am privit jos, ãi ea era culcatá làngá mine.
127 Ãi m-am ridicat sus pe perna mea, cum aäi fácut-o muläi
dintre voi oameni, mi-am pus capul pe_pe cápátàiul patului, ãi
mi-am pus màinile ân spatele meu. Ãi eu eram culcat acolo ân
felul acesta. Ãi am zis, “Ei bine, má ântreb doar ce va fi
aceasta, de cealaltá parte. Eu sunt deja de cincizeci, ãi eu âncá
nu am fácut nimic. Dacá aã putea mácar sá fac ceva sá ajut pe
Domnul, cáci eu ãtiu cá eu nu voi fi muritor. Jumátate din
timpul meu s-a dus, cel puäin, sau mai mult de jumátate. Dacá
voi trái sá fiu aãa de bátràn ca poporul meu, totuãi jumátate
din timpul meu s-a dus.” Ãi m-am uitat ân jur. Ãi eu eram
culcat acolo, pregátindu-má sá má scol. Era cam ora ãapte. Am
zis, “Eu cred cá voi merge jos la bisericá, ân aceastá dimineaäá.
Dacá sunt ráguãit, mi-ar place sá-l aud pe Fratele Neville sá
predice.”
128 Deci am zis, “Tu eãti treazá, Dragá?” Ãi ea era adormitá
foarte adànc.”
129 Ãi eu nu vreau sá pierdeäi aceasta. Aceasta m-a schimbat.
Eu nu mai pot fi acelaãi Frate Branham care am fost.
130 Ãi am privit. Ãi am auzit Ceva, care continua sá zicá, “Tu
doar âncepi. Preseazá bátália. Doar continuá sá presezi.”
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131 Mi-am scuturat capul un minut. M-am gàndit, “Ei bine, eu
probabil má gàndesc doar ân acest fel.” Voi ãtiäi, o persoaná
poate primi ceva imaginaäii.” Ãi am zis, “Eu probabil cá doar
mi-am imaginat asta.”

Acesta a zis, “Preseazá bátália! Continuá sá mergi.
Continuá sá mergi.”
132 Am zis, “Poate eu am zis-o.” Ãi mi-am pus buzele ântre
dinäi, ãi mi-am pus màna peste gurá.
133 Ãi acolo a venit Acesta din nou, a zis, “Doar continuá sá
presezi. Dacá tu ãtiai numai ce era la capátul drumului!”
134 Ãi se párea cá puteam sá-l aud pe Graham Snelling, sau
cineva, care cànta acea càntare ca aceasta. Ei o càntá aici,
Anna Mae ãi toäi dintre voi.

Mi-e dor de casá ãi sunt abátut, ãi vreau sá-l
vád pe Isus.

Mi-ar place sá aud acele clopote dulci din port
bátànd.

Aceasta mi-ar lumina cárarea ãi toate temerile
ar dispárea.

Doamne, lasá-má sá privesc dincolo de
cortina timpului.

Voi aäi auzit-o càntatá aici la bisericá.
135 Ãi am auzit Ceva zicànd, “Äi-ar place sá vezi doar dincolo
de perdea?”

Am zis, “Aceasta m-ar ajuta aãa de mult.”
136 Ãi am privit. Doar ântr-un moment, eu^O suflare eu am
venit ântr-un loc mic care s-a ânclinat. Am privit ânapoi, ãi
acolo eu eram, culcat pe pat. Ãi am zis, “Acesta este un lucru
ciudat.”
137 Acum, eu nu aã vrea ca voi sá repetaäi aceasta. Aceasta este
ânaintea bisericii mele, sau oile mele pe care le pástoresc. Dacá
a fost, cá eram ân trupul acesta sau afará, dacá a fost o
translaäie, aceasta nu a fost ca orice altá viziune pe care am
avut-o vreodatá. Eu am putut privi Acolo, ãi am putut privi
aici.
138 Ãi cànd am atins acel Loc mic, eu niciodatá nu am vázut
aãa de muläi oameni venind alergànd, strigànd, “Oh, scumpul
nostru frate!”
139 Ãi am privit. Ãi femei tinere, poate ân jur de douázeci de
ani, optsprezece la douázeci, ele âãi aruncau braäele ân jurul
meu, ãi strigau, “Scumpul nostru frate!”
140 Aici au venit bárbaäi tineri, ân strálucirea tinereäii
bárbatului. Ãi ochii lor stráluceau ãi arátau ca stelele ântr-o
noapte ântunecatá. Dinäii lor albi ca perla. Ãi ei strigau, ãi má
apucau, ãi strigau, “Oh, fratele nostru scump!”
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141 Ãi m-am oprit, ãi am privit. Ãi eu eram tànár. Am privit ân
urmá la trupul meu bátràn culcat acolo, cu màinile mele ân
spatele capului meu. Ãi am zis, “Eu nu ânäeleg aceasta.”
142 Ãi aceste femei tinere âãi aruncau braäele ân jurul meu.
Acum, âmi dau seama cá este audienäa amestecatá, ãi eu o spun
cu dulceaäa ãi cu maturitatea Duhului. Bárbaäii nu-ãi pot pune
braäul ân jurul femeilor fárá o senzaäie umaná; dar aceasta nu
era Acolo. Acolo nu era nici ieri nici màine. Ei nu oboseau. Ei
erau^Eu niciodatá nu am vázut aãa femei frumoase ân toatá
viaäa mea. Ele aveau párul pàná jos de tot la linia taliei; rochii
lungi pàná la tálpi. Ãi ele doar má âmbráäiãau. Nu era o
âmbráäiãare nici mácar cum sora mea proprie, care ãade acolo,
m-ar âmbráäiãa. Ele nu má sárutau, ãi eu nu le sárutam. Era
ceva ce eu_eu nu am_vocabularul, eu nu am cuvintele sá spun.
“Perfecäiunea” nu ar atinge-o. “Superbul” nici mácar nu ar
atinge-o, nicáieri. Era ceva ce eu niciodatá^Voi doar trebuie
sá fiäi acolo.
143 Ãi am privit ân aceastá parte, ãi ân aceea. Ãi ele veneau, cu
miile. Ãi am zis, “Eu nu ânäeleg aceasta.” Am zis, “Ei bine,
ele^”
144 Ãi aici vine Hope. Aceea a fost prima mea soäie. Ea alerga,
ãi nu a zis, “Soäul meu.” Ea a zis, “Fratele meu scump,” ãi cànd
ea m-a âmbráäiãat. Acolo era o altá femeie stànd acolo, care m-
a âmbráäiãat, ãi apoi Hope a âmbráäiãat aceastá femeie; ãi
fiecare. Ãi m-am gàndit, “Oh, aceasta trebuie sá fie ceva
diferit. Aceasta nu poate fi^Existá ceva^” M-am gàndit,
“Oh, aã vrea eu sá mai má duc vreodatá ânapoi la hoitul acela
bátràn din nou?”
145 M-am uitat ân jur atunci. M-am gàndit, “Ce este aceasta?”
Ãi m-am uitat, foarte bine. Ãi am_am zis, “Eu_eu nu pot
ânäelege aceasta.” Dar Hope se párea sá fie ca, oh, un musafir
de onoare. Ea nu era diferitá, ci doar ca un musafir de onoare.
146 Ãi am auzit un Glas apoi care mi-a vorbit, care era ân
camerá, a zis, “Acesta este ce ai predicat cá era Duhul Sfànt.
Aceasta este Dragoste perfectá. Ãi nimic nu poate intra Aici
fárá Aceasta.”
147 Eu sunt mai mult hotáràt, decàt oricànd ân viaäa mea, cá
este nevoie de Dragoste perfectá, sá intri Acolo. Acolo nu era
gelozie. Acolo nu era obosealá. Acolo nu era moarte. Boala nu
putea niciodatá, intra Acolo. Mortalitatea; nu putea_putea
niciodatá sá vá facá bátràni. Ãi^Ei nu puteau sá plàngá. Era
doar o singurá bucurie.
148 “Oh, fratele meu scump!” Ãi ei m-au luat sus, ãi m-au
aãezat sus pe un loc mare ânalt.
149 M-am gàndit, “Eu nu visez. Eu privesc ânapoi la trupul
meu_meu zácànd jos aici pe pat.”
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150 Ãi ei m-au pus acolo sus. Ãi am zis, “Oh, eu nu ar trebui sá
ãed aici sus.”
151 Ãi aici au venit femei ãi bárbaäi, din ambele páräi, doar ân
floarea tinereäii lor, strigànd. Ãi o femeie státea acolo, ãi ea a
strigat, “Oh, fratele meu scump! Oh, noi suntem aãa de fericiäi
sá te vedem Aici.”

