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Cuvântul A Devenit Trup

(Raportul Cálátoriei În India)

` Buná dimineaäa, prietene. Este ântr-adevár un privilegiu
sá fim aici ân tabernacol din nou, ân aceastá dimineaäá.

Desigur, aãa cum cálátorim prin diferite páräi ale lumii, ãi aãa
mai departe, uneori te ântrebi dacá vei mai fi vreodatá iaráãi
ânapoi, dar sá^ãi sá vezi riscurile ãi pericolele ãi lucrurile
care stau ân faäá. Dar aãa cum Fratele Neville tocmai a zis,
“Domnul ne va purta de grijá.” Aceea este, cá noi ânváäám sá
ne âncredem ân El pentru^[Poräiune goalá pe bandá_Ed.] Ãi
ân aceastá dimineaäá, este o^
2 Eu cred cá am o dragoste mai adàncá pentru Domnul Isus
decàt am avut vreodatá ân toatá viaäa mea. Dupá ce am vázut
diferitele religii din lume, ãi operarea lor ãi ceea ce cred ei, ãi
teologia lor ãi aãa mai departe, ãi apoi sá ajungi sá-äi dai seama
cá noi, ca Creãtini, avem pe Dumnezeul adevárat ãi viu. Toate
celelalte religii doar se par cá se ãterg ân nimic, cànd_cànd
Creãtinismul este adus la_la locul lui.
3 Acum, eu nu sunt prea tare, sá vorbesc. Dacá cineva vrea sá
viná doar puäin mai aproape, pái, voi sunteäi_voi sunteäi mai
mult decàt bine veniäi sá veniäi ânainte, ân timp ce noi aãteptám.
4 Eu doar vreau sá dau raportul despre adunarea de peste
mári, doar pe scurt, ãi aãa ca voi sá aveäi o_o concepäie despre
ceea ce a fácut Domnul peste mári. Cáci noi suntem^voi
sunteäi parte din grupul care m-a trimis, ãi voi v-aäi rugat
pentru mine ân timp ce eu am fost acolo, astfel voi aveäi un
drept sá ãtiäi ce a fácut Domnul. A fost o_o adunare mare ãi
minunatá pe care am avut-o. Ei^
5 Ân Portugalia; Lisabona, Portugalia, noi am avut una din
cele mai bune adunári pe care am avut-o de mult timp, doar sá
ne oprim ânáuntru aãa cum am fácut. Este strict, sutá la sutá
äará Catolicá, Portugalia este, care a venit din Spania. Iar
Spaniolii erau Catolici, ãi s-au mutat ânáuntru. Ãi toäi_toäi
Portughezii sunt Catolici. Dar chiar ân mijlocul tuturor
acestora, Domnul a turnat Duhul Sáu peste adunare, ãi noi am
avut astfel de adunári ãi minuni!
6 Ãi multe, multe mii^Acum, dacá sunt oameni Catolici
aici, eu nu âncerc sá spun cá oamenii au fost convertiäi la
Creãtinism din Catolicism; deoarece, ea este o reprezentantá a
Creãtinismului. Ânsá, ei, oamenii care de obicei merg la_la
biserica Catolicá, ãi nu Creãtini real devotaäi; noi âi avem ân
Protestanäi, de asemeni; ei doar spun, “Ei bine, eu sunt un
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Catolic pentru cá bunica mea a fost Catolicá.” Ãi, aceea este, ei
nu_nu o considerá. Dar aceãti oameni, ân felul acela, au fost
conduãi de Domnul Isus Cristos, cu miile, ân adunare ân
Portugalia.
7 Apoi noi am mers de acolo la Roma. Ãi chiar^Ei bine, eu
am vizitat marile catacombe unde Creãtinii s-au ânchinat, la
ânceput, ân primele epoci. Ãi acolo am avut o experienäá aãa de
minunatá, sá mergem jos, ân special la Catacomba Sfàntului
Angelo. Ãi, desigur, ghizii noãtri erau strict Catolici. Dar ei au
âncercat sá spuná cá ei au fost Catolici, dar toate inscripäiile ãi
totul aráta cá era diferit; aceasta nu a fost, vedeäi.
8 Ãi apoi de acolo noi am mers la Cetatea Vatican. Ãi ân
Cetatea Vatican, eu am avut un timp minunat. Ãi am avut un
serviciu de vindecári, chiar ân umbrele Catedralei Sfàntul
Petru de acolo; o mare adunare. Ãi literal chiar ei toäi care au
putut veni ân jur, unde noi a trebuit sá o facem ân secret, ãi
doar sá lásám oamenii sá ãtie unde suntem noi. Ãi mii au venit
afará ãi au acceptat pe Domnul Isus Cristos, ãi El a lucrat
miracole, semne ãi minuni printre oameni. Ân^la Cetatea
Vatican, vá puteäi imagina asta?
9 Ãi eu am putut^am ântàlnit muläi din marile celebritáäi
din äará de data aceasta, pentru cá Baron Von Blomberg a fost
cu noi, el a fost managerul adunárii, ãi bine cunoscut de toäi
monarhii, ãi potentaäii, ãi aãa mai departe, din lume. Ân
Lisabona, pái, noi am ântàlnit pe guvernatorul parlamentului,
am avut prànzul cu ei. Ãi ân Roma, toäi demnitarii acolo.
10 Ãi acest Rege Faruk, Faruk, oricum âi era numele, din
Egipt, care tocmai s-a cásátorit cu doamna tànárá, voi ãtiäi, noi
am ânäeles, apoi ei au fost divoräaäi din nou. Ãi el are un drept
sá aibe patru neveste, astfel el_el are numai vreo una sau douá
acum. Dar, el s-a cásátorit cu aceastá fatá tànárá, fatá de
ãcoalá, ãi voi aäi auzit publicitatea ân ziar, ãi aãa mai departe.
Om plácut cu care sá vorbeãti. Ins mare, mare^Vreau sá
spun, ins mare! El era mare. Astfel el_el era un om plácut.
11 Apoi noi am ântàlnit douá din reginele de jos din Orient, ãi
aãa mai departe. Ãi apoi ele erau acolo la Roma, ãi ãtiind cá noi
eram acolo, au venit sá ne ântàlneascá.
12 Ãi am avut o audienäá cu papa, ãi aã fi putut sá merg sus sá
vorbesc cu el. Dar cànd am aflat cá trebuie sá-i sáruäi inelul ãi
degetul piciorului, eu am zis, “Nu, nu. Aha! Nu.” Ânäelegeäi? Eu
âi dau fiecárui om consideraäiile cuvenite, ca reverend, doctor,
orice este el, sá-i dau onoare, ãi-mi iau jos pálária ânaintea lui,
ca un gentleman, sau aãa mai departe. Dar cànd se ajunge la
ânchinare, existá numai Unul, acela-i Domnul Isus Cristos. Ãi
eu nu aã face aceea.
13 Astfel el a zis cá el a cerut, a cerut baronului, ãi aãa mai
departe, dacá el ar putea sá má aibe acolo ântr-o maräi dupá-
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masa, sau aãa ceva. El a zis, “Acum cànd vá duce-äi ânáuntru,”
a zis, “primul lucru pe care-l faceäi, vá aplecaäi jos ânaintea lui.
Apoi el âãi ântinde inelul, ãi âi sárutaäi inelul. Apoi âãi ântinde
piciorul, cu un deget pe el.”
14 Eu am zis, “Nu, nu, nu. Nu, domnule. Doar uitaäi aceea.
Noi nu vom face asta.”
15 Apoi am mers ânainte la Cairo, Egipt, ãi Atena, Grecia, ân
jos ân_spre diferite páräi ale äárii, iar apoi am sfàrãit-o ân
Bombay. Ãi eu vá spun, cá eu nu cred cá aã putea ieãi din ceea
ce am vázut ân Bombay, ân zece ani, de ceea ce a fost. Eu^
Este cea mai ânduioãátoare priveliãte pe care am vázut-o
vreodatá ân viaäa mea, din jurul lumii.
16 Aceasta este practic totul afará de extrema Esticá. Eu
practic am vizitat toate äárile din Europa ãi Asia, ãi_ãi prin
acea parte a äárii, chiar la graniäele Rusiei, dar âncá nu am fost
ân Japonia. Ãi aceea trebuie sá fie urmátoarea pe program,
aceasta, Australia ãi Noua Zeelandá ãi Japonia. Urmátoarea
mea oprire, de unde am fost eu, era Hong Kong, China. Noi
eram doar ân jur de cealaltá parte, mult mai aproape sá
ajungem ân Statele Unite, venind pe partea aceasta.  Noi doar a
trebuit sá ne oprim la Hong Kong, Tokyo, Formosa, ãi Guam,
Wake, Filipine, apoi aici. Ân loc de aceea, noi mergem direct
ânapoi pe cealaltá parte, sá venim_venim ânáuntru din nou.
Dar ânáuntru acolo^
17 Nu existá oameni sáraci ân America. Mie nu-mi pasá unde
este el, ãi càt de greu trebuie sá tráiascá el, nu este aproape,
nici o persoaná sáracá ân America. Dacá-l gásiäi ântr-o alee,
màncànd dintr-un bidon de gunoi, toate hainele lui jos pe el, ãi
orice altceva, el este un milionar. Niciodatá sá nu vá gàndiäi cá
el este sárac, cáci el nu este; dupá ce voi vizitaäi o datá India,
voi vedeäi oamenii sáraci acolo. Pái, eu vá spun, o tare^
18 Eu sunt tare la inimá. Eu am vázut aãa de mult ãi a trebuit sá
trec prin aãa de multe. Muläi dintre voi s-ar putea sá nu
ânäeleagá cum, ce efect are pe o fiinäá umaná, cànd vedeäi aãa de
multe lucruri, ãi tu trebuie sá cálátoreãti pe deasupra acestora,
tot timpul, aãa, te face sá te simäi diferit. Dupá un timp, tu
ajungi ân acel fel de atmosferá, âncàt tu priveãti la lucruri ãi doar
nu le observi, cáci tu_te-ai_te-ai adus la locul acela.
19 Ca un doctor, trebuie sá-l despici pe un om, ajunge acolo ãi-
i scoate apendicele. De prima datá cànd a fácut-o, poate el a
leãinat sau ceva. Dar dupá o vreme, el ajunge la un loc, el ãtie cá
trebuie fácutá, astfel el merge doar ãi o face. Ãi dacá pacientul
tráieãte sau moare, pái, el doar, el a fácut càt de bine a putut.
20 Ãi un predicator ajunge ân acelaãi fel, cànd voi sunteäi^
mai ales un apostol. Sau_sau, ce^Ei bine, un apostol este un
misionar. Cuvàntul mision-^apostol ânseamná “cel trimis.”
Ãi de ce misionarul vrea sá fie numit un misionar, ân loc de
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apostol, eu nu ãtiu. Ordinea Bibliei despre aceasta, este, este
apostol. Ãi astfel atunci el este trimis afará. El nu este chiar
nevoie sá fie un predicator. El^apostolul nu trebuie sá fie un
predicator; el doar trebuie sá fie unul care este trimis.
Dumnezeu l-a trimis sá facá anumite lucruri.
21 Ãi apoi ânáuntru acolo, eu vá spun, cànd noi am mers ân
India, ãi sá vedem acei oameni sáraci zácànd pe strázi, ãi
murind de foame. Ãi mame micuäe cu copilaãii lor, ãi cerãeau
dupá ceva. Ãi ele mureau, ele ânsele, de foame, dar nu lásau
copiii lor sá moará. Ãi doar pentru puäin, douázeci ãi cinci de
cenäi, un bánuä, sau ceva. Dacá puteau obäine atàt de multá
hraná odatá la trei zile, ei o puteau face. Ei nu au casá la care
sá meargá. Doar cànd le era somn, se culcau pe stradá. Ãi
ei^porcul cu spinarea ascuäitá, poate, nu se fácea decàt cam
atàt de mare, ãi coastele lui trase âmpreuná din cauza foametei,
umblànd ân jur peste oameni. Ãi un äap bátràn, ãi el aproape sá
se clátine ân bucáäi, la fel, umblànd peste oameni. Ãi ei put. Ãi,
oh, voi nu aäi vázut o astfel de conglomeraäie ân care este India!
Desigur, ea practic a fost aãa ântotdeauna. Nu este nimic nou.
22 Ei doar ãi-au cápátat independenäa cu vreo ãase ani ân
urmá, pe faliment din Anglia, aãa cum ãtiäi. Ãi ei sunt_ei sunt
un popor foarte ciudat.
23 Eu nu am vázut un om ân toatá India, cu milioanele pe care
am ajuns sá-i vád, care aveau membre, sus deasupra oriunde ân
coapsa lor, aici sus, aãa de gros; toäi foarte slabi, oameni osoãi.
Ãi la fereastra mea, aceasta ar rupe inima unui om, aãa cum
fiul meu ãade acolo ân spate, ascultànd. Ãi el ãedea la fereastrá
ãi privea cum oamenii ãedeau pe strázi. Cànd ei au aflat unde
eram eu, ãi leproãii fárá màini, lucruri ca mici cioturi se ridicau
ân aer, cerãind dupá ceva sá mánànce, sau orice; ãi fárá
picioare, ãi albiäi cu leprá. Ãi, oh, este cá, nu se poate ajuta
unul pe altul, cu greu. Ãi, oh, este cea mai ânduioãátoare
priveliãte pe care aäi vázut-o vreodatá!
24 Ãi eu am spus misionarilor, am spus, “Eu doar nu o pot
suferi.” Eu am dat fiecare bánuä pe care l-am avut, âmpáräit, ãi
totul, pe strázi. Ãi eu_eu_eu m-am gàndit, “Ei au tot atàt de
mult drept sá mánànce cum au Sarah ãi Rebekah a mele.”
25 Ãi_ãi_ãi voi doar nu vá daäi seama càt de binecuvàntaäi
sunteäi voi, oamenilor. Acum, aãa este, voi nu vá daäi seama.
Ãtiäi, voi ar trebui sá priviäi sus ãi sá vedeäi de unde vine
aceasta. Doamne! Aceasta vine^Ãi poporul American este ca
un porc sub un pom de már. Ãtiäi, el^càt e ziua de lungá
merele âl vor lovi ân cap, ãi el le va mànca, ãi niciodatá nu se
uitá ân sus sá vadá de unde vin. Ãi acela-i felul cum suntem
noi. Noi niciodatá nu ne gàndim, vreau sá spun, ân general; eu
nu vreau sá spun cá voi oamenii de aici. Voi sunteäi Creãtini.
Dar eu_eu spun de oameni ân general, cum ei doar^ei nu_ei
nu-ãi dau seama càt de binecuvàntaäi ãi càt de bine o duc ei.
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26 Gunoiul din Jeffersonville ar hráni, astázi, ar hráni a patra
parte din India. Asta-i adevárat. Asta-i adevárat, ãi ei ar fi
fericiäi sá-l obäiná, orice. Ei^
27 Voi vedeäi omul ân bidonul de gunoi; ziceäi, “Ei bine, Frate
Branham, ce spui de omul acela? Aproape cá nu are haine, ãi
zdrenäuros.” Dar, priviäi, singurul lucru pe care el âl are de
fácut este sá ceará de milá, ãi ei âl vor ajuta. Omul acela nu are
milá, acolo. El, mai ales, locuieãte ântr-o colibá pe undeva,
unde, dacá plouá, el poate intra ântr-un vagon.
28 El nu are nimic la ce sá meargá. Unde el cade, el doar zace
acolo. Ãi ei âi culeg cànd ei mor, ãi-i âncinereazá, ãi-i aruncá
ântr-o groapá mare, sau undeva aãa, ãi-i pun la o parte de pe
strázi, sau orice altceva; leproãi, ãi aãa mai departe. Nimeni nu-
i vrea. Nici un loc unde sá meargá. Nimic. Ei sunt flámànzi. Ei
sunt fiinäe umane tot la fel cum suntem noi.
29 Ãi eu âäi spun, frate, eu_eu nu am putut suferi aceasta. Eu
aproape cá am avut o prábuãire nervoasá. Ãi eu am fost acasá
acum, toate aceste zile, de duminica trecutá. Ãi eu nu am putut
ieãi din camerá. Soäia mea acolo ãtie adevárul, cam pentru cinci
zile. Aceasta aproape cá m-a ucis. Chiar cànd doctorul meu mi-a
luat tensiunea de sànge, el a zis, “Omule, tu mai bine te-ai
odihni puäin.” Zicea, “Nervii tái sunt aãa de scázuäi âncàt
tensiunea ta de sànge a mers jos de tot, ãi nici mácar nu ar pune,
ridica sàngele táu sus, aãa, sá-l aducá sus din nou.” Eu^
Aceasta doar aproape m-a frànt ân douá, sá vád astfel de lucruri.
30 Ãi, aceea, ãi unii din misionari au zis, “Frate Branham,
dacá aceasta te ráneãte, sá nu mergi niciodatá ân interior, cáci
este de mai multe, multe ori mai ráu decàt aceasta.” Bombay
este oraãul lor cel mai mare, ãi cel mai frumos oraã pe care-l au
ei. Ãi voi ar trebui sá-l vedeäi!
31 Ãi acum la religiile din partea aceea, eu niciodatá nu am
vázut aãa ceva, aãa de multe superstiäii! Oameni, total orbi, de
la uitatul la soare, ânchinàndu-se soarelui; doar orbesc, privind
la soare.
32 Eu am fost ântreäinut acolo de, ei bine, celebritáäi, asta-i
adevárat, de la Dl. Nehru, ãi preãedintele, ãi parlamentul ãi toäi
aceia. Eu am biletele lor ãi lucruri, chiar aici ân buzunarul meu,
cáräile lor de vizitá, ãi aãa mai departe. Ei au fost plácuäi. Nu
puteau fi mai plácuäi. Te trateazá frumos.
33 Dar am mers al primarul din Bombay, la biroul lui. Coteäul
vostru de gáini aratá mult mai bine, vedeäi, decàt cel mai bine
ce aveau ei. Ãi astfel acolo nu este nimic de màncare. Ãi pe
strázi, este cea mai sfàãietoare priveliãte pe care aäi vázut-o
càndva. Cànd vá trimiteäi pachetele voastre de “ângrijire,” sá le
trimiteäi ân India. Da, domnule.
34 Acum, eu nu sunt aici ca un critic. I-am spus soäiei, venind
ân jos, “Dacá e ceva, de la care eu vreau sá stau deoparte,” ãi sá
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cer acestei biserici sá se roage pentru mine, “este cam
critizànd.” Eu sunt critic ân inima mea, ãi eu_eu nu vreau sá
fiu ân felul acela.
35 Imediat ce am atins pámàntul American, ânainte de a
ajunge aici, am vázut poporul American ãi am ânceput sá-i
critic chiar atunci, cànd am privit ãi am vázut o micá mamá
bátràná ân spatele unui avion. Noi am venit la clasa a doua, ân
felul cum, ântr-adevár, predicatorii ar trebui sá cálátoreascá. Ãi
ânapoi ân avion, o micá mamá ân spate acolo cu ceva copilaãi, ãi
aici era insul ãezànd acolo certàndu-se cu copiii aceia pentru
cá ei^noi am fost^Eu am fost ân aer cincizeci ãi opt de ore.
Dar ei^ãi ei au fost cam_cam treizeci ãi cinci de ore;
sármanii copilaãi, neodihniäi, ãi ei agitàndu-se.
36 Ãi apoi vezi femeile Americane crescute, âmbrácate aãa de
imoral! Chiar ãi pentru fiinäa lor imoralá, foametea lor_lor,
femeile acelea pot veni aici ãi sá le ânveäe pe aceste femei
Americane cum sá tráiascá decent. Asta-i adevárat. Voi
niciodatá^Pe stradá, mie nu-mi pasá dacá este soäia ta, tu nu
poäi sta la ãase äoli de ea. Ei te vor duce ânáuntru, vedeäi, asta-i
adevárat. Nu existá sárutári ãi iubire, ãi lucruri, pe strázi
acolo. Ãi femeile lor niciodatá nu-l privesc pe un bárbat ân
faäá, cànd ele vorbesc cu el, ele âãi äin capul ân jos aãa ãi pleacá.
Ãi ei_ãi ei nu le lasá pe stradá ân felul acela, ãi aãa mai
departe. Ãi acestea sunt moralurile. Ãi sá vii ãi sá gáseãti un
popor ân foamete, ãi págàni, aãa cum era, cum era acela, ãi sá
vezi partea josnicá, degradatá a naäiunii noastre de aici,
aceasta má face critic.
37 Ãi eu_eu am stat ân hotel, la Taj, Taj Mahal. Eu presupun
Bily^Cum pronunäi tu aceea, Billy? Cum ai tu^Billy Paul,
cum pronunäi tu aceea, Taj Mahal Hotel? [Fratele Billy Paul
zice, “Taj Mahal.”_Ed.] Taj Mahal, da, oricum, ãi la_la hotel
acolo. Ãi Billy este un martor.
38 Doi americani au venit ânáuntru. Ãi cànd ei au mers la
stradá^Noi am privit aãa cum ei au mers afará, ãi au umblat
printre acei oameni sármani acolo afará. Ãi un báieäel a alergat
sus la ei. Acolo este un fel de boalá pe care o capátá ei. El era
cam ân vàrstá de opt ani. Degetul lui de la picior era cam aãa de
mare, douá din ele; ele au stat ân sus cam aãa de ânalt, ãi el
trebuia sá-ãi tragá picioruãul aãa. A mers sus ãi a cerut un bánuä,
voi ãtiäi, sau ceva de felul acela, sá-ãi ia ceva sá mánànce. Ãi acei
Americani au zis^[Fratele Branham gesticuleazá ãi imitá
ráspunsul lor.] S-au ântors aãa ân jur, ãi au plecat.

