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` ³i fra¸ii sînt probabil^³i eu v°d cîteva casetofoane aici
jos, ²i ei vor înregistra aceasta, desigur. Oricînd dori¸i voi

s° ²ti¸i ce va spus Duhul Sfînt, vede¸i pe fra¸ii de aici care au
aceste casetofoane, iar ei trec înapoi prin aceasta, iar voi v°
pute¸i ob¸ine cazul exact. ³i privi¸i s° vede¸i dac° nu se
întîmpl° exact a²a cum El a spus, vede¸i. Cînd voi îi auzi¸i c°
²opte²te “A³A VORBE³TE DOMNUL, ‘Un lucru anumit, sau
aceasta este în acest fel,’” sau verifica¸i doar iar°²i s° vede¸i
dac° aceasta este corect sau nu. Vede¸i? Aceasta întotdeauna
este în acest fel.

Acum, doar ca un mic fond^³i eu sînt cumva fericit în
seara aceasta fiindc° sîntem numai cî¸iva dintre noi aici. Noi
sîntem numai oameni de-ai casei, nu-i a²a? Nici unul din noi
nu sîntem str°ini. Noi nu^Eu îmi pot folosi gramatica mea
din Kentucky ²i m° simt acas° acum, deoarece noi sîntem_noi
sîntem doar^³i eu nu vreau s° blamez Kentucky acum, dac°
este cineva aici din Kentucky. Exist° cineva aici din Kentucky?
Ridica¸i-v° mîna. Zice¸i! Eu ar trebui s° m° simt ca acas°, nu-i
a²a? Asta este foarte bine.

Mama mea avea o pensiune. Eu am mers acolo într-o zi, s°
aflu^³i un grup mare de oameni care st°teau în pensiune
acolo, ²i masa mare, lung° st°tea acolo. ³i am zis, “Cî¸i de aici
sînt din Kentucky, ridica¸i-v°.” Fiecare s-a ridicat. ³i am
plecat sus la biseric° în seara aceea, la biserica mea, ²i am zis,
“Cî¸i de aici sînt din Kentucky?” Fiecare s-a ridicat. Astfel am
zis, “P°i, aceasta este foarte bine.” Misionarii au f°cut o lucrare
bun°, astfel_astfel sîntem recunosc°tori pentru aceasta.

Acum, în Cartea c°tre Romani, capitolul al 11-lea ²i versetul
al 28-lea. Asculta¸i îndeaproape acum la citirea Scripturii.

În ce prive²te evanghelia, ei sînt vr°jma²i pentru
binele vostru; dar în ce prive²te alegerea, ei sînt iubi¸i
de^din pricina p°rin¸ilor.

C°ci darurile ²i chem°rile lui Dumnezeu sînt f°r°
poc°in¸°.

S° ne rug°m. Doamne, ajut°-ne în seara aceasta acum a²a
cum ne apropiem de aceasta cu reveren¸°, cu toat° inima
noastr°, în sinceritate, numai pentru slava Ta sînt spuse aceste
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lucruri. ³i ajut°-m°, Doamne, ²i pune doar în mintea mea doar
lucrurile care trebuie s° fie spuse ²i cît de mult s° spun.
Opre²te-m° cînd este timpul T°u. Eu te rog ca fiecare inim° s°
primeasc° aceste lucruri pentru folosul celor bolnavi ²i în
nevoie din aceast° audien¸°. C°ci eu cer aceasta în Numele lui
Isus Cristos. Amin.

Acum, eu vreau s° m° apropiu de acest subiect în timp ce
noi sîntem mici. ³i_²i eu voi încerca s° nu v° ¸in prea mult, eu
îmi voi a²eza ceasul meu aici ²i voi încerca tot posibilul ca s°
v° eliberez în timp bun astfel ca s° pute¸i veni înapoi mîine
sear°. Acum, r°mîne¸i în rug°ciune. Eu nu cred c° b°iatul a
împ°r¸it m°car cartona²e. Eu nu l-am întrebat dac° el^³i
dac° ei nu fac sau dac° ei au f°cut sau nu, aceasta nu conteaz°.
Noi avem aici cartona²e oricum dac° trebuie s° chem°m cîteva.
Astfel, dac° nu, p°i, noi vom vedea doar ce zice Duhul Sfînt.

Acum, dac° voi asculta¸i îndeaproape^Acum, aceasta ar
putea^fiindc° eu^Sîntem numai cî¸iva dintre noi aici, este
un timp bun s° spui aceasta, deoarece aceasta_aceasta are de a
face cu propria mea fiin¸° personal°. ³i acesta este motivul
pentru care am citit aceast° Scriptur° în aceast° sear°, ca voi
s° pute¸i vedea c° darurile ²i chem°rile nu sînt ceva pe care
cineva le poate merita.

Pavel vorbind aici, a zis, “Iudeii, în Lumina Evangheliei,
erau orbi¸i ²i departe de Dumnezeu, aceea, de dragul nostru.”
Îns° versetul chiar înainte de acesta, a zis, “Tot Israelul va fi
mîntuit.” Tot Israelul va fi mîntuit. Conform cu alegerea,
Dumnezeu Tat°l i-a iubit ²i i-a orbit pentru ca noi Neamurile
s° putem avea un loc acum pentru poc°in¸°, ca, prin Abraham,
S°mîn¸a lui s° poat° binecuvînta toat° lumea conform cu
Cuvîntul S°u. Vede¸i cum este suveranitatea lui Dumnezeu?
Cuvîntul S°u este a²a cum trebuie s° fie. El doar nu poate fi
nimic altceva. ³i acum noi, prin^Dumnezeu ne-a ales; El a
ales pe Iudeu; ²i El a^

³i toate aceste lucruri sînt cuno²tin¸a mai dinainte a lui
Dumnezeu. Cînd El a vorbit despre ele cum vor fi, El a
cunoscut aceasta mai dinainte. Acum, Dumnezeu, pentru a fi
Dumnezeu, de la început El trebuia s° ²tie sfîr²itul sau El n-ar
fi fost Dumnezeul infinit. Dumnezeu nu vrea ca vreunul s°
piar°. Desigur c° nu! El nu vrea ca cineva s° piar°. Dar la
începutul începutului zilelor, a_a lumii, Dumnezeu ²tia exact
cine va fi salvat ²i cine nu va fi salvat. El nu ar fi vrut ca
oamenii s° fie pierdu¸i, “Aceasta nu este voia Lui ca cineva s°
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fie pierdut, ci voia Lui este ca s°-i salveze pe fiecare,” dar El
²tia de la început cine va fi ²i cine nu va fi. Acesta-i motivul
pentru care El putea spune mai dinainte, “Acest lucru se va
întîmpla. Acel lucru se va întîmpla,” sau, “Acesta va fi acela.
Aceast° persoan° va fi în acel fel.” Vede¸i?

El a putut s° cunoasc° aceasta mai dinainte deoarece El
este infinit. Dac° voi ²ti¸i ce înseamn° asta, aceasta este doar,
“nu exist° nimic ca El s° nu ²tie.” Vede¸i, El ²tie. P°i, nu exist°
nimic dinaintea timpului, ²i dup° ce nu mai exist° nici un
timp, vede¸i, El înc° cunoa²te fiecare lucru. Totul este în
gîndirea Lui. ³i apoi a²a cum a spus Pavel în Romani, capitolul
al 8-lea ²i al 9-lea, “Atunci de ce mai g°se²te el înc° vin°?”
Astfel noi vedem aceea, dar Dumnezeu^

Ca ²i predicarea Evangheliei. Cineva a zis, “Frate Branham,
tu crezi Aceea?”

Am zis, “Iat°.”
Zicea, “Tu trebuie s° fii Calvinist.”
Am zis, “Eu sînt Calvinist atîta timp cît este în Biblie

Calvinist.”
Acum, exist° o ramur° în Pom, acela este Calvinism, dar

exist° mai multe ramuri în Pom, deasemeni. Un pom are mai
mult decît o ramur°. El doar a vrut s° o duc° înainte afar°
acolo în Siguran¸a Etern°, ²i dup° un timp voi merge¸i înainte
în jos în Universalism ²i voi c°de¸i acolo afar° pe undeva, la
aceasta nu exist° sfîr²it. Dar cînd voi o sfîr²i¸i cu Calvinism,
veni¸i înapoi sus ²i începe¸i cu Arminianism. Vede¸i, exist° o
alt° ramur° pe Pom, ²i o alt° ramur° pe Pom, doar o continu°.
Întregul lucru împreun° formeaz° Pomul. Astfel eu cred
în_în^în Calvinism atîta timp cît el r°mîne în Scriptur°.

³i eu cred c° Dumnezeu ²tia mai înainte de întemeierea
lumii, a ales Biserica Sa în Cristos, ²i l-a junghiat pe Cristos
înainte de întemeierea lumii. Scriptura a spus a²a, “El era Mielul
lui Dumnezeu junghiat de la întemeierea lumii.” Vede¸i? ³i Isus
a zis c° El ne-a cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, Pavel
a zis c°, “El_El ne-a cunoscut ²i ne-a predestinat prin înfierea
copiilor prin Isus Cristos mai înainte ca s° fie format° lumea.
Acesta-i Dumnezeu. Acesta-i Tat°l nostru. Vede¸i?

Astfel s° nu v° îngrijora¸i, ro¸ile se învîrt întocmai corect,
fiecare lucru vine tocmai la timp. Singurul lucru, este, s° intra¸i
în rînd. ³i aceasta este_aceasta este partea bun° privitor la
aceasta, atunci tu ²tii cum s° lucrezi cînd tu intri în rînd.
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Acum, observa¸i acum, “Darurile ²i chemarea far°
poc°in¸°,” aceasta este singura cale prin care eu puteam_
puteam s°-mi plasez chemarea mea Scriptural în Domnul. ³i
sînt încredin¸at c° sînt cu prieteni în seara aceasta care vor
în¸elege cu siguran¸° aceasta ²i nu se gîndesc c° aceasta este
personal, ci ca voi s° pute¸i avea o în¸elegere ²i s° ²ti¸i ce
este_ce a zis Domnul c° El va face, ²i s° afla¸i ceva mi²cîndu-
se apoi s° o urma¸i în aceasta.

Acum, la început, primul lucru pe care mi-l pot aminti
vreodat° este o vedenie. Primul lucru pe care mi-l pot readuce
în minte este o vedenie pe care Domnul mi-a dat-o. ³i aceasta
era cu mul¸i, mul¸i ani în urm°, eu eram un b°ie¸a² mititel. Iar
eu aveam o piatr° în mîna mea.

Acum, scuza¸i-m°, îmi pot aminti cînd eu purtam o c°ma²°
lung°. Eu nu ²tiu dac° voi (careva din voi) sînte¸i suficient de
b°trîni ca s° v° aminti¸i cînd b°ie¸a²ii obi²nuiau s° poarte
c°m°²i lungi. Cî¸i de aici î²i aduc aminte cînd copiii purtau, da,
c°m°²i lungi? P°i, eu pot s°-mi amintesc, unde locuiam noi în
coliba noastr° cea mic° ²i veche, cum m° tîram pe podea. ³i
era cineva, eu nu ²tiu cine era acela, care a intrat. Iar Mama a
lucrat o micu¸°_micu¸° panglic° albastr° în c°ma²a mea. ³i eu
de abia c° puteam s° umblu. ³i eu m° tîram atunci, ²i mi-am
înfipt degetul în z°pada de pe picioarele lor, ²i mîncam z°pada
de pe picioarele lui, în timp ce st°tea la marginea c°minului, s°
se înc°lzeasc°. Mi-amintesc cum mama mea m-a îmbrîncit
pentru asta.

³i apoi lucrul urm°tor pe care mi-l amintesc, trebuie s° fi
fost cu doi ani mai tîrziu, eu am avut o pietricic°. ³i aceea m-
ar face cam în vîrst° de vreo trei ani, iar fratele meu mai mic ar
fi fost atunci cam aproape în vîrst° de doi ani. Astfel noi eram
afar° în spatele cur¸ii unde era o veche curte de a²chii unde ei
obi²nuiau s° aduc° lemnul ²i s° taie lemnul. Cî¸i v° aminti¸i de
zilele acelea cînd voi obi²nuia¸i s° trage¸i lemnul sus în curtea
din spate ²i s°-l t°ia¸i? De ce port eu cravat° chiar în seara
aceasta? Eu_eu sînt chiar acas°.

Apoi cînd ei^Acolo afar° în vechea curte de a²chii acolo
era un bra¸ care curgea jos acolo, a venit de la izvor. Avea un
curcubete vechi de scos acolo la izvor unde noi ne luam ap° ²i o
puneam în g°leata veche, în g°leata veche de cedru, ²i o
aduceam jos.

Îmi amintesc ultima dat° cînd am v°zut-o pe micu¸a,
bunic° b°trîn° înainte de a muri, ea era în vîrst° de o sut° zece
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ani. ³i cînd ea a murit, am luat-o în bra¸e ²i am ¸inut-o în acest
fel chiar înainte ca ea s° moar°. Ea ²i-a pus bra¸ele în jurul
meu, ²i a zis, “Dumnezeu s°-¸i binecuvinteze sufletul, drag°,
acum ²i-ntotdeauna,” cînd ea a murit.

³i eu nu cred c° femeia aceea a avut vreodat° o_o perche
de pantofi a ei proprii, în via¸a ei. ³i îmi amintesc c° o
priveam, ²i chiar cînd eu eram un om tîn°r m° duceam jos s°-i
v°d, în fiecare diminea¸° ea se scula, descul¸°, ²i mergea prin
z°pada aceea la izvor, lua o g°leat° de ap° ²i venea înapoi,
picioarele ei drept în aceea. Astfel aceasta nu v° vat°m°, ea a
tr°it s° fie de o sut° zece ani. Astfel (da, domnule) ea era
foarte, foarte aspr°, de asemenea.

Astfel atunci îmi amintesc cum ea urma s°-mi spun° despre
bilele tat°lui meu cu care se juca el cînd era copil. “³i acea
b°trînic° s°rman°,” m° gîndeam, “cum poate ea s° se urce în
podul acela?” O micu¸°, colib° veche cu dou° camere, ²i ea
avea un pod sus acolo. ³i ei au t°iat doi pomi²ori, ²i au f°cut o
scar°, s° se urce sus. P°i, m° gîndeam^

P°i, acum, ea a zis, “Acum, dup° prînz eu o s°-¸i spun, ²i
s°-¸i ar°t bilele tat°lui t°u.”

³i am zis, “Bine.”

Astfel ea urma s° mi le arate, într-o lad° de sus unde avea
ea lucrurile ei puse deoparte a²a cum fac b°trînii. ³i m°
gîndeam, “Cum este posibil ca s°rmana b°trîn° s° se urce pe
scara aceea?” Astfel am ajuns roata pe acolo ²i am zis,
“Bunic°,” am zis, “acum, a²teapt°, drag°, eu am s° urc sus ²i te
ajut.”

Ea a spus, “Stai la o parte.” Ea s-a urcat pe scara aceea ca o
veveri¸°. Ea a zis, “P°i, vino!”