Am zis, “Eu nu ânäeleg aceasta.”
152 Ãi atunci Glasul acela care vorbea, de deasupra mea, a zis,
“Tu ãtii, cá este scris ân Biblie, cá, ‘Profeäii au fost adunaäi cu
poporul lor.’”

Ãi am zis, “Da. Âmi amintesc aceea ân Scripturi.”
A zis, “Ei bine, aceasta este cànd tu te vei aduna cu

poporul táu.”
Am zis, “Atunci ei vor fi reali, ãi eu pot sá-i simt.”
“Oh, da.”

153 Am zis, “Dar, acolo sunt milioane. Acolo nu erau aãa de
muläi Branhami.”
154 Ãi Glasul acela a zis, “Ei nu sunt Branhami. Ei sunt
convertiäii tái. Ei sunt aceia pe care i-ai condus la Domnul.” Ãi
a zis, “Unele din acele femei acolo, care te gàndeãti cá sunt aãa
de frumoase, erau mai bine de nouázeci de ani cànd le-ai
condus la Domnul. Nu-i de mirare cá ele strigá, ‘Scumpul
nostru frate!’”
155 Ãi ei au strigat, toäi deodatá, au zis, “Dacá tu nu ai fi mers,
noi nu am fi Aici.”

M-am uitat ân jur. M-am gàndit, “Ei bine, eu nu o pricep.”
Am zis, “Oh, unde este Isus? Eu vreau sá-L vád, aãa de mult.”
156 Ei au zis, “Acum, El este doar puäin mai sus, chiar sus
âncolo.” A zis, “Ântr-o zi El va veni la tine. Ânäelegi?” A zis, “Tu
ai fost trimis, ca un conducátor. Ãi Dumnezeu va veni. Ãi cànd
El vine, El te va judeca dupá cum tu i-ai ânváäat, ântài, dacá ei
intrá sau nu. Noi vom intra conform cu ânváäátura ta.”
157 Am zis, “Oh, eu sunt aãa de bucuros. Ãi, Pavel, trebuie el sá
stea ân felul acesta? Trebuie Petru sá stea ân felul acesta?”

“Da.”
158 Am zis, “Atunci eu am predicat fiecare Cuvànt pe care ei l-
au predicat. Eu nu am deviat de la Acesta, de la o parte la alta.
Unde ei au botezat ân Numele lui Isus Cristos, eu am fácut la
fel. Unde ei au ânváäat botezul Duhului Sfànt, eu am fácut la
fel. Orice au ânváäat ei, eu am fácut la fel.”
159 Ãi oamenii aceia au strigat, ãi au zis, “Noi ãtim asta. Ãi ãtim
cá noi mergem cu tine, ântr-o zi, ânapoi pe pámànt.” Ziceau,
“Isus va veni, ãi tu vei fi judecat conform cu Cuvàntul care ni l-
ai predicat. Ãi atunci dacá tu eãti acceptat la timpul acela, ceea
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ce tu vei fi,” ãi a zis, “atunci tu ne vei prezenta Lui, ca trofee
ale slujbei tale.” Zicea, “Tu ne vei cáláuzi la El, ãi, toäi
âmpreuná, noi vom merge ânapoi pe pámànt, sá tráim pentru
totdeauna.”

Am zis, “Trebuie eu sá má ântorc ânapoi acum?”
“Da. Dar continuá sá presezi ânainte.”

160 M-am uitat. Ãi am putut vedea oamenii, tot aãa departe càt
puteam vedea, âncá venind, vrànd sá má âmbráäiãeze, strigànd,
“Scumpul nostru frate!”
161 Chiar atunci un Glas a zis, “Tot ce tu ai iubit vreodatá, ãi
toäi care te-au iubit vreodatá, Dumnezeu äi i-a dat Aici.” Ãi am
privit. Ãi aici a venit càinele meu bátràn, a venit umblànd ân
sus. Aici a venit calul meu, ãi ãi-a pus capul pe umárul meu, ãi
a nechezat. Zicea, “Tot ce ai iubit càndva, ãi toäi care te-au
iubit càndva, Dumnezeu äi i-a dat ân màna ta, prin slujba ta.”