Am zis, “Dumnezeule, fii milostiv.”
39 Ângàmfaäi! Ãi Nehru ãi ceilaläi vorbeau cu noi, zicànd,
“Nouá ne-ar place sá avem tot felul vostru despre cum^ãi
democraäia voastrá, ãi aãa mai departe ân felul acela, dar noi
nu vrem spiritul vostru.” Asta-i adevárat. “Noi nu vrem simäul
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ânalt, âncápáäànat pe care voi toäi âl aveäi ân America. Noi nu âl
vrem.” Vedeäi? Ãi nici ei nu s-au sfiit sá ne spuná. A zis, “Noi
nu vream aceea.”
40 Ãi eu am zis, “Aceea nu este adevárata reprezentare a
Creãtinismului.” Eu am zis, “Aceea este o formá de fáäárnicie.”
Absolut. Am zis, “Creãtinii nu acäioneazá ân felul acela. Nu,
domnule.” Am zis, “Nu toäi ân America acäioneazá aãa.” Am
zis, “Noi avem un popor tot aãa de smerit ãi dulce aãa cum ei
au oriunde ân lume. Dar noi avem unii^” Am zis, “Spre_spre
ântristarea mea, sá o spun, “am zis, “cei mai muläi dintre ei, ãi
majoritatea, sunt de felul acela ânalt, âncápáäànat, ângàmfaäi,
ân felul acela.”
41 Ãi sá vin aici, má face critic, ânäelegeäi voi, ãi eu nu vreau
sá fiu aãa. Ãi eu am aflat, dupá aãa de mult, vázànd aãa de
mult, ãi totul ca aceea, âncàt, frate ãi sorá, vechii mei prieteni
de aici de la tabernacol, binecuvàntate sá vá fie inimile. Voi nu
vá daäi seama prin ce am trecut. Zilele mele de a âncerca sá vá
hránesc ãi de toate. Ãi âncercànd sá fac càt mai bine pot eu sá
ráspund ânaintea lui Dumnezeu ântr-o zi. Dar eu am^Astfel
dacá má vedeäi fácànd greãit, sá nu má condamnaäi, doar sá vá
pará ráu de mine, ãi âncercaäi sá má corectaäi, vedeäi, cáci
eu_eu nu vreau sá fiu aãa.
42 Dar voi doar trebuie sá treceäi prin aãa de mult, voi nu vá
daäi seama, ãi voi trebuie sá cálátoriäi peste aãa mult. Eu v-aã
putea spune lucruri ân aceastá dimineaäá, care nu ar fi legal ca
eu sá vá spun ân aceastá dimineaäá, voi v-aäi fi dat seama de ce
am fost acolo sus cinci zile, acasá, ãi nu m-am putut miãca ân
jur. Asta-i adevárat. Voi nu vá daäi seama de aceasta.
43 Cum, ce s-a ântàmplat de cànd un mic predicator bátràn
nevinovat stànd aici ân amvon, ce a trecut peste inima aceea, ãi
a táiat prin ea, ãi a bátut prin ea, ãi a tras prin ea. Numai
Dumnezeu ãtie. Eu nici mácar nu o spun oamenilor, nici mácar
propriei mele soäii, eu doar o äin ântre mine ãi Dumnezeu, ãi má
miãc ânainte din càte ãtiu mai bine. Dar voi vá daäi seama cá, o
fiinäá umaná, mintea lui poate doar sá suporte atàt de mult, ãi
apoi el se duce afará, vedeäi. Ãi ceea ce m-a äinut, eu nu ãtiu, a
fost numai Dumnezeu singur care a fácut-o.
44 Acum, existá tot felul de religii ân India. Toäi au o religie.
Fiecare âãi are felul lui propriu. Am fost primit de istoricul^
Niciodatá mai ânainte, ca religiile din India vreodatá sá viná
âmpreuná sá primeascá un Creãtin. Dar cu douá sáptámàni ân
urmá, ultima joie, eu am fost primit de religiile din India.
45 Ãi muläi dintre ei se ânchiná la muãte. Ãi ei se ânchiná la
vite. Ãi ei se ânchiná, oh, la de toate. Ãi ei au fost acolo, Jainãii,
unde noi ãedeam âmpreuná, ân templul lor. Unde preoäii lor^
Religia aceea s-a format ânainte ca sá se nascá vreodatá
Creãtinismul; trei sau patru mii de ani ân urmá.
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46 Ei au o mánástire, ei au cálugári, chiar modelul
Catolicismului. Ei âãi smulg bárbile lor cu màinile, ãi párul din
capul lor, ân felul acela, cu màinile lor, apoi ei âncep sá viná
ânapoi. Voi nu puteäi sá-l táiaäi.
47 Ãi ei sunt astfel ân fiecare fel, âncàt ei_ei iau o_o máturá
ãi^sau un ghemotoc mic. Ei ãed acolo; cálugárii fac aceste
ghemotoace mici. Ãi ei merg ânainte, ân felul acela, sá fie siguri
cá voi nu cálcaäi pe o furnicá sau ceva, sá o omoràäi. Dacá aäi
face, ar fi un pácat de moarte, ãi voi nu aäi fi iertaäi. Ei poartá
un lucru alb peste gura lor, ãi ân jurul urechilor lor, unde, dacá
ei ar respira, s-ar ântàmpla sá respire un äànäar mic, ãi ei
niciodatá nu ar fi iertaäi pentru aceasta. Vedeäi, acesta_acesta
a omoràt ceva. Ãi, oh, vai!
48 Cum ar putea ei accepta vreodatá jertfa de Sànge a
Domnului Isus Cristos? Ei au auzit de El, dar ei nu o cred. Ei
ãtiu despre Isus. Misionarii duc aceasta. El a zis, “Oh, da, dar
voi oamenilor sunteäi toäi âncurcaäi.” Zicea, “Voi_voi_voi vá
gàndiäi la omul acela Isus^Dacá El era un Om sfànt, lása
oamenii cruzi sá-L rástigneascá? Fárá sens!” Zicea, “El a urcat
pe un cal ãi a plecat sus la Cer. Acolo este unde a plecat El.”
49 Ãi_ãi Sikhii, [locuitori din Punjab, India_Trans.] ei poartá
un turban; ânáuntru aici ei au un cuäit. Ãi de fiecare datá cànd
ei prind un Creãtin ântors cu spatele, ei âl ucid. Vedeäi, deoarece
cànd el ajunge ân Cer^Creãtinul merge ân Cer, de asemeni.
Dar cànd el ajunge ân Cer, el urmeazá sá fie Creãtinul; el va fi
slujitorul lui Jain, ânäelegeäi. Astfel el va avea muläi slujitori
dacá poate sá scape de muläi dintre ei aici jos pe pámànt,
ânäelegeäi. Ãi astfel dacá el te omoará, tu eãti doar omoràt, asta-
i tot. Ãi ânapoi ân turbanul lor, voi puteäi spune, ei au un
piaptán mic ânfipt aici, ãi un cuäit ânfipt pe la margine acolo. Ãi
ei doar vor numai sá fiäi ântorãi cu spatele, aceea este tot ce vor
ei sá facá. Ãi apoi, doar de toate, religiile lumii!
50 Ãi adresàndu-ne lor ân acea seará, prima seará de adunare,
cànd nu era nici o cale sá estimezi oamenii care erau acolo. Acolo
nu era loc unde sá-i poäi pune. Ân muson, care erau ploile, se
desfáãurau; ãi oamenii záceau acolo afará, ãi doar neajutoraäi.
Ãi, oh, aãa cazuri ânduioãátoare. Ãi s-a ântàmplat sá fie cá prima
femeie a venit sus, cu orice ce puteau ele veni sus, era un báieäel,
care era un^Eu cred cá el era un Hindus. Nu-i aãa, Paul? Ãi el
nu putea^copilaãul surd ãi mut, ãi a fost náscut surdo-mut.
51 Ãi eu am zis, “Acum iatá primul caz, un flácáu mic aici.”
Am zis, “Acum fiecare dintre voi, unul, Jainsii, vor âncerca sá-i
facá sá fie Mahomedani; iar ceilaläi, ei âncearcá sá vá facá
diferite lucruri, ãi a ta [A-yal-icks].”
52 Ãi ei toäi âãi citesc Bibliile pe care le au, nu aceastá Biblie,
ãi ei au Biblia Koran, voi ãtiäi asta. Astfel ei au^Aceea este
prin Mahomedani. Ãi ei_ei au diferiäi fondatori.
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53 Acum, existá unii dintre ei acolo care cred, cá, “Un om este
dumnezeu, ânsuãi; cá fiecare om este un dumnezeu. Ãi cu càt
eãti mai bun, cu atàt eãti un dumnezeu mai bun.” Ãi, oh,
este_este oribil sá vedeäi cum fac ei.

54 Ãi acolo, eu am zis, “Acum priviäi, domnilor,” eu nu i-am
putut numi fraäi. Eu doar m-am adresat lor ca domni ai
religiilor lumii. Vedeäi? Ãi am zis, “Acum aã vrea sá vá ântreb
ceva. Acolo^Noi toäi suntem aici astázi, sau ân seara aceasta,
mai degrabá. Ãi toate aceste lucruri diferite; ãi voi vá ânchinaäi
la vite, ãi voi vá ânchinaäi la de toate.” Ãi am zis, “Aceasta este
toatá, dacá má veäi scuza, superstiäie.” Toäi dintre ei puteau
ânäelege Engleza; ei nu o puteau vorbi ânapoi. Dar, Anglia i-a
controlat aãa de mult.

55 Am zis, “Voi sunteäi_voi sunteäi aici, ãi noi suntem^
Fiecare, voi reprezentaäi diferite religii.” Am zis, “Ãi voi
mergeäi ãi prozeliäi. Voi luaäi un_un_un Sikh, sá-l faceäi un
Jain; ãi voi luaäi un Mahomedan, sá-l faceäi un_un Buda, ãi aãa
mai departe ân felul acela.” Am zis, “Aceasta este numai
schimbare a gàndului. Asta-i tot.”

56 Am zis, “Noi avem ceva similar ân America. Noi nu suntem
imuni de aceste lucruri,” am zis, “dar noi toäi credem ântr-un
singur Dumnezeu.” Am zis, “Atunci, noi avem Metodiãti, ãi
Baptiãti, ãi Prezbiterieni, ãi ei prozelesc, unul printre unul ãi
altul, sá intre ân organizaäie.

57 “Dar voi toäi prozeliäi de la un dumnezeu la altul, vedeäi.
Dar,” am zis, “acum care este acesta? Acesta este, fiecare,
superstiäie.”

58 Am zis, “Tocmai creatura, musca la care vá ânchinaäi, vaca
la care vá ânchinaäi, calul, sau orice ar putea fi, Dumnezeul
Atotputernic a creat acea fiinäá, vedeäi.” Ãi am zis, “Voi vá
ânchinaäi la creaäie ân loc de Creator, vedeäi. Pentru mine,” am
zis, “ân toate acestea, acum, nu existá nici unul dintre ei^” Ãi
unii dintre ei cu idoli ãi aãa mai departe. Am zis, “Nu existá
nici unul din ei care poate sá vá ajute. Nu existá nici unul din
ei care vá poate ráspunde. Ei toäi sunt muäi, ãi nici unul din ei
nu ráspunde. Nici unul din ei nu poate sá viná ân acäiune.

59 “Dar existá numai Un singur Dumnezeu adevárat ãi viu, ãi
Isus Cristos este Fiul Lui.” Ãi eu am zis, “Acum acela e pe Cine
âl reprezint eu aici.”

60 Am zis, “Acum, aãa cum Ilie, profetul, a adus pe toäi
profeäii lui Baal, ãi aãa mai departe, la Muntele Carmel, sá
dovedeascá ãi sá spuná cine este Dumnezeu,” am zis, “acum
existá numai un singur lucru de fácut. Ãi, apoi, dacá dumnezeii
voãtri sunt adeváraäi, atunci lásaäi-má sá-l párásesc pe al meu
ãi sá-l slujesc pe al vostru.
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61 “Acum aici stá un báiat surd ãi mut. Care dintre dumnezeii
voãtri poate sá-l facá sánátos, sá-i dea_sá-i dea_sá-i dea auzul
ãi vorbirea? Aceea este ce vreau eu sá ãtiu. Vedeäi? Care poate
sá-i redea vorbirea acestui báiat?” Ãi fiecare era tácut.
62 Eu am spus, “Acum Creãtinátatea v-a fost reprezentatá, ân
forma de doctriná, ãi ân broãuri, ãi ân Biblie.” Ceea ce, eu sunt
pentru aceasta, sutá la sutá. Dumnezeu sá ajute pe misionarii
aceia care merg acolo sá locuiascá acolo! Da, domnule. “Dar,”
am zis, “nu v-a fost pe deplin reprezentat.” Vedeäi? Am zis,
“Aceasta v-a fost reprezentat, numai ân Cuvànt. Dar
Dumnezeul care a scris acel Cuvànt, pe care âl aveäi deja plasat
ân inima voastrá, a venit acum ântr-un loc âncàt El va face
Cuvàntul viu, ânäelegeäi, se face pe Sine ân Cuvànt.”
63 Acum, am zis, “Aici stá flácául. El este surd ãi mut. El nu
poate vorbi sau auzi, sau nimic. El a fost náscut aãa.” Ãi Duhul
Sfànt acolo ãi descoperá pácatele ãi lucrurile, oamenilor. Ãi ei
aproape au leãinat cànd au vázut asta, voi ãtiäi.
64 Ãi ei toäi fac aãa mult zgomot, voi nu puteaäi ânäelege, cáci
ei doar aveau miliäia sá-i supravegheze, ãtiäi. Ãi ei doar au fost
sus ãi jos. Oh, Doamne! Ei au spus cá oameni de peste tot din
India au fost acolo. Astfel tu_tu nu puteai spune ce era acolo,
ânäelegeäi, càt de muläi sau nimic, tu nu o puteai ânäelege.