³i am zis, “Bine, Bunic°.”

M° gîndeam, “O, Doamne, dac° a² putea s° fiu m°car a²a,
s° am atîta t°rie în mine înc° la vîrsta de o sut° zece ani!”

Acum, atunci îmi amintesc c° eram la acest izvora² vechi, ²i
eu aveam o piatr° ²i am aruncat-o jos în acest fel, în noroi,
încercînd s° ar°t fratelui meu cît de puternic eram eu. Iar acolo
st°tea o pas°re sus în pom ²i doar ciripea, strident în jur, un
m°c°leandru b°trîn sau ceva. ³i, micu¸ul m°c°leandru, eu
credeam c° îmi vorbea. ³i m-am întors ²i am ascultat, iar
pas°rea a zburat de acolo, ²i un Glas a zis, “Tu o s°-¸i petreci o
mare parte din via¸a ta lîng° un ora² numit New Albany.”
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Aceasta era la trei mile dep°rtare de locul unde am crescut.
Am mers, cam un an mai tîrziu, la acel loc, f°r° s° am vreo idee
s° merg vreodat°^la New Albany. Înainte prin via¸°, cum
lucrurile acelea^

 Acum, privi¸i, ai mei nu erau religio²i. Tat°l meu ²i mama
nu au mers la biseric°. Înainte de aceea, ei au fost Catolici.

Nepo¸elul meu care st° aici pe undeva în seara aceasta, eu
presupun, eu nu ²tiu. El este soldat. Eu m° rog pentru el. El
este un Catolic el însu²i, înc° Catolic. ³i seara trecut°, cînd el a
fost aici, el a v°zut lucrurile acelea ale lui Dumnezeu, cînd el
st°tea chiar acolo la platform°. El a zis, stînd acolo, ²i el a
zis,“Unchiule Bill?” El a fost peste oceane pentru mult° vreme,
²i zicea, “Cînd am v°zut c°^” Zicea, “Aceea_aceea nu se
întîmpl° în biserica Catolic°.” El zicea, “Aceea^eu_eu cred,
Unchiule Bill, c° tu ai dreptate,” a zis el.

³i astfel am zis, “Drag°, acela nu sînt eu care are dreptate,
ci El este acela care are dreptate. Vede¸i, El are dreptate.” ³i
astfel el zicea c° el^ Eu am zis, “Acum, eu nu-¸i cer s° faci
nimic, Melvin, ci doar sluje²te pe Domnul Isus Cristos din toat°
inima ta. Tu mergi oriunde vrei tu. Dar s° fii sigur c° în inima
ta Isus Cristos s-a n°scut din nou, în¸elegi, în inima ta. Apoi tu
po¸i s° mergi la orice biseric° care vrei dup° aceea.”

Acum, dar ai mei înainte de mine erau Catolici. Tat°l meu
era Irlandez ²i mama era Irlandez°. Singura bre²° care exist°
în sîngele Irlandez, era bunica mea care era Cherokee Indian°.
Mama mea este doar pe jum°tate de origine. ³i astfel atunci
eu^pentru mine, aceasta este a mea^ genera¸ia noastr°,
dup° trei aceasta s-a ²ters. Îns° aceea este singura bre²° în a fi
strict Irlandez, Harvey ²i Branham era numele. ³i atunci
înapoia acestuia era Lyons, care este tot Irlandez. ³i apoi ei
erau to¸i Catolici. Dar eu însumi, noi nu aveam o preg°tire
religioas° sau o înv°¸°tur° deloc, ca copii.

Dar darurile acelea, vedeniile acelea, eu am v°zut vedenii
chiar atunci tot la fel cum le v°d acum, asta-i corect, deoarece
darurile ²i chem°rile sînt f°r° poc°in¸°. Acestea sînt în
cuno²tin¸a mai dinainte a lui Dumnezeu, Dumnezeu f°cînd
ceva. Jos prin via¸° mie-mi era team° s° spun ceva despre
acestea.

Voi a¸i citit povestirea mea din c°rticica numit° Isus Cristos
Acela²i Ieri, Azi, ²i-n Veci. Eu cred c° aceasta este într-una din
c°r¸i, astealalte. Este asta corect, Gene? Este ea în aceasta, cea
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obi²nuit°_cartea obi²nuit°, în_în cartea pe care o avem acum?
Este aceasta, Povestirea Vie¸ii? Eu cred c° ea este. Apoi
noi_noi am^Nu este aceasta îngrozitor? Propriile mele c°r¸i,
²i eu niciodat° nu le citesc eu însumi. Dar altcineva le scrie,
astfel atunci exist° doar ceva ce ei iau în adunare. Eu am
trecut prin aceasta, astfel eu a²tept ca altceva s° se întîmple
întotdeauna. Astfel, atunci, ele sînt bune, eu am citit o parte
din ele acum, ici ²i colo, doar a²a cum am o ²ans°.

³i acum, oricum, ca un_un b°ie¸a², voi ²ti¸i vedenia cum el
mi-a vorbit, eu eram cam în vîrst° de ²apte ani, ²i a zis, “S° nu
bei s° nu fumezi sau s°-¸i pîng°re²ti trupul în vreun fel, c°ci va
exista o lucrare pentru tine s° o faci cînd tu devii mai în
vîrst°.” ³i voi a¸i auzit c° s-a spus aceasta în carte. P°i, asta-i
adev°rat. Tot timpul asta a continuat s° se întîmple.

Cînd am devenit un lucr°tor, p°i, atunci aceasta_atunci
aceasta a început s° se întîmple într-adev°r tot timpul.

³i într-o noapte eu l-am v°zut pe Domnul Isus. Eu spun
aceasta cu permisiune, cred eu, de la Duhul Sfînt. Îngerul
Domnului care vine nu este Domnul Isus. El nu arat° ca El în
aceea²i viziune. C°ci, vedenia pe care am v°zut-o despre
Domnul Isus, El era un Om mic. El nu era^Eu eram afar° în
cîmp, rugîndu-m° pentru tat°l meu. ³i eu am venit înapoi
în°untru ²i m-am dus în pat, ²i în seara aceea am privit la el ²i
eu_eu am zis, “O Dumnezeule, salveaz°-l!”

Mama mea era deja mîntuit° ²i eu am botezat-o. Apoi m-am
gîndit, “Oh, tat°l meu a²a bea”. ³i m-am gîndit, “Dac° eu a²
putea doar s°-l fac s° accepte pe Domnul Isus!” Eu am mers
afar°, ²i m-am culcat pe o saltea veche afar° în camera din
fa¸°, lîng° u²°.

³i Ceva mi-a spus, “Ridic°-te.” ³i m-am ridicat, ²i am
plecat s° m° plimb, ²i am mers înapoi în cîmpul din spatele
meu, într-un cîmp vechi cu salvie pentru m°turi.

³i acolo, stînd la nu mai mult de zece picioare de mine,
st°tea un B°rbat; îmbr°cat în hain° alb°, un om mic; avea
bra¸ele Lui încruci²ate astfel; cu o barb°, cam scurt°; cu p°rul
în jos pe umerii Lui; ²i El se uita într-o parte de la mine, în
acest fel; avea o figur° plin° de pace. Dar eu nu am putut
în¸elege aceasta, cum picioarele Lui, unul chiar în spatele
celuilalt. ³i vîntul b°tea, roba Lui se mi²ca, salvia sufla.

M° gîndeam, “Acum, a²teapt° un minut.” Eu m-am
mu²cat. Am zis, “Acum, eu nu sînt adormit.” ³i am tras în jos,
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am tras o bucat° mic° din acea salvie, voi ²ti¸i, am luat-o ca o
scobitoare în el. Eu am pus-o în gura mea. M-am uitat înapoi
înspre cas°. Am zis, “Nu, eu eram acolo rugîndu-m° pentru
tata, ²i Ceva zicea s° vin aici afar°, ²i aici st° acest B°rbat.”

M-am gîndit, “Acela arat° ca Domnul Isus.” M° gîndeam,
“M° întreb dac° este acesta?” El se uita exact, în direc¸ia unde
este a²ezat° casa noastr° acum. Astfel eu m-am mutat roata
încoace s° v°d dac° eu Îl puteam vedea. ³i eu am putut vedea
partea fe¸ei Lui în acest fel. Dar El^eu trebuia s° m° întorc
mult roata încoace, ca s°-L v°d. ³i am zis, “Uhm!” Nu L-a
mi²cat. ³i m° gîndeam, “Eu cred c° am s°-L strig.” ³i am zis,
“Isuse.” ³i cînd El s-a întors, El a privit în jur în acest fel. Asta
a fost tot ce-mi amintesc, El doar ²i-a întins bra¸ele.

Nu exist° un artist în lume s°-i poat° picta chipul Lui,
caracterul fe¸ei Lui. Cea mai bun° pe care am v°zut-o vreodat°
este cea a lui Hofmann Capul lui Cristos la Treizeci ²i trei, eu
am aceasta în toat° literatura ²i tot ceea ce eu folosesc. Aceasta-
i pentru c° arat° întocmai ca acesta, ²i astfel atunci^sau
destul de aproape, atît de aproape cît poate s° fie.

El ar°ta ca (un B°rbat) dac° El ar vorbi lumea ar veni la un
sfîr²it, ²i totu²i cu a²a mult° dragoste ²i bun°tate încît
voi_voi^Eu doar m-am pr°bu²it. ³i la lumina zilei, eu m-am
aflat tocmai în rev°rsatul zorilor, cu c°ma²a de pijama ud°
leoarc° cu lacrimi, cînd mi-am revenit, umblam, înapoi prin
cîmpul cu salvie de m°tur°, acas°.

Am spus aceasta unui lucr°tor prieten de-al meu. El a zis,
“Billy, Aceasta te va înebuni.” El a zis, “Acela este Diavolul.”
El a zis, “Nu te ocupa cu nimic de felul acesta.” Eu eram un
predicator Baptist în acel timp.

P°i, m-am dus la un alt vechi prieten de al meu. M-am
a²ezat ²i i-am spus despre Aceasta. “Acum,” am zis, “Frate, ce
gînde²ti tu despre Aceasta?”

El a spus, “Bine, Billy, am s°-¸i spun.” El a zis, “Eu cred c°
dac° tu ai încerca s°-¸i p°strezi via¸a ta, doar s° predici ce este
aici în Biblie, harul lui Dumnezeu ²i a²a mai departe, eu nu m-
a² duce jos dup° vreun lucru fantastic, ceva de felul acesta.”

Am zis, “Domnule, eu nu înseamn° c° merg jos dup° vreun
lucru fantastic.” Am zis, “Singurul lucru pe care eu încerc s°-l
aflu este ce este acesta.”

El a zis, “Billy, cu ani în urm° ei obi²nuiau s° aibe acele
lucruri în biserici. Dar,” a zis, “cînd apostolii au încetat, acele
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lucruri au încetat cu aceasta.” ³i a zis, “Acum singurul lucru
pe care noi îl avem care^orice fel de a vedea acele lucruri,” a
zis, “este spiritualist, demoni.”

Am zis, “O Frate McKinney, tu vorbe²ti serios?”
El a spus, “Da, domnule.”
Am spus, “O Dumnezeule, ai mil° de mine!”
Am spus, “Eu_eu^Oh, Frate McKinney, vrei tu_vrei tu

s° te une²ti cu mine în rug°ciune ca Dumnezeu s° nu lase
niciodat° s° mi se întîmple aceasta? Tu ²tii c° eu Îl iubesc ²i
eu_eu nu vreau s° fiu gre²it în aceste lucruri.” Am zis, “Tu
roag°-te cu mine.”

El a zis. “Eu m° rog, Frate Billy.” ³i astfel noi am avut o
rug°ciune chiar acolo în_în parohie.

Am întrebat cî¸iva lucr°tori. Veneau cu acela²i lucru. Apoi
mi-a fost team° s°-i întreb, deoarece ei s-ar fi gîndit c° eu
eram un diavol. Astfel eu_eu nu am vrut s° fiu în felul acela.
Eu am ²tiut în inima mea c° ceva s-a întîmplat. Acum, asta-i
tot, acolo era_acolo era ceva în inima mea ce s-a întîmplat. Iar
eu nu am vrut s° fiu în felul acela, niciodat°.

Astfel cî¸iva ani mai tîrziu, am auzit într-o zi jos la Prima
biseric° Baptist° unde eu eram un membru la acel timp, am
auzit pe cineva zicînd, “Spune, s-ar fi cuvenit ca tu s° fi mers
acolo ²i s°-i fi auzit pe acei holy rollers seara trecut°.”

³i m° gîndeam, “Holy rollers?” ³i un prieten de al meu,
Walt Johnson, cînt°re¸ de bas, ²i am zis, “Ce era asta, Frate
Walt?”

El a spus, “Un grup din ace²ti Penticostali.”
 Am zis, “Ce?”
El a zis, “Penticostali!” A zis, “Billy, dac° tu ai vedea

vreodat° asta,” a zis, “ei se rostogoleau pe du²umea în felul
acesta ²i s°reau în sus ²i-n jos.” ³i a zis, “Ei ziceau c° ei
trebuie s° bolboroseasc° într-un fel de limbi necunoscute sau
ei_ei nu erau salva¸i.”

³i eu am zis, “Unde este aceasta?”
“Oh,” a zis, “un miting micu¸ de cort aici afar°, pe partea

cealalt° de Louisville.” A zis, “Oameni de culoare, desigur.”
³i am zis, “Uh-huh.”
³i el a zis, “Sînt ²i mul¸i albi acolo.”
³i eu am zis, “³i ei fac asta, la fel?”
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A zis, “Da, da! Ei au f°cut-o, la fel.”

³i eu am zis, “Aceasta este amuzant, ²i oamenii se amestec°
în lucruri de felul acesta.” Am spus, “P°i, eu presupun c° noi
trebuie s° avem acele lucruri.” Într-o Duminic° diminea¸a, eu
nu o voi uita niciodat°. El mînca o bucat° uscat° de coaj° de
portocal° pentru o indigestie pe care o avea, ²i pot s-o v°d tot
a²a de bine de parc° era ieri. ³i m° gîndeam, “Bolborosind,
s°rind în sus ²i-n jos, ce fel de religie vor mai avea dup°
aceea?” ³i astfel eu_eu am mers înainte.

Mai tîrziu dup° aceea, am întîlnit un om b°trîn care este
aici în biseric° poate acum, sau el era aici la biseric°, pe
numele de John Ryan. Iar eu l-am întîlnit la un loc^B°trînul
om cu barba ²i p°rul lung, ²i el poate s° fie aici. M° gîndeam c°
el era din Benton Harbor aici sus, la Casa lui David.

Iar ei aveau un loc în Louisville. Eu am încercat s°-i g°sesc
pe acei oameni, ²i ei au numit aceasta ³coala Profe¸ilor. Astfel
m° gîndeam ca eu s° merg acolo ²i s° v°d ce era aceea. P°i, eu
nu am v°zut pe nimeni rostogolindu-se pe du²umea, îns° ei
aveau ceva înv°¸°turi ciudate. ³i acolo este unde l-am întîlnit
pe acest b°trîn, el m-a invitat s° vin sus la casa lui.