Ãi m-am simäit mutat din Locul acela frumos.
162 Ãi am privit ân jur. Am zis, “Eãti treazá, scumpo?” Ea âncá
era adormitá.
163 Ãi m-am gàndit, “Oh Dumnezeule! Oh, ajutá-má, O
Dumnezeule. Nu má lása niciodatá sá compromit cu un
Cuvànt. Lasá-má sá stau chiar drept pe acel Cuvànt, ãi sá-L
predic. Mie nu-mi pasá ce vine sau merge, ce face cineva; càäi
Sauli sau fii ai lui Chiã, se ridicá, càäi acesta, acela, sau
celálalt. Lasá-má, Doamne, sá presez spre Locul acela. Toatá
teama de moarte^
164 Eu spun aceasta, cu Biblia ânaintea mea, ân aceastá
dimineaäá. Eu am un báieäel acolo, ân vàrstá de patru ani, sá fie
crescut. Eu am o fatá de nouá ani; ãi o adolescentá, pentru care
sunt muläumitor, care s-a ântors pe calea Domnului.
Dumnezeu, sá má lase sá tráiesc, sá-i cresc ân frica de
Dumnezeu.
165 Pe deasupra, toatá lumea se pare cá strigá la mine, femei de
nouázeci de ani ãi bárbaäi, ãi de tot felul. “Dacá tu nu ai fi
mers, noi nu am fi Aici.”
166 Ãi, Dumnezeule, lasá-má sá presez bátália. Dar dacá se
ajunge la moarte, eu nu mai sunt^Ar fi o bucurie, ar fi o
plácere, sá intru, din aceastá corupäie ãi dizgraäie.
167 Dacá aã putea face, acolo sus, o sutá de miliarde de mile
ânáläime, un bloc pátrat, ãi aceea este Dragoste perfectá;
fiecare pas ân aceastá direcäie, se ângusteazá, pàná cànd
ajungem jos cátre unde suntem acum. Aceasta ar fi doar numai
o umbrá a corupäiei, acel mic ceva ce putem simäi ãi pipái cá
existá ceva pe undeva. Noi nu ãtim ce este Aceasta.
168 Oh, prietenii mei scumpi, preaiubiäii mei, drágálaãii mei ai
Evangheliei, copiii mei náscuäi pentru Dumnezeu, ascultaäi la
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mine, pástorul vostru. Voi, eu doresc sá fi fost vreo cale sá v-o
pot explica. Nu existá cuvinte; eu nu am putut sá gásesc; nu se
gásesc nicáieri. Dar tocmai dincolo de aceastá ultimá suflare,
este cel mai glorios lucru care voi vreodatá^Nu existá cale sá
o explic. Nu existá cale. Eu doar nu o pot face. Dar orice faci,
prietene, lasá la o parte toate celelalte pàná cànd primeãti
Dragoste perfectá. Sá ajungi la un punct unde sá poäi iubi pe
fiecare, fiecare duãman, totul altceva.
169 Acea singurá vizitá Acolo, pentru mine, m-a fácut un om
diferit. Eu nu pot niciodatá, niciodatá, niciodatá sá fiu acelaãi
Frate Branham care am fost. Dacá avioanele se leagáná, dacá
fulgerele sclipesc; dacá spionul are o armá spre mine. Orice
este, nu conteazá. Eu voi presa bátália, prin harul lui
Dumnezeu. Cáci, eu am predicat Evanghelia la fiecare fápturá
ãi fiecare persoaná care eu pot, convingàndu-i spre acea Äará
frumoasá de acolo.
170 Aceasta ar párea greu. Ar putea lua multá tárie. Eu nu ãtiu
pàná cànd. Noi nu ãtim, fizic vorbind. Acea^De la
examinarea mea din zilele trecute, el a zis, “Tu ai douázeci ãi
cinci de ani de viaäá buná, tare. Tu eãti solid.” Aceea m-a
ajutat. Dar, oh, nu aceea era. Nu este aceea. Este ceva aici
ânáuntru. Aceastá putrezire trebuie sá se âmbrace ân
neputrezire. Aceastá murire trebuie sá se âmbrace ân nemurire.
171 Fii ai lui Chiã se pot ridica. Eu^Toate lucrurile bune ce le
fac ei, eu nu am nimic de spus ráu âmpotriva lor, dànd la sáraci
ãi la caritate. Ãi amintiäi-vá, de ce, Samuel i-a spus lui Saul,
“Tu de asemeni vei profeäi.” Ãi muläi dintre acei oameni sunt
mari, predicatori puternici, pot predica Cuvàntul ca
arhanghelii. Dar totuãi nu era voia lui Dumnezeu. Dumnezeu
trebuia sá fie Regele lor. Frate, sorá, tu sá laãi Duhul Sfànt sá
te conducá.

Sá ne plecám capetele doar un moment.
Mi-e dor de casá ãi-s amáràt, eu vreau sá vád

pe Isus,
Mi-ar place sá aud acele dulci clopote din port

sunànd;
Aceasta mi-ar lumina cárarea ãi ar risipi toatá

teama;
Doamne, lasá-ne sá privim dincolo de

perdeaua timpului.
Doamne, lasá-má sá privesc dincolo de

perdeaua ântristárii ãi fricii,
Lasá-má sá vád acea ânsoritá climá strálucitá;
Aceasta ne-ar ântári credinäa ãi ar risipi toatá

teama;
Doamne, lasá-i sá priveascá dincolo de

perdeaua timpului.
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172 Eu sunt sigur, Doamne, dacá aceastá bisericuäá, ân aceastá
dimineaäá, ar putea numai sá priveascá dincolo de perdea! Nici
o durere printre ei; acolo niciodatá nu ar putea fi. Nici o boalá;
nimic decàt perfecäiune. Ãi Aceasta este doar o suflare ântre
aici ãi Acolo, de la bátràneäe la tinereäe, de la timp la
Eternitate; de la o dezgustare de màine, ãi o ântristare de ieri,
pàná la timpul prezent de Eternitate ân perfecäiune.

173 Má rog, Dumnezeule, ca Tu sá binecuvàntezi pe fiecare
persoaná de aici, dacá ar fi aceia aici, Doamne, care nu Te
cunosc ân felul acela de Dragoste. Ãi cu adevárat, Tatá, nimic
nu ar putea intra ân acel Loc sfànt fárá felul acela de Dragoste,
noua Naãtere, de a fi náscuäi din nou. Duhul Sfànt, Dumnezeu,
este Dragoste, ãi noi ãtim cá aceea este adevárat. Nu conteazá
dacá mutám munäii prin credinäa noastrá, dacá am fácut
lucruri mari, totuãi, fárá Aceea de acolo, noi nu am putea
niciodatá sá urcám acea scará mare de acolo. Dar cu Aceea, Ea
ne va ridica dincolo de aceste griji pámànteãti. Má rog, Tatá, ca
Tu sá binecuvàntezi poporul de aici.

174 Ãi fie, ca, fiecare persoaná care m-a auzit, ân aceastá
dimineaäá, spunànd acest Adevár, ca Tu sá-mi fii martor,
Doamne, ca Samuel din vechime; “Le-am spus eu vreodatá
ceva ân Numele Táu decàt ce era adevárat?” Ei sunt
judecátorii. Ãi eu le spun acum, Doamne, cá Tu m-ai dus ân
Äara aceea. Ãi Tu ãtii cá este adevárat.

175 Ãi acum, Tatá, dacá existá unii care nu Te cunosc, fie ca
aceasta sá fie ora cànd ei spun, “Doamne, pune ân mine voia sá
fie voia Ta.” Acordá aceasta, Tatá.

176 Iar acum, voi, cu capetele voastre aplecate, aäi vrea sá vá
ridicaäi màinile, ãi sá ziceäi, “Roagá-te pentru mine, Frate
Branham; voia lui Dumnezeu sá fie ân mine.” [Fratele Branham
face pauzá_Ed.]