Astfel atunci, atunci, acest báieäel, cànd eu l-am adus sus
acolo.
65 Ãi am zis, “Acum, Tatá Ceresc, Tu ãtii cá eu sunt tot aãa ca
ãi ceilaläi oameni de aici. Eu aã fi ân starea lor, ãi mai ráu, dacá
nu ar fi fost din cauza harului Táu, vezi. Tu m-ai salvat. Ãi
eu_eu^Aceasta toatá este rànduitá de Tine, nu pentru mine.
Ãi, acum, Tu ãtii cá eu niciodatá nu spun cá eu pot face un
lucru. Acesta eãti Tu, Doamne. Dar chiar aici, ân timp ce
religiile ãi superstiäiile din aceastá lume^Aãa cum a fost ân
zilele lui Ilie profetul, aãa cum a fost ân zilele lui Isus, Fiul Táu,
tot aãa este acum din nou.”
66 Eu am zis, “Ca sá fie cunoscut, Doamne Dumnezeule, âncá
odatá, cá Tu eãti singurul Dumnezeu viu ãi adevárat, ãi Acela
Care a fácut omenirea, ãi poate sá facá mutul sá vorbeascá, sau
surdul sá audá.” Am zis, “Eu Âäi cer, ân Numele Fiului Táu,
conform cu Cuvàntul Sáu; care zice, sá-Äi cerem orice, ca un
Creãtin credincios, ‘cereäi orice’ ân Numele Lui, la Tatál, aceasta
vá v-a fi dat.” Am zis, “Acum eu cred Cuvàntul Lui, ãi eu cer ca
duhul surd ãi mut sá páráseascá copilul,” ân felul acela.
67 Ãi eu am bátut din palme aãa. [Fratele Branham bate din
palme o datá_Ed.] Ãi el s-a ântors ãi a privit ân jur. El âãi äinea
urechile ân sus aãa. Ãi acolo era el, putea vorbi sau sá audá aãa
de bine ca oricare din audienäá, ân felul acela.
68 Ei bine, aceea a ânceput-o! Urmátorul, apoi tu nu
puteai^Ei au trebuit sá má ducá afará. Acolo nu este cale. Ãi
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ei doar^Ei mi-au tras pantofii jos, aproape, hainele de pe
mine. Armatele nu-i putea äine ânapoi. Miliäia, gárzile, nu-i
puteau äine ânapoi. Ei alergau, adevárat, sá rupá acea linie de
gárzi, ân felul acela. Ei s-ar fi ânchinat äie, vedeäi, dacá ei_dacá
ar fi putut. Ei nu ânäeleg. Nu conteazá càt de mult âncerci sá
ajungi la ei, ei nu ânäeleg.

69 Urmátorul a fost un om, ân seara urmátoare, a fost un om
care a fost orb, oh, de vreo douázeci sau treizeci de ani, un
ânchinátor la soare, privind la soare pàná cànd i s-au dus ochii.
Era ân felul acela, privind drept ân soare, pàná cànd a fost total
orb. Nu a vázut de douázeci sau treizeci de ani. El s-a
ântàmplat sá fie urmátorul, croindu-ãi calea, sá ajungá acolo
sus, ân seara urmátoare.

70 Eu am zis, “Acum, care este ultima seará?” Dupá ce am
terminat, tu de-abea cá mai puteai auzi, ânäelegeäi. Ei erau
doar peste tot, fiecare religie ãi lucru. Eu am zis, “Càäi din voi
acum vor sá accepte pe Domnul Isus Cristos?” Vedeäi. Ãi tot ce
a putut fi vázut, a acceptat pe Domnul Isus Cristos ca Salvator
personal, peste tot. Ãi_ãi, desigur, tu nu puteai^Unde am
putut vedea, dupá cum eu nu puteam vedea prea mult.

71 Noi nu puteam avea una ân aer liber, ploile curgeau, ãi
lucruri ca acelea. Ãi doar oameni acolo ãi tu nu puteai ajunge
la ei. Ãi, oh, era cea mai ânduioãátoare priveliãte pe care aäi
vázut-o vreodatá. Ãi_ãi ei âncá veneau pe drumuri ãi lucruri,
trágànd o caprá bátràná ânainte, voi ãtiäi, sau una alta de felul
acela, âncercànd sá ajungá la adunare.

72 Ãi apoi ân seara cànd orbul, eu am zis, “Acum care dintre
dumnezeii voãtri poate sá-i dea vederea?” Am zis, “Iatá unul
din proprii voãtri ânchinátori, deãi superstiäie, i-a luat vederea,
uitàndu-se la soare.” Am zis, “El se ânchiná la soare pentru cá
el ãtie cá este ceva fiinäá creatá care este creatá, fiind creat,
ceva creaturá care a fost creatá, ceva.”

73 Dar, am zis, “Tocmai Creatorul care a creat soarele, a creat
ochii ân acest om; vedeäi, acelaãi Unul.” Ãi am zis, “Acum, dacá
El vrea, Dumnezeu âi va da vederea; ânainte de a vá mai
ântreba, càäi dintre voi vor accepta pe Domnul Isus Cristos ca
Fiul lui Dumnezeu, cel rástignit?”

74 Ei nu au putut ânäelege cum cá acel Om sfànt a putut
vreodatá, fiind ceea ce noi spunem, Creãtinii zic, cá a murit. Eu
am zis, “Motivul cá El a trebuit sá moará era sá ia la o parte
pácatele noastre.” Am zis, “El nu a fost a treia Persoaná, sau a
doua Persoaná. El era aceeaãi Persoaná, ântrupatá pentru ca sá
ia la o parte pácatul nostru.” Am zis, “El, El a trebuit sá viná ãi
sá facá^”

75 Ãi eu le-am dat mica poveste care am predicat-o aici, ân
seara dinainte ca eu sá plec, despre albiná, ãtiäi, cum ânäeapá
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ea, apoi âãi lasá acul, ãtiäi, ãi ea nu mai poate sá ânäepe. Ãi
trebuia sá fie carne umaná, pentru_pentru albina moräii sá
ânäepe, pentru cá moartea nu este ân suflet. Moartea este ân
spir-^ân trup. Astfel acesta trebuia^Dumnezeu a trebuit sá
deviná trup, pentru ca sá ia la o parte boldul moräii. Ãi astfel
atunci cànd^Ei trebuie sá vadá aceea, ãtiäi, cáci acolo sunt
multe insecte ân India, ãi ei erau_ei erau^

76 Eu am zis, “Acum priviäi. Dumnezeu poate, tocmai
Creatorul^Acest om, ân superstiäia lui, privind la soare,
âncercànd sá afle milá pentru sufletul lui, cáci el ãtie cá el
trebuie sá meargá undeva cànd el moare, de aici.” Eu am zis,
“Deãi acolo, ochii lui s-au stins; ãi prin neãtiinäá el a fácut
aceasta. Dar tocmai Creatorul care a fácut soarele la care a
privit el, poate sá-i facá vederea ânapoi ân ochii lui.”

77 Eu am zis, “Ai vrea tu, domnule, sá accepäi pe Domnul
Isus Cristos ca Salvatorul táu, ãi sá páráseãti toäi idolii ãi toate
celelalte, ãi sá-L slujeãti atàt càt vei trái? Dacá tu vrei, ridicá-
äi màna? Ãi sármanul bátràn ãi-a ridicat màna tremuràndá.
Toäi acolo doar poartá numai o bucatá de hainá la coapse ân
jurul lor, ãtiäi. Ãi el ãi-a ridicat màinile, cá el ar vrea.

78 Ãi ei niciodatá nu ãed cànd sunt la bisericá.
Niciodatá^Ei niciodatá nu au scaune sau nimic. Ei doar se
culcá jos, sau ãed jos, sau cad jos, sau se ângrámádesc unul
peste altul, orice pot ei. Vá puteäi imagina cum ar fi. Tot aãa
de departe càt puteäi vedea, voi ãtiäi, oamenii sunt ân felul
acela.

79 Ãi astfel eu m-am rugat la Domnul cel bun sá-i dea
vederea. Ãi acolo, prin harul lui Dumnezeu, acel om orb total,
lacrimile au ânceput sá-i curgá ân jos pe faäa lui zbàrcitá ãi pe
barbá, ãtiäi, barbá albitá, curgànd ân jos aãa. Ãi el a ânceput sá
strige ceva ân propria lui limbá. Ãi fiecare a ânceput sá äipe. Ãi
aici el a mers umblànd afará pe acolo, atingànd pe fiecare ân
felul acela. El putea vedea, un om care a fost orb.

80 Acum, Fratele Cox ãi ei, má gàndesc, cá el ãade ân spate. El
poate sá vá arate scrisori de adeverire, despre aceste lucruri
care au venit din India, ãi ar dura mult, mult, mult.

81 Dar ân felul cum am avut-o noi, eu_eu nu am putut sta.
Este^eu nu vád cum de am avut cinci seri ânáuntru. Dacá nu
ar fi fost pentru báiatul meu acolo ânapoi, Billy Paul, ãi
ajutorul lui Dumnezeu, eu nu ãtiu cum aã fi fácut-o vreodatá.
Billy a stat làngá mine. Ãi el_el m-a trecut dincolo, a âncercat
sá má treacá. Ãi oamenii aceia, ãtiäi, aceea este^Ãi ei sunt
foarte timizi. Ei nu vor sá ráneascá nimic, sau nimic. Ãi voi
doar trebuie sá mergeäi acolo, vedeäi, cáci voi ajungeäi zdrobiäi
sub muläime, ãi noi_noi nu am ãti, ãtiäi. Aceasta doar v-ar
cálca de moarte. Vedeäi, doar trebuie sá treci prin aceea.
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82 Astfel, ei bine, eu sunt iaráãi ânapoi acasá, prin harul lui
Dumnezeu. Eu aã putea spune mai multe, dar este timpul ãcolii
Duminicale. Eu nu vreau sá iau timpul de predicare a
Cuvàntului ântr-o vorbire despre misiune.

83 Orice pachet de “ângrijire” ce aveäi, ãi voi vreäi sá luaäi
sfaturi, trimiteäi-l ân India. Eu nu sunt nimic âmpotriva
Germaniei; ei sunt oameni buni, sau âmpotriva acestor alte
popoare. Dar, frate, sorá, noi doar le trimitem materiale acolo
sá-i construim, ãi apoi sá avem un alt rázboi cu ei, vedeäi. Asta-
i adevárat. Sá le trimitem altundeva unde ântr-adevár este
nevoie sá fie, vedeäi. Dacá aveäi ceva de trimis, trimiteäi-le ân
India. Ei sunt aceia ân nevoie. Ãi sáraci, analfabeäi; ei au
resurse naturale, dar nu au inteligenäa sá ãtie cum sá le
dezvolte. Singurul lucru pe care-l ãtiu este sá cerãeascá, ãi
aceea este ce fac ei.

84 Ãi ei urmau sá má ducá pe o^Voi ãtiäi càt de bine âmi
place sá vànez. Ei urmau sá má ducá la o mare vánátoare de
tigri bengali acolo sus, pe cheltuiala lor. Eu am spus, “Faceäi-
mi un favor. Luaäi aceiaãi bani pe care aäi vrea sá-i cheltuiäi
pentru aceea, ãi hrániäi-i pe oamenii aceia sáraci de acolo. Eu
voi merge acasá fárá aceasta, vedeäi. Asta-i adevárat, cáci
eu_eu pot avea vànátoarea altundeva, vedeäi.”

85 Dacá aveäi vreodatá ceva haine vechi, orice care vreäi sá le
trimiteäi acolo, trimiteäi-le la India. Vedeäi? Eu aproape am
cálátorit ân toatá lumea acum, ãi eu_eu_eu ãtiu despre ce
vorbesc. Ãi, ca un frate Creãtin, India este ân nevoie.

86 Acum, am venit acasá, am âmplinit tot ce mi-a spus
Domnul sá fac, atàt de mult din càte ãtiu, dupá cea mai buná
cunoãtinäá a mea. Aceastá sáptámàná care urmeazá, eu am sá
vá spun ceva lucru mic ce s-a ântàmplat.

87 Eu am avut prànz cu guvernatorul. Ei urmau sá-mi dea
ceva orez vechi acolo, cu picioare de oaie gátite ân el, ãi
asezonat cu ulei de másline. Vá puteäi imagina, aãa de searbád
càt putea fi. Eu^m-a fácut aãa de bolnav eu de abea am
putut sá o suport. Am fost aproape gata sá vomit. Guvernatorul
a privit dincolo ãi a zis, “Domnule, eu cred cá sunteäi bolnav.”

88 Ãi eu am zis, “Oh,” am zis, “má gàndesc cá màncarea este
puäin diferitá.”

89 Cànd noi am ajuns la hotel, acolo a fost doctorul particular
al guvernatorului, aãteptànd dupá mine. A zis, “Eu vreau sá vá
examinez.” A zis, “eu sunt doctorul particular al
guvernatorului.”

Am zis, “Oh, eu sunt ân ordine.”

90 Ãi astfel el a ânceput, desigur, ca un domn, cumva, el a
pornit sá má vadá peste tot. Ãi el a zis, “Eu cred cá sunteäi ân
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ordine.” A mers totul ân ordine pàná cànd mi-a luat tensiunea
de sànge. El s-a uitat ânapoi la mine, zicànd, “Nu sunteäi
grozav de obosit?”
91 Am zis, “Da, domnule.” Eu am ânceput sá-i spun de
efectele care le-au avut adunárile, viziunile acelea, ãtiäi,
pátrunzànd ân ele.
92 Zicea, “Eu nu ânäeleg cum tráiäi dvs.” Zicea, “Eu nu vreau
sá vá alarmez, dar,” a zis, “tensiunea dvs. de sànge este cam
aãa de scázutá càt poate fi.” El a zis, “Nervii dvs. sunt aãa de
slabi, âncàt nu vá va pompa sàngele sus.” Ânäelegeäi? Zicea,
“Tensiunea de sànge vá este periculos de scázutá.” Zicea,
“Pàná cànd veäi mai fi aici?”

Am zis, “Oh, mai am âncá douá adunári.”
93 El a zis, “Ei bine, eu vá sfátuiesc sá vá ântoarceäi ân
America càt de curànd e posibil, ãi sá luaäi un doctor foarte
bun sá vá viziteze” a zis el, “pentru cá eu v-aã sfátui sá nu mai
aveäi adunári pentru o vreme.” Ânäelegeäi? Eu i-am spus cum
era aceea. Desigur, el a numit-o “dimensiuni,” voi ãtiäi,
izbucnind de la una la cealaltá.
94 Eu am zis, “Ei bine, domnule, cànd eu má duc acasá,” am
zis, “eu am promis poporului American cá, eu le-am dat
adunári, de acum ânainte nu va mai fi aãa.” Am zis, “Ei^Eu
doar má voi ruga pentru oameni.” Vedeäi?
95 Ãi, pentru cá, eu vád cá aceasta_aceasta nu ia efect aãa
cum ar trebui. Má uit la fratele meu, Oral Roberts, ãi la unii
dintre oamenii aceia de acolo, care au adunári, ãi chiar obäin
mai muläi oameni salvaäi, aici ân America, decàt obäin eu. Este
doar ceva ce cred eu cá am folosit greãit, un mare dar Divin, a
unui dar profetic, ãi l-am folosit ântr-un fel de vindecári
Divine. Ãi eu nu cred cá aceea a âncurajat pe Dumnezeu, sau l-
a determinat pe Dumnezeu sá se gàndeascá aãa de mult la
mine, ân a face astfel, pentru cá nu ar avea un astfel de efect.
96 El niciodatá nu mi-a spus despre poporul acela, ãtiäi. El a
spus cá s-a fácut odatá. El l-a reprezentat chiar pe Moise, ân
acelaãi fel. Moise a mers jos ân Egipt ãi a ânfáptuit minunile lui,
o datá. Aceea a stabilit-o. El ãi-a luat màna, ãi a vindecat-o de
leprá; ãi a transformat toiagul ântr-un ãarpe, ãi ânapoi ântr-un
toiag, ãi aceea a stabilit-o pentru totdeauna.
97 Ãi má gàndesc, dupá zece ani de traversare a Americii,
ânainte ãi ânapoi, ãi venind prin fiecare oraã, oamenii ânäeleg cá
este Adevárul acum, ânäelegeäi. De data aceasta, este sá má rog
pentru oameni, ãi aceea este ceea ce eu intenäionez sá fac.
98 Eu am fost foarte_a fost foarte plácut. Voi ãtiäi cá eu vá
iubesc oamenilor. Ãi eu vá iubesc cu dragoste nemuritoare, ãi
Dumnezeu ãtie asta. Eu a trebuit sá fiu ân izolare. Acolo sunt
oameni, prin aceastá_aceastá Americá, cu care mi-ar place sá
dau màinile, ãi am dorit sá o fac ân adunári. Eu nu am putut,
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vedeäi. Voi nu ãtiäi ce efect are viziunea aceea la tine. Doar
imediat ce stai ân faäa persoanei, acolo este, vedeäi. Ãi eu doar
nu o spuneam oamenilor, uneori, dar acolo este ea ânaintea
persoanei. Eu am aflat lucruri, la oameni, aã dori sá nu le fi
ãtiut. Oameni care sunt sá fie prietenii mei, ãi âncá, tu ai ãti cá
aceea era greãit. Dumnezeu ar veni jos acum ãi mi-ar permite,
eu v-aã putea spune lucruri care v-ar surprinde.

99 Ãi acolo eu am ântrebat pe Duhul Sfànt, dacá El vrea, ceea
ce El mi-a spus^eu L-am ântrebat dacá El má va lása numai
mai ântài sá má stabilesc ânapoi la un loc unde am fost atunci
cànd am plecat de la tabernacol. Doar ânapoi acolo, ãi sá má lase
sá má liniãtesc, âncàt, cànd eu stau ânaintea poporului, sá nu fie
viziune. Aceasta sá fie ca eu sá pot vorbi cu fratele ãi sá nu-i vád
starea. Chiar atunci doar sá ofer rugáciune pentru el, ânäelegeäi,
ãi sá fiu ca^Eu am cerut lui Dumnezeu sá facá asta.

100 Eu am venit acasá. Ãi eu ãtiu, ân aceastá sáptámàná, cá
nimeni nu a fost pe acasá. Este un lucru bun. Eu am fost vreo
cinci zile sus acolo, nici nu m-am putut miãca. Eu_eu am fost
ântr-un loc, m-am ridicat, se párea cá oasele má dureau, ãi
totul. Desigur, acea schimbare ân jur, exact unsprezece ore ãi
jumátate, diferenäá, ântre Bombay ãi aici. Chiar acum este cam
timpul ca eu sá, oh, eu_eu deja sá fi dormit cu o orá sau douá
ân urmá, vedeäi; astfel este timpul nopäii, ãi doar s-a schimbat
ân jur. Ãi apoi acea tensiune slabá de sànge a mers aãa jos de
tot, ãi eu doar cu greu má puteam ridica ãi apleca ân jos. Asta-i
tot. Eu mi-am adus-o asupra mea, âncercànd sá má muncesc
peste másurá. Astfel, acum, eu am venit ânapoi acasá, prin
harul lui Dumnezeu.