Eu am mers sus pentru o vacan¸°. ³i eu eram acolo o zi, ²i
am mers înapoi la casa lui iar el era plecat, ²i el s-a dus undeva
jos în Indianapolis. A zis, so¸ia lui, “Domnul l-a chemat.”

Am spus, “Tu vrei s° spui c° tu la²i pe omul acela s° fug° în
felul acesta?”

Ea a zis, “Oh, el este slujitorul lui Dumnezeu!” S°rmana
b°trîn° a murit cu cîteva s°pt°mîni în urm°, am auzit. Iar ea îi
era devotat° lui. Doamne, aceea este felul de so¸ie s°-l ai! Asta-
i adev°rat. Corect sau gre²it, el este corect oricum! Am
zis^P°i, eu ²tiam c° ei^

Acum el^Frate Ryan, e²ti tu aici? El nu este aici. El a fost
zilele trecute, nu-i a²a, b°ie¸i?

P°i, ei tr°iesc doar cu ceea ce ei apuc°, iar el nu avea nimic
de mîncare în cas°. Asta-i adev°rat. Iar eu am prins ceva pe²te
afar° la o balt°, sau în lac, în Michigan, ²i eu am venit jos
înapoi_²i eu am venit jos înapoi la cas°. Iar ei nici m°car nu
aveau untur° în cas°, sau gr°sime, cu care s° g°teasc° pe²tele.
³i am zis, “El te-a l°sat f°r° nimic în cas°?”

A zis, “Oh, dar el este slujitorul lui Dumnezeu, Frate Bill!”
A zis, “El^”
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³i m° gîndeam, “P°i, binecuvîntat° s°-¸i fie inima b°trîn°.
Frate, eu voi sta drept lîng° tine.” Asta-i adev°rat. “Tu te
gînde²ti atît de mult la b°rbatul t°u, eu sînt gata s° ader ²i s°
stau lîng° tine pentru asta.” Asta-i adev°rat. Noi avem nevoie
de mai multe femei ca acestea ast°zi, ²i mai mul¸i b°rba¸i care
se gîndesc despre so¸iile lor în felul acesta. Asta-i adev°rat. Ar
fi o Americ° mai bun° dac° so¸ii ²i so¸iile s-ar uni împreun° în
acest fel. Corect sau gre²it, stau cu ei. Nu ar mai fi atîtea
divor¸uri.

Astfel noi_noi am mers la^Apoi eu am mers înainte. ³i
pe drumul meu spre cas°, a fost un lucru ciudat, eu am venit în
jos prin Mishawaka. ³i eu am v°zut ma²ini mici_mici vechi
acum, stînd pe strad°, numite^ reclame mari pe ele ziceau,
“Isus Numai.” M° gîndeam, “Ce face^‘Isus Numai,’ aceea
trebuie s° fie religios.” Iar eu am mers aici ²i aici bicicletele au
avut aceasta pe ele, “Isus Numai.” Cadilacuri, Forduri Model-
T, fiecare lucru, “Isus Numai” pe ele. M° gîndeam, “P°i, m°
întreb ce este aceasta?”

Astfel eu i-am urm°rit în jur; am ajuns s° aflu, c° era un
miting religios, o mie cinci sute pîn° la dou° mii de oameni
acolo. ³i am auzit toate acele strig°te ²i s°rituri sus ²i-n jos, ²i
mergînd înainte. M° gîndeam, “Zic, iat° unde voi vedea eu ce
este holy roller.”

Astfel eu mi-am avut vechiul meu Ford, voi ²ti¸i, care am
pretins c° ar face treizeci de mile pe or°, cincisprezece pe aici
²i cincisprezece în sus ²i-n jos pe aici. Astfel eu l-am tras la o
parte, eu^cînd am avut un loc s° parchez, ²i am p°²it înapoi
în jos pe strad°. Am intrat în°untru, am privit în jur, ²i fiecare
st°tea care putea sta. Eu trebuia s° m° uit peste capetele lor.
Iar ei strigau, ²i s°reau, ²i c°deau, ²i se agitau. M° gîndeam,
“Iuh, hm, ce popor este °sta!”

Dar cu cît st°team mai mult acolo, mai bine m-am sim¸it.
“Asta pare destul de bine. P°i, nu-i nimica r°u cu acei oameni.
Ei nu sînt nebuni.” Eu am ajuns s° vorbesc cu unii din ei, astfel
ei_ei erau oameni minuna¸i. Astfel am zis^

P°i, acum, acesta era acela²i miting la care eu am mers
afar° ²i am stat toat° noaptea în noaptea aceea, ²i ziua
urm°toare am intrat în°untru. ³i voi m-a¸i auzit spunînd asta
în povestea vie¸ii mele. Eu eram pe platform° cu o sut°
cincizeci, sau dou° sute de lucr°tori, ²i poate mai mul¸i, ²i ei
vroiau ca fiecare doar s° se ridice ²i s° spun° de unde erau ei.
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³i am zis, “Evanghelist William Branham, Jeffersonville,” am
²ezut jos, “Baptist,” astfel, am ²ezut. Fiecare spunea de unde
erau ei.

Astfel diminea¸a aceea urm°toare cînd eu am ajuns acolo
în°untru^ Eu am dormit în cîmp toat° noaptea în noaptea
aceea, ²i mi-am c°lcat pantalonii între cele dou° ²ezuturi ale
Fordului, voi ²ti¸i, ²i eu_eu^ pantaloni vechi de bumbac în
dungi, c°m°²u¸a-T a mea, voi ²ti¸i. Astfel în diminea¸a
urm°toare am plecat la adunare, îmbr°cat cu c°m°²u¸a-T a
mea. Eu am plecat^

Eu nu aveam decît trei dolari, ²i eu aveam s°-mi cump°r
suficient° benzin° cu care s° ajung acas°. ³i apoi eu_eu mi-am
luat ceva chifle, acel fel vechi, voi ²ti¸i, îns° eu am fost bine. ³i
am ajuns la un hidrant, mi-am luat un pahar de ap°, voi ²ti¸i,
²i ele erau destul de bune. Astfel eu le-am înmuiat un pic, ²i am
avut micul dejun.

 Acum, eu puteam s° m°nînc cu ei, acum, ei mîncau de dou°
ori pe zi. Dar eu n-am putut pune nimic în colect°, astfel eu nu
am vrut_nu am vrut s° storc de la ei.

Astfel atunci eu_atunci eu am ajuns în°untru acolo în
acea diminea¸° ²i am zis^Eu doar trebuie s° spun partea
aceasta din ea. ³i a²a am ajuns acolo în diminea¸a aceea, ²i el
a zis, “Noi îl c°ut°m pe William Branham, un tîn°r
evanghelist era pe platform° seara trecut°, un Baptist.” A zis,
“Noi vrem ca el s° aduc° mesajul în aceast° diminea¸°.” Eu
am v°zut c° urma s° m° trag° tare, acea gr°mad° de oameni,
eu un Baptist. Astfel eu cumva m-am ad°postit în jos în
scaunul meu. Eu aveam pe mine pantalonii de bumbac în
dungi ²i o c°ma²°-T; ²i, oh, noi purtam cleric, astfel^³i eu
am ²ezut înapoi în scaun în felul acesta. Astfel el a întrebat
de dou° sau trei ori. Iar eu ²edeam jos lîng° un frate de
culoare.

Iar motivul c° ei aveau conven¸ia lor în Nord, era deoarece
segrega¸ia era atunci în Sud. Astfel ei nu au putut s° o aibe în
Sud.

A²a c° eu m° întrebam cum era cu acest “Isus Numai.” ³i
m° gîndeam, “Atît timp cît acesta este Isus, este în ordine. A²a
c° aceasta nu conteaz° dac° este^cum este asta, doar atît
timp cît acesta este El.”

Astfel eu am ²ezut acolo pu¸in ²i i-am privit, ²i astfel ei au
chemat înc° de dou° sau trei ori. ³i acest frate de culoare s-a
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uitat aici la mine, ²i el a zis, “Îl cuno²ti tu pe el?”
Eu_eu_eu^L°murirea era acolo. Eu nu puteam s°-i mint
omului, eu nu vroiam.

Eu am spus, “Uite, frate. Da, eu îl cunosc.”
El a zis, “P°i, du-te ²i ad°-l.”
Eu am spus, “P°i, eu_eu î¸i spun, frate,” am zis, “Eu sînt

acela. Dar, tu vezi,” am zis, “uite, eu^ace²ti pantaloni în
dungi.”

“Du-te acolo sus.”
³i eu am zis, “Nu, eu nu pot s° merg acolo sus,” am zis, “cu

ace²ti pantaloni, ca ace²tia, aceast° c°ma²° micu¸°.”
A zis, “Acelor oameni nu le pas° cum e²ti îmbr°cat.”
³i am zis, “P°i, uite, nu spune asta. Auzi?” Am zis, “Vezi,

eu am ace²ti pantaloni în dungi, ²i eu nu vreau s° merg acolo
sus.”

Au zis, “³tie cineva unde este William Branham?”
El a zis, “Iat°-l aici! Iat°-l aici!”
Oh, Doamne! Fa¸a mea foarte ro²ie, voi ²ti¸i; ²i f°r° cravat°,

²ti¸i voi; ²i aceast° micu¸° c°ma²°-T veche, voi ²ti¸i, ²i mînicu¸e
în felul acesta. ³i eu am mers p°²ind sus pe acolo, cu urechile
arzîndu-mi. Eu niciodat° nu am fost în jurul unui microfon.

³i astfel am ajuns s° predic sus acolo, ²i am luat un text, eu
nu îl voi uita niciodat°, “Omul bogat ²i-a ridicat sus ochii în
iad, ²i apoi el a plîns.” Eu, de multe ori, predic trei lucruri
micu¸e ca acestea, “Vino s° vezi un om,” “Crezi tu asta?” sau
“Apoi el a plîns.” ³i eu am continuat s° spun, “Acolo nu erau
flori, ²i atunci el a plîns. Acolo nu erau adun°ri de rug°ciune,
atunci el a plîns. Acolo nu erau copii, atunci el a plîns. Nu
cînt°ri, atunci el a plîns.” Atunci eu am plîns.

Astfel dup° ce totul s-a terminat, p°i, Doamne, ei doar^ei
to¸i în jurul meu, vroind ca eu s° vin s° ¸in un miting pentru ei.
³i m° gîndeam, “Zic, poate eu sînt un holy roller!” Vede¸i?
Astfel m° gîndeam, “Poate^” Vede¸i, ei erau oameni a²a de
minuna¸i.

³i eu am p°²it acolo afar°. Un om cu o pereche de cizme de
cowboy pe el, ²i cu p°l°rie mare de cowboy, am zis, “Cine
sînte¸i?”

El a spus, “Eu sînt Prezbiterul A²a-²i-a²a din Texas.”

M-am gîndit, “P°i, acela ar°ta^”
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Un alt om a p°²it sus cu ace²ti micu¸i pantaloni bufan¸i, voi
²ti¸i, ei obi²nuiau s° joace golf în ei, ²i unul din acele sfet°ra²e
jerseu. El a zis, “Eu sînt Reverend A²a-²i-a²a din Florida. Ai
vrea s° vii s° ¸ii^”

M° gîndeam, “Eu sînt chiar acas°, b°iete, în ace²ti
pantaloni în dungi ²i c°ma²°-T. Asta este chiar bine.”

Astfel, voi a¸i auzit povestea vie¸ii mele despre acele
lucruri, a²a c° eu m° voi opri aici ²i v° voi spune ceva ce nu am
mai spus înainte. Primul lucru, eu vreau s° v° întreb^Eu
urma s° trec peste asta. Eu nu am mai spus aceasta în public,
în via¸a mea. Dac° voi îmi promite¸i c° m° iubi¸i ²i ve¸i încerca
s° m° iubi¸i tot atît de mult dup° ce spun acest lucru ca ²i mai
înainte de a spune, ridica¸i-v° mîna. În regul°. Aceasta-i
promisiunea voastr°, eu am s° v° ¸in pe voi de ea.

³ezînd în adunare în seara aceea, cînd ei cîntau cînt°rile lor
ei b°teau din palme. ³i ei cîntau, “Eu^” Acel cîntec, “Eu ²tiu
c° era Sîngele, eu ²tiu c° era Sîngele.” Iar ei alergau în sus ²i-n
jos pe rînduri, ²i toate celelalte, ²i doar strigînd ²i l°udînd pe
Domnul. M° gîndeam, “Aceea sun° îngrozitor de bine pentru
mine.” Am început^

³i ei s-au referit tot timpul la Fapte, Fapte 2:4, Fapte 2:38,
Fapte 10:49, toate acelea. M° gîndeam, “Zic, aceea este
Scriptur°! Eu doar nu am v°zut niciodat° Aceasta în felul
acesta înainte.” Dar, oh, inima îmi ardea, m° gîndeam,
“Aceasta este minunat!” M° gîndeam c° ei erau o gr°mad° de
holy rollers cînd i-am întîlnit mai întîi, ²i m° gîndeam, “Oh,
Doamne! Acum ei sînt o gr°mad° de “îngeri.” Vede¸i, mi-am
schimbat p°rerea imediat.

Astfel în diminea¸a urm°toare cînd Domnul mi-a dat
aceast° mare oportunitate ca s° ¸in aceste mitinguri, m°
gîndeam, “Oh, Doamne, eu voi ajunge cu acest grup de oameni!
Acesta trebuie s° fie felul pe care ei obi²nuiau s°-l numeasc°
‘Metodistul strig°tor.’ Doar am mers pu¸in mai departe,” m°
gîndeam. “Poate c° asta-i ceea ce este.” Astfel m° gîndeam,
“P°i, eu sînt^mie sigur îmi place asta. Oh, exist° ceva
privitor la ei ce îmi place, ei sînt umili ²i blînzi.”

A²a c° un lucru pe care eu nu-l puteam în¸elege era
vorbirea în limbi, asta m-a dep°²it. ³i eu^Acolo era un om,
s° zicem, ²ezînd aici ²i unul aici, iar ei erau doi conduc°tori ai
grupului. Acesta s-ar ridica sus ²i ar vorbi în limbi, acesta ar
interpreta asta ²i ar spune lucruri despre adunare ²i a²a mai
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departe. M° gîndeam, “Doamne, eu trebuie s° citesc asta!” A²a
c° atunci, vice versa, a c°zut pe acesta ²i apoi înapoi pe
cel°lalt; ²i fiecare vorbea în limbi, ²i interpreta. ³i restul
bisericii au vorbit, dar aceasta nu p°rea c° interpretarea venea
ca la ace²ti doi oameni. Acum, eu i-am v°zut c° ²edeau
împreun° aproape, m° gîndeam, “Oh, Doamne, ei trebuie s° fie
Îngeri!” Astfel în timp ce ²edeam în spate acolo^

Orice era aceea (voi ²ti¸i) eu nu-mi puteam da seama,
Aceasta venea peste mine. Iar eu am un fel de a cunoa²te
lucrurile dac° Domnul vrea ca eu s° le cunosc. În¸elege¸i? Iar
eu nu^Acesta era motivul c° eu spun c° eu nu ²optesc
aceasta afar°, niciodat° înainte în public. Dac° eu într-adev°r
vreau s° aflu ceva, Domnul de obicei îmi spune despre aceste
lucruri. Pentru aceasta este darul, vede¸i voi. A²a c° tu nu po¸i
s° arunci doar aceasta înaintea oamenilor, aceasta devine ca ²i
cum a¸i arunca perlele voastre înaintea porcilor. Acesta-i un
lucru sacru, ²i sfînt, ²i voi nu vre¸i s° face¸i aceasta. Astfel,
Dumnezeu m° va ¸ine r°spunz°tor. A²a ca vorbind fra¸ilor ²i
a²a mai departe, eu nu a² încerca s° aflu ceva r°u despre un
frate.