177 Acum ân timp ce voi sunteäi chiar unde sunteäi, doar foarte
blànd, de ce nu ziceäi doar Tatálui, “Dumnezeule, ân inima
mea, astázi, eu renunä la toate lucrurile lumii. Eu renunä la tot,
sá Te iubesc ãi sá Te servesc, toatá viaäa mea. Ãi eu vreau, din
aceastá zi ânainte, sá Te urmez, ân fiecare Scripturá din Biblia
Ta.”? Dacá nu aäi fost botezaäi ân botezul Creãtin, “Eu vreau,
Doamne.”

178 “Dacá nu am primit âncá Duhul Sfànt^” Voi veäi ãti cànd
L-aäi primit. El vá va da, El vá va da asigurarea ãi Dragostea
de care aveäi nevoie. Oh, voi aäi fi putut face diferit, aäi avut
senzaäii, aãa cum aäi fi putut striga sau vorbi ân limbi, ceea ce
este bine. Dar dacá acea Dragoste Diviná nu este acolo,
credeäi-má, acum, ziceäi, “Doamne, pune ân inima mea, ãi ân
sufletul meu, accesul Duhului Táu, ca eu sá pot iubi, ãi onora,
ãi sá am acea Dragoste Diviná ân inima mea, astázi, care sá má
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ducá ân Äara aceea cànd suflarea mea finalá má páráseãte,” ân
timp ce ne rugám. Voi rugaäi-vá, ânãivá, acum. Ân felul vostru
propriu, rugaäi-vá, cereäi lui Dumnezeu sá facá asta pentru voi.
179 Eu vá iubesc. Eu vá iubesc. Voi bárbaäi scumpi cu pár
cárunt care ãedeäi aici, care aäi lucrat greu ãi aäi hránit
copilaãii! Voi sármane, mame bátràne care le-aäi ãters lacrimile
din ochii lor! Lasá-má sá te asigur de aceasta, sorá, dragá, nu
este ân felul acela dincolo de cealaltá rásuflare acolo. Eu cred
cá Aceasta este absolut ân camerá. Ea este doar o dimensiune
ân care tráim noi. Aceasta este doar o putrezire ân care tráim
noi acum.
180 “Dar vrei ân mine, Doamne, voia Ta sá fie.” Rugaäi-vá, ân
timp ce ne rugám âmpreuná.
181 Cu reverenäá, Doamne, pe baza Cuvàntului Táu ãi Duhul
Táu cel Sfànt, noi suntem aãa de bucuroãi cá ãtim de unde vine
naãterea noastrá. Noi suntem bucuroãi cá am fost “náscuäi nu
din voia omului, nici din voia firii, ci din voia lui Dumnezeu.”
182 Ãi ne rugám, astázi, Tatá, ca aceãtia care acum cer har
iertátor, ca Duhul Táu sá facá acea lucrare, Doamne. Nu existá
cale ca eu sá o fac; eu sunt doar un om, un alt fiu al lui Chiã.
Dar noi avem nevoie de Tine, Duhul Sfànt.
183 Dumnezeule, lasá-má sá fiu ca Samuel, unul care spune
Adevárul Cuvàntului. Ãi Tu L-ai adeverit, pàná acum, ãi eu
cred cá Tu vei continua, atàt timp càt voi sta devotat faäá de
Tine.
184 Fie ca ei toäi sá primeascá acum Viaäá Eterná, Tatá. Fie ca
aceastá zi sá nu se depárteze de ei. Ân ceasul cànd ei ajung sá
páráseascá aceastá lume, fie ca aceasta, ceea ce eu tocmai le-
am spus, sá se deschidá spre o realitate. Ãi aãa cum stám aici,
muritori, astázi, privind la ceasul nostru, gàndindu-ne la
prànzul nostru, la lucrul de màine, la grijile ãi trudirile vieäii,
ele nu vor fi Atunci. Ele toate se vor ãterge. Acolo nu vor fi
griji; ãi o bucurie mare a Eternitáäii. Dá-le felul acela de Viaäá,
Tatá, la fiecare. Ãi fie^
185 Eu Âäi cer aceasta, Tatá, ca fiecare persoaná care este aici ân
aceastá dimineaäá, care m-a auzit spunànd aceastá viziune, fie
ca eu sá ântàlnesc pe fiecare din ei pe cealaltá parte; deãi ar fi
aici oameni care nu ar fi de acord cu mine, ãi femei, la fel. Dar,
Tatá, niciodatá sá nu laãi sá stea aceea ân calea noastrá. Fie ca
noi sá-i ântàlnim Acolo, ãi ei aleargá, de asemeni, ãi ne apucám
unii pe aläii, strigànd, “Scumpul nostru frate.” Lasá ca sá fie
aãa cum a fost arátat Acolo, Doamne, la fiecare, tot ce eu
iubesc, ãi toäi care má iubesc. Má rog sá fie ân felul acela,
Doamne. Ãi eu âi iubesc pe toäi. Lasá-i sá apará, Tatá. Eu le
ofer Viaäá Eterná acum. Fie ca ei sá-ãi facá partea lor, sá O
accepte. Cáci eu o cer ân Numele lui Isus. Amin. [Fratele
Branham face pauzá_Ed.]
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186 Noi avem doar càteva momente, sá ne rugám pentru
bolnavi. Eu vád cá avem o fetiäá, bolnavá aici, ãi o doamná
ântr-un scaun.
187 Acum, cátre cei mai scumpi fraäi ai mei, surori, vá rog sá
nu má ânäelegeäi greãit. Eu_eu nu ãtiu ce s-a ântàmplat. Eu nu
ãtiu ce s-a ântàmplat. Dar, Dumnezeule, cànd eu mor, lasá-má
sá merg ânapoi Acolo. Doar lasá-má sá merg la Locul acela,
este unde vreau sá fiu, oriunde a fost. Eu nu âncerc sá fiu un
Pavel care a fost ridicat ân al treilea ceruri. Eu nu spun asta.
Eu cred cá El a âncercat doar sá má âncurajeze, âncercànd sá-
mi dea ceva mic sá má âmpingá ânainte, ân slujba mea nouá
care vine.
188 S-ar párea fárá reverenäá dacá citesc ceva aici, doar un_un
minut? Va fi ân ordine? [Adunarea zice, “Amin.”] Una dintre
revistele de frunte ale naäiunii, Billy Graham. [Fratele
Branham citeãte dintr-un articol, dupá cum urmeazá_Ed.]