101 Ãi acum, aceastá sáptámàná care vine, eu má duc departe,
doar sá stau un timp, douá sau trei sáptámàni, de unul singur;
sá stau singur, sá má rog, mai ântài. Eu am sá má duc la
vànátoare, dacá va voi Domnul. Dar ânainte de a face aceea,
aceasta urmeazá sá fie, eu voi merge cu càteva zile ânainte de
sezon ãi aãa mai departe. Eu voi merge sus ân Colorado. Eu
vreau sá stau cel puäin douá sau trei sáptámàni, sau poate mai
mult, doar sá fiu singur cu eul meu adevárat singuratic, ãi sá
spun, “Dumnezeule, iatá-má.”

102 Eu pot veni jos ãi sá-i cer D-lui Mishler pentru o slujbá din
nou, D-ul Mishler, ânapoi la Compania Serviciului Public.

103 Eu am_eu am âmplinit ce mi-a spus El sá fac. Ãi eu stau la
tabernacol, ân aceastá dimineaäá, tocmai ân felul cum am plecat
cu zece ani ân urmá. Eu nu am manager. Managerul meu a
demisionat cànd cáldura era ân toi. Eu nu am nici un manager.

104 Báiatul meu pleacá. Ãi báiatul meu, care ãade acolo ân
spate, se duce la Armatá. El a fost prietenul meu. El a stat
làngá mine.
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105 Unii din ei ântotdeauna s-au certat cu mine, “De ce âl iei tu
pe Billy cu tine?”
106 Dacá aäi fi ãtiut numai cum l-am purtat pe báiatul acela pe
braäul meu cànd el era un bebeluã sugaci, fárá mamá. Eu am
äinut sticla lui sub capul meu noaptea, fárá foc ân casá sá-i äin
sticla caldá, ãi l-am hránit. El a fost tovaráãul meu, tot drumul
âmpreuná. Noi vom muri ân felul acela, dacá va voi Dumnezeu.
107 Probabil se duce la Armatá imediat; el a primit hàrtiile ieri
sá-ãi facá decizia, dacá el vrea ca voluntar sau_sau sá fie
recrutat. Ei bine, eu nu-l voi avea.
108 Ãi apoi eu_eu sunt singur, dar nu singur, vedeäi. Existá
Unul Care m-a adus de la mama mea, Care m-a hránit, Care m-
a purtat prin aceste âncercári adànci. Harul Lui m-a adus sigur
pàná aici. Eu má âncred ân Acela sá má poarte pàná la capát. Ãi
eu am ajuns la un punct unde eu am^
109 Eu vreau sá cer bisericii âncá un lucru ânainte de a lua
vreun loc sá studiem ân Scripturi, acela este, ca voi sá vá rugaäi
pentru mine. Eu am dezvoltat un spirit critic, ãi acela se aäine
la mine. Am spus soäiei mele, ieri, de prima datá. Ceva s-a
ântàmplat acum, ãi eu ãedeam ân curte, ãi i-am spus. Ea mi-a
amintit, ãi eu i-am spus despre aceasta. Am zis, “Scumpo, eu
am ajuns la un punct âncàt am devenit critic al oamenilor.” Eu
nu vreau sá fiu^Cine_a cui e treaba asta? Nu este a mea. Ãi
Dumnezeu este Acela, sá critice, nu eu.
110 A existat o femeie, care a mers acolo, D-na Dowd. Eu nu
ãtiu dacá aäi auzit vreodatá de ea sau nu. Oh, aãa o dizgraäie a
fost aceea ân India! Acela-i motivul cá noi nici mácar nu
puteam avea adunárile noastre ân aer liber. Ea a ajuns acolo ãi
a âncercat sá ia oferte de la oameni. Ãi_ãi_ãi pentru cá ei nu
voiau sá-i dea rupiile lor puäine^
111 O femeie micá sáracá care are un serviciu, cárànd mortar
pe vàrful capului ei, sus pe scári ãi lucruri ca acelea, de la ora
cinci la ora zece, càãtigá o rupie pe zi, douázeci ãi unu de cenäi,
ânäelegeäi. Ea trebuia sá lucreze greu sá-ãi pástreze acel
serviciu. O femeie intrànd ân námol páná la genunchi, ãi aãa
mai departe, sármanele femei bátràne, sá aibe grijá de copilaãii
ei ãi aãa mai departe; o rupie, douázeci ãi unu de cenäi.
112 Ãi acolo se certa cu oamenii aceia, ãi lua acele rupii ãi le
schimba ânapoi ân bani Americani! Ãi ei au zis, “Tu vii sá iei ce
avem noi, nu sá ne ajuäi.” Vedeäi, “voi oamenilor”!
113 Ei nu au trebuit sá-mi dea un bánuä, sá merg acolo sau sá
vin ânapoi, sá-mi plátesc cheltuielile, sá plátesc toate costurile
auditoriului, toate chitanäele de hotel, totul. Ãi apoi tot ce mi-a
rámas, i-am dus pe stradá, nu sá-i dau la vreo societate. Eu i-
am luat afará ãi i-am dat la sármanii oameni care mor de
foame. Acolo au mers banii voãtri. Acolo au mers banii voãtri.
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[Adunarea se bucurá_Ed.] Aceea este exact, din càte ãtiu eu
mai bine, ce am putut sá o fac eu ânsumi. Eu aã fi dorit numai
sá fi avut mai mult, cu ce sá o fac.
114 Acum, dar, acum, fratele meu, sorá, aceastá femeie a
ânceput sá adune oferte, ãi se certa cu ei. Ei au zis, “Tu ai venit
sá iei ce avem noi, nu sá ne ajuäi. M-am gàndit cá ai venit sá ne
ajuäi.” Ea se presupunea a fi o vindecátoare Diviná.
115 Ea a fost supáratá pe mine, cànd am fost acolo la Coasta de
Vest. “Howard,” ea a zis, “Aã vrea sá-l vád pe tatál táu.” Ea s-
a cásátorit cu ceva om de-acolo jos ân Egipt, sau ceva. Zicea,
“Eu má duc la India, de asemeni.”
116 A zis, “Ei bine, doamná, cànd acea ungere este peste el, noi
^oamenii doar nu vin pe acolo.”
117 A zis, ea a zis, “Spune-i cá eu sunt D-na Dowd!” Ãi a zis,
“Cànd eu má duc ân India ânaintea lui, eu voi avea situaäia sub
control la timpul cànd el ajunge acolo.” Zicea, “Adunárile mele
sunt mai mari decàt cum a avut el vreodatá, oricum.” Ei bine,
asta-i adevárat, putea sá fie, vedeäi. Eu nu ãtiu.
118 Dar sá gàndeãti, cá ea a avut-o sub control, pàná la un
punct âncàt tu nici nu puteai sá ai o adunare ân aer liber. Asta-i
ceea ce era. Ãi ei_ei au ânceput o revoltá, ãi ea s-a ridicat acolo
ãi a zis, “Voi draci negri, ce sunteäi!” Zicea ânainte aãa. Ãi ei au
âncercat sá o facá sá iasá afará, ãi ea nu a vrut sá o facá. Ãi
cineva a lovit-o cu o cárámidá ân cap, ãi ei au dus-o afará.
Astfel ei, atunci, au dus-o afará din äará. Ea a mers jos ântr-o
altá äará acolo, ãi Baron Von Blomberg a trebuit sá meargá jos
sá se ântàlneascá cu regele, ãi lucruri, sá o scoatá afará de
acolo, sá o fereascá de un masacru. Astfel atunci, astfel ei^
Acolo a fost, ãi eu privesc la aceea ãi critic aceea.
119 Am venit ânapoi, ãi primul lucru care mi s-a pus ân màini a
fost The Voice of Healing, [Glasul Vindecárilor_Trans.] ãi am
vázut acest miting al lui A. A. Allen ãi am vázut càt de
nescriptural este aceea. Atunci eu o critic, vedeäi, “Oh,
Doamne,” má gàndesc. Dar priviäi la sármanii oameni, oameni
iubitori, sunt acolo afará care urmeazá aceea, vedeäi, mergànd
cu el, ãi oameni cinstiäi cu inima.
120 Má uit ân jur ãi vád celelalte lucruri care se desfáãoará, ãi ân
aceea eu_eu âncep sá critic ân inima mea, vedeäi. Ãi eu nu
vreau sá ajung ân felul acela. Dacá eu fac asta, eu voi pierde
favorul cu Dumnezeu. Vedeäi? Ãi singurul lucru^
121 Ãi má uit la Americani ãi vád felul; privesc la femei, cum se
âmbracá ele; ãi privesc la bárbaäi; cum acäioneazá ei; ãi cum
beau ei, ãi ânjurá, ãi fumeazá, ãi mestecá, [bágáu_Trans.] ãi
pretind a fi Creãtini, âncàt âmi face greaäá. Cànd vád ce este
cealaltá parte, ãi vád aceasta; atunci privesc ântre, gàndesc, “O
Dumnezeule!” Dar ascultaäi aceasta, a cui bátálie este aceasta?
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Dumnezeu a zis, “Lásaäi neghina ãi gràul sá creascá âmpreuná.
Ângerii vor veni ãi le vor separa la sfàrãitul timpului.” Acesta
nu sunt eu.
122 Deci voi ajutaäi-má, aãa cum stau aici, cu màna mea sus, la
amvon, ajutaäi-má sá nu critic pe nimeni. Ãi ajutaäi-má, ca
Dumnezeu sá-mi dea un duh ân inima mea, ca, ân loc sá-i critic,
eu sá-i iubesc, oricum, ãi sá merg ânainte.
123 A fost doar o mácinare constantá, ãi o mácinare, ãi o
mácinare. Âncàt, eu sunt doar om. Puterile mele mintale se
sfarmá aãa, vedeäi. Ãi eu trebuie sá merg la o parte, pentru ceva
odihná.
124 Ãi de aceea má duc eu de o parte, sá stau singur, sá má rog
ca Dumnezeu sá ia simäul acela critic de la mine, ãi sá má
ânmoaie. Acum, eu aã putea merge ãi acäiona aãa, dar aceea nu
ar veni din inima mea. Ãi atunci eu aã fi un fáäarnic, destul de
sigur, vedeäi. Eu vreau sá viná din inima mea, cá eu ântr-
adevár am iubire pentru acei ce nu sunt iubitori. Aceea a fácut
Isus. Cànd eu am fost critic, cànd eu am avut nevoie sá fiu
criticat, ãi totuãi, El âncá má iubeãte, oricum. Deci acela-i felul
cum vreau sá fiu. Rugaäi-vá pentru mine.
125 Sper sá vá vád din nou, cam prin noiembrie, poate vin
ânapoi ãi äin o trezire aici la tabernacol ânainte ca noi^
126 Astfel, acum, iatá un lucru pe care l-am fácut, am cerut
aceasta. Âncá un lucru. Eu am^nu vreau sá am slujbe pentru
bolnavi, nu mai mult decàt numai prin batiste, sau aãa mai
departe. Eu âncerc sá má ândepártez de acea viziune, vedeäi. Ãi
ân special aãa cum sunt acum de slab, ãi sá merg sá stau ân faäa
oamenilor, ei bine, atunci voi âncepeäi aceea, acea viziune vine
ânapoi. Aã vrea sá plec la o parte ãi sá má liniãtesc pàná unde
eu pot sá vin ânainte ãi sá am o adunare diferitá. Voi vá veäi
ruga pentru mine, nu-i aãa? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Ãi, apoi,
ãi eu sunt_eu má rog, ân_ân poãtale, ãi trimit batiste ãi lucruri
la bolnavi ãi suferinzi_suferinzi.
127 Dar cànd oamenii má cheamá pentru rugáciune, eu âi
ândrept la Fratele Neville, sau cineva din restul din ei, sá
meargá sá se roage.
128 Deoarece, cànd eu stau ânaintea persoanei, aceea má scuturá
drept ânapoi ân aceasta din nou, vedeäi. Ãi eu vreau sá má dau la
o parte de aceasta, astfel eu sá pot sta jos, zicànd, “Acum,
Doamne, doar la voia Ta. Oricànd vrei Tu ca eu sá ãtiu ceva, Tu
sá-mi faci cunoscut. Ãi eu o voi pástra secret pentru mine, dacá
Tu nu-mi vei spune sá o spun.” Vedeäi ce vreau sá spun? Ãi apoi
sá merg acolo afará ãi sá má rog pentru bolnavi, ãi sá schimb
slujba mea ân ântregime. Eu pot avea adunári mai lungi, adunári
mai bune, ãi tot ce eu aveam, decàt am putut ânainte.

Domnul sá vá binecuvànteze acum, ân timp ce ne plecám
capul.
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129 Tatá Ceresc, noi Âäi muläumim, ân aceastá dimineaäá,
pentru timpul de vorbire de misiuni, ãi cum cá Tu ne-ai
binecuvàntat ãi ne-ai ajutat. Ãi de càte ori m-am gàndit, cànd
valurile se rostogoleau ânalte, ãi marile âncercári erau ân toi, voi
mai fi eu vreodatá iaráãi ânapoi acasá. Dar, aici, iatá-má din
nou, Doamne, Tu ântotdeauna má aduci ânapoi. Eu Âäi
muläumesc pentru aceastá bisericá, pentru pástorul ei, pentru
oamenii ei. Binecuvànteazá-ne.
130 Iar acum, Tatá, ân aceastá dimineaäá, eu^inima mea
priveãte dincolo cátre India, ãi má gàndesc, zácànd acolo afará
pe strázi, ân aceastá dimineaäá. Toäi jos de-a lungul pe
marginea acelui äárm, acolo jos ân colibele acelea mici, acolo
jos, acei sáraci, flámànzi, ânfometaäi, oameni needucaäi; fárá sá
cunoascá pe Domnul Isus, ânchinàndu-se la un fel de
superstiäie sau un idol. Apoi, Tatá, càt de muläumitor sunt eu
sá ãtiu cá Tu m-ai lásat sá Te cunosc; a cunoaãte, este Viaäá.
131 Acum eu Te rog ca sá má ajuäi. Ia duhul critic de la slujitorul
Táu, Doamne. Dumnezeule, eu nu vreau sá^Dacá oamenii
sunt greãiäi, Tu sá fii judecátorul, Doamne. Lasá-má doar sá
iubesc, oricum. Vrei Tu, Tatá? Dacá femeile se âmbracá greãit, ãi
se folosesc greãit pe ele ânsele ãi devin prostituate, ãi naäiunea
noastrá se scufundá, cum pot eu schimba istoria atunci cànd Tu
ai vorbit-o, Doamne? Dar má rog ca Tu sá má ajuäi, ãi lasá-má sá
fiu iubitor ãi bun, ca eu sá pot fi slujitorul Táu ãi sá fac voia Ta.
Aceste lucruri le cer eu, Tatá, pentru slava Ta.
132 Acum binecuvàntá-ne. Ãi aãa cum mi s-a cerut sá ânváä
Cuvàntul, puäin. Tatá, doar dá-ne un mic mesaj acum, ca
Cuvàntul sá poatá sá meargá ânainte, pentru ca aceasta sá fie o
zi mare pentru noi. Noi o cerem ân Numele lui Isus. Amin.
133 Ân ordine. Acum este unsprezece fárá un sfert. Este corect?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ei bine, putem noi avea vreo
treizeci ãi cinci de minute? Va fi asta ân ordine, ãi noi vom ieãi
pe la unsprezece treizeci? [“Amin.”] Acum unde mergem?
134 Eu eram aãezat aici, gàndind despre a ânváäa din Vechiul
Testament. Dar, voi, de obicei eu doar^Tu ajungi ân vechiul
Testament tot timpul. Astfel cineva a zis, “Frate Branham, tu
nu ãtii nimic decàt Vechiul Testament?” Ei bine, este bun.
Cànd eu âl ânváä pe acela, atunci âl voi ânváäa pe cel Nou. Dar
cànd âl ânveäi pe unul, tu le ânveäi pe amàndouá. Vedeäi, ele
sunt amàndouá âmpreuná.
135 Dar sá deschidem acolo ân Noul Testament, pe undeva. Eu
nu ãtiu unde aäi studiat voi toäi, sau nimic. Sá^Eu vá spun,
sá ascultám Sfàntul Ioan. Sá mergem ânapoi la 1-ul din Sfàntul
Ioan, ãi sá âncepem sá citim Sfàntul Ioan. Acum aceea este doar
^Eu doar deschid acolo la acesta. Eu nu ãtiu. Deci noi vom
âncepe doar sá studiem ân Sfàntul Ioan. Este ân ordine cu
fiecare? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Este? Ân ordine, Sfàntul
Ioan, 1-ul capitol.
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136 Ãi acum, poate, aceastá miercuri seara care vine, am
auzit^Eu vreau sá fiu cu voi deseará. Aã vrea sá vin jos ãi_ãi
sá fiu cu voi deseará, ãi apoi miercuri seara, de asemeni. Má
gàndesc cá nu vom pleca ânainte de miercuri, astfel eu voi fi
aici miercuri seara. Eu sunt aproape sigur cá va fi urmátoarea
joi sau vineri, càndva, ânainte ca noi sá plecám. Deci atunci eu
voi fi aici miercuri seara, dacá va voi Domnul, pentru slujbá.
Iar acum noi vrem sá_sá ânváäám ceva, poate, miercuri seara,
cu voia Domnului.
137 Zi-i Frate Fleeman, aceea este o idee buná, doar dá-äi
haina jos acum ãi simte-te acasá.
138 Are cineva ceva âmpotriva cuiva? Dacá aveäi, ridicaäi-vá
màna ãi mergeäi la ei. Acum, sá facem aceasta o mare
sárbátoare veche de dragoste, ân aceastá dimineaäá. Ce spuneäi
voi? Fiecare, ãi orice aveäi, dacá persoana nu este aici, sá
spunem, “Doamne Isuse^” Sá o punem sub Sànge chiar
acum, ãi, de astázi ânainte, “Eu nu má voi mai gàndi la
aceasta.” Doar sá mergem, ãi totul sá ânceapá din nou acum.
139 Oh, dacá voi aäi ãti mácar càt_càt de fericiäi ar trebui sá fiäi.
Ân toate religiile din lume, sá le vedeäi, pe fiecare, tot aãa de fárá
fund càt pot fi. Ãi numai una este adeváratá, aceea este
Evanghelia Domnului Isus Cristos. Nu conteazá, dacá ea vine de
la biserica Metodistá, biserica Baptistá, biserica Prezbiterianá,
Domnul Isus Cristos este corect. Amin. Vedeäi, nu conteazá de
unde vine ea, Creãtinismul ântrece ân strálucire. Este singurul
lucru care are o temelie la el, de fapt. Alte lucruri^Jertfa de
Sànge a Domnului Isus Cristos este singura speranäá a lumii.
140 Acum, eu am vázut religiile lor. Am vázut idolii lor. Am
vázut superstiäiile lor. Am vázut zeii lor ãi toate, ãi fiecare
^Eu le-am studiat, ãi am studiat_Koranul, prin tot ce ãtiu eu
sá studiez. Ãi cum ei, fiecare párticicá, ãi au devenit superstiäii.
Ãi aceasta vá face doar sá apreciaäi, aãa de real, oh, cá Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este singura speranäá a lumii. Ãi El
este Singurul care a ânviat vreodatá din moräi. Ãi noi putem
dovedi cá El a ânviat din moräi, ãi El tráieãte astázi. Amin. Oh,
Doamne, Frate Neville! Tu nu ãtii càt de fericit sunt sá fiu un
Creãtin! Oh, voi ar trebui sá fiäi aãa de fericiäi!
141 Acum aceastá mare Evanghelie a Sfàntului Ioan aici,
conform cu Sfàntul Ioan. Ioan a fost cel preaiubit. Noi credem
cá acest Sfànt Ioan a fost cel_cel preaiubit care s-a sprijinit pe
pieptul lui Isus, ãi_ãi aãa mai departe. El a tráit sá fie cel mai
vàrstnic dintre apostoli, sau a tráit mai mult decàt oricare din
restul lor. Ãi el_el^
142 Petru a fost rástignit cu capul ân jos, cu picioarele ân sus.
Andrei a fost rástignit cu màinile ântr-o parte, ân acest fel, ãi
bátut ân cuie. Am vázut acolo jos unde ei l-au decapitat pe
Sfàntul Pavel, acolo la Roma.
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143 Pái, eu am càteva, oh, eu_eu voi âncerca sá aduc aceea data
urmátoare cànd voi veni, fotografiile despre tot acel martiraj ãi
fiecare lucru, ãi daäi ca hraná leilor, ãi aãa mai departe. Eu am
tot marele dosar. Eu âl voi aduce jos, ãi voi pune una pe un
stàlp, ãi una pe celálalt, aãa mai departe, aãa ca voi sá le puteäi
vedea ãi sá le priviäi, toate ân Englezá.