Odat° ²ezînd la o mas° cu un om, el cu bra¸ul lui în jurul
meu, a zis, “O Frate Branham, eu te iubesc.” ³i eu tot am
sim¸it ceva mi²cîndu-se. M-am uitat la el. El nu putea s°-mi
spun° mie asta; eu am ²tiut c° el nu a f°cut-o, vede¸i, pentru c°
acolo era aceasta. El era absolut un f°¸arnic, dac° a existat
vreodat° unul, vede¸i, ²i chiar acolo cu bra¸ul lui în jurul meu.

Eu am spus, “P°i, bine,” am plecat la o parte. Eu nu vreau
s° ²tiu asta. Eu mai degrab° îl cunosc în felul în care eu îl
cunosc, ca fratele meu, ²i îl las s° mearg° în felul acesta. Las ca
Dumnezeu s° fac° restul. În¸elege¸i? ³i eu nu vreau s°^nu
²tiu, nu vreau s° ²tiu acele lucruri.

³i de multe ori asupra acestor lucruri, aceasta nu este aici
în biseric°. Eu voi ²edea în camer°, ²ed într-un restaurant, ²i
Duhul Sfînt îmi va spune lucruri care urmeaz° s° se întîmple.
Sînt oameni chiar aici care cunosc aceasta de a fi adev°rul. Eu
voi ²edea în casa mea ²i eu voi spune, “Acum, fi¸i aten¸i, exist°
o ma²in° care vine dup° o vreme. Aceasta va fi o anume,
anume persoan°. Aduce¸i-i în°untru, c°ci Domnul a spus c° ei
vor fi aici.” “Cînd noi mergem jos pe strad°, acolo se vor
întîmpla anumite lucruri. Ai grij° la traversare acolo, deoarece
tu aproape c° o s° fii lovit.” (³i, “Doar^?^mie în acel fel,”
vede¸i.) De fiecare dat°, doar perfect! A²a c° voi nu vre¸i s° v°
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arunca¸i pe voi în²iv° prea mult în aceea, deoarece voi ve¸i^
Aceasta_aceasta este^Voi pute¸i folosi aceasta, acesta este
darul lui Dumnezeu, îns° voi trebuie s° fi¸i aten¸i ce face¸i voi
cu acesta. Dumnezeu v° va ¸ine r°spunz°tori.

Privi¸i la Moise. Moise era un om trimis de Dumnezeu
(crede¸i voi asta?), predestinat, preordinat, ²i f°cut un profet.
³i Dumnezeu l-a trimis acolo afar°, zicîndu-i, “Mergi ²i
vorbe²te c°tre stînc°,” dup° ce aceasta a fost lovit°. A zis,
“Mergi vorbe²te c°tre stînc°, ²i ea î²i va scoate apele.”

Dar Moise, mînios, a alergat acolo ²i a lovit stînca. Apa nu a
venit, el a lovit-o iar°²i, zicînd, “Voi r°zvr°ti¸ilor! Trebuie ca
noi s° v° aducem ap° din aceast° stînc°?”

Vede¸i voi ce a f°cut Dumnezeu? Apa a venit, dar a zis,
“Vino aici sus, Moise.” Acela era sfîr²itul la asta, vede¸i? Voi
trebuie s° veghea¸i în acele lucruri, a²a ca voi^ce face¸i cu
darurile Divine.

Întocmai ca un predicator, un bun predicator puternic, el
merge afar° s° predice doar s° ia daruri ²i bani, Dumnezeu îl
va ¸ine r°spunz°tor pentru aceea. Asta-i adev°rat. Tu trebuie
s° fii atent ce faci cu darurile Divine. ³i, s° încerce s° fac°
vreun prestigiu mare sau nume mare pentru vreo biseric°, sau
vreun nume mare pentru el însu²i. Eu mai degrab° am dou°
sau trei seri de adunare ²i înt°resc pe altundeva, ²i s° fiu
umilit, ²i s° stau jos. ³i voi ²ti¸i ce vreau eu s° spun. Da,
domnule, întotdeauna ¸ine¸i-v° locul unde Dumnezeu poate s°-
²i pun° mîna Lui peste voi.

Aceasta este Via¸° interioar° acum, ¸ine¸i minte.

Astfel atunci în aceast° zi, m° gîndeam, “P°i, eu am s°
p°²esc sus.” ³i eu eram a²a de alarmat asupra acelor oameni,
c° m° gîndeam, “Eu am s° aflu despre acei oameni.” ³i afar°
în curte eu am continuat s° m° uit dup° ei dup° ce s-a terminat
serviciul. M-am uitat în jur. Am g°sit pe unul din ei, ²i am zis,
“Bun° ziua, domnule?”

El a zis, “Bun° ziua!” A zis, “Era¸i dvs. tîn°rul predicator
care a predicat în aceast° diminea¸°?”

Eu am spus^eu eram în vîrst° de dou°zeci ²i trei de ani
atunci. ³i am zis, “Da, domnule.”

³i el a zis, “Care v° este numele?”

Eu am zis, “Branham.” ³i eu am zis, “Al dumneavoastr°?”
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 ³i el mi-a spus numele lui. ³i m-am gîndit, “Bine, acum,
dac° eu a² putea doar lua contact cu duhul lui acum.” ³i totu²i
ne²tiind ce o f°cea pe aceasta. ³i am zis, “P°i, spune domnule,”
am spus, “voi oamenilor ave¸i ceva aici ceea ce eu nu am.”

 El a zis, “A¸i primit Duhul Sfînt de cînd a¸i crezut?”
Eu am spus, “P°i, eu sînt un Baptist.”
El a zis, “Dar a¸i primit Duhul Sfînt de cînd a¸i crezut?”

³i eu am zis, “Bine, frate, ce vrei s° spui?” Am spus,
“Eu_eu nu am ce ave¸i voi to¸i, eu ²tiu asta!” Am zis,
“Deoarece voi ave¸i ceva ce pare a fi puternic ²i astfel^”

Zicea, “A¸i vorbit vreodat° în limbi?”
³i am zis, “Nu, domnule.”
A zis, “Eu v° spun chiar imediat c° nu ave¸i Duhul Sfînt.”
³i am zis, “P°i, dac° eu^Dac° aceasta este ceea ce trebuie

s° prime²ti Duhul Sfînt, eu nu îl am.”
³i astfel el a zis, “P°i, dac° nu a¸i vorbit în limbi, dvs. nu Îl

ave¸i.”
³i continuînd conversa¸ia lui în felul acela, am zis, “P°i,

unde Îl pot eu primi?”
A zis, “Într° în°untru acolo în camer° ²i începe s° cau¸i pe

Duhul Sfînt.”
³i am continuat s°-l privesc, voi ²ti¸i. El nu ²tia ce f°ceam

eu, dar el^Eu ²tiam c° el avea pu¸in sim¸ ciudat, pentru c°
el^ochii lui au început s° devin° pu¸in lucio²i a²a cum el se
uita la mine. ³i el^Dar el era într-adev°r un Cre²tin. El era
absolut, suna sut° la sut°, un Cre²tin. Asta-i adev°rat. P°i, m°
gîndeam, “Laud° lui Dumnezeu, aici este Acesta! Eu_eu a_eu
a trebuit s° ajung la acel altar pe undeva.”

Am mers afar°, m-am uitat peste tot în jur, ²i m° gîndeam,
“Eu îl voi g°si pe cel°lalt om.” ³i cînd l-am g°sit ²i am început
s° vorbesc cu el, am zis, “Bun° ziua, domnule?”

El a zis, “Spune¸i, la ce biseric° apar¸ine¸i?” El a zis, “Ei
îmi spun c° sînte¸i Baptist.”

Eu am spus, “Da.”
³i el a spus, “Dvs. nu a¸i primit înc° Duhul Sfînt, nu-i a²a?”
Eu am spus, “P°i, eu nu ²tiu.”
A zis, “A¸i vorbit vreodat° în limbi?”
Eu am spus, “Nu, domnule.”
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A zis, “Dvs. nu L-a¸i primit.”

³i eu am zis, “P°i, eu ²tiu c° eu nu am ce ave¸i voi to¸i. Eu
²tiu asta.” ³i am spus, “Dar, fratele meu, eu într-adev°r Îl
vreau.”

El a spus, “P°i, acolo este_acolo este bazinul, totul
preg°tit.”

Eu am spus, “Eu am fost botezat. Dar,” am spus, “eu_eu nu
am primit ce ave¸i voi to¸i.” Eu am zis, “Voi ave¸i ceva ce
eu_eu vreau într-adev°r.”

³i el a zis, “P°i, asta-i bine.”

Eu încercam s°-l prind, vede¸i voi. ³i dac° eu^Cînd eu în
sfîr²it i-am prins duhul lui (acum, acela era cel°lalt om), dac°
eu am discutat vreodat° cu un f°¸arnic josnic, acolo era unul
din ei! El tr°ia^So¸ia lui era o femeie cu p°rul negru, el tr°ia
cu o blond° ²i avea doi copii cu ea. Bea, înjura, umbla la
taverne, ²i toate celelalte, ²i înc° era acolo ²i vorbea în limbi ²i
prorocea.

Atunci am zis, “Doamne, iart°-m°.” Am mers acas°. Asta-i
adev°rat. ³i am spus, “Eu voi lua doar o^Eu nu pot în¸elege
aceasta. Se p°rea c° binecuvîntatul Duh Sfînt c°dea, ²i pe acel
f°¸arnic.” Am zis, “Nu poate fi! Asta-i tot.”

În timpul acestei lungi perioade atunci, eu studiind ²i
plîngînd, m° gîndeam c° dac° puteam s° merg afar° cu ei
poate c° eu puteam afla ce erau toate acestea. Aici era unul, un
Cre²tin veritabil; ²i cel°lalt, un adev°rat f°¸arnic. Apoi m°
gîndeam, “Ce-i cu asta? Oh,” am zis, “Dumnezeule,
poate_poate exist° ceva gre²it cu mine.” ³i am zis, fiind un
fundamentalist, “Aceea va trebui s° fie aceea în Biblie. Aceasta
trebuie s° fie.”

Pentru mine, fiecare lucru care opereaz° trebuie s° vin° în
aceast° Biblie sau aceasta nu este corect. Aceasta trebuie s°
vin° de Aici. Asta este s° fie dovedit în Biblie, nu numai într-
un loc, ci aceasta trebuie s° vin° pe tot parcursul prin Biblie.
Eu trebuie s° o cred. Aceasta trebuie s° se potriveasc° ²i s° se
lege împreun° cu fiecare Scriptur° sau eu nu o cred. ³i atunci,
deoarece Pavel a zis, “Dac° un înger din Ceruri vine,
propov°duind vreo alt° evanghelie, s° fie anatema.” A²a c° eu
cred Biblia.

³i am zis, “Eu nu am putut s° v°d nimic de felul acela în
Biblie.”
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Doi ani mai tîrziu, dup° ce mi-am pierdut so¸ia ²i toate
celelalte, eu eram acolo sus la Green’s Mill, locu²orul meu
vechi sus acolo, rugîndu-m°. Eram acolo în pe²tera mea în
spate acolo de dou° sau trei zile, aceasta era dou° zile. Eu am
p°²it afar° s° iau pu¸in° r°suflare, o r°suflare de aer. ³i cînd
am p°²it acolo afar°, Biblia îmi era a²ezat° afar° acolo la
cap°tul unui bu²tean doar a²a cum veneai în°untru. Un pom
b°trîn r°sturnat jos, el avea o bifurca¸ie în el. ³i eu^Acesta
avea o bifurca¸ie stînd în sus în felul acesta, iar pomul a²ezat
jos. ³i eu doar am ²ezut c°lare pe acel bu²tean, ²i ²edeam afar°
acolo în timpul nop¸ii, uitîndu-m° înspre ceruri în felul acesta,
mîna mea a²ezat° în sus în felul acesta, ²i uneori adormeam
întins chiar afar° pe bu²tean astfel, rugîndu-m°. Fiind sus
acolo pentru cîteva zile, f°r° s° m°nînc sau s° beau, doar acolo
rugîndu-m°. ³i am ie²it afar° s° iau pu¸in aer proasp°t, afar°
din acea pe²ter°; era r°coare, umed în spate acolo.

Astfel atunci am ie²it afar° ²i acolo îmi st°tea Biblia unde
eu am avut-o pe Aceasta cu o zi înainte, ²i ea era întoars° la
Evrei, capitolul al 6-lea. ³i am început s° citesc acolo, “S°
l°s°m la o parte^pe^s° mergem înainte spre des°vîr²ire,
nepunînd din nou temelia poc°in¸ei ²i lucr°rile moarte ²i
credin¸a c°tre Dumnezeu,” ²i a²a mai departe. “C°ci este cu
neputin¸° ca acei care au fost odat° lumina¸i, f°cu¸i p°rta²i ai
darului ceresc, ²i a chem°rilor,” ²i a²a mai departe. Dar a zis,
“Dar spini ²i m°r°cini care sînt aproape de respingere, a c°rui
sfîr²it^ap°^ploaia vine adesea pe p°mînt s°-l preg°teasc°
²i s°-l ude pentru acel care este_acel care este aproape s° fie
respins, cu spini ²i m°r°cini, a c°rui sfîr²it este s° fie ar²i.”

³i Ceva a trecut “Whoooossssh!”
M-am gîndit, “Aici este Acesta. Eu voi auzi chiar acum

orice^ El_El m-a trezit aici, El se preg°te²te s°-mi dea o
vedenie chiar acum.” ³i eu am a²teptat acolo pe cap°tul acelui
bu²tean, ²i am a²teptat. M-am ridicat ²i am umblat înainte ²i
înapoi, în sus ²i-n jos. Am umblat înapoi, nimic nu s-a
întîmplat. Am p°²it înapoi la pe²tera mea din nou, nimic nu s-a
întîmplat. Am stat acolo, m° gîndeam, “P°i, ce este asta?”

M-am dus acolo la Biblia mea din nou, ²i, oh, Aceasta doar
a venit peste tot asupra mea iar°²i. Eu am ridicat-o pe Ea sus,
²i m° gîndeam, “Ce este acolo ce vrea El ca eu s° citesc?” Eu
am continuat s° citesc în jos despre “poc°in¸° c°tre Dumnezeu,
²i credin¸°,” ²i a²a mai departe, ²i am citit înainte în jos unde
Ea spune, “Ploaia vine adesea pe p°mînt s°-l ude ²i s°-l
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preg°teasc° pentru ceea ce trebuie s° fie, pentru aici, dar spinii
²i m°r°cinii care sînt aproape s° fie respin²i a c°rui sfîr²it este
s° fie ar²i.” ³i, oh, Aceasta doar m° zguduia!