189 “‘Doctor Billy Graham Invitat la Islam,’” pe prima paginá
din Afrikaans Times, Februarie cinsprezece, 1960. Scriitorul
articolului, care era un Musulman Mahomedan, crede cá
miracolele ar trebui sá urmeze predicarea Evangheliei lui
Cristos, acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. Noi citám. ‘El este acesta.
Cristos a promis urmaãilor Lui, cànd El a zis, “Cel ce crede ân
Mine, lucrárile care le fac Eu le va face ãi el; chiar mai mari
decàt acestea va face el.” A fácut vreodatá Biserica lucrárile,
care, atributele lui Cristos ân Biblie? Poate Ea astázi? Poate
careva din bisericá distinge, sá ânfáptuiascá mácar jumátate din
minunile ânfáptuite de Cristos, sá nu spunem “lucrári mai
mari”? Poäi tu, ca un individ, renumit, susäinátor al Creãtinului,
ânvia, sá ânvii pe moräi la viaäá fizicá? Poäi sá umbli pe mári?
Poäi vindeca pe bolnavi ãi sá dai vedere la orbi? Nu este aceasta,
conform cu eroarea menäionatá mai sus, expusá de
Mahomedani? Sau aãezatá^sau testul prin Cristos, face
urmaãi ca afirmaäiile unora, sau ân credinäa voastrá? Mult la
articolul Musulmanului este clar o afirmaäie greãitá dupá alta.’”
190 Ei âl discrediteazá pe acest Musulman, dar el avea dreptate.
Dar aici este ce au ei de spus. [Fratele Branham citeãte dintr-
un articol, dupá cum urmeazá_Ed.]
191 “Cel mai bun ráspuns la care sá citeascá Biblia, ãi sá
cunoascá Koranul. Koranul suferá ca^prin^a suferit prin
comparaäie. Pretenäia Mahomedanismului este remarcabilá ãi
ântrece Creãtinismul, este pur b-o-m-b-a-s-t-i-c-á, bombastic,”
eu presupun, “imaginaäie. Scriitorul, totuãi, a atins un punct
vital privind minunile aparäinànd la Bisericá. Dar aici din nou
ne ândoim de sinceritatea scriitorului, cáci cine ar putea indica
ãi ar putea disputa minunile fácute prin Rev. William Branham
ânaintea Musulmanilor ân Africa de Sud, cànd zece mii au
primit pe Cristos ca Salvator? Sub slujba lui William Branham,
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la Durban, Africa de Sud, ãi altundeva prin toatá lumea, sau la
T. L. Osborn ân Africa de Est. Desigur, noi stám sutá la sutá
pentru Billy Graham. Noi am discutat punctul de ântrebare,
este fárá^Acest punct de ântrebare este fárá valoare.”
192 Dar ân mijlocul fiecárui pic din acesta, el mi-a spus, a zis cá
noi eram “fanatici,” noi “nu ãtiam” ce facem. Ei au trebuit sá
márturiseascá, ân propriul lor ziar, cá Dumnezeu a fácut-o,
oricum. Dumnezeu este tot aãa de mult Dumnezeu, astázi, cum
a fost El ântotdeauna. Voi aäi putea sá nu gàndiäi cá ei nu o
cred, ei nu o vád. Doar nu este ascunsá; aceasta nu este fácutá
ântr-un colä. Ãi sute de mii de oameni ãezànd acolo, au privit
aceea. Cànd ei au vázut acel báiat, olog infirm venind acolo,
Duhul Sfànt i-a spus despre viaäa lui, ãi lucruri, ãi ce a avut loc
acolo. Ãi sá vezi zece mii de Musulmani s-au culcat pe pámànt,
laäi, sá accepte pe Isus Cristos ca Salvator personal.
193 Noi âncá avem T. L. Osborni, ãi aãa mai departe, care âncá
hránesc cu Hrana oilor. Eu presupun cá Fratele Osborn nu a
fost jos printre Musulmani âncá. Ei pretind cá sunt aãa de
predominanäi. Dar noi âncá avem un Dumnezeu care poate sá
elibereze oile de la leu, poate elibera oile de la urs.
194 Aceasta mi-a fácut bine sá ãtiu cá ei au trebuit sá o scrie ãi
sá o recunoascá. Nu, ei gàndesc cá ei nu; ei pleacá ãi âãi ântorc
spatele, ãi zic, “Ah, zilele acelea au trecut.”
195 Musulmanul a zis, “Au trecut? Toatá Biblia atunci este
trecutá. Voi toäi sunteäi greãiäi. Voi vá ânchinaäi la un Om, un
Om care a murit, ãi Numele Lui era Isus. Ãi El a murit, cu
muläi ani ân urmá, ãi nu existá un astfel de lucru ca El sá fie
ânviat.’”
196 Dar ei nu au putut sá spuná asta la adunarea din Durban.
Acolo a stat El fácànd acelaãi lucru care El l-a fácut, ãi le-a
dovedit. Acum chiar denominaäiunile trebuie sá viná ânapoi,
tocmai persoana care a scris ãi mi-a spus cá eu ar trebui sá-mi
ajustez ânváäátura asupra Bibliei, a fost acela care a trebuit sá
scrie aceea ân ziarul lor. Dumnezeu âi va face sá-L laude,
oricum, atunci, indiferent de aceasta. Asta-i adevárat. El âi va
face sá-L laude, oricum.
197 Avem o fetiäá, bolnavá ãezànd aici. Acela-i copilul táu?
Care este necazul ei, sorá? [Sora zice, “Este hemoragie la
creier.”_Ed.] Poftim? [“Hemoragie la creier.”] Hemoragie la
creier. [“Eu äi-am scris, cu càäiva ani ân urmá, despre
hemoragia ei de creier.”] Oh, da. [“Ea âi bolnavá acum, vor fi
patru ani ân august.”] Patru ani, ân august. [“Fratele Neville a
fost jos sá o vadá.”] Oh, este ea din Marengo, sau pe undeva jos
acolo? [“Paoli.”] Paoli. Este aceasta fata, atunci? Existá numai
un singur lucru, mamá, ce poate salva fata; acela-i, Dumnezeu
sá o vindece. [“Ea este mult mai bine decàt cum a fost.”] Eu
sunt aãa de bucuros de aceea.
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198 Ai fost jos ãi te-ai rugat pentru ea, Frate Neville? [Fratele
Neville zice, “Da, domnule.”_Ed.] De cànd Fratele Neville a
mers jos ãi s-a rugat pentru ea, ea s-a fácut mai bine. Âncá
avem pástori care cunosc Hrana oilor.
199 Care este necazul táu, sorá dragá, care ãezi ân scaun acolo,
al táu? [O sorá zice, “Ea are cancer.”_Ed.] Cancer.
200 Ei bine, dacá eu doar te-aã ântreba ceva, poate chiar aici.
Càäi de aici au fost vindecaäi prin^de cancer, ridicaäi-vá
màinile. Priveãte aici, sorá. [“Ea este practic surdá, ãi ea nu
poate auzi ce spui tu.”_Ed.]
201 Dumnezeu este Vindecátorul. Noi ãtim asta. Dacá eu v-am
spus cá eu aã putea merge acolo jos ãi sá iau acea hemoragie de
pe fatá ãi sá o fac bine, eu v-aã spune greãit; sau aã putea lua
cancerul de pe femeie. Dar eu ãtiu un lucru, acolo era un urs;
un cancer, o tumoare, o orbire, ãi chiar moartea, a apucat