144 Observaäi, oh, ce priveliãte care frànge inima, unde ei au
táiat capul Sfàntului Pavel acolo, ãi l-au aruncat afará ân
canal, ãi l-au lásat^m-am gàndit, oh, Doamne, securea nici
mácar nu i-a atins capul pàná cànd el a fost ân Slavá. Amin.
Nu-i de mirare, cá el a stat acolo ân celula aceea, cànd a scris,
“O moarte, unde âäi este boldul? Mormàntule, unde âäi este
biruinäa? Dar muläumiri fie lui Dumnezeu, Care ne dá biruinäa
prin Domnul Isus Cristos.” El a scris, a zis, “M-am luptat o
luptá buná. Mi-am sfàrãit alergarea, am äinut credinäa. De
acum ânainte existá o coroaná a neprihánirii care má aãteaptá;
pe care Domnul, Judecátorul cel drept mi-o va da ân Ziua
aceea.” Oh! Pái, aceasta vá face sá vá gàndiäi.

Vieäile marilor oameni toate ne amintesc,
Ãi noi putem face vieäile noastre sublime,
Dar despáräirile lasá ân urma noastrá
Urme de paãi pe nisipurile timpului.

145 Acum, Ioan, preaiubitul descoperitor. Ãi, Ioan, existá
càäiva Ioan aici ân Biblie. Dar Ioan, Sfàntul Ioan, acela despre
care vorbim ân aceastá dimineaäá, un apostol al Domnului Isus
Cristos, un misionar trimis de Dumnezeu.

146 Un misionar este “unul care este trimis.” Eu deseori m-am
ântrebat cum cá oamenii astázi spun, “Oh, existá numai
doisprezece apostoli, vedeäi, numai doisprezece.” Voi aäi auzit
asta. Ei bine, ânsáãi cuvàntul ân sine ânseamná, “unul care este
trimis.”

147 Pavel nu a fost un apostol conform cu cei doisprezece. Dar
aäi observat vreodatá, ei l-au ales pe Matia, cred eu cá era, sau
Matia, sá ia locul lui Iuda. Ãi aceea este ce au fácut oamenii.
El^nu se mai aude nimic despre el. Dar Dumnezeu l-a ales
pe Pavel sá-i ia locul, voi vedeäi. Ãi priviäi ce a fácut Pavel!
Vedeäi, aceasta aratá diferenäa ântre alegerea oamenilor ãi
alegerea lui Dumnezeu. Ãi aceea face^âmi dá mult har ân
inima mea cátre lucruri ãi erori, ãi aãa mai departe.

148 Doar am ascultat, cu càteva momente ân urmá, la radio,
acest mare renumit Dr. DeHaan, ânváäátor minunat, Doamne,
un frate drágálaã. Âl iubesc din toatá inima mea; Dumnezeu ãtie
aceea. Doar sá vedeäi cum marii oameni pot face erori! Ãi m-
am gàndit, doar ândatá ce, frate, cum am vázut eroarea pe care
el o fácea, m-am gàndit, “Dumnezeule, eu aã face aceleaãi
lucruri, poate, astfel Tu trecele cu vederea pe ale mele.”
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149 Dr. DeHaan zicea, “Botezul a fost numai o datá ân Biblie.”
Doar am ascultat aãa cum veneam aici la bisericá ân aceastá
dimineaäá. Zicea, “Botezul Duhului Sfànt i-a botezat pe
fiecare dintre apostoli, i-a scufundat ân camerá. Ãi noi suntem
botezaäi prin apá, sá reprezentám aceea. Ãi aceea a fost singura
datá cá ei au fost botezaäi vreodatá cu Duhul Sfànt. Numai o
datá, ân Biblie.”

M-am gàndit, “Oh, Dr. DeHaan!”
150 Pái, cam zece zile mai tàrziu, Filip a mers jos ãi a predicat
la Samariteni. El i-a botezat ân Numele Domnului Isus, numai
cá Duhul Sfànt nu a venit peste ei âncá. Petru a mers jos ãi ãi-a
pus màinile peste ei, ãi ei au primit Duhul Sfànt.
151 Vreo douá luni, sau trei luni, dupá aceea, Petru a fost pe
acoperiãul casei, ãi a avut o vedenie, a mers sus ân^sus la casa
lui Corneliu. Ãi acolo erau toäi stànd acolo, ãi ei erau ântr-un
acord, ãi se rugau. “Ãi ân timp ce Petru a vorbit aceste Cuvinte,
Duhul Sfànt a cázut peste ei, aãa cum a cázut El la ânceput.” Ãi
ei âncá nu au fost botezaäi cu apá, mácar. El a zis, “Poate un om
sá opreascá apa, vázànd cá aceãtia nu au fost botezaäi; au primit
Duhul Sfànt aãa cum am primit noi la ânceput?” Astfel cum
reprezenta acel singur trup mic acolo^Oh, nu, nu.
152 Vreo càäiva ani mai tàrziu, vreo douázeci de ani mai tàrziu,
Pavel a trebuit sá treacá prin coastele de sus ale Efesului, voi
gásiäi anumiäi ucenici. El le-a zis, “Aäi primit voi Duhul Sfànt
de cànd aäi crezut?”
153 Ei au zis, “Noi nu ãtim dacá ar fi vreun Duh Sfànt.”
154 El a zis, “Aäi fost voi botezaäi? Cum aäi fost botezaäi?”

Au zis “Spre al lui Ioan.”
155 A zis, “Ioan a botezat spre pocáinäá, zicànd ca voi sá
credeäi ân Cel ce vine, ân Domnul Isus.”
156 Cànd ei au auzit aceasta, ei au fost botezaäi din nou, cu apá,
ân Numele Domnului Isus. Ãi ân^El ãi-a pus màinile peste ei,
ãi Duhul Sfànt a venit peste ei acolo, vedeäi, ân acelaãi fel cum a
venit El la ânceput. Oh, da! Botezul Duhului Sfànt, botezul ân
apá, existá ântocmai, ãi va fi pàná cànd vine Isus din nou.
157 Dar ce eroare, vedeäi, ce eroare, pentru un mare, ânváäat
deãtept ca acela! Aceasta merge sá arate, cá nu conteazá càt de
deãtept eãti, càt de mult ãtii, tu eãti un om ãi tu vei greãi, tot
aãa de sigur cum e lumea. “Bátália aparäine Domnului.” Asta-i
adevárat.
158 Eu vád lucruri, chiar ân viziuni ãi lucruri pe care Domnul
mi le-a arátat, ãi má ântorc drept ânapoi ãi fac invers. Vá
imaginaäi? Ãi Dumnezeu âmi aratá! Eu am avut-o ân Lisabona.
Am zis, “Doamne, doar sá-Äi iei màna de pe mine, eu nici
mácar nu sunt vrednic sá fiu slujitorul Táu.” Sá vád ceva ce El
mi-a spus, ãi am uitat totul despre aceasta, ãi am mers drept
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sus. S-a ântàmplat. Am gàndit, “Oh, Doamne! Acolo, de ce nu
mi-am amintit aceea.” Vedeäi? Aici, am avut-o scrisá jos, ân
buzunarul meu aici, pe o bucatá de hàrtie, ãi am mers drept
ânáuntru ãi am fácut ceva invers. Vedeäi? Acolo, aceasta aratá
càt de mult un^càt de mult, càt sunt eu de bun, vedeäi voi,
nu^Oh, cel mai ráu dintre toäi, aã fi eu. Cáci, dupá ce
Dumnezeu âäi spune sá faci ceva, ãi tu te ântorci drept ân jur ãi
faci ceva invers, aceea este teribil. Vedeäi?
159 Deci, voi vedeäi, nu conteazá cine este omul, el nu este
nimic decàt o fiinäá umaná. El, el va face greãeli. Deci haideäi
doar sá ne suferim unul pe celálalt, ãi sá facem din càt putem
mai bine. Acela-i singurul lucru pe care-l putem noi. Ân ordine.
160 Ioan, acum, 1-ul verset. Fiecare aveäi Bibliile voastre
deschise? “La ânceput^” Oh, ziceäi, aceasta este buná, nu-i
aãa, cu care sá âncepem?

La ânceput era Cuvàntul, ãi Cuvàntul era cu
Dumnezeu, ãi Cuvàntul era Dumnezeu. (Priviäi!)

Acelaãi era la ânceput cu Dumnezeu.
161 Pái, sá luám ânainte ân jos aici, al 14-lea verset. Eu am
ânváäat despre acesta de aãa de multe ori, ãi m-am gàndit la el.
Priviäi.

Ãi Cuvàntul s-a fácut trup, ãi a locuit printre noi, (ãi
noi am privit slava lui, slava^a singurului náscut
din Tatál,) plin de har ãi adevár. (Priviäi!)

La ânceput era Cuvàntul, ãi Cuvàntul era cu
Dumnezeu, ãi Cuvàntul era Dumnezeu.

Ãi Cuvàntul s-a fácut trup, ãi a locuit printre noi,^
162 “La ânceput^” Acum sá luám ceva foarte^Aici, eu vád
ceva. Ãi Duhul Sfànt trebuie cá a rànduit aceasta sá fie aãa,
vedeäi. Eu vád un lucru mare aici. “La ânceput era Cuvàntul.”
163 Acum, voi nu puteäi merge mai departe ânapoi, mintal
vorbind, decàt la ânceput. “La ânceput,” ânainte de a fi o lume,
ânainte de a fi o stea, ânainte de a fi un soare, luná, orice
altceva, ânainte de a fi vreo creaäie, aceea este “la ânceput.”
Este adevárat? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Acum, atàt de
departe càt putem noi merge, este ânapoi la ânceput.
164 Ãi la ânceput, Dumnezeu era. “La ânceput era Cuvàntul, ãi
Cuvàntul era Dumnezeu, ãi Cuvàntul era cu Dumnezeu. Ãi
Cuvàntul s-a fácut trup, ãi a locuit printre noi.” Apoi, Cuvàntul
era Isus Cristos. Este adevárat? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Oh,
Doamne! Atunci Cine era^“La ânceput era Isus Cristos.”
165 Apoi, ân gàndurile noastre Catolice, despre “Eterna calitate
de fiu,” acolo nu putea fi. Cáci, dacá El era Fiul lui Dumnezeu,
El a trebuit sá aibe un ânceput de timp. El a trebuit sá fie
“náscut jos din,” sá fie un Fiu, (este adevárat?), dacá El era
Fiul lui Dumnezeu.
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166 Oh, noi ne vom ântroduce aici ân vechea Scripturá buná!
Cum eu chiar O iubesc! Doar^Tu te simäi acasá cànd intri ân
Ea, voi ãtiäi. Nu O iubiäi voi? [Adunarea, Amin.”_Ed.]

167 “La ânceput era Cuvàntul, ãi Cuvàntul era cu Dumnezeu, ãi
Cuvàntul era Dumnezeu.” Cuvàntul Ânsuãi era Dumnezeu. “Ãi
Cuvàntul s-a fácut trup, ãi a locuit printre noi; ãi noi L-am
privit, ân slava Tatálui,” vedeäi. Noi am privit Cuvàntul care
era la ânceput, devenind trup aici pe pámànt. Acum, ce lucru
minunat, sá gàndeãti cá Dumnezeu, fácut trup, sá ândepárteze
pácatul.

168 Acum, dacá am putea pricepe superstiäiile lumii, cum se
ânchiná ei ãi vor sá deviná buni. Acum, unele dintre
denominaäiunile lor de acolo, din sectele lor, ei se gàndesc,
“Dacá un om devine foarte bun, el devine un zeu. Ãi, el, el este
un zeu atunci.” Ãi ei se ânchiná lui ca Dumnezeu.

169 Ãi apoi un alt motiv cá ei se ânchiná lui^Aceasta cu greu
poate fi ânváäat ântr-o_ântr-o audienäá amestecatá ca aceasta.
Pentru cá, germenul de viaäá vine din bárbat, vedeäi, ãi ei cred
cá “viaäa zace ân el, ãi Viaäa Eterná, viaäa perpetuá, vine prin
bárbat, de la unul la altul. Noi ântotdeauna am fost aici. Noi
am fost ântotdeauna. Acelaãi duh, s-a mutat iaráãi ãi iaráãi, ân
oameni, vedeäi.” Ãi, de aceea, ei se ânchiná bárbatului pentru
cá din el vine germenul de viaäá.

170 Acum, ânsá, aici aceasta ne spune, cá, ânainte acolo era un
bárbat. Ânainte! “La ânceput era Cuvàntul, ãi Cuvàntul era
Dumnezeu, ãi Cuvàntul era cu Dumnezeu. Ãi, Cuvàntul, s-a
fácut trup!” Acum, doar atàt càt poate merge mintea umaná,
aceea este atàt càt noi putem merge ânapoi acum, la “ânceput.”
Este asta adevárat? [Adunarea, “Amin.”] “La ânceput era
Cuvàntul.” Dar acum aceea este atàt de departe càt putem noi
merge prin teologie. Aceea este atàt de departe càt putem noi
merge prin mintea noastrá. Dar descoperirea ne duce dincolo
de aceea. Este adevárat? [“Amin.”_Ed.]

171 Acum, dacá voi ânváäaäi ceva despre teologie, voi gàndiäi,
“‘La ânceput era Cuvàntul,’ acela era Dumnezeu. ‘Ãi Cuvàntul
era Dumnezeu,’ aceea este adevárat. ‘Ãi acest acelaãi Cuvànt s-
a fácut trup, ãi a locuit printre noi, vedeäi. ‘Ãi, apoi, Dumnezeu
s-a fácut trup. Aceea este fárá discuäie,’ aceea-i adevárat.
‘Dumnezeu s-a fácut trup.’ Noi credem asta.” Dar, acum,
ânainte ca Acesta sá fie Cuvànt^

172 Ce este un cuvànt? Un cuvànt este manifestarea unui gànd,
este exprimarea unui gànd. Este adevárat? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed.] Ânainte ca tu sá spui ceva, subconãtient tu o
gàndeãti ânainte sá o vorbeãti. Este adevárat? [“Amin.”]