³i m° gîndeam, “Doamne, o s° îmi dai Tu mie o vedenie
despre ce^” Eu eram acolo sus s°-i cer Lui una alta.

Atunci cu totul dintr-o dat°, înaintea mea, eu am v°zut
p°mîntul rulîndu-se, ²i el era tot arat. ³i aici a mers un om în
alb, cu capul în sus, s°m°nînd Semin¸e în felul acesta. ³i cînd
el a mers, venind, doar a²a cum el a trecut dincolo de deal, aici
vine un om în urma lui, îmbr°cat în negru, cu capul în jos,
s°m°nînd semin¸e. ³i cînd Semin¸ele bune au r°s°rit, acesta
era grîu; ²i cînd semin¸ele rele au r°s°rit, acestea erau neghine.

Apoi a venit o mare secet° pe p°mînt, iar grîul ²i-a aplecat
capul, era gata s° piar°, vrînd ap°. ³i eu am v°zut to¸i oamenii
cu mîinile lor în sus, rugînd pe Dumnezeu s° trimit° ap°. ³i
apoi am v°zut neghina, ea î²i avea capul în jos, aplecîndu-se
dup° ap°. ³i chiar atunci norii mari au venit ²i ploaia doar s-a
rev°rsat. ³i cînd s-a rev°rsat, grîul micu¸ care era tot îndoit a
mers, “Hî²²,” s-a ridicat drept în sus. Iar neghina mic° drept
lîng° ea a mers, “Hî²²,” s-a ridicat drept în sus.

M° gîndeam, “P°i, ce este asta?”
Atunci Aceasta mi-a venit. Iat-o acolo. Aceea²i ploaie care

face grîul s° creasc°, face ca neghina s° creasc°. ³i acela²i Duh
Sfînt poate s° cad° într-o gr°mad° de oameni, ²i poate
binecuvînta un f°¸arnic întocmai la fel cum El binecuvinteaz°
pe al¸ii. Isus a zis, “Dup° roadele lor îi ve¸i cunoa²te.” Nu dac°
el strig°, dac° el se bucur°, ci “aceasta este c° îi ve¸i cunoa²te
dup° roadele lor.”

Eu am spus, “Acolo e²ti!” “Am priceput, Doamne.” Am zis,
“Atunci acela într-adev°r este Adev°rul.” Acest om^Tu
puteai avea daruri f°r° s° cuno²ti pe Dumnezeu.

Astfel atunci eu_atunci eu deveneam prea critic asupra
vorbirii în limbi, vede¸i voi. Dar într-o zi, atunci, cum
Dumnezeu mi-a adeverit aceasta mie!

Eu botezam jos pe rîu, primii mei converti¸i, la Rîul Ohio, ²i
eu botezam a ²aptesprezecea persoan°, a²a cum am început s°
botez, atunci am zis, “Tat°, a²a cum eu îl botez cu ap°, Tu
boteaz°-l cu Duhul Sfînt.” Am început s°_s° îl pun sub ap°.

³i tocmai atunci un vîrtej a venit de sus din ceruri, ²i aici
vine acea Lumin°, str°lucind în jos. Sute ²i sute de oameni pe
mal, chiar la ora dou° dup°-amiaza, în Iunie. ³i Aceasta atîrna
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chiar deasupra unde eram eu. Un Glas a vorbit de acolo, ²i a
zis, “Cum Ioan Botez°torul a fost trimis ca premerg°tor a
primei veniri a lui Cristos, tu ai un^ai un Mesaj care va
aduce înainte premergerea celei de a Doua Veniri a lui
Cristos.” ³i aceasta parc° m-a speriat de moarte.

³i am mers înapoi, ²i to¸i oamenii de acolo,_oamenii de la
turn°torie ²i to¸i ceilal¸i, farmacistul, ²i to¸i ceilal¸i pe mal. Eu
am botezat cam dou° sau trei sute în dup°-amiaza aceea. ³i
cînd ei m-au luat afar°, m-au tras afar° din ap°, diaconii ²i a²a
mai departe au mers sus, ei m-au întrebat, zicînd, “Ce a
însemnat Lumina aceea?”

Un grup mare de oameni de culoare din_biserica Baptist°
Epoca Gilead ²i biserica Lone Star de acolo de jos, ²i mul¸i din
ace²tia erau acolo jos, ei au început s° ¸ipe cînd au v°zut
aceasta întîmplîndu-se, oamenii au le²inat.

O fat° pe care eu am încercat s° o scot afar° dintr-o barc°
de acolo, st°tea acolo îmbr°cat° cu un costum de înnot, o
înv°¸°toare de ²coal° Duminical° într-o biseric°, ²i eu am zis,
“Nu vrei s° ie²i afar°, Margie?”

Ea a zis, “Billy, eu nu trebuie s° ies.”
Eu am zis, “Asta-i adev°rat, tu nu trebuie, dar eu a²

avea destul respect pentru Evanghelie s° ie²i afar° unde botez
eu.”

Ea a spus: “Eu nu trebuie s° ies.”
³i cînd ea ²edea acolo chicotind ²i rîzînd la mine cînd

botezam, pentru c° ea nu credea în botez, astfel atunci cînd
Îngerul Domnului a coborît ea s-a plecat înainte în barc°.
Ast°zi fata este într-un institut de nebuni. Astfel voi nu v°
pute¸i juca cu Dumnezeu. În¸elege¸i? Acum, mai tîrziu^
O fat° frumoas°, a mers s° bea mai tîrziu, a fost lovit° cu
o sticl°, de_de sticl° de bere, t°iat° toat° pe fa¸° în jos. Oh,
o persoan° cu ar°tare oribil°! ³i acolo s-a întîmplat asta.

³i apoi în tot decursul vie¸ii eu am v°zut asta, am v°zut
asta mi²cîndu-se, am v°zut acele vedenii, cum se întîmplau
acele lucruri. Apoi, pu¸in mai tîrziu, Aceasta a continuat s° m°
deranjeze a²a de mult, ²i fiecare îmi spunea c° Aceasta era
gre²it. ³i eu am luat-o la vechiul meu teren favorit, sus acolo
unde eu întotdeauna m° rugam. ³i eu a²^Nu conta cît de
mult continuam s° m° rog pentru ca Acela s° nu vin° la mine,
El a venit oricum. ³i astfel eu eram doar^Eu eram_eu eram
paznic de vîn°toare în Statul Indiana. ³i am venit în°untru,



74   CUVÎNTUL VORBIT

acolo era un om ²ezînd acolo, un frate a pianistului meu la
Tabernacol. ³i el a zis, “Billy, vrei s° mergi cu mine la Madison
în dup°-amiaza asta?”

Am spus, “Eu nu pot s° o fac, eu trebuie s° merg sus la
p°duri.”

³i eu a²^tocmai veneam în jurul casei ²i luîndu-mi jos
cureaua, cureaua pu²tii ²i alte lucruri, ²i sufulcîndu-mi
mînecile. Noi locuiam într-o cas° mic° cu dou° camere, ²i eu
mergeam s° m° sp°l ²i s° m° preg°tesc pentru mas°. ³i m-am
sp°lat, ²i doar am p°²it în jur la marginea casei, sub un_un
pom mare de ar¸ar, ²i cu totul dintr-o dat° Ceva a mers,
“Whoooossssh!” ³i eu doar aproape am le²inat. ³i m-am uitat,
²i eu ²tiam c° acesta era iar°²i Acela.

M-am a²ezat pe trepte, ²i el a s°rit afar° din ma²ina lui ²i a
alergat spre mine, zicînd, “Billy, tu ame¸e²ti?”

Eu am spus, “Nu, domnule.”

El a spus, “Ce s-a întîmplat, Billy?”

³i eu am zis, “Eu nu ²tiu.” Am zis, “Doar mergi înainte,
frate, aceasta-i în regul°. Mul¸umesc.”

So¸ia mea a venit afar° ²i mi-a adus un ulcior cu ap°, ea a
zis, “Drag°, care-i situa¸ia?”

Eu am spus, “Nimic, iubito.”

Astfel ea a zis, “Vino acum, masa e gata,” ²i ea ²i-a pus
bra¸ul în jurul meu, încercînd s° m° duc° în°untru.

Eu am spus, “Scumpo, eu_eu vreau s°-¸i spun ceva.” Am
zis, “Tu cheam°-i pe ei ²i spunele c° eu nu voi fi acolo afar° în
aceast° dup°-amiaz°.” Am zis, “Meda, iubito,” am zis, “eu ²tiu
în inima mea c° eu îl iubesc pe Isus Cristos. Eu ²tiu c° am
trecut de la moarte la Via¸°. Îns° eu nu vreau ca Diavolul s°
aibe ceva de a face cu mine.” ³i am zis, “Eu nu pot s° continui
în felul acesta, eu sînt un prizonier.” Am zis, “Tot timpul, cînd
acest lucru continu° s° se întîmple, ²i lucruri ca acestea, ²i
aceste vedenii venind, ²i a²a mai departe ca acestea, sau orice
ar fi asta,” am zis^(Aceasta mi s-a întîmplat, eu nu ²tiam c°
aceasta era o vedenie, eu nu am numit aceasta o vedenie.) Am
zis, “Acelea ca transele,” am spus, “eu nu ²tiu ce este asta. ³i,
scumpo, eu_eu_eu_eu nu vreau s° am de a face cu asta, ei_ei
îmi spun c° acesta este Diavolul. Iar eu îl iubesc pe Domnul
Isus.”
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“Oh,” zicea ea, “Billy, tu nu ar trebui s° ascul¸i ce î¸i spun
oamenii.”

Am spus, “Dar, scumpo, uit°-te la al¸i predicatori.” Am
zis, “Eu_eu nu vreau asta.” Am zis, “Am s° m° duc la locul
meu în p°dure. Eu am cam cincisprezece dolari, tu ai grij° de
Billy.” Billy era un b°ie¸a² micu¸ atunci, un copila² micu¸.
Am zis, “Tu_tu ia^Aceasta este destul pentru tine ²i Billy
ca s° tr°ie²ti, o vreme. Cheam°-i pe ei ²i spune-le c° eu
voi_eu a² putea fi înapoi mîine, sau eu a² putea ca niciodat°
s° nu vin înapoi. Dac° eu nu sînt înapoi în urm°toarele cinci
zile, s° pun° un om în locul meu.” ³i am zis, “Meda, eu
niciodat° nu voi ie²i afar° din acele p°duri pîn° cînd
Dumnezeu îmi promite c° El va lua acel lucru de la mine ²i
nu va l°sa s° se mai întîmple aceasta niciodat°.” Gîndi¸i-v° la
ignoran¸a în care poate fi un om!

³i eu am mers sus acolo în seara aceea ²i am mers înapoi pe
du²umeaua acelei cabane micu¸e vechi. Era ziua urm°toare,
era cam tîrziu, eu urma s° merg sus la campul meu ziua
urm°toare, sus pe^mai departe în jurul muntelui, sau a
dealului, adic°, ²i s° ajung acolo sus în p°duri. Eu nu cred c°
FBI-ul m-ar fi putut g°si acolo sus. Astfel aceast° mic° caban°
veche^Eu m-am rugat toat° dup°-masa aceea înainte ca s°
se fac° prea întuneric. Eu m° rugam, citeam acolo în Biblie
unde Aceasta spune, “Duhul profe¸ilor este supus profetului.”
Eu nu puteam s-o în¸eleg. Astfel s-a f°cut prea întuneric în
micu¸a caban° veche.

Unde eu obi²nuiam s° pun capcane cînd eu eram copil,
aveam o linie de capcan° pe acolo ²i m° duceam sus acolo ²i
pescuiam ²i st°team toat° noaptea. Doar o caban° mic° veche
ruinat° stînd acolo, era acolo cu anii. Ceva locatar s-ar fi putut
s-o aibe înainte ca ea s° ajung° a²a.

³i astfel eu_eu doar a²teptam acolo. ³i m° gîndeam,
“Bine.” Am ajuns înainte c°tre ora unu, ora dou°, ora trei,
diminea¸a, eu umblam în sus ²i-n jos pe du²umea, umblînd
înainte ²i înapoi. Am ²ezut jos pe un sc°unel vechi acolo, un
mic^nu scaun, o mic° cutie veche de ceva. ³i am ²ezut jos
acolo, ²i m° gîndeam, “O Dumnezeule, de ce îmi faci Tu mie
asta?” Am zis, “Tat°, Tu ²tii c° eu Te iubesc. Tu ²tii c° eu Te
iubesc! ³i eu_eu_eu nu vreau s° fiu posedat de Diavolul. Eu
nu vreau ca acele lucruri s° mi se întîmple. Te rog
Dumnezeule, s° nu la²i niciodat° s° se mai întîmple asta.”



76   CUVÎNTUL VORBIT

Am spus, “Eu_eu Te iubesc. Eu nu vreau s° merg în iad. Ce
folos ca eu s° predic ²i s° încerc, ²i s°-mi depun eforturile,
dac° eu sînt gre²it? ³i eu nu m° iau numai pe mine în iad, eu
r°t°cesc mii de al¸ii.” Sau, sute de al¸ii, în acele zile. ³i am
zis^Eu aveam o lucrare mare. ³i am zis, “P°i, eu_eu vreau
ca niciodat° s° nu mi se mai întîmple aceasta iar°²i.”

³i eu m-am a²ezat jos pe acest sc°unel. ³i eu doar ²edeam,
oh, cumva în aceast° pozi¸ie, în felul acesta. ³i, cu totul dintr-o
dat°, eu am v°zut o Lumin° care lic°rea în camer°. ³i m°
gîndeam c° cineva a venit sus cu o lantern°. ³i m-am uitat în
jur, ²i m-am gîndit, “Bine^” ³i aici era Aceasta, chiar în fa¸a
mea. ³i scîndurile vechi din lemn pe podea. ³i acolo era
Aceasta, chiar înaintea mea. ³i o mic° sob° veche de butoi era
a²ezat° în col¸, capacul era smuls afar° din ea. ³i_²i chiar aici
era o_o Lumin° pe podea, ²i eu m-am gîndit, “P°i, unde este
aceea? P°i, asta nu putea s° vin°^”

M-am uitat în jur. ³i aici era Ea deasupra mea, tocmai
aceasta ²i aceea²i Lumin°, chiar acolo deasupra mea, atîrnînd
chiar în felul acesta. Încercuind în jur ca un foc, un fel de
culoare a smaraldului, mergînd, “Whoossh, whoossh,
whoossh!” în felul acesta, doar deasupra Lui, în felul acesta. ³i
m-am uitat la Aceea, ²i m° gîndeam, “Ce este Aceea?” Acum,
Aceasta m-a speriat.