càteva din oile lui Dumnezeu, ântr-o zi. Ãi eu am mers ânainte
cu Puterea lui Dumnezeu, ãi l-am ucis ãi am adus oaia aceea
ânapoi. Asta-i adevárat. Ãi noi mergem ânainte astázi, nu cu
vreun ceva mare, aãa-ãi-aãa. Eu merg ânainte cu práãtiuäa
simplá de rugáciune. El o va aduce ânapoi.
202 Tu crezi asta, nu-i aãa, sorá? Tu crezi, de asemeni, nu-i aãa,
sorá? Càäi dintre voi credeäi cu toatá inima voastrá acum?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.]
203 Acum voi plecaäi-vá capetele ân timp ce eu merg sá má rog.
[Fratele Branham páráseãte microfonul amvonului ãi se roagá
pentru bolnavi, ân timp ce pianista càntá Crede Numai_Ed.]
204 Scumpe Tatá, o femeie tànárá frumoasá zace aici, care
niciodatá nu mai poate umbla, sau sá meargá ân jur, numai
dacá Tu o ajuäi. Duãmanul a prins-o. Ea este dincolo de silinäa
oricárui doctor. Duãmanul a smucit-o pàná acum acolo afará ân
spaäiu, pàná cànd un doctor nu putea face nici mácar un lucru.
Dar ea nu este afará din accesul Táu, Doamne. Ea este chiar
unde Tu poäi sá-äi pui màna Ta pe ea, sá o vindeci. Pe baza
Cuvàntului lui Dumnezeu, eu âmi pun màinile peste aceastá
femeie tànárá, ãi condamn aceastá hemoragie de creier. Ân
Numele lui Isus Cristos, o chem ânapoi din nou la o femeie
normalá. Ea va trái spre slava lui Dumnezeu. Fie ca ea sá fie
bine, sá umble ânáuntru ãi afará din aceastá bisericá, ca aläii
care au venit ânáuntru, asemánátor la aceasta, sá dea laudá lui
Dumnezeu. Aãa sá fie, prin Isus Cristos.
205 Ca ãi cárunäeala párului ei, doar âncá càteva ture, ãi ea va fi
ân acea Äará acolo unde eu nu am mai vázut bátràn, ci tànár.
Dar cei iubiäi ai ei ãed aici, plàngànd, iar ei o iubesc. Un mare
vrájmaã care a apucat-o ãi a smucit-o afará din accesul
doctorului, un leu ânfricoãátor de cancer. Dumnezeule, eu vin,
dupá ea. Eu vin sá o aduc ânapoi. Eu ucid leul de cancer, ân
Numele neânvinsului Cristos, la care eu sunt un ambasador. Fie
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ca acesta sá o páráseascá, ãi fie ca ea sá fie bine, ãi sá tráiascá
muläi ani, âncá, spre onoarea ãi slava lui Dumnezeu, prin Isus
Cristos Domnul nostru.
206 Acum, Tatá Ceresc, aceea nu doar o mare armurá, nu suliäa
lustruitá, limbajul ãi vocabularul vreunui orator, ci cu o
simplá, praãtie micá de credinäá. Eu vin pentru acest suflet, ãi
acest trup cá vrájmaãul de cancer a apucat-o dincolo de
accesul doctorului. Dar eu vin pentru ea, ân aceastá dimineaäá,
Doamne, aducànd-o ânapoi la páãune verde umbroasá ãi apá
liniãtitá. Ân Numele triumfátorului Isus, la care eu sunt
ambasadorul Lui. Cu credinäá neprefácutá, eu cred cá ea va fi
adusá ânapoi, prin aceastá putere a acestei rugáciuni ce noi am
fácut-o. Aãa sá fie.
207 [Fratele Branham vorbeãte cu cineva, ãi apoi se reântoarce
la microfonul amvonului_Ed.]
208 [Fratele Branham âi spune Fratelui Neville, “Eu cred cá
âncá este un serviciu de botez?” Fratele Neville zice, “Da. Doi
predicatori au âncá de botezat càäiva oameni.”_Ed.]
209 Vreäi sá vá ridicaäi capul doar un moment? Pástorul tocmai
mi-a spus^
210 Aceãti oameni sunt foarte, foarte bolnavi. Ei vor fi ân
ordine. Doar sá nu^Este ân ordine. Promisiunea lui
Dumnezeu niciodatá nu dá greã. Noi mergem dupá ei.
211 Ei au un serviciu de botez. Acolo sunt unii oameni care
trebuie sá plece. Noi vom avea serviciu din nou deseará.
212 Existá cineva aici care nu poate veni deseará, ãi ar vrea ca
noi sá oferim rugáciune pentru voi acum, care nu poate fi aici
deseará? Aäi vrea sá veniäi chiar aici atunci, voi care nu puteäi
veni deseará. Eu voi avea mai mult timp, de la un rànd de
rugáciune, deseará. Ei trebuie sá boteze aceãti oameni.
213 Tu ai un báieäaã acolo? Ân ordine. [Un frate páãeãte ânainte
ãi-i spune Fratelui Branham, “Este ân ordine dacá âäi dau
aceasta?”_Ed.] Da, frate. Âäi muläumesc, foarte mult. Este ân
ordine dacá eu o citesc dupá puäin timp sau chiar acum? Âäi
muläumesc, domnule.
214 Acum dacá ne daäi doar âncá un minut sau douá, noi atunci
am avea_serviciul pentru_pentru botez. Eu ãtiu cá voi veäi
vrea sá-l vedeäi. Ãi acei care doresc botez ân aceastá dimineaäá,
ei bine, voi, doamnele merg pe aici sá-ãi schimbe hainele, iar
bárbaäii merg dincoace pe aceastá parte. Ãi apoi ân timp ce má
rog pentru aceãti oameni bolnavi, atunci voi vá puteäi pregáti
pentru serviciul de botez. Ãi aceia acum care^
215 Acum, deseará, eu voi âncerca sá äin un_un rànd mic de
rugáciune, deseará, imediat, ândatá ce ei vin ânáuntru. Ãi noi
vom âncepe ân 1-a Carte a Efesenilor, deseará. Ãi noi vom fi
foarte fericiäi acum sá vá avem ânáuntru, dacá nu aveäi bisericá
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la care sá mergeäi. Dar dacá voi aveäi pástorul vostru propriu ãi
bisericá, atunci voi_voi sá frecventaäi biserica voastrá scumpá
unde voi sprijiniäi.
216 Dacá voi care trebuie sá mergeäi, ãi urmeazá sá plecaäi la
timpul acesta, Dumnezeu sá vá binecuvànteze. Fiäi cu noi din
nou cànd puteäi. Noi vom fi fericiäi sá vá avem.
217 Eãti sá se facá rugáciune pentru tine, de asemeni, frate?
Care-i necazul táu? [Fratele zice, “Spatele meu.”_Ed.]
Tensiune mare de sànge.
218 Acum, restul din voi, ân timp ce vá aplecaäi capul, un
minut, noi vrem sá ne rugám.
219 Tatá, eu Âäi muläumesc, astázi, pentru micuäa praãtie a
pástorului, rugáciunea care a adus leul pe genunchii lui, ãi
micuäul miel a fost smucit afará de la el, ãi adus ânapoi la
mama ãi tatál lui. Má rog pentru fratele nostru. Eu cer ca Tu
sá-l aduci ânáuntru ân siguranäá, de asemeni, Doamne. Fie ca
tensiunea de sànge ãi necazurile trupului lui sá ânceteze. Eu má
duc dupá el, Doamne, âl aduc ânapoi, ân Numele lui Isus
Cristos. Aãa sá fie. Amin.

Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate.
Mergànd ân jos, eu te vád cá äii un micuä, báiat orb.

220 Âncá un lucru mi-ar place sá spun. Eu am avut^foarte
bolnav, am vomitat. Ãi m-am gàndit^eu nu vreau ca voi sá
pierdeäi aceasta, dacá puteäi. M-am gàndit, “Dumnezeule, ce aã
da eu dacá aã putea auzi pe cineva oprindu-se afará? Soäia mea
ar zice, ‘Billy, acolo-i un domn bátràn aici sá te vadá.’
221 “Ãi aici vine un ins micuä, cu capul chel cu barbá cáruntá
atàrnànd ân jurul feäei lui. El ar páãi ânáuntru, ar zice, ‘Tu eãti
Fratele Branham?’

“Eu aã zice, ‘Da, domnule, eu sunt.’
222 “‘Numele meu este Simon.’ Sá-ãi puná màna peste mine, ãi
sá má priveascá un minut. Sá zicá, ‘Tu eãti un credincios, Frate
Branham.’

“‘Da.’
223 “‘Va fi ân ordine.’ Simon Petru, din Biblie. Cum aã aprecia
eu aceea! El nu ar trebui sá spuná mult. Doar sá-ãi puná màna
pe mine. Ar fi ân ordine.”
224 Ãi apoi cànd eu ajung la mine, prin ajutorul lui Dumnezeu,
ãi prin harul lui Dumnezeu, existá zeci de mii de oameni care
cred acelaãi lucru, dacá eu aã veni la ei. Ãi m-am gàndit,
“Doamne, lasá-má sá ajung la fiecare care pot, atunci. Lasá-
má doar_doar^”
225 M-am gàndit, “Dacá Simon, sau doar Pavel, careva din ei,
doar vin ânáuntru ãi zic, ‘Eãti tu Fratele Branham?’
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“‘Da.’

226 “Sá-ãi puná màinile peste mine, ãi sá má priveascá, ãi sá
zicá, ‘Ân ordine, Frate Branham,’ doar sá plece afará.

227 “Eu m-aã face bine. Eu aã fi ân ordine. Sigur. Am zis^
Báiete, curajul meu s-ar ridica chiar atunci. Aã zice, ‘Eu voi fi
ân ordine.’” Da, domnule.

228 Ãi existá oameni care cred acelaãi lucru astázi. Ãi aceea
este pentru ce vin eu jos aici sá fac, sá-mi pun màinile peste
voi, sá-i cer lui Dumnezeu.

229 [Fratele Branham páráseãte microfonul amvonului ãi se
roagá pentru bolnavi_Ed.]

230 Eu vreau sá merg cu acest báieäaã, sá vád dacá el ajunge la
mine. El este un micuä, báiat orb. De càt timp a fost el orb? [O
sorá zice, “Âncá de la naãtere.”_Ed.] Âncá de la naãtere. Buná,
báieäaãule! Oh, Tu eãti un tare bun, báieäaã. [Fratele Branham
vorbeãte cu cineva.]

231 O graäiosule Dumnezeu! Dincolo de accesul doctorilor, la
naãterea acestui báieäaã, fiind náscut orb, ãi el nu poate vedea;
acest frumos, báieäel drágálaã. Ãi vrájmaãul, ânainte ca micuäul
sá aibe o ãansá ân viaäá, l-a smucit dincolo de accesul unui
doctor. Eu vin afará dupá el, ân dimineaäa aceasta, Doamne.
Aceastá simplá, praãtie micá de rugáciune, care-l va aduce
ânapoi, Dumnezeule. Eu ântàmpin pe vrájmaã, pe Diavolul, ân
Numele lui Isus Cristos, ãi eu pretind pe acest báiat pentru
Dumnezeu. Eu pretind vederea lui, pentru Dumnezeu, dàndu-i
ânapoi de ceea ce l-a jefuit Satan. Fie ca el sá o aibe. Ân Numele
lui Isus Cristos, aceasta va fi. Eu am vorbit-o.

232 Acum, sorá, dragá, acum sá nu ai nici un pic de ândoialá,
dar acest báieäaã urmeazá sá fie ân ordine. Eu vreau ca tu sá-l
aduci aici ânapoi la bisericá, ãi aratá oamenilor, cá el poate
vedea. Âi dau vederea, ân Numele lui Isus Cristos.

[Fratele Branham vorbeãte cu cineva_Ed.]

233 Doamne Isuse, sá aãez^Acest micuä pentru care noi am
oferit aãa de multá rugáciune! Dar, ân dimineaäa aceasta, eu
vin ân Numele lui Isus Cristos, purtànd aceastá praãtie micá pe
care Tu mi-ai dat-o. Ãi Tu m-ai ajutat cu aceasta, Doamne,
prin Puterea Ta, sá iau^afará din gura cancerului, afará din
gura moräii ânsáãi, sá ânviez moräii dupá ce ei au fost
pronunäaäi moräi, ãi záceau äepeni ãi reci. Eu vin dupá acest
vrájmaã, ân Numele lui Isus Cristos. Deci adu-o ânapoi la
sánátate buná din nou, Doamne. Acordá aceasta. Aãa sá se
facá, pentru slava lui Dumnezeu.

234 Ãi tu eãti bolnavá, doamná? [O sorá vorbeãte cu Fratele
Branham_Ed.] Tu eãti o credincioasá? [“Da!^?^”] Doamne,
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eu o aduc, ân accesul acestei praãtii mici. Ân Numele lui Isus
Cristos, fie ca aceasta sá o páráseascá ãi niciodatá sá nu viná
ânapoi.
235 [O sorá vorbeãte cu Fratele Branham_Ed.] Ei bine, aceeaãi
praãtie micá, care a mers ãi a adus pe Fratele Harley, ãi pentru
fiica ta ãi tine.
236 Acum, Tatá Ceresc, eu vin dupá vrájmaã, folosind aceastá
micá praãtie pe care Tu mi-ai dat-o, cáci Tu ai zis, “Dacá tu âi
faci pe oameni sá creadá, ãi eãti sincer cànd te rogi,” acea
piatrá micá va merge pàná la punctul de ucidere. Fie ca ea sá
meargá acum, Doamne, aãa cum o trimit la cererea ei. Ân
Numele lui Isus Cristos, fie ca aãa sá fie. Amin.