173 Deci, “La ânceput era Cuvàntul,” aceea este atàt de departe
càt putem noi merge ânapoi, prin Aceasta, prin teologie. Dar
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ânainte de a fi Cuvàntul, El a fost un gànd, ãi un gànd a fost
manifestat. Voi vedeäi ce vreau eu sá spun? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed.]
174 Acum, aãa este cum a zis El. Ântài, El a gàndit, ãi El a vorbit
Cuvàntul, ãi Cuvàntul s-a manifestat. Oh, càt de infailibil este
Dumnezeu! Observaäi, fiecare gànd, cànd este vorbit.
175 Cànd, Isus, nu-i de mirare, cànd El a venit de pe deal ân
seara aceea, ãi s-a uitat prin pomul acela, dupá hraná, acolo nu
era_acolo nu era hraná ân pom. Ãi El a zis, “Nimeni sá nu
mánànce din tine.” Ãi El a mers ânainte, departe. Iar ziua
urmátoare, venind ânapoi, pomul s-a vestejit. Gàndirea lui
Dumnezeu; gàndirea, cá, la ânceput, acela a fost un gànd
ânainte de a fi un Cuvànt, care l-a exprimat pe Isus Cristos,
acelaãi Unul exprima acel Cuvànt ânapoi din nou. Vedeäi?
176 Ãi fiecare Cuvànt din Biblie este gàndul lui Dumnezeu
zácànd ân formá de sámànäá, care dacá este primitá ân fiinäa
umaná, ãi vorbitá prin acelaãi gànd care a materializat Biblia,
aduce lucrul la âmplinire. Vedeäi ce vreau sá spun? Càt de
puternicá ar putea fi Biserica! Biblia a spus, “Acest gànd care a
fost ân Cristos sá fie ân voi. Aãa cum un om gàndeãte ân inima lui,
aãa este el.” Acum, gàndurile voastre, dacá ele devin expresie!
177 Cum, Dumnezeu a spus, “Sá fie o lume.” Ânainte ca acesta
sá poatá fi un cuvànt, a trebuit sá fie un gànd. Deci,
Dumnezeu, ân creaäie, a creat lumea prin gàndul Lui, ântài,
apoi exp-^a vorbit-o. Iar gàndul, exprimat, a devenit
material. Vedeäi ce vreau sá spun?
178 Acum, dacá acelaãi Duh care a zis, “Sá fie Luminá,” ãi a
fost Luminá; care a zis, “Sá fie pomi,” ãi au fost pomi; ãi dacá
aceeaãi gàndire care a fost ân Cristos, este ân voi, càt de mult ar
putea aceasta sá zicá, “Sá nu fie cancer,” ãi acesta ar fi dus;
“Ochii orbului sá se deschidá,” ãi ar fi aãa! Vedeäi? Acesta, este
gàndul vostru. Isus a zis, “Adevárat^”

Voi aäi zis, “Acela era Isus.”
179 Dar aãteptaäi un minut. El a zis, “Aveäi credinäá ân
Dumnezeu. Cáci, adevárat, adevárat, vá spun Eu vouá, dacá
veäi spune acestui munte, ‘Sá fii mutat, smuls ãi aruncat ân
mare,’ ãi nu vá ândoiäi ân inima voastrá, ci sá credeäi cá ceea ce
ziceäi se va ântàmpla, veäi avea orice lucruri pe care le ziceäi.”
Este adevárat? “Voi le veäi avea. Nu Eu; voi le veäi avea.” Ce
putere i-a fost datá Bisericii!

Aceea, acum, voi o puteäi exprima prin concepäie mintalá^
180 Dar dacá ea devine o descoperire realá a lui Dumnezeu,
âncàt voi o vedeäi ânainte de a se ântàmpla, ãi o exprimaäi ân
formá de cuvànt, cuvàntul acela se prinde ãi devine material;
un gànd exprimat! Oh, Doamne, cum ar putea Dumnezeu^O
ânäelegeäi? Inima voastrá ãi gàndirea voastrá este aãa, ãi
umplutá cu Duhul lui Dumnezeu, âncàt gàndurile voastre devin
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gàndurile Lui. Amin. Ia te uitá. Cànd mintea voastrá, ãi
conducerea voastrá, ãi cáláuzirea voastrá, devine un loc direct,
sau o inspiraäie directá a Duhului Sfànt aceea miãcá fiinäa
voastrá muritoare! Oh, Doamne!
181 Ce fel de oameni ar trebui sá fim noi? Dacá tocmai Duhul
Sfànt vá are aãa de ântrupat, sau âmputernicit, âncàt voi nu vá
folosiäi gàndurile voastre proprii, voi nu folosiäi propria
voastrá minte, voi nu vá folosiäi propriile voastre páreri; ci
Duhul Sfànt aãa v-a zidit, âncàt gàndurile voastre ãi fiinäa
voastrá este Duhul lui Dumnezeu exprimàndu-Se prin voi! Ce
fel de bisericá am fi noi?
182 Ce fel de popor ar fi acesta, ân aceastá dimineaäá, dacá
acest Branham Tabernacle, ân aceastá dimineaäá, ar fi aãa de
umplut cu Prezenäa lui Dumnezeu, pái, cànd voi nici mácar nu
v-aäi folosit propria voastrá gàndire, nici mácar nu v-aäi folosit
propriile gànduri, nici mácar nu aäi avut un absolut de-al
vostru propriu, ci doar sá fiäi cáláuziäi de Duhul?
183 “Ãi cei ce sunt fii ai lui Dumnezeu sunt cáláuziäi de Duhul
lui Dumnezeu.” Atunci cànd elementul uman se duce afará, ãi
Duhul lui Dumnezeu umple acel loc vacant, unde voi vá goliäi,
amin, atunci va fi cànd Biserica, ân Puterea Ei a ânvierii
Domnului Isus, va umbla pe urmele Lui, ân Puterea Lui, ân
gàndurile Lui, ân Fiinäa Lui, ân miãcarea Lui! Vedeäi ce vreau
sá spun? [Adunarea zice, ”Amin.”_Ed.] Atunci gàndurile
voastre vor deveni cuvinte, ãi cuvintele vor deveni materiale.
Aceea este, cànd, Biserica este ân Puterea ei.
184 Eu cred cá este pe drumul ei, aceea cànd Biserica va fi aãa
de ânváluitá ân Cristos, Duhul Sfànt, omenirea aãa de departe
de ei ânãiãi, âncàt ei nu se vád pe ei ânãiãi, ei nu au nici
[Poräiune goalá pe bandá_Ed.] ci sá slujeascá pe Dumnezeu. Ãi
gàndurile lor se duc ânainte. Ei refuzá lucrurile lumii. Ei doar
se miãcá ân Duhul, tráiesc ân Duhul, se miãcá ân Duhul, umblá
ân Duhul, astfel âmplinesc legea lui Cristos. Apoi, dragostea lui
Cristos ân inima omului, se miãcá ân Duhul Sfànt, acea Bisericá
máreaäá minunatá va merge ânainte cu Putere ãi Divinitate;
pentru cá Divinitatea va fi descoperitá ân fiinäe umane, prin
Duhul Sfànt, aducànd la âmplinire, gàndul din mintea lor.
185 Gàndurile noastre funcäioneazá diferit. De multe ori noi
mergem sus, zicem, “Ce mai faci, frate?” Ãi tu nu o spui din
inima ta. De multe ori noi zicem, “Eu sunt acesta ãi acela. Eu
voi face aceea.” Tu nu o spui din inima ta. Vedeäi? Eu nu o
spun din inima mea.
186 Dar cànd tu poäi deveni aãa de mort faäá de lucrurile lumii,
âncàt Cristos este ântài, Cristos este totul, atunci ântreaga ta
alcátuire este din Duhul Domnului Isus Cristos. El are control
deplin. Aceea este cànd gàndurile tale vor fi curate. Gàndurile
tale vor fi pure. Inima ta! Inima ta!
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Muläi oameni spun, “Ei bine, religia vine din inima ta.”
187 Nu existá facilitáäi mintale ân acea fiinäá micá numitá
“inimá.” Tu nu poäi gàndi cu inima ta. Biblia a zis, “Aãa cum
gàndeãte omul ân inima lui, aãa este el.” Tu nu poäi gàndi cu
inima. Tu nu poäi, cáci nu existá nimic mintal ânáuntru acolo
cu care sá gàndeãti. Isus nu vorbea despre fiinäa fizicá; El
vorbea despre fiinäa supranaturalá.
188 Noi suntem o fiinäá ântreitá; suflet, trup, duh. Noi ãtim ceea
ce este acest trup, ne dám seama de asta; este aici. Noi ãtim ce
este duhul; el controleazá trupul. Dar ce este sufletul? Sufletul
este natura duhului.
189 Cànd un om este convertit, nu ânseamná cá^Aici este o
ânváäáturá buná, adàncá. Eu sper cá voi o pricepeäi. Càndva ân
urmá^Eu tocmai le spuneam unor báieäi zilele trecute.
190 Un om a stat pe veranda mea, ãi el a zis, ”Frate Branham,
eu odatá eram om de afaceri. Ãi eu am petrecut ani, âncercànd
sá ajung màntuit.” Ãi mi-a spus toate necazurile lui. A zis cá
soäia lui a mers jos ãi a primit Duhul. Ãi ea nu a putut^El
“nu a putut primi Duhul.”
191 Am zis, “Ce vrei sá spui, frate?” Ãi el mi-a spus de unde era
el, ãi s-a exprimat. El a zis^Am zis, “Tu âncerci sá ajungi
salvat?”

El a zis, “Da. Eu âncerc sá fiu salvat.”
Ãi am zis, “Domnul vrea^”

192 Zicea, “Eu cred cá am trecut linia, Frate Branham, unde tu
nu poäi fi salvat.”

Am zis, “Oh, eu nu ãtiu.”
193 El a zis, “Uite, eu am mers la adunárile lui Billy Graham,
un mare, predicator renumit.” Iar el este un om minunat al lui
Dumnezeu, fácànd o lucrare mare pentru Dumnezeu. Ãi el a
zis, “Am mers la adunárile lui, ãi el a zis, ‘Toäi care vor sá fie
salvaäi, ridicaäi-vá màinile.’” Ãi a zis, “Eu am ridicat màna sus,
ãi am mers ântr-o camerá de informare. Zicea, “Atunci ei mi-au
spus, ânapoi acolo, cá eu trebuia sá accept pe Isus.” Ãi a zis,
“M-am pus jos ãi m-am rugat. Ãi el mi-a spus, ‘Acum crezi tu
ân Isus Cristos?’ Am zis, ‘Da,’ a zis, ‘Eu Âl accept ca Salvator
personal.’ Zicea, el a zis, ‘Acum tu eãti salvat.’” A zis, “Nu mi
s-a ântàmplat nimic.”
194 A zis, “Am mers apoi pentru doi ani, ãi i-am gásit pe
poporul Metodiãtii Liberi, care au zis cá eu trebuia sá ajung
suficient de fericit sá strig.’” Ãi el a zis, “Ei s-au rugat peste
mine, ãi totul, pàná cànd am devenit suficient de fericit sá
strig.” Zicea, “Ei au zis, ‘Acum tu Âl ai. Tu ai sfinäirea.’” Zicea,
“Am ieãit afará.” Ãi a zis, “Am cercetat pentru tot ce am
putut.” Zicea, “Eu âncá nu L-am avut.”
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195 A zis, “Am mers la adunárile Fratelui Roberts, Oral
Roberts.” El a zis, “Ei au mers ân camerá ãi mi-au spus cá eu
trebuia sá primesc Duhul Sfànt, ãi trebuia sá ‘vorbesc ân limbi’
sau eu nu L-am avut.” Zicea, “Am mers acolo ân spate, ãi ei
au^s-au rugat peste mine, ãi_ãi mi-au spus sá vorbesc
Domnului.” Ãi_ãi a zis, “Eu_eu am vorbit ân limbi.”
196 El a zis, “Frate Branham, eu âncá nu-L am.” El a zis, “Eu
nu ãtiu ce sá fac.”

Am zis, “Acum, fratele meu^”
197 El a zis, “Eu am fost jos la Shreveport, Glasul Vindecárii, ãi
ei mi-au spus cá tu eãti un profet; sá vin aici sus ãi tu vei fi ân
stare sá-mi descoperi, cànd Duhul vine peste tine, care era
necazul meu.”
198 Am zis, “Frate, tu nu trebuie sá fii un profet sá faci asta.
Cuvàntul lui Dumnezeu stabileãte asta.” Am zis, “Aceasta nu
necesitá profeäie.
199 Am zis, “Fratele meu, singurul lucru, tu eãti doar confuz.”
Am zis, “Eu vreau sá te ântreb ceva. L-ai iubit tu ântotdeauna
pe Domnul Isus?”
200 El a zis, “Ei bine, eu_eu am aparäinut la biserica
Prezbiterianá, dar,” zicea, “eu doar am mers acolo.”
201 Am zis, “Ei bine, aã vrea sá te ântreb. Ce s-a ântàmplat, ce a
avut loc, cá äi-ai schimbat gàndirea dintr-o datá?”
202 El a zis, “Ei bine, soäia mea, ea a mers jos la Penticostali
ãi,” zicea, “ea a primit Duhul. Ãi astfel atunci ea a venit sus
ânapoi, ãi,” zicea, “ea era fericitá.” Ãi a zis^

Eu am zis, “Ce ai gàndit tu despre aceea? Ai criticat tu
Aceasta?”
203 El a zis, “Nu.” El a zis, “Eu doar m-am gàndit, ‘Ei bine, eu
voi vedea càt dureazá.’” Ãi a zis, “Aceasta a continuat.” Zicea,
“Ea se párea sá-L aibe.”
204 Ãi el a zis, “Ântr-o zi, eu veneam ânáuntru de la o vànzare
fácutá afará ân curte, ãi s-a ântàmplat sá ajung ân buzunarul
meu, ãi cineva mi-a dat o broãuricá veche.” Ãi a zis, “m-am
aãezat jos ân birou ãi am ânceput sá citesc aceastá broãurá.” Ãi
a zis, “Cel mai ângrozitor simäámànt a venit peste mine, cá eu
ar trebui sá má âmpac cu Dumnezeu.” El a zis, “Eu am tot
cercetat, de-atunci âncoace.”
205 Eu am zis, “Aã vrea sá te ântreb ceva. Cànd acest simä a
venit peste tine, tu nu ai mai fost ân stare sá ieãi din el?”

El a zis, “Nu, domnule, eu nu am putut.”
206 Eu am zis, “Ei bine, aceea este cànd tu ai primit pe
Cristos.” Am zis, “Aceasta nu ânseamná ‘sá-äi ridici màinile.’
Aceea este ân ordine. ‘Vorbirea ân limbi,’ aceea este ân ordine.”
Ãi am zis, “‘Strigarea,’ aceea este ân ordine. Dar acelea sunt
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atributele lui Cristos dupá ce El vine ânáuntru.” Eu am zis, “Sá
primeãti pe Cristos este sá primeãti Persoana, pe Cristos Isus.
‘Sá-L primeãti, este Viaäá.’” Am zis, “Strigarea, vorbirea ân
limbi, ãi toate demonstraäiile,” am zis, “acelea sunt atribute
care urmeazá Aceasta. Dar, ântài, este sá primeãti pe Cristos.”
207 El a zis, “Atunci, Frate Branham, eu am fost salvat tot
timpul?”

Am zis, “Sigur. Priveãte,” am zis, “âl iubeãti tu pe El?”
El a zis, “Cu toatá inima mea.”
Am zis, “Odatá tu nu L-ai iubit.”
El a zis, “Asta-i adevárat.”
“Iar acum tu Âl iubeãti?”
El a zis, “Ei bine, acela-i adevárul.”
“Ei bine, tu L-ai avut tot timpul.”