³i am auzit pe cineva venind, [Fratele Branham imit° pe
cineva care umbl°_Ed.] doar umbla, numai, el era descul¸. ³i
eu am v°zut piciorul unui Om intrînd în°untru. Era întuneric
în camer°, peste tot în afar° de locul unde Acesta era
str°lucind drept în jos. ³i eu am v°zut piciorul unui Om venind
în°untru. ³i cînd El a venit în camer°, a p°²it sus înainte, El
era un Om cam^p°rea s° cînt°reasc° cam dou° sute de livre.
El î²i avea mîinile Lui încruci²ate în felul acesta. Acum, eu l-
am v°zut pe El într-un Vîrtej, eu l-am v°zut pe El vorbindu-
mi, ²i l-am v°zut pe El în form° de Lumin°, dar pentru prima
dat° este cînd l-am v°zut vreodat° în imaginea Lui. El a p°²it
c°tre mine, foarte aproape.

P°i, cinstit prieteni, eu_eu m° gîndeam c° inima m° va
l°sa. Eu^ Doar imagina¸i-v°! Pune¸i-v° pe voi acolo, Aceasta
v-ar face s° v° sim¸i¸i la fel. Voi poate sînte¸i mai departe pe
drum decît sînt eu, poate c° a¸i fost Cre²tini mai demult, îns°
Acesta v-ar face s° v° sim¸i¸i în felul acela. Pentru c° dup°
sute ²i sute de ori de vizit°ri, aceasta m° paralizeaz° cînd El
vine aproape. Aceasta uneori m° face chiar^Eu aproape c°
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ame¸esc complect, sînt a²a de slab de multe ori cînd eu
p°r°sesc platforma. Dac° eu stau prea mult, eu m° duc
complect afar°. Eu îi aveam pe ei s° m° plimbe în jur cu orele,
f°r° ca s° ²tiu unde eram. Iar eu nu pot s° explic aceasta. Citi¸i
jos aici în Biblie, ²i Ea va explica Aceasta, ceea ce este.
Scriptura spune a²a!

Astfel eu ²edeam acolo ²i m° uitam la El. Eu_eu îmi aveam
mîna cumva în sus în felul acesta. El se uita drept la mine, tot
a²a de pl°cut. Dar El avea un Glas foarte adînc, ²i El a zis, “Nu-
¸i fie fric°, Eu sînt trimis din Prezen¸a Atotputernicului
Dumnezeu.” ³i cînd El a vorbit, acel Glas, acela era acela²i Glas
care mi-a vorbit cînd eu eram în vîrst° de doi ani, tot drumul în
sus. Eu ²tiam c° acela era El. ³i m° gîndeam, “Acum^”

³i auzi¸i asta. Acum asculta¸i la conversa¸ie. Eu o voi cita
cît de bine pot eu, cunoscînd, cuvînt cu cuvînt, c°ci eu cu greu
mi-a² aminti.

El^Am zis^M-am uitat la El în felul acesta. El a zis,
“Nu-¸i fie fric°,” tot a²a de lini²tit, a zis, “Eu sînt trimis din
Prezen¸a Atotputernicului Dumnezeu, s°-¸i spun c° na²terea ta
deosebit°^” Dup° cum ²ti¸i cum era na²terea mea sus acolo.
Aceea²i Lumin° a atîrnat peste mine cînd eu am fost la început
n°scut. ³i astfel El a zis, “Na²terea ta deosebit° ²i via¸a
neîn¸eleas° a fost s° indice c°ci tu urmeaz° s° mergi în toat°
lumea ²i s° te rogi pentru oamenii bolnavi.” ³i a zis, “³i
indiferent de ceea ce ei au^” ³i El a desemnat (Dumnezeu,
Care este Judec°torul meu, cunoa²te) c°, El a desemnat
“cancer”. A zis, “Nimic^Dac°-i faci pe oameni s° te cread°,
²i vei fi sincer cînd te rogi, nimic nu va sta în fa¸a rug°ciunilor
tale, nici m°car cancerul.” Vede¸i, “Dac° tu îi faci pe oameni
s° te cread°.”

³i am v°zut c° El nu era al meu_meu du²man, El era
prietenul meu. ³i eu nu ²tiam dac°_dac° eu muream sau ce se
întîmpla cînd El a venit c°tre mine în felul acesta. ³i am zis,
“P°i, Domnule,” am zis, “Eu sînt^” Ce ²tiam eu despre
vindec°ri ²i lucruri ca acelea, acele daruri? Am zis, “P°i,
Domnule, eu sînt un_eu_eu sînt un om s°rac.” ³i am zis, “Eu
sînt printre poporul meu. Eu_eu locuiesc cu poporul meu care
este s°rac. Eu sînt needucat.” ³i am zis, “³i eu_eu_eu nu voi
fi în stare, ei nu vor_ei nu m° vor în¸elege.” Am zis, “Ei_ei nu
vor_ei nu m° vor asculta.”

³i El a zis, “A²a cum profetului Moise i s-au dat dou°
daruri, semne,” adic°, “s°-i adevereasc° slujba lui, a²a î¸i vor



78   CUVÎNTUL VORBIT

fi date ¸ie dou°_a²a î¸i sînt date ¸ie dou° daruri s° adevereasc°
slujba ta.” El a zis, “Unul din ele va fi c° tu vei lua persoana
pentru care te rogi de mîn°, cu mîna ta stîng° ²i dreapta lor,”
²i a zis, “atunci doar s° stai lini²tit, ²i aceasta va avea^acolo
va fi un efect fizic care se va întîmpla asupra trupului t°u.” ³i
a zis, “Apoi te rogi. ³i dac° acesta pleac°, boala este dus° de la
oameni. Dac° acesta nu pleac°, cere doar o binecuvîntare ²i
pleac° la o parte.”

“Bine,” am zis, “Domnule, m° tem c° ei nu m° vor
primi.”

El a zis, “Apoi urm°torul lucru care va fi, dac° ei nu vor
asculta de acela, atunci ei vor asculta de acesta.” A zis,
“Atunci se va întîmpla c° tu vei cunoa²te chiar secretul inimii
lor.” A zis, “Pe acesta îl vor asculta.”

“Bine,” am zis, “Domnule, de aceea sînt eu aici în noaptea
aceasta. Mi s-a spus de c°tre clericii mei c° acele lucruri care
veneau la mine erau rele.”

El a spus, “Tu ai fost n°scut în aceast° lume pentru acel
scop.” (Vede¸i, “darurile ²i chem°rile f°r° poc°in¸°.) El a spus,
Tu ai fost n°scut în aceast° lume pentru acel scop.”

 ³i am spus, “Bine, Domnule,” am spus, “c°, mi-au spus
clericii bisericii mele, c° acela era_duhul r°u.” ³i am zis,
“Ei^De aceea sînt eu aici s° m° rog.”

³i iat° ce mi-a citat El. El mi-a relatat venirea Domnului
Isus, primul Lui timp. ³i am zis^

Lucru straniu era, prieteni^P°i, eu m° opresc drept aici
doar pentru un minut, merg înapoi. Ce m-a speriat pe mine mai
mult ca oricînd, de fiecare dat° cînd am întîlnit un ghicitor, ei
recuno²teau c° ceva s-a întîmplat. ³i aceea doar ar^aceasta
aproape c° m° omora.

De exemplu, într-o zi eu ²i cu verii mei mergeam în jos
printr-un_un teren de carnaval, ²i noi eram doar b°ie¸i,
umblînd înainte. A²a c° acolo era o micu¸° ghicitoare ²ezînd
afar° acolo în unul din acele corturi, o tîn°r° doamn°, o
tîn°r° doamn° cu ar°tare pl°cut°, ea ²edea acolo. ³i noi to¸i
mergeam, umblînd pe acolo. Ea a zis, “Spune, tu, vino aici un
minut!” ³i noi to¸i trei b°ie¸ii ne-am întors înapoi. ³i ea a zis,
“Tu cu sfeterul în dungi” (acela eram eu).

³i am spus, “Da, doamn°?” M-am gîndit c° ea ar vrea s°-i
aduc un coka, sau altceva de felul acesta. ³i ea era o_o femeie
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tîn°r°, poate c° era cam peste dou°zeci, sau a²a ceva, ²ezînd
acolo. ³i m-am dus sus, ²i am zis, “Da, doamn°, ce a² putea
face pentru dvs.?”

³i ea a zis, “Spune, tu ai ²tiut c° exist° o_o Lumin° care te
urmeaz°? Tu ai fost n°scut sub un anumit semn.”

Am zis, “Ce vrei s° spui?”

Ea a zis, “P°i, tu ai fost n°scut sub un semn anumit. Exist°
o Lumin° care te urmeaz°. Tu ai fost n°scut pentru o chemare
Divin°.”

Am spus, “Du-te de aici, femeie!”

Eu am început s° m° mi²c înainte, deoarece mama mea
întotdeauna mi-a spus c° lucrurile acelea sînt de la Diavolul.
Ea avea dreptate. Astfel eu^Aceea m-a speriat.

³i într-o zi în timp ce eu eram paznic de vîn°toare, eu m°
urcam pe autobuz. ³i am ajuns pe autobuz. Eram întotdeauna
parc° ca subiect al duhurilor. Eu st°team acolo, ²i acest
marinar st°tea înapoia mea. Iar eu mergeam sus s° patrulez, ²i
m° duceam sus la Henryville Forestry, eram pe un autobuz.
Am continuat s° simt ceva lucru straniu. M-am uitat în jur
acolo, ²i acolo era o_o femeie mare ²i de statur° grea ²ezînd
acolo, îmbr°cat° frumos. Ea a zis, “Bun° ziua?”

Am zis, “Bun° ziua!”

M° gîndeam c° ea era doar o femeie, voi ²ti¸i, vorb°rea¸°,
astfel eu am continuat^Ea a zis, “Mi-ar place s°-¸i vorbesc
un minut.”

Am spus, “Da, doamn°?” ³i m-am întors înapoi.

Ea a spus, “Tu ²tiai c° ai fost n°scut sub un semn?”

M-am gîndit, “Înc° una din acele femei caraghioase.” Astfel
eu doar m° uitam afar°. ³i astfel eu nu am spus nici un cuvînt,
doar am continuat^

Ea a zis, “A² putea s°-¸i vorbesc un minut?” ³i eu am
continuat^Ea a zis “Nu ac¸iona în felul acesta.”

Eu doar am continuat s° m° uit înainte. M-am gîndit,
“Aceasta nu este cavaleresc.”

Ea a zis, “A² vrea s°-¸i vorbesc doar un moment.”

Eu doar continuam s° privesc înainte, ²i nu vroiam s°-i
acord nici o aten¸ie. M-am gîndit în mod direct, “Eu cred c° eu
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voi vedea dac° ea spune ca ²i celelalte.” M-am întors, ²i m-am
gîndit, “Oh, Doamne!” Aceea m-a înfiorat, eu ²tiu, deoarece
nu-mi pl°cea s° gîndesc asta. M-am întors.

Ea a zis, “Poate ar fi mai bine s° m° explic.” Ea a zis, “Eu
sînt un astrolog.”

Am zis, “Eu m-am gîndit c° erai ceva de felul acesta.”

Ea a zis, “Eu sînt în drum spre Chicago s°-mi v°d b°iatul
care este un predicator Baptist.”

³i am zis, “Da, doamn°.”

Ea a zis, “¹i-a mai spus cineva vreodat° c° tu ai fost n°scut
sub un semn?”

Eu am spus, “Nu, doamn°.” Acum, eu am min¸it-o acolo,
vede¸i, ²i am zis^doar vroiam s° v°d ce urma ea s° spun°. ³i
ea a zis^Eu am spus, “Nu, doamn°.”

³i ea a zis, “Nu ¸i-au^Nu ¸i-au spus predicatorii
vreodat°?”

Eu am spus, “Eu nu am nimic de a face cu predicatorii.”

³i ea a spus, “Uh-huh.”

³i eu am spus^ea_ea mi-a zis^eu am zis, “P°i^”

Ea a zis, “Dac° î¸i voi spune întocmai exact cînd te-ai
n°scut, m° vei crede tu?”

Eu am spus, “Nu, doamn°.”

³i ea a zis, “P°i, eu î¸i pot spune cînd ai fost tu n°scut.”

Am zis, “Eu nu cred asta.”

³i ea a zis, “Tu ai fost n°scut în 6 Aprilie, 1909, la ora cinci
diminea¸a.”

Eu am spus, “Asta-i corect.” Am spus, “Cum ²ti¸i dvs.
asta?” Am zis, “Spune-i acestui marinar de aici cînd a fost el
n°scut.”

A spus, “Eu nu pot.”

³i am zis, “De ce? Cum ²ti¸i dvs. asta?”

A zis, “Uite, domnule.” Ea a zis, cînd ea a început s°
vorbeasc° despre aceast° astronomie acum, ²i ea a zis, “Tot la
atî¸ia ani^” Zicea, “Î¸i aminte²ti cînd a venit steaua
dimine¸ii, care i-a condus pe magi la Isus Cristos?”

³i eu cumva m-am oprit, voi ²ti¸i, am zis, “P°i, eu nu ²tiu
nimic despre religie.”
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³i ea a zis, “Bine, tu ai auzit despre magii care au venit s°-l
vad° pe Isus.”

Eu am spus, “Da.”
³i ea a zis, “P°i, ce erau magii?”
“Oh,” am zis, “ei erau doar magi, din cîte ²tiu eu.”
Ea a zis, “P°i, ce este un mag?” Ea a zis, “Acela²i lucru cum

sînt ²i eu, un astrolog, ‘cititor în stele’ ei îi numesc.” ³i ea a zis,
“Tu ²tii, c° înainte ca Dumnezeu s° fac° ceva pe_pe p°mînt,
El întotdeauna o declar° în cer, ²i apoi pe p°mînt.”

³i eu am spus, “Eu nu ²tiu.”
³i ea a zis, “P°i^” Ea a numit dou° sau trei, dou°^trei

stele, ca Marte, Jupiter, ²i Venus. Acestea nu erau ele, dar ea a
zis, “Ele ²i-au traversat c°ile ²i au venit împreun° ²i-au
f°cut^” A zis, “Acolo erau trei magi care au venit s°-l
întîmpine pe Domnul Isus, ²i unul era din linia lui Ham, ²i unul
din Sem, ²i cel°lalt Iafet.” ³i a zis, “Cînd ei s-au întîlnit
împreun° la Betleem, cele trei stele de unde erau ei^Fiecare
persoan° pe p°mînt,” a zis, “ei au ceva de a face cu stelele.” A
zis, “Întreab° pe acel marinar acolo cînd luna merge afar° ²i
planeta cereasc° merge afar°, valul nu merge cu aceasta ²i vine
în°untru.”

Eu am zis, “Eu nu trebuie s°-l întreb asta, eu cunosc asta.”
³i ea a zis, “P°i, na²terea ta are ceva de a face cu stelele sus

acolo.”
³i eu am zis, “P°i, asta eu nu ²tiu.”
³i ea a zis, “Acum, ace²ti trei magi au venit.” ³i a zis,

“Cînd cele trei stele, cînd ei^Ei au venit din direc¸ii diferite
²i ei s-au întîlnit la Betleem. ³i ei au spus c° ei au aflat ²i s-au
consultat, ²i unul era din linia lui Ham, Sem, ²i Iafet, cei trei fii
ai lui Noe.” ³i ea a zis, “Apoi ei au venit ²i s-au închinat
Domnului Isus Cristos.” ³i a zis, “Cînd ei au pornit,” a zis, “ei
au adus daruri ²i le-au pus la El.”