[Sora zice, “Ãi degetele mele ântr-adevár se simt bine.”_Ed.]
237 [O sorá vorbeãte cu Fratele Branham_Ed.] Ân ordine, sorá.
Acum noi suntem^Nervii sunt dincolo de accesul doctorilor.
Ei âäi pot da ceva cumva sá te liniãteascá, dar aceasta te va face
mai ráu, dupá aceea. Da. Acum priviäi. Noi mergem dupá
aceasta, ân aceastá dimineaäá. Merg afará; te aduc ânapoi.
[Poräiune goalá pe bandá.]
238 Doamne Isuse,^[Poräiune goalá pe bandá_Ed.]^cinci
pietre mici, f-a-i-t-h, [c-r-e-d-i-n-ä-á_Trans.] ãi praãtia de
rugáciune. Ãi eu aduc ânapoi pe sora mea din stràngerea acelei
nervozitáäi^?^acolo. Eu o aduc ânapoi la pace ãi páãuni
verzi umbroase ãi apá liniãtitá. Eu fac aceasta ân Numele lui
Isus Cristos. Amin.

[O sorá vorbeãte cu Fratele Branham_Ed.]
239 Dumnezeule Tatá, aceastá fetiäá, noi suntem aãa de
bucuroãi cá nu a fost distrofie musculará. Dar indiferent de
ceea ce este, aceasta âncá este ân atingerea Ta, Doamne. Ãi eu
vin cu praãtia micá a credinäei, ãi aceastá piatrá. Ãi eu presez
aceastá piatrá cu toatá tária cu care o pot arunca. Ân Numele
lui Isus Cristos, fie ca ea sá loveascá marcajul. Fie ca sora
noastrá sá fie bine. Eu fac aceasta ân Numele lui Isus Cristos.

[O sorá vorbeãte cu Fratele Branham_Ed.]
240 Cum aceastá mamá tànárá, ãi micuäul ei vlástar, micuäul pe
care ea vrea sá-l ântàlneascá dincolo, pe partea cealaltá, acea
Äará glorioasá despre care tocmai am vorbit. Ãi fie^Mama nu
va trái pàná cànd existá un alt copil, ãi nici copilaãul nu poate
trái mult fárá ajutorul Táu. Dar eu vin cu praãtia, cu toatá acea
tárie ãi äinta pe care o pot lua cátre vrájmaã. Ãi ân Numele lui
Isus Cristos, eu dau cu praãtia ân acest lucru. Ei vor fi bine,
spre slava lui Dumnezeu. Ân Numele lui Isus. Amin.

[O sorá vorbeãte cu Fratele Branham_Ed.]
241 Oh, asta-i aãa de frumos. Eu sunt bucuros. Ei bine, acea
slujbá, atunci, a fost o slujbá mare de a indica oamenii.
Aceasta a indicat spre lucrári^?^
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242 Tatál nostru Ceresc, Satan a smucit-o pe aceastá mámicá
dincolo de accesul doctorilor acolo. Ei doar dá cu praãtia un
medicament afará pe acolo, Doamne, care o va sfàãia numai
âmprejur, âmprejur, cu greu o face sá cunoascá unde se aflá ea.
Iar apoi cànd ea âãi revine, ea este mai ráu. Dar eu vin cu
aceastá praãtie de credinäá, cu o piatrá ândreptàndu-se direct,
la zero pe äintá. Ân Numele lui Isus Cristos, eu iau aceastá
nervozitate de la ea, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

[Cineva vorbeãte cu Fratele Branham_Ed.]

243 Scumpe Dumnezeule, Fratele George zácea acolo, murind,
nu de mult. Eu am vázut ce a fácut o credinäá pentru el. Acum
el are reumatism, Doamne. Ne dám seama cá ei ar putea sá-i
dea ceva cortizon, ceva care cumva i-ar uãura durerea, dar
aceasta nu i-ar lua lucrul acela la o parte. Deci noi äintim
aceastá rugáciune, ân Numele lui Isus Cristos!^?^Fie ca el
sá meargá acasá ãi sá fie bine.

Âäi muläumesc, frate.

244 Ce mai faci, dragá? [O sorá vorbeãte cu Fratele
Branham_Ed.] Oh, vai! Surzind. Poäi tu auzi bine? Aha. Doar
dincolo de competenäa muritorului! Tu eãti o credincioasá ân
Domnul Isus? [Sora zice, “Amin.”] Eu vád o femeie frumoasá
Acolo, ântr-una din aceste zile. Tu vei fi iaráãi tànárá pentru
totdeauna. Eu ãtiu cá tu vrei sá tráieãti acum spre slava Lui.
Mergànd dincolo de_de^

245 [Sora zice, “Nu, eu jálesc pentru fiul meu.”_Ed.] Fiul táu.
[Care-i dus de peste doi ani.”] Tu nu-l poäi gási? [“El este ân
màna lui Dumnezeu.”] Oh, el_el s-a dus? [“Aha. Prin valea
moräii.”] Oh, aãa. [“Ãi jálirea mea.”] Atinsá de jale. Da. [“Eu
sunt jale^Eu sunt atinsá de jale. Ãi eu simt parcá, dacá-i voia
lui Dumnezeu, mi-ar place ca El sá má ia. Acolo nu este
nefericire ân El.”]

246 Sorá, dragá, eu vreau sá ajungi unde te simäi bine. A auzit
ea viziunea, ân dimineaäa aceasta? [Cealaltá sorá zice “Ea poate
auzi bine.”_Ed.] Pái, tu sá-i spui.

247 Ei bine, ea âäi va spune ce s-a ântàmplat. Doar dincolo de
suflarea ta aici, acel báiat scump aãteaptá dupá tine. Tu vei fi
tànárá ca el. Iubeãte, doar iubeãte^[Sora zice, “Eu nu vreau sá
stau. Eu vreau sá merg la el, dacá este voia lui Dumnezeu.”_Ed.]

248 Scumpe Tatá Ceresc, cursa vieäii a fost alergatá. Nu a mai
rámas mult. Ãi scumpul ei báiat, doar dincolo de ràu, dacá el ar
putea mácar sá priveascá ânapoi, el ar zice, “Doar càteva zile.”
Ea aãteaptá dupá corabie, Doamne, care o va duce prin ceaäá,
la acea Äará glorioasá. Binecuvànteazá-o, Tatá, ãi màngàie
inima ei. Ãi fie ca aceea sá fie o mare reuniune, doar dincolo de
ràu. `
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