208 Ãi el a sárit de pe verandá, ãi a ânceput sá plàngá, ãi má
äinea ân braäe. Ãi a zis, “O Dumnezeule, eu am fost un Creãtin
toäi aceãti ani.”
209 Vedeäi, treaba despre aceasta era, cá el nu a fost ândreptat,
la ânceput. Aleluia!
230 Ce? Voi nu aäi putea face un miel dintr-un porc, nici dacá
tu trebuia. El este un porc, de la ânceput; el âãi vede de
treburile lui proprii, ãi spune mielului sá-ãi vadá de treaba lui.
Singurul fel cum puteäi face porcul acela sá creadá cá este
greãit sá fie ân coteäul de porci, este sá pui un duh de miel ân el.
Dacá el vreodatá primeãte un suflet de miel ân el^Sau, un
miel nu are suflet. Dar dacá el vreodatá primeãte un duh de
miel ân el, tocmai natura acelui lucru! Acela-i motivul cá voi
nu puteäi face, converti un porc, voi nu puteäi converti un miel,
pentru cá el nu are suflet. Ce este el, ân duhul lui, el are aceeaãi
naturá pentru totdeauna. Vedeäi?
211 Dar, o fiinäá umaná poate fi schimbatá dintr-un porc ântr-
un miel, pentru cá el are un suflet fácut ân chipul lui
Dumnezeu. Amin.
212 Ei bine, gàndurile lui schimbate. Ceva o face pentru el.
Aleluia! “Cum gàndeãte un om ân inima lui.” Vedeäi? Cristos
Creatorul a venit la el, ântr-o formá liniãtitá, ãi a creat. Duhul
Lui Propriu a luat la o parte natura omului, de a iubi dansul, ãi
lumea, ãi comportárile, ãi din timpul acela el doar le-a lásat la
o parte ãi a ânfometat dupá Dumnezeu. Ãi Dumnezeu a fost ân
el tot timpul. Acesta era Dumnezeu, la ânceput. Vedeäi? Ia te
uitá. Amin.
213 “Aãa cum gàndeãte un om.” Acesta trebuie sá deviná un
gànd ânainte sá poatá deveni un cuvànt. Iar un cuvànt,
exprimat, se materializeazá. Eu cred ân inima mea cá eu sunt
un Creãtin pentru cá eu am acceptat pe Domnul Isus Cristos;
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dacá eu nu plàng, dacá eu nu má miãc, dacá nu fac nici un
lucru. Ân inima mea, mai ântài, eu cred cá Cristos a murit
pentru mine ân locul meu. Amin. Eu accept aceasta, ca un
Creãtin; eu o cred, ca un Creãtin; apoi aceasta-i ân inima mea.
Apoi eu o exprim ântr-un cuvànt, “Eu sunt un Creãtin.”
Aleluia! Atunci eu âncep sá umblu ca un Creãtin, sá vorbesc ca
un Creãtin, sá tráiesc ca un Creãtin, sá fiu ca un Creãtin. Ãi
prin roadele mele eu sunt recunoscut, de cátre lume, ca un
Creãtin. Aleluia!
214 Pái, eu nu am tins sá devin aãa zgomotos. Dar, dar iatá-L
acolo, Cuvàntul lui Dumnezeu! Isus a zis^Iatá-L aici! Oh,
doar spuneäi-mi cànd sunt eu destul de ândelung. Dar, ei bine,
Isus a zis aceasta. Priviäi, “La ânceput.” Observaäi. Vedeäi, “Un
om, aãa cum el gàndeãte ân inima lui.” Acum ascultaäi ce a spus
Isus. Noi nu vom lua^
215 Oh, dacá voi aäi cálátori numai ân jur ãi aäi vedea religiile; ãi
unul trebuie sá facá aceasta, ãi unul trebuie sá facá aceea, ãi unul
trebuie sá facá aceea. Dar, fraäilor, haideäi sá lásám acest
tabernacol vechi, o datá, sá ajungem ândreptaäi pentru totdeauna.
216 Noi suntem Creãtini, prin credinäá. Prin harul lui
Dumnezeu, noi suntem Creãtini. Vedeäi? Dumnezeu, ân mila
Lui infinitá, ne-a chemat sá fim ânpácaäi cu El, prin Fiul Sáu,
Cristos Isus. O stabileãte! Nu ce am fácut noi. Ce a fácut El; El
mi-a schimbat sufletul de la lucrurile lumii, ân lucrurile lui
Dumnezeu; de la cursele de cai, ãi jocuri de noroc, ãi adulter, ãi
minciuni, ãi furturi. El mi-a schimbat sufletul, mi-a schimbat
gàndurile; ãi apoi gàndurile mele au devenit aãa de reale âncàt
ele au devenit cuvinte pe buzele mele; ãi ele se materializeazá,
iar acum eu sunt un Creãtin. Aceasta m-a fácut o persoaná
diferitá. Aceea este ce v-a fácut pe voi. Vedeäi?
217 Acum, dacá aveäi o minte redusá, ãi voi nu credeäi Aceasta,
“Da,” spuneäi voi, “ei bine, eu doar má ântreb.” Voi mai bine sá
fiäi atenäi!
218 Voi ziceäi, “Ei bine, frate, eu_eu m-am bucurat.” Mie nu-
mi pasá càt de mult te-ai bucurat. Zici, “Ei bine, eu am
strigat.” Aceea este bine, dar aceea âncá nu ânseamná Acesta.
Zici, “Eu am vorbit ân limbi.” Aceea-i bine, dar aceea_aceea
âncá nu ânseamná Acesta. Voi ziceäi, “Eu am vindecat
bolnavii.” Aceea âncá nu ânseamná Acesta.
219 Isus a zis, “Muläi vor veni la Mine ân ziua aceea, zicànd,
‘Nu am scos eu draci ân Numele Táu, am fácut lucruri
puternice?’ El va zice, ‘Depártaäi-vá de la Mine, voi lucrátori ai
fárádelegii. Eu nici nu vá cunosc.’” Da, domnule.
220 Pavel a zis, “Chiar dacá vorbesc ân limbi, ãi omeneãti ãi
Ângereãti, chiar dacá am credinäá sá mut munäii, dacá mi-aã
vinde toate bunurile sá hránesc sáracii, ãi nu am dragoste, eu
nu sunt nimic.”
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221 Trebuie sá fie o schimbare. Iatá-o aici, o schimbare a
inimii; nu a acestui lucru fizic, ci inima sufletului vostru. Ân
ceva, se ancoreazá, âncàt gàndurile voastre ân felul acela sunt
reduse; voi nu mai vedeäi aceea. Voi doar vedeäi pe Domnul
Isus. Voi vedeäi neprihánire, ãi sfinäire, ãi puritate, ãi dragoste,
ãi har. Aceea este cànd voi aäi fost schimbaäi. Ce este un
convertit? Convertit ânseamná “sá schimbi ceva din nou.” Ãi
gàndurile voastre, obiceiurile voastre, fiinäa voastrá, a fost
schimbatá de la un pácátos la un Creãtin. Primul lucru, voi o
ãtiäi ân inima voastrá; apoi o exprimaäi cu buzele voastre; ãi
apoi se materializeazá, ãi aceea este ceea ce sunteäi.
222 Acum, dacá vá gàndiäi cá voi o gàndiäi, (ce cuvànt!), dar vá
imaginaäi cá o gàndiäi, ãi voi o exprimaäi ãi aceasta nu se
materializeazá, atunci voi sunteäi pe calea greãitá. Voi o
pricepeäi? Poate eu mai bine las^vorbesc puäin mai âncet.
Priviäi, dacá vá imaginaäi cá sunteäi un Creãtin, ãi voi o vorbiäi
cu buzele voastre, dar voi aflaäi cá nu sunteäi, voi mai bine sá vá
schimbaäi gàndurile, sá vá schimbaäi inima. Vedeäi? Pentru cá,
aceasta nu poartá márturia, aceasta nu rodeãte rod din ea. “Dar
roada Duhului este blàndeäea, pacea, ândelunga rábdare,
bunátatea, mila, credinäa.” Dacá la fiecare lucru mic care apare,
ãi voi vá ânfuriaäi la el, mai bine sá fiäi atenäi. Acolo este ceva ce
nu s-a ântàmplat. Voi exprimaäi ceva aici, care nu este aici.
223 Isus a zis Fariseilor, “Voi fáäarnicilor! Cum puteäi voi spune
lucruri bune?” Aceea era ce âi fácea fáäarnici; ei au gàndit un
lucru ân inima lor, ãi au exprimat cu buzele lor altceva. Un
fáäarnic este aãa. Aceea este ce âl face un fáäarnic. Zicea, “Cum
puteäi voi, fiind fáäarnici.” Cáci, din abundenäa inimii vorbeãte
gura. Voi nu vorbiäi ceea ce gàndiäi de fapt.” Ãi vedeäi ce vreau
eu sá spun? Voi trebuie sá spuneti ce gàndiäi. Dacá voi nu o
gàndiäi, sá nu o spuneäi. Vedeäi? Vorbiäi cuvintele voastre, lásaäi
ca ele sá viná din adàncul inimii voastre.
224 Aãa cum a zis Isus de pomul acela, “Nimeni sá nu mánànce
din tine.” Pái, acolo nu a fost un_nu a fost nici o umbrá de
ândoialá ân inima Lui ântreagá, cá pomul acela se va usca. De
ce? Inima Lui venea din puritate, din^Acesta era Duhul lui
Dumnezeu ân El, care Âl fácea aãa, ânváäàndu-i pe acei ucenici o
lecäie. Vedeäi ce vreau sá spun? Ân ordine.
225 Apoi, lásaäi aceea sá fie curatá. Lásaäi ca gàndurile voastre
sá meargá pure, ãi expresiile voastre pure. Tráiäi pur ãi fiäi
puri. Acum, din inima voastrá iese “gàndire rea, adulter,” ãi
toate aceste lucruri diferite; dacá aceea vine din inima voastrá,
aceea-i ceea ce este ân inima voastrá. Dar dacá din inima
voastrá vine “neprihánire, pace, dragoste, bucurie,” oh,
Doamne, atunci Aceasta vine dintr-o resursá aici care este
formatá din aceea. Vedeäi ce vreau sá spun? Este formatá din
Duhul lui Dumnezeu aici care s-a exprimat pe Sine prin
lucrare, ãi ceea ce spuneäi atunci se va âmplini.
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226 Eu vá voi da o micá ânäelegere despre ceva, càt de infailibil
este Cuvàntul lui Dumnezeu. Vegheaäi ceea ce spuneäi. Cànd
Dumnezeu vorbeãte ceva, aceasta trebuie sá fie, mie nu-mi
pasá càt de mult aratá diferit. Eu am vázut lucruri, chiar ca ân
acest itinerariu chiar acum. Eu am vázut pe Dumnezeu fácànd
ceva, prieteni, care am gàndit cá era imposibil ca aceasta sá se
ântàmple vreodatá, dar s-a ântàmplat. Dupá ce am vázut deja
greãeala despre ceva ce am fácut, a fost o greãealá; a trebuit sá
fi fácut ceva. Dumnezeu mi-a spus, mergi sá o faci; am avut-o
scrisá aici ân buzunarul meu. Ãi ân loc sá fac aceea, eu am uitat
despre ea, ãi m-am ântors ân jur ãi am fácut altceva. Ãi harul lui
Dumnezeu a ânvàrtit-o drept ânapoi ãi a dus-o la bun sfàrãit,
oricum. Amin. Aceasta trebuia sá se ântàmple.
227 Ei bine, eu cred, aici ân Sfàntul Ioan, eu tocmai am citit
zilele trecute, pe undeva aici, acelaãi lucru. Cam, sá vedem,
acela-i al 12-lea. Da, iatá-l aici. Priviäi, Sfàntul Ioan 12, ãi al
37-lea verset. Ascultaäi, 36, noi âncepem.

Ân timp ce aveäi luminá, credeäi ân luminá, ca voi sá
puteäi fi copiii luminii. Aceste lucruri le-a vorbit Isus,
ãi s-a depártat, ãi_ãi s-a ascuns de ei.

228 Acum ascultaäi. Aici este aceasta. Acum priviäi aceasta,
foarte atent. Eu o am ânsemnatá aici. Eu am citit-o ân^acolo
ân Bombay.

Dar deãi el_el a fácut aãa de multe miracole ânaintea
lor, vedeäi, totuãi ei nu au crezut ân el:

229 Nu conteazá ce a fácut! El a ânfáptuit minuni. Priviäi la
aceastá naäiune, priviäi la acest popor, priviäi ce semne ãi
minuni s-au ântàmplat chiar aici ân acest tabernacol. Priviäi ce
lucruri au fost spuse, ãi ce a fost dovedit de a fi de la
Dumnezeu. Priviäi! Vedeäi! Dovedite de Dumnezeu, ãi, totuãi,
oamenii din oraã vor ràde la Acesta, âãi bat joc de El, zicànd,
“Este telepatie mintalá, sau un lucru sau altul.” Ei nu ânäeleg.
Ascultaäi aici.

^deãi el a fácut aãa de multe minuni ânaintea lor,
totuãi ei nu au crezut ân el:

Pentru ca spusele lui Isaia profetul sá poatá fi
âmplinite, care^a vorbit, Doamne, cine a crezut
márturia noastrá? ãi cui i-a fost descoperit braäul
Domnului?

De aceea ei nu au putut crede, pentru cá^Isaia a
zis aceasta,

230 Cànd Dumnezeu vorbeãte ceva, trebuie sá se ântàmple; cáci
este gàndul Lui mai ântài, apoi Cuvàntul Lui este exprimat.
Atunci nu este nimic^Nu conteazá ce vine sau se duce, aceasta
trebuie sá se ântàmple. Oh, puteäi voi vedea infailibilitatea
Cuvàntului? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Oh, Doamne!
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El le-a orbit ochii, el le-a âmpietrit inima; ca ei sá nu
vadá cu ochii lor, nici sá nu ânäeleagá cu inimile lor, ãi
sá fie convertiäi, ãi eu sá-i vindec.

231 Priviäi! Dumnezeu, prin profetul Lui, Isaia, un om care âãi
avea suiãurile ãi coboràãurile ca ãi noi, âãi avea greãelile ca ãi
noi; dar Dumnezeu a adus omul acela aãa de predat, prin a fi
un profet, âncàt cuvintele lui^Gàndurile lui Dumnezeu!
Aleluia! Gàndurile lui Dumnezeu s-au exprimat prin acele
buze muritoare ale lui Isaia; un om cu pácat ãi lucruri care le
am eu, cu urcuãurile ãi coboràãurile lui cum le am eu, ãi cum
aveäi voi; dar un vas predat lui Dumnezeu, a exprimat gàndul,
gàndul lui Dumnezeu, prin cuvànt. Ãi nu conteazá ce au fácut
ei, cuvintele lui Isaia au trebuit sá fie âmplinite, cáci a fost
gàndul lui Dumnezeu exprimat prin Isaia.
232 Ia te uitá. Aleluia! O Dumnezeule! “Pe aceastá stàncá Eu voi
zidi Biserica Mea, ãi poräile iadului nu vor izbuti âmpotriva Ei.”
Oh, Doamne! Cànd lumea nu mai existá, “Cerurile ãi pámàntul
vor trece, dar Cuvàntul Meu nu va trece niciodatá.” De ce? El
exprima, ân Cuvànt, gàndul Atotputernicului Dumnezeu. Ãi
cànd noi, prin credinäá, putem accepta acel Cuvànt, trebuie sá
deviná material. Oh, cum âmi cutremurá inima, sá má gàndesc,
“Cuvàntul Táu, pentru totdeauna, ân Cer, Doamne, este
confirmat.” Ce este gàndul lui Dumnezeu, El le exprimá ân
Cuvinte, ãi Aici este Cuvàntul viu al lui Dumnezeu. [Fratele
Branham a bátut ân amvon de càteva ori_Ed.]
233 Isus a zis, “Cel ce ascultá Cuvintele Mele, ãi crede ân Cel ce
M-a trimis, are Viaäá veãnicá, ãi nu va veni la condamnare; ci a
trecut din moarte la Viaäá.” Aleluia!
234 Nu “cel ce merge la bisericá.” Nu “cel ce-ãi pune numele ân
carte.” Nu “cel ce pretinde.” Nu “cel ce strigá.” Nu “cel ce
vindecá bolnavii.” Nu “cel ce deschide ochii orbului.” Nu “cel
ce vorbeãte ân limbi.” Nu “cel ce profeäeãte.”
235 “Dar cel ce ascultá Cuvintele Mele, ãi crede ân Cel ce M-a
trimis, are Viaäá veãnicá, ãi nu va veni niciodatá la
condamnare, ci a trecut deja din moarte la Viaäá.” Oh, frate,
lasá ca acea credinäá sá se ancoreze o datá ân inima aceea, pàná
cànd acele Cuvinte vor fi adevárate ânaintea lui Dumnezeu.
Atunci, cerurile ãi pámàntul se vor zgudui ãi se vor duce, dar
acel Cuvànt Etern, acel gànd care este ân inima ta, care este
exprimat de Dumnezeu, nu mai poate greãi aãa cum cuvintele
lui Isaia nu au putut greãi.
236 Acolo au fost cu miile care au privit la acele minuni ce s-au
fácut, ãi totuãi nu au putut crede, deoarece Isaia a exprimat-o
ãi a zis, “Ei nu vor crede Aceasta.”
237 Cuvàntul lui Dumnezeu este Etern. “La ânceput era
Cuvàntul, ãi Cuvàntul era cu Dumnezeu, ãi Cuvàntul era
Dumnezeu.” Dumnezeu, la ânceput, acolo ân urmá cànd El a
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vázut lumea, El v-a vázut pe voi ãi pe mine aici ân aceastá
dimineaäá. El a vázut bebeluãul meu ãezànd acolo ân spate. El a
vázut fiecare persoaná flámàndá ân India. El a vázut fiecare
predicator ân amvon. El a vázut fiecare fáäarnic umblànd. El a
vázut ântregul lucru. Gàndirea infinitá a lui Dumnezeu a
prevázut aceasta.
238 Ãi El a zis, “Acum, sá ráscumpár acea rasá cázutá, Eu voi
trimite pe Fiul Meu, Cristos Isus.” Acolo era Cuvàntul. La
ânceput, ânainte ca acesta sá fie un Cuvànt, era un gànd.
Ânainte, acesta a fost un gànd; el a fost exprimat ântr-un
cuvànt; ãi Cuvàntul a devenit material ãi a locuit printre noi.
Aleluia! Cu zece milioane de ani, poate, ânainte ca lumea sá fie
vreodatá formatá, Gàndul lui Dumnezeu a vázut trupul Lui, sá
locuiascá ân carne, sá ia afará boldul moräii. Iuh!
239 Càt de Etern este Cuvàntul lui Dumnezeu! Oh, timpurile se
vor schimba, anii vor veni ãi se duc, veacurile de timp vor
trece; dar Cuvàntul lui Dumnezeu va rámàne pentru
totdeauna. Iatá-l acolo!
240 “O Doamne, lasá-má sá ascund Cuvàntul Táu ân inima
mea, ca eu sá nu pácátuiesc âmpotriva Ta. Lasá-má sá-L
meditez, zi ãi noapte. Lasá-má sá scriu poruncile Tale pe táblia
patului meu. Ãi Ele ântotdeauna sá fie_fie ânaintea mea. Ãi,
Doamne, ca eu sá nu pácátuiesc ân inima mea âmpotriva Ta.”
Ci lasá-má sá umblu ân Aceasta. “De aceea acolo nu mai existá
acum nici o condamnare,” Romani 8:1. Aleluia! “Nu existá nici
o condamnare pentru acei ce sunt ân Cristos Isus, care nu
umblá dupá fire, ci dupá Duhul.” Amin.
241 Gàndurile lui Dumnezeu exprimate, ân inima umaná, se
miãcá drept ânainte, aãa cum Dumnezeul nemuritor conduce
supuãii Lui din loc ân loc. Ãi Biblia a zis, “Urmele paãilor omului
neprihánit sunt rànduite de Domnul.” Oh, Doamne! Càt de nouá
este lumea? Càt de lungá este Eternitatea! Cànd ne gàndim la
Cuvàntul lui Dumnezeu exprimat prin buzele unei fiinäe
muritoare, totuãi aãa de supus la Cuvàntul lui Dumnezeu!
242 El a zis, “Isaia a vorbit despre aceasta. Ãi ei nu au putut sá
o facá, pentru cá Isaia a zis-o sub inspiraäie.”
243 Acel Isus Cristos, Emanuelul aici pe pámànt, cu toate
Scripturile de peste tot. Aãa cum El a umblat pe pámànt, El ãtia
cá El va ânvia, a treia zi. De ce? Pentru cá David, sub inspiraäie,
a zis, “Eu nu voi lása sufletul Lui ân iad, nici nu voi suferi Eu ca
Acel Sfànt al Meu sá vadá putrezirea.” [Fratele Branham bate
pe amvon de ãase ori_Ed.] El a zis, “De aceea inima mea s-a
bucurat ãi carnea mea s-a fácut^s-a fácut bucuroasá.” Cànd
Isus, sub un cuvànt, ungere, vorbeãte^ vorbit de Dumnezeu
printr-un om care âãi avea suiãurile ãi coboràãurile lui, David.
David a zis, “Eu nu voi lása sufletul Lui ân iad, nici nu voi
suferi Eu ca Cel Sfànt al Meu sá vadá putrezirea.”