³i a zis, “Isus Cristos a spus în slujba Lui c° atunci cînd
aceast° Evanghelie a fost propov°duit° la toat° lumea
(poporul lui Ham, Sem, ²i Iafet), atunci El va veni din nou.”
³i ea a spus, “Acum, acele planete, planete cere²ti, a²a cum
ele se mi²c° în jur^” A zis, “Ele s-au separat. Ele nu au mai
fost pe p°mînt de atunci, cunoscute. Dar” a zis “la fiecare
atîtea sute de ani, ele î²i traverseaz° ciclul lor în felul acesta.”
(Dac° se întîmpl° s° fie un astrolog aici, el ar putea s° ²tie



82   CUVÎNTUL VORBIT

despre ce vorbea ea, eu nu ²tiu.) Astfel cînd ea vorb-^A zis,
“Ele traverseaz° în felul acesta.” ³i a zis, “În comemorarea
celui mai mare dar care a fost dat vreodat° omenirii, cînd
Dumnezeu a dat pe Fiul S°u. Cînd aceste planete se
încruci²eaz° pe ele din nou, p°i,” a zis, “El trimite un alt dar
pe p°mînt.” ³i a zis, “Tu ai fost n°scut la încruci²area din
acel timp.” ³i a zis, “Acesta este motivul c° eu am ²tiut
aceasta.”

P°i, apoi am zis, “Doamn°, în primul rînd, eu nu cred nimic
despre aceasta. Eu nu sînt religios, ²i eu nu vreau s° mai aud
despre aceasta!” M-am îndep°rtat. ³i astfel eu i-am t°iat-o
cam scurt. Astfel eu am plecat afar°.

³i de fiecare dat° vreo^cînd eu ajung în jurul vreunuia
din ei, acesta-i felul cum ar fi aceasta. ³i m° gîndeam, “De ce
fac asta acei diavoli?”

Apoi predicatorii, spuneau, “Acela-i Diavolul! Acela-i
Diavolul!” Ei m-au f°cut s° o cred.

³i apoi în noaptea aceea acolo sus cînd eu^cînd El s-a
referit la aceea, eu L-am întrebat, eu am zis, “P°i, de ce este
c° toate acele medii ²i lucruri ca acelea, ²i acei oameni
poseda¸i de diavolul, care-mi spun întotdeauna despre
Aceasta; ²i clerul care, fra¸ii mei, îmi spun c° aceasta-i de la
duhul r°u?”

Acum asculta¸i la ce a spus El, Acesta Care atîrn° acolo în
fotografie. El a zis, “A²a cum era atunci, a²a este acum.” ³i El
a început s° se refere la mine, c°, “Cînd slujba Domnului
nostru Isus Cristos a început s° ia loc, lucr°torii au zis, ‘El era
Belzeebul, Diavolul’, îns° diavolii au zis, ‘El era Fiul lui
Dumnezeu, Cel Sfînt din Israel.’ Diavolii^³i prive²te la Paul
²i Barnaba cînd ei erau sus acolo predicînd. Lucr°torii au zis,
‘Ace²ti oameni întorc lumea cu susul în jos. Ei sînt r°i, ei
sînt_ei sînt Diavolul.’ ³i o micu¸° ghicitoare afar° pe strad°, a
recunoscut c° Pavel ²i Barnaba erau oameni de la Dumnezeu, a
zis, ‘Ei sînt oamenii lui Dumnezeu care ne spun calea Vie¸ii.’”
Este asta adev°rat? “Spiriti²ti ²i ghicitori, oameni poseda¸i de
demoni.”

Dar noi devenim a²a de sterpi în teologie pîn° cînd noi nu
²tim nimic despre Duhul. Eu sper c° voi m° iubi¸i dup° asta.
Îns° aceasta-i ceea ce este. Eu vreau s° spun c° Penticostalii,
deasemeni! Asta-i adev°rat. Doar strigînd ²i dansînd în jur nu
înseamn° c° voi ²ti¸i ceva despre Duhul.
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Acesta-i un contact personal, fa¸° în fa¸°, asta-i ceea ce
ave¸i nevoie. Acela este felul de Biseric° pe care Dumnezeu
este gata s° o ridice, asta-i adev°rat, cînd ei vin împreun° în
unitate ²i putere, în Duh.

³i El s-a referit la asta. ³i El mi-a spus cum c° bisericimea
a în¸eles gre²it Aceasta, ²i m-a asigurat c° bisericimea a în¸eles
gre²it Aceasta. ³i cînd El mi-a spus totul despre asta ²i cum c°
Isus^

Eu am spus, “P°i, cum este cu asta, aceste lucruri care mi se
întîmpl°?”

³i, vede¸i voi, El a zis, “Aceea se va înmul¸i ²i va deveni mai
mare ²i mai mare.” ³i El mi s-a adresat, spunîndu-mi cum a
f°cut Isus aceasta; cum c° El a venit ²i El a fost posedat cu o
Putere care putea s° ²tie lucrurile dinainte ²i s°-i spun° femeii
la fîntîn°, pretinzînd de a nu fi un vindec°tor, pretinzînd s°
fac° acele lucruri doar a²a cum Tat°l i le ar°ta Lui.

Eu am zis, “P°i, ce fel de duh ar fi acela?”
El a zis, “Acela era Duhul Sfînt.”
Atunci ceva s-a întîmplat acolo în interiorul meu, încît mi-

am dat seama c° tocmai lucrul la care îmi întorceam spatele
era pentru ce m-a adus Dumnezeu aici. ³i mi-am dat seama c°
aceasta era exact ca acei Farisei din zilele care au trecut, ei au
interpretat gre²it Scriptura pentru mine. Astfel de atunci
încoace eu mi-am luat propria mea interpretare despre
Aceasta, ceea ce Duhul Sfînt a spus.

Eu i-am spus, “Eu m° voi duce.”
El a spus, “Eu voi fi cu tine.”
³i Îngerul a p°²it din nou în Lumina care a început s° vin°

roata ²i roata, ²i roata ²i roata, ²i roata ²i roata, ²i roata
picioarele Lui în acest fel, a mers sus în Lumin° ²i a ie²i afar°
din cl°dire.

Eu am plecat acas° o persoan° nou°.

Am mers acolo la biseric° ²i am spus poporului despre
aceasta,^aceasta era Duminic° seara.

³i Miercuri seara ei au adus acolo o femeie, una din
felceri¸ele de la Mayo murind de cancer, nu era nimic decît o
umbr°. Cînd am p°²it jos ca s° o ¸in pe ea, acolo a venit o
vedenie înaintea ei, ar°tînd-o pe ea înapoi iar°²i ca felceri¸°. ³i
ea este pe list° în Louisville, “ar fi fost moart° de ani.” Iat-o pe
ea la Jeffersonville acum, ca felceri¸°, a fost felceri¸° cu anii.
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C°ci, eu m-am uitat sus acolo, ²i am v°zut vedenia aceea.
M-am întors roata, deabia dac° ²tiam ce f°ceam, stînd acolo,
m-am înfiorat cînd ei au adus întîi acolo acel caz ²i au a²ezat-o
jos. ³i felceri¸ele ²i alte lucruri stînd în jurul ei, iar ea z°cea
acolo, ²i toat° fa¸a ei cufundat° în°untru ²i ochii ei în spate de
tot.

Margie Morgan. Dac° voi vre¸i s°-i scrie¸i, aceasta-i 411
Knobloch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Sau scrie¸i la Clark
County Hospital, Jeffersonville, Indiana. L°sa¸i ca ea s° v°
dea_m°rturisirea.

³i m-am uitat jos acolo. ³i acel prim caz acolo, s° o v°d pe
ea venind afar°, acolo a venit o vedenie. Am v°zut-o pe acea
femeie ca felceri¸° din nou, umblînd în jur, bine ²i puternic° ²i
s°n°toas°. Am zis, “A³A VORBE³TE DOMNUL, ‘Tu vei tr°i ²i
nu vei muri!’”

So¸ul ei, un om foarte înalt în lucrurile acestei lumi, s-a
uitat la mine în felul acesta. Am zis, “Domnule, nu v° fie
team°! So¸ia dvs. va tr°i.”

El m-a chemat afar°, ²i a zis^a numit doi sau trei doctori,
zicînd, “Dvs. îi cunoa²te¸i?”

Eu am spus, “Da.”

“P°i,” zicea “eu am jucat golf cu el. El a zis, ‘Cancerul i-a
înf°²urat intestinele ei, încît nici m°car nu o po¸i sp°la cu o
clism°.’”

Am spus, “Mie nu-mi pas° ce are ea! Ceva aici jos, eu am
v°zut o vedenie! ³i acel Om care mi-a spus, a zis, orice v°d eu,
s° o spun ²i aceasta va fi a²a. Iar El mi-a spus ²i eu o cred.”

Laud° lui Dumnezeu! În cîteva zile de atunci ea î²i f°cea
sp°latul, mergînd în jur. Ea cînt°re²te cam o sut° ²aizeci ²i
cinci de livre acum, în s°n°tate perfect°.

Atunci cînd eu am acceptat, acesta a mers departe. Atunci
Robert Daugherty m-a chemat. ³i aici a mers acesta, afar° jos
prin Texas, în toat° lumea.

Într-o sear°, cam de patru sau cinci ori afar°^(eu nu
puteam în¸elege vorbirea în limbi ²i a²a mai departe. Eu cred
în botezul cu Duhul Sfînt, am crezut c° oamenii puteau vorbi
în limbi.) ³i într-o sear° cînd eu umblam afar° pe^într-o
Catedral°, în San Antonio, Texas, umblînd acolo afar°, un
omule¸ ²ezînd aici sus a început s° vorbeasc° în limbi ca o
pu²c°tur° de arm°, sau o pu²c° automat°, repede. În spate de
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tot, în spate de tot acolo, un om s-a ridicat ²i a zis, “A³A
VORBE³TE DOMNUL! Omul care p°²e²te la platform° merge
înainte cu o slujb° care a fost ordinat° de Atotputernicul
Dumnezeu. ³i cum Ioan Botez°torul a fost trimis ca înainte
merg°tor al venirii lui Isus Cristos, astfel el duce un Mesaj care
va cauza a Doua Venire a Domnului Isus Cristos.”

Eu parc° m-am scufundat în pantofii mei. M-am uitat sus,
²i am zis, “Cunoa²te¸i pe omul acela?”

El a zis, “Nu, domnule.”

Eu am spus, “Îl cunoa²te¸i pe el?”

El a spus, “Nu, domnule.”

Eu am spus, “Dvs. m° cunoa²te¸i pe mine?”

El a spus, “Nu, domnule.”

Eu am spus, “Ce face¸i dvs. aici?”

El a zis, “Eu am citit aceasta în ziar.” ³i de obicei^Aceea
era prima sear° a mitingului.

Eu am privit acolo ²i am zis, “Cum a¸i venit aici?”

A zis, “Unii dintre ai mei mi-au spus c° dvs. urma s° veni¸i
aici, ‘un vindec°tor Divin,’ ²i am venit.”

Eu am spus, “Voi nu v° cunoa²te¸i unul pe altul?”

El a spus, “Nu.”

Oh, Doamne! Acolo am v°zut c° tocmai puterea Duhului
Sfînt^Unde odat° acolo în urm° eu credeam c° aceasta era
gre²it, ²i eu ²tiam c° eu^ Acela²i Înger a lui Dumnezeu era
asociat cu acei oameni care aveau acele lucruri. De²i ei au
aruncat în°untru ²i mult° încurc°tur° ²i mult Babilon în
aceasta, îns° acolo era un articol veritabil. [Por¸iune goal° pe
band°_Ed.]^Cristos. ³i am v°zut c° aceasta_aceasta era
adev°rat.

Oh, anii au trecut, iar în adun°ri oamenii au v°zut vedenii
²i a²a mai departe.

Odat° un fotograf L-a prins într-o fotografie cînd eu
st°team jos pe undeva în Arkansas, eu cred c° era acesta, într-o
adunare cam ca aceasta, auditoriumul era cam ca acesta. ³i eu
st°team, încercînd s° explic Aceasta. Oamenii ²tiau, ei ²edeau
²i ascultau, Metodi²ti, Bapti²ti, Presbiterieni, ²i a²a mai
departe. ³i atunci s-a întîmplat s° m° uit, venind în u²°, aici
venea El, mergînd, “Whoossh, whoossh!”
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Eu am zis, “Eu nu va mai trebui s° vorbesc, c°ci aici vine El
acum.” ³i El s-a mutat în sus, ²i oamenii au început s° ¸ipe.
A venit unde eram eu ²i s-a a²ezat jos în jur.

Chiar cum El se a²eza jos, un predicator a alergat sus ²i a
zis, “Spun, c° eu v°d Aceasta!” ³i El l-a lovit a²a orb cît_cît
putea el s° fie, s-a cl°tinat înapoi. V° pute¸i uita la fotografia
lui chiar acolo în carte ²i îl vede¸i pe el cum s-a cl°tinat înapoi
cu capul lui în jos în felul acesta. Voi pute¸i vedea fotografia
lui.

³i acolo El s-a a²ezat. Doar fotograful ziarului L-a prins de
data aceea. Îns° Domnul nu era gata.

Iar într-o sear° la Houston, Texas, cînd, oh, mii de mii de
oameni^Noi aveam opt sute^opt mii acolo la ceea ce voi
numi¸i aceasta, acolo la sala muzicii, am venit înapoi acolo la
marele Sam Houston Coliseum.

³i acolo în acea dezbatere în seara aceea, cînd un
predicator Baptist a spus c° eu “nu eram nimic decît un
f°¸arnic înjosit ²i un impostor, un impostor religios, ²i s-ar fi
cuvenit s° fiu alungat din ora²” ²i el s-ar cuveni s° fie cel care
s° o fac°.

Fratele Bosworth a zis, “Frate Branham, vei l°sa tu s° se
întîmple a²a ceva? Cheam°-l la ordine!”

Am zis, “Nu, domnule, eu nu cred în ceart°. Evanghelia nu
este f°cut° s° cer¸i, Ea este f°cut° s° tr°ie²ti.” ³i am zis, “Nu
conteaz° cum îl convingi, el va merge doar în acela²i fel.” Am
zis, “El^nu i-ar face lui nici o deosebire. Dac° Dumnezeu
nu-i poate vorbi inimii lui, cum pot eu?”

Ziua urm°toare aceasta a ie²it, zicînd, “Aceasta arat° din
ce sînt ei f°cu¸i,” Houston Chronicle [ziar local_Trans.]. Zice,
“Arat° din ce sînt ei f°cu¸i, lor le este team° s° ia sus ceea ce ei
predic°.”