CUVÀNTUL A DEVENIT TRUP (RAPORTUL CÁLÁTORIEI ÂN INDIA) 35

244 Isus a zis, “Dáràmaäi acest templu, ãi Eu âl voi ridica ân trei
zile.” Aleluia! El a crezut Cuvàntul nemuritor al lui
Dumnezeu. Da, domnule. Nu conteazá^
245 “El nu a, El nu a zis asta,” voi ziceäi. “Ei bine, tu ãtii, El a
murit vineri, ãi El a ânviat. Cum este cu  ‘trei’ zile?”
246 Isus ãtia, cá ân ãaptezeci ãi douá de ore vine muritor^
putrezirea vine la trup. El ãtia, càndva ântre acele trei zile,
càndva ânáuntru acolo, Dumnezeu urma sá-l ânvie. Pentru cá
David, sub inspiraäie, a zis cá El âl va ânvia.” Aleluia! O
Scripturá scrisá pe Biblie! El a páãit ânainte ca un erou, spre
moarte, ãtiind cá Dumnezeu va äine Cuvàntul Lui; ce a gàndit
Dumnezeu, mai ântài, iar apoi a exprimat. Aleluia!
247 Astfel, astázi, eu cred cá, “Acel Domnul Isus ânáläat atunci
acolo sus ân Ânáläime, vine din nou, ân acelaãi fel, aãa cum L-aäi
vázut mergànd.” Ãi El vine pentru cei Ráscumpáraäi care sunt
Náscuäi din nou, spálaäi cu Sànge. “Aãa cum a plecat, tot aãa
va veni El.” Este exprimat ân Biblie. Regi se pot ridica,
diferenäá poate veni, tunetul poate opri pámàntul, foametea,
bombele atomice, ãi orice este. Dar, “Isus Fiul lui Dumnezeu va
veni din nou ân acelaãi fel cum L-aäi vázut plecànd,” cáci este
Cuvàntul inspirat al lui Dumnezeu care a zis aãa.
248 Eu cred cu adevárat cá Dumnezeu va vindeca acest trup,
bolnavii, pentru cá el a zis, “El a fost ránit pentru pácatele
mele, zdrobit pentru nelegiuirile noastre, pedeapsa care ne dá
pacea a venit peste El, ãi cu ránile Lui am fost vindecaäi.”
Lásaäi ânváäátorii, teologia, orice ar putea sá se ridice,
seminarii se ridicá ãi cad, dar Cuvàntul lui Dumnezeu se va
miãca tot la fel. Da, domnule. Dumnezeu a spus aãa. Ãi ânainte
ca Dumnezeu sá o poatá spune, trebuia sá fie un gànd. Ãi
Dumnezeu a gàndit tot lucrul pàná la capát, ãi l-a exprimat ân
Cuvintele Lui, ãi trebuie sá se materializeze.
249 Nu demult, eu citeam, sau am vázut un loc, unde o fatá a
pus aceste cadrane pe un ceas, muindu-l ân radiu. Ãi ea s-a
ântàmplat sá lingá acesta, pensula de limba ei. Aceasta a
omoràt-o. Dupá ani ãi ani mai tàrziu, ei au dezgropat craniul
ei; ãi ei ãi-au pus stetoscopul ân urechi, ãi lucruri, ãi l-au bágat
jos ân craniu. Ãi voi aäi putut auzi radiumul acela, “rutt-rutt-
rutt.” Acesta nu are sfàrãit. El doar continuá sá se miãte
ânainte ãi ânainte ãi ânainte ãi ânainte. Nu existá sfàrãit la radiu.
El continuá sá se miãte ânainte. Dupá ani ãi ani ãi ani, ãi
craniul nu era nimic decàt un os alb, radiul âncá se miãca pe
acolo pentru cá ea l-a bágat ân gura ei. O poräiune din el aãa, ãi
radiu se miãcá ânainte.
250 Cu càt mai mult atunci se va miãca Dumnezeul Etern, prin
Fiinäa Lui Dumnezeiascá, ãi puterile vorbite ale Cuvàntului
Sáu, cànd El vorbeãte Cuvàntul Lui! Timpurile se vor schimba,
oamenii se vor schimba, naäiunile se vor schimba, lumile se vor
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schimba; dar acel Cuvànt se miãcá ânainte ãi ânainte, pentru
veci ãi veci, pentru cá este gàndul lui Dumnezeu ânainte ca el
sá fie exprimat. Aleluia!
251 Eu Âl iubesc cu toatá inima mea. Ãi dupá ce am vázut sutele
de religii din lumea aceasta, eu spun, ân aceastá dimineaäá, “Pe
Cristos, Stànca solidá, voi sta; toate celelalte terenuri sunt
nisip scufundátor, toate celelalte terenuri sunt nisip
scufundátor.”

Sá ne rugám!
252 Tatá Ceresc, oh, càt de fericit sunt eu ân aceastá dimineaäá,
sá ãtiu cá harul Táu ráscumpárátor, Fiul Táu, ne-a
ráscumpárat dintr-o viaäá de pácat. Oh, cànd vád trupul meu
vestejindu-se, âmbátrànind, âncárunäind ãi zbàrcindu-se, totuãi
eu ãtiu cá dincolo de aceastá umbrá de aici, acolo, stá trupul
fácut nu de màini. Acolo stá cel nemuritor, aãteptànd; ãi aceea,
ântr-o zi, cànd viaäa este trasá din acest trup, el se va trezi, din
nou, ân Prezenäa Lui acolo, sá fie cu El prin veacurile timpului.
253 Dumnezeule, lasá ca fiecare bárbat ãi femeie, ân aceastá
dimineaäá, care au aceastá speranäá ân ei, sá se purifice de
lucrurile lumii. Ãi aceste lucruri márunte vechi care-i vor trage
ân jos, ãi-i äin mizerabili, lasá-i sá fie Creãtini fericiäi sá Te
slujeascá. Admite aceste lucruri, Tatá, prin Numele lui Isus,
Fiul Táu. Amin.
254 Eu cred cá am mers doar un pic peste timp pentru voi, dar
inima mea a fost purtatá asupra Cuvàntului Sáu, ân Fiinäa Lui.
Eu am venit nepregátit, fárá sá ãtiu cá eu voi vorbi; doar s-a
ântàmplat sá spun aceste cuvinte. Ãi eu nu am luat decàt un
singur verset din Scripturá, dar poate ân càteva duminici noi o
vom relua de acolo ãi vom merge ânainte, ce era Cuvàntul.
255 Voi Âl iubiäi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ascultá,
prietenul meu Creãtin. Dacá existá ceva ân inima ta âmpotriva
cuiva, mergi la ei acum ãi fii âmpácat. Uitá tot trecutul. Ãi dacá
tu ai avut o viaäá cu suiãuri ãi coboràãuri, aminteãte-äi, ceva a
venit ân inima aceea, ceva s-a miãcat ân acele gànduri. Nu
conteazá cine este duãmanul táu, iubeãte-l. Iubeãte-l. Nu
conteazá ce s-a ântàmplat, lasá-o sá treacá. Pàná la urmá, tu
eãti ântr-un càmp cu buruieni, ne dám seama de asta, dar noi
amàndoi trebuie sá creãtem âmpreuná. Noi trebuie sá creãtem
âmpreuná.
256 Cáci, o fàntàná buná nu poate sá dea ape rele, nici o
fàntàná rea nu poate sá dea ape bune. Un pom nu poate rodi
roade stricate ãi roade bune ân acelaãi timp. Deci sau sá facem
toatá fàntàna curatá, sau sá facem toatá fàntàna murdará; una
sau cealaltá, vedeäi. Cáci, ea este murdará ân primul rànd, deci
sá curáäim fàntànile ân aceastá dimineaäá, ãi sá spunem,
“Doamne, toarná ânáuntru Duhul Táu, ãi condu-má, O
Dumnezeule, condu-má.”
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257 Cáci vázànd cum noi mergem jos ântr-o_o bisericá Catolicá
de acolo, jos acolo ân Roma, ãi ei au vrut sá má ducá la ceea ce
ei numesc biserica Os. Ãi cálugárii lor, de sute de ani, ei i-au
luat ãi i-au pus ân pámànt, jos ân bisericá, ãi i-au ângropat.
Fiecare bisericá este un cimitir, aproape. Ãi ei pun inãii aceia
ânáuntru acolo. Ãi dupá ce ei sunt acolo aãa de mult, ei se duc
sá-i dezgroape. Dupá ce carnea este putrezitá ân äáràná, ei âi
dezgroapá.
258 Ãi ei au fácut o camerá, de multe, multe ori mai mare decàt
aceasta, doar din oase umane, cum le-au fácut ei ãi le-au stivuit
âmpreuná. Ãi ân coläuri, unde tu páãeãti jos ân acest fel, craniile
ãi totul. Candelabrele sunt fácute din bucáäile mici ale
degetelor. Lámpile sunt fácute din oase, ãi totul. Nimic decàt
doar^Ãi acolo sunt mormintele altora care putrezesc. Un
semn, la sfàrãit, foarte izbitor, zice, “Odatá noi am fost ca voi,
ãi càndva voi veäi fi ca noi.” Asta-i adevárat.
259 Ãi numai acei care iubesc pe Dumnezeu vor avea càndva
Viaäá nemuritoare. Ãi aceea este adevárat.
360 Ãi eu am observat acolo, unde oamenii vin pe acolo. Religia
Catolicá este foarte mult pe superstiäii ãi lucruri. Acele cranii
pe cálugárii aceia acolo, au fost frecate pàná cànd au albit.
Unele din ele s-au ros, aãa de adànc; dar oamenii le freacá,
âncercànd sá obäiná binecuvàntári ãi lucruri ca acelea, de pe
craniile acestor cálugári. Aceasta doar merge sá arate, cá este o
fiinäá umaná. Este o inimá, ãi ei flámànzesc dupá ceva.
261 Frate, religia lui Isus Cristos nu constá ân a freca oasele
oamenilor moräi. Acesta crede ân Domnul Isus Cristos, ãi
acceptá Viaäa nemuritoare. Oh, Doamne!
262 Dar sá gàndiäi cá este adevárat, odatá oamenii aceia au fost
aãa cum suntem noi aici ân aceastá dimineaäá. Ei au avut
ocazia lor, ãi noi o avem pe a noastrá. Ce veäi face voi cu ea?
263 Oh, facem fiecare gram din ea sá conteze pentru Domnul
Isus. Nu avem timp pentru lucrurile lumii. “Lásaäi la o parte
orice greutate care vá âmpresoará aãa de uãor. Sá alergám
aceastá cursá, cu rábdare, care este aãezatá ânaintea noastrá.”
Sá iubim pe Domnul Isus.
264 Fiäi buni unul cu altul. Fiäi buni cu vrájmaãii voãtri. Iubiäi
pe fiecare. Nu conteazá ce au fácut ei, iubiäi-i, oricum. Ãi dacá
tu nu poäi face aceea, frate, sorá, dacá a fost vreodatá un timp
cànd aveäi nevoie de o^?^la altar, aceasta este atunci.
Cànd poäi veni ânapoi, creazá^
265 Ãi eu am recunoscut, zilele trecute, un duh egoist venind
sus ân mine, sá spun, “Acest om este greãit. Eu ar trebui sá-i
spun despre aceasta.” Aceea este greãit. Dumnezeu este Acela
care sá-i spuná despre aceasta. Aceea nu este^Nu este treaba
mea. Dar treaba mea este sá predic Evanghelia ãi sá iubesc pe
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fiecare, ãi sá má miãc ânainte ãi sá-mi iubesc vrájmaãii, aãa cum
Isus Cristos m-a iubit cànd eu am fost vrájmaãul Lui. Asta-i
adevárat. Cànd eu am fost de neiubit, El_El m-a iubit la sànul
Lui. Ãi oricine care este de neiubit, eu sá-i iubesc la fel. Duhul
care a fost ân Cristos, sá fie ân noi. Amin. Eu Âl iubesc. Eu Âl
iubesc. Oh, Doamne!

Nu ràvniäi aceste bogáäii zadarnice ale lumii,
Care aãa rapid se descompun,
Cáutaäi sá càãtigaäi acele comori Cereãti,
Ele niciodatá nu vor trece!

Äineäi-vá de màna neschimbátoare a lui
Dumnezeu!

Äineäi-vá de màna neschimbátoare a lui
Dumnezeu!

Zidiäi-vá speranäele pe lucruri Eterne,
Äineäi-vá de màna neschimbátoare a lui

Dumnezeu!

Cànd cálátoria mea este completá,
Dacá am fost devotat lui Dumnezeu,
Frumoasá ãi strálucitoare casa mea ân Slavá,
Sufletul meu rápit va vedea!

Deci sá ne äinem de màna neschimbátoare a lui
Dumnezeu!

Äineäi-vá de màna neschimbátoare a lui
Dumnezeu!

Zidiäi-vá speranäele pe lucruri Eterne,
Äineäi-vá de màna neschimbátoare a lui

Dumnezeu!
266 Este aceea rugáciunea fiecárui bárbat ãi femeie, báiat sau
fatá, de aici astázi? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Dumnezeu sá vá
binecuvànteze, ãi fie ca El sá vá äiná ân felul acela; smeriäi ân
duhul vostru; blànd ân sufletul vostru; iertànd pe aläii precum
Cristos, de dragul lui Dumnezeu, vá iartá pe voi. Fiäi buni,
generoãi, bine veniäi.
267 Mai existá vreo activitate, ceva ân bisericá, Frate Neville?
268 Ascultá, prietenul meu Creãtin, aãa cum cálátoreãti de aici,
ân aceastá dimineaäá. Noi nu avem mult aici sá-äi oferim, ân
felul materialelor, voi stráinii din poräile noastre. Noi avem un
mic, tabernacol vechi. Noi suntem un popor sárac, tot aãa de
sáraci càt putem fi. Noi suntem_ne pare ráu cá nu putem avea
ceva puäin mai bun aici sá reprezentám o_o primire buná
oamenilor. Dar, fratele meu, sorá, ân interiorul acestor mici
pereäi de aici, cáci structura nu este prea mult la ce sá priviäi,
dar voi veäi gási o buná primire pentru Domnul Isus Cristos.
Veniäi, ânchinaäi-vá cu noi, dacá voi nu aveäi un loc unde sá
mergeäi. Noi avem un pástor iubitor aici. Niãte oameni buni
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aici ân comitetul diaconilor, ãi aãa mai departe, niãte Creãtini
buni. Vino, gáseãte-äi un loc, ãi tu ântotdeauna vei fi bine venit
aici la Tabernacolul Branham.
269 Noi avem numai un lucru pe care-l putem face, noi iubim pe
Domnul Isus cu toatá inima noastrá. Noi credem Cuvàntul de a
fi^aceastá Biblie de a fi Cuvàntul lui Dumnezeu. Noi nu avem
ceva cáräi de texte; doar aceastá Biblie. Noi nu avem nici o lege
aici despre aceasta, aceea, de^Ei bine, legea noastrá este
dragostea. Crezul nostru este Cristos. Ãi noi doar vá iubim cu
toatá inima noastrá. Veniäi ânapoi ãi fiäi cu noi, dacá voi doriäi.
Ãi noi sperám ântr-o zi sá vá vedem ântr-o Äará mai buná, unde
noi vom^
270 Dar pe timpul acesta, sá mergem ânainte márãáluind spre
Sion, dacá vreäi, ân timp ce vá ridicaäi ân picioare. Teddy, ai vrea
sá vii aici sus, doar un minut, fiule, foarte repede. Noi
suntem^
271 Serviciul de âmpártáãire deseará. Oh, eu sunt bucuros sá fiu
aici pentru aceea. Ascultaäi, Isus a zis, “Cel ce mánàncá trupul
Meu ãi bea Sàngele Meu, are Viaäá veãnicá, ãi Eu âl voi ânvia ân
zilele din urmá.” Acel Cuvànt este nemuritor. Este adevárat?
[Adunarea, “Amin.”] Ân ordine.
272 Acum, toäi âmpreuná acum, sá càntám Márãáluim Spre
Sion. Ân ordine.

Veniäi, noi care iubim pe Domnul,
Ãi bucuriile noastre sá fie cunoscute,
Uniäi-vá ântr-o càntare de acord dulce,
Uniäi-vá ântr-o càntare de acord dulce,
Ãi aãa sá-nconjurám Tronul,
Ãi aãa sá-nconjurám Tronul.

Acum ântoarceäi-vá ân jur ãi daäi màinile.
Noi márãáluim spre Sion,
Un frumos, frumos Sion;
Noi márãáluim ân sus spre Sion,
Frumoasa Cetate a lui Dumnezeu.
Oh, noi márãáluim spre Sion,
Frumos, frumos Sion;
Noi márãáluim ân sus spre Sion,
Acea frumoasá Cetate a lui Dumnezeu.

273 Acum, ân timp ce càntám corul acela âncá o datá, apoi
càntarea noastrá de eliberare. Noi vom cànta Márãáluind Spre
Sion, âncá o datá, prezentaäi-vá celui stráin. Spuneäi-i cá
sunteäi fericiäi cá el este aici. Deoarece, biserica este caldá, ãi
noi nu vom zábovi mult ân bisericá, mergem. Serviciul este gata
acum. Noi doar vom elibera ân càteva minute. Acum sá ne
ântoarcem ân jur ãi sá zicem, “Eu sunt Mr. Jones, ãi eu sunt
bucuros sá vá cunosc. Veniäi din nou la tabernacol.” Fiäi
prietenoãi, zàmbiäi, fiecare. Ân ordine, acum.
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Noi márãáluim spre^
Prezentaäi-vá stráinului, spuneäi-i sá viná din nou.

^frumos Sion;
Noi márãáluim ân sus spre Sion,
Frumoasa Cetate a lui Dumnezeu.

274 Acum pentru càntarea nemuritoare a Tabernacolului
Branham, de eliberare. Càäi vá amintiäi càntarea veche de
eliberare?

Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al durerii ãi ântristárii;
El bucurie ãi màngáiere-äi va da,
Ia-L, oriunde vei merge.

Oh, Doamne! Fiecare, âmpreuná.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al durerii ãi ântristárii;
El bucurie ãi màngáiere-äi va da,
Ia-L oriunde vei merge.
O Nume scump, O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului;
Nume scump, O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului.

Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice cursá;
Cànd ispite-n juru-äi se aduná,
Oh, ãopteãte Numele acela sfànt ân rugáciune.

O Nume scump, O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului;
Nume scump (O Nume scump), O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului.

275 Sá ne plecám capetele acum ân rugáciune. Pástorule, vino
ãi elibereazá-ne, vrei tu, fratele meu. `
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