B°trînul Frate Bosworth a venit la mine, fiind cu mult peste
²aptezeci atunci, dr°g°la²ul frate b°trîn, ²i-a pus bra¸ul în
jurul meu, ²i a zis, “Frate Branham,” a zis el, “tu vrei s° spui
c° tu nu o s° iei aceea sus?”

Am zis, “Nu, Frate Bosworth. Nu, domnule. Eu nu am s°
iau aceasta.” Am zis, “Aceasta nu face nici un bine.” Am zis,
“Doar cauzeaz° ceart° cînd noi p°r°sim platforma.” Am zis,
“Eu ¸in un miting acum, ²i eu nu vreau s° fac lucrurile toate
sfî²iate în felul acesta.” Am zis, “Doar las°-l s° mearg°
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înainte.” Am zis, “Asta-i tot, el doar z°ng°ne.” Am zis, “Noi i-
am avut ²i înainte, ²i nu va face nici un bine s° vorbe²ti cu ei.”
Am zis, “Ei se vor duce imediat, men¸inînd a lor îns°²i.” Am
zis, “Dac° ei primesc odat° cuno²tin¸a despre Adev°r ²i apoi
nu vor primi Aceasta, Biblia a spus c° ei au traversat linia de
separare ²i ei nu vor fi ierta¸i niciodat° în aceast° lume sau în
lumea care vine. Ei numesc Aceasta ‘Diavolul’ ²i ei nu pot face
nimic. Ei sînt poseda¸i de un duh religios care este Diavolul.”

Cî¸i ²ti¸i c° aceasta-i adev°rat, c° un duh de drac este
religios? Da, domnule, tot a²a fundamentali cum pot ei s° fie.
³i astfel atunci aceea nu a mers prea bine cînd am zis
“fundamental,” dar asta-i adev°rat. “Avînd o form° de evlavie
²i t°g°duindu-i Puterea.” Asta-i adev°rat. Semnele ²i minunile
sînt ceea ce adevere²te pe Dumnezeu, întotdeauna. ³i El a spus
c° în zilele din urm° va fi acela²i lucru. ³i observa¸i!

B°trînul Frate Bosworth, eu^el urma s° vin° cu mine, ²i
el era cam obosit; el a venit înapoi din Japonia, el urma s° fie
aici. El mergea înainte s° fie la Lubbock cu mine. ³i astfel el
era^el avea pu¸in°, r°ceal° rea, astfel el nu a putut s° vin° la
aceasta, el ²i so¸ia lui. ³i astfel el^

To¸i se gîndeau c° el ar°ta ca ²i Caleb. El st°tea acolo, ²i el
a zis, “P°i, Frate Branham,” (acea ar°tare foarte demn°, voi
²ti¸i), el a zis, “las°-m° s° merg s-o fac eu” ²i a zis, “dac° tu nu
vrei.”

Eu am spus, “O Frate Bosworth, eu_eu nu vreau ca tu s° o
faci. Tu vei merge s° te cer¸i.”

El a zis, “Nu va exista nici un cuvînt de ceart°.”

Acum, chiar înainte ca eu s° închei, asculta¸i la aceasta. El
a plecat acolo jos. Eu am zis, “Dac° nu te vei certa, este în
regul°.”

A zis, “Eu î¸i promit s° nu m° cert.”

În jur de treizeci de mii de oameni s-au adunat pentru acel
auditorium în seara aceea. Fratele Wood, ²ezînd aici, a fost
prezent la acel timp, ²i a ²ezut în acel auditorium. ³i eu^

B°iatul meu a zis, sau^So¸ia mea a zis, “Tu nu te duci la
adunarea aceea?”

Eu am spus, “Nu. Eu nu a² vrea s° merg acolo jos ca s°-i
aud cum se ceart°. Nu, domnule. Eu nu m-a² duce acolo jos s°
ascult la asta.”

Cînd a venit timpul înser°rii, Ceva a zis, “Du-te acolo jos.”
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Eu am luat un taxi, fratele meu, so¸ia ²i copiii mei, noi am
plecat jos. ³i eu m-am dus sus de tot la balconul treizeci, sus de
tot în felul acesta, ²i m-am a²ezat jos.

B°trînul Frate Bosworth a p°²it acolo tocmai ca un vechi
diplomat, voi ²ti¸i. El a copiat jos ceva^El avea ²ase sute de
promisiuni felurite din Biblie copiate jos acolo. El a zis,
“Acum, Doctor Best, dac° tu vei veni aici sus ²i vei lua una
din aceste promisiuni ²i s° o dezaprobi cu Biblia. Fiecare din
aceste promisiuni este în Biblie, referindu-se la Isus Cristos
vindecînd bolnavii în ziua de azi. Dac° tu po¸i lua una
din aceste promisiuni ²i, cu Biblia, s° contrazici aceasta cu
Biblia, eu voi ²edea jos, î¸i voi strînge mîna, zicînd, ‘tu ai
dreptate.’”

El a zis, “Eu voi avea grij° de aceasta cînd voi ajunge acolo
sus!” El vroia s° fie ultimul ca s°-l poat° freca pe Fratele
Bosworth, vede¸i.

Astfel Fratele Bosworth a zis, “Bine, Frate Best, eu te întreb
una, ²i dac° tu îmi vei r°spunde ‘da’ sau ‘nu,’” zicea, “noi vom
rezolva dezbaterea chiar acum.”

³i el a zis_el a zis, “Eu o s° am grij° de aceasta!”
El a întrebat pe mediator dac° el poate s°-l întrebe. A spus,

“Da.”
El a zis, “Frate Best, erau numele r°scump°r°toare ale lui

Iehova aplicate lui Isus? ‘Da’ sau ‘nu’?”
Aceasta a stabilit-o. Asta era totul. Eu v° spun, eu am

sim¸it doar ceva mergînd peste tot prin mine. Eu niciodat° nu
m-am gîndit la asta, eu însumi, vede¸i. ³i m° gîndeam, “Oh,
Doamne, el nu poate r°spunde! Asta o egaleaz°.”

El a zis, “P°i, Doctor Best, eu sînt_eu sînt alarmat.”
El a zis, “Eu o s° am grij° de aceasta!”

A zis, “Eu sînt alarmat c° tu nu po¸i s°-mi r°spunzi la cea
mai slab° întrebare.” El era tot a²a de rece ca un castravete, ²i
el ²tia unde st° el. Astfel atunci el s-a a²ezat doar acolo cu
Scriptura aceea.

A zis, “Ia-¸i timpul t°u de treizeci de minute, iar eu o s°-¸i
r°spund dup° aceea!”

³i b°trînul Frate Bosworth a ²ezut acolo ²i a luat Scriptura
aceea ²i l-a legat pe acel om într-un astfel de loc încît fa¸a lui
era a²a de ro²ie c° tu puteai s° aprinzi un chibrit pe ea,
aproape.
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El s-a ridicat de acolo, mînios, ²i a aruncat hîrtiile pe
du²umea, a urcat acolo sus ²i a predicat o bun° predic°
Campbell. Eu eram un Baptist, eu ²tiu ce cred ei. El
niciodat°^El predica despre înviere, “‘cînd acest muritor se
îmbrac° cu nemurirea,’ atunci noi vom avea vindecare
Divin°.” Oh, Doamne! De ce mai avem noi nevoie de
vindecare Divin° dup° ce noi sîntem nemuritori (“cînd
aceast° murire se îmbrac° cu nemurire,” învierea mor¸ilor)? El
s-a îndoit chiar de miracolul pe care Isus l-a f°cut asupra lui
Laz°r, a zis, “El a murit iar°²i, ²i acela era doar un lucru
temporar.” Vede¸i?

³i cînd el a terminat în felul acesta, el a zis, “Aduce¸i-l pe
acel vindec°tor Divin ²i l°sa¸i-m° s°-l v°d lucrînd!”

Ei aveau pu¸in bucluc atunci. Fratele Bosworth a zis, “Eu
sînt surprins de tine, Frate Best, s° nu-mi r°spunzi la o
întrebare pe care eu ¸i-am pus-o.”

³i astfel el a devenit foarte turbat atunci, el a zis, “Adu-l pe
acel vindec°tor Divin ²i las°-m° s°-l v°d lucrînd!”

A zis, “Frate Best, tu crezi în salvarea oamenilor?”

El a zis, “Sigur!”

El a zis, “Ai vrea tu s° te nume²ti un salvator Divin?”

A zis, “Desigur c° nu!”

“Nici^Aceea nu te-ar face un salvator Divin deoarece tu
predici salvarea sufletului.”

El a spus, “P°i, desigur c° nu!”

A zis, “Nici pe Fratele Branham nu-l face aceasta un
vindec°tor Divin prin predicarea vindec°rii Divine pentru
trup. El nu este nici un vindec°tor Divin, el doar îndreapt° pe
oameni c°tre Isus Cristos.”

³i el a zis, “Aduce¸i-l aici, ca s°-l v°d lucrînd! L°sa¸i-m° s°
m° uit la oameni, de azi într-un an, ²i eu o s° v° spun dac° eu
voi crede Aceasta sau nu.”

Fratele Bosworth a spus, “Frate Best, aceasta sun° ca ²i un
nou caz la Calvar, ‘Coboar°-te jos de pe Cruce ²i noi Te vom
crede.’” Vede¸i?

³i astfel, oh, omule, el într-adev°r a explodat. El a zis,
“Las°-m° s°-l v°d lucrînd! Las°-m° s°-l v°d lucrînd!”
Moderatorul l-a f°cut s° stea jos. El a p°²it acolo, ²i acolo era
un predicator Penticostal stînd acolo, el doar l-a lovit pîn°
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dincolo de platform°. ³i astfel ei l-au oprit atunci. (Astfel
Fratele Bosworth a zis, “Aici, aici! Nu, nu.”) Astfel
moderatorul l-a f°cut s° stea jos.

Raymond Richey s-a ridicat, zicînd, “Este aceasta
atitudinea Conven¸iei Baptiste din Sud?” A zis, “Voi
predicatori Bapti²ti, a trimis Conven¸ia Baptist° din Sud pe
omul acesta aici sau a venit de la sine?” Ei nu au r°spuns. El a
zis, “Eu v-am întrebat!” El îi cuno²tea, pe fiecare.

Ei au spus, “El a venit de la sine.” Deoarece eu ²tiu c°
Bapti²tii cred în vindecare Divin°, deasemeni. Astfel atunci el
a zis, “El a venit de la sine.”

Astfel atunci iat° ce s-a întîmplat atunci. Atunci
Fratele Bosworth a zis, “Eu ²tiu c° Fratele Branham este în
adunare, dac° el vrea s° vin° ²i s° elibereze audien¸a, foarte
bine.”

Astfel Howard a zis, “Tu ²ezi lini²tit!”

Eu am zis, “Eu ²ed lini²tit.”

³i tocmai atunci a venit Ceva prinprejur, ²i a început s° se
învîrt° prinprejur, ²i eu am ²tiut c° Acela era Îngerul
Domnului, a zis, “Ridic°-te!”

Cam cinci sute de oameni ²i-au pus mîinile lor împreun° în
felul acesta, f°cînd un culoar, ca s° cobor jos la platform°.

Am zis, “Prieteni, eu nu sînt vindec°tor Divin. Eu sînt
fratele vostru.” Am zis, “Frate Best, nu cu^” Sau, “Frate
Best,” am zis, “nu cu desconsiderare fa¸° de tine, fratele meu,
nicidecum. Tu ai un drept la convingerile tale, la fel ²i eu.” Am
zis, “Desigur, tu vezi c° tu nu ai putut s° dovede²ti aceea,
punctul t°u, prin Fratele Bosworth. Nici nu puteai tu prin
oricine care este bine citit în Biblie, care cunoa²te acele
lucruri.” ³i am spus, “³i cît despre a vindeca oamenii, eu nu îi
pot vindeca, Frate Best. Îns° eu sînt aici fiecare sear°, dac° tu
vrei s° vezi pe Domnul lucrînd minuni, vino aici. El o face în
fiecare sear°.”

³i el a zis, “Mi-ar place s° v°d c° tu vindeci pe cineva ²i s°
m° la²i s° m° uit la ei! Tu ai putea s°-i hipnotizezi cu
hipnotismul t°u, dar” a zis “eu a² vrea s° v°d aceasta la un an
dup° aceea!”

Eu am spus, “Bine, tu ai avea dreptul s°-i verifici, Frate
Best.”
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El a spus, “Nimic altceva decît o gr°mad° de holy rollers
tîmpi¸i care cred într-un astfel de lucru ca acesta. Bapti²tii nu
cred în astfel de nonsens.”

Fratele Bosworth a zis, “Doar un moment.” A zis, “Cî¸i
oameni de acolo, în aceste dou° s°pt°mîni de adunare aici, care
stau în bun° situa¸ie cu aceste bune biserici Baptiste aici în
Houston, care pot dovedi c° voi a¸i fost vindeca¸i de
Atotputernicul Dumnezeu în timp ce Fratele Branham era
aici?” ³i peste trei sute s-au ridicat sus. A zis, “Ce zici de
asta?”

El a zis, “Ei nu sînt Bapti²ti!” A zis, “Oricine poate s°
m°rturiseasc° orice, asta înc° nu o face adev°rat°!”

El a zis, “Cuvîntul lui Dumnezeu spune c° aceasta este
corect, ²i tu nu po¸i s° te împotrive²ti la asta. ³i oamenii spun
c° aceasta este corect, ²i tu nu po¸i s° împingi aceasta jos.
Astfel ce o s° faci tu privitor la Aceasta?” Vede¸i, în felul
acesta.

Eu am zis, “Frate Best, eu spun numai ceea ce este Adev°r.
³i dac° eu sînt adev°rat, Dumnezeu este obligat s° sus¸in°
Adev°rul.” Am spus, “Dac° El nu este^Dac° El nu o s°
sus¸in° Adev°rul, atunci El nu este Dumnezeu.” ³i am zis, “Eu
nu vindec pe oameni. Eu am fost n°scut cu un_un dar ca s°
v°d lucrurile, s° le v°d cum se întîmpl°.” Eu am spus, “Eu ²tiu
c° sînt în¸eles gre²it, dar eu nu pot face mai mult decît s°
împlinesc convingerea inimii mele.” Am zis, “Eu cred c° Isus
Hristos a înviat din mor¸i. ³i dac° Duhul care vine ²i arat°
vedenii ²i a²a mai departe, dac° aceasta este cu semnul
întreb°rii, opre²te-te pe acolo ²i afl°.” Am spus, “Asta-i tot.”
Dar am zis, “Îns° cît despre mine, eu nu pot face nimic de la
mine însumi.” ³i am zis, “Dac° eu spun Adev°rul, Dumnezeu
este obligat fa¸° de mine, s° m°rturiseasc° c° Acesta-i
Adev°rul.”

³i cam în acel timp, Ceva a mers, “Whoooossssh!” Aici vine
El, venind drept în jos. ³i Asocia¸ia Fotografilor Americani,
Studioul Douglas în Houston, Texas, avînd aparatul mare
a²ezat acolo (lor le este interzis s° ia fotografii), a luat
fotografia.

Cînd ei erau acolo s° ia fotografii despre Dl. Best, ²i el_el a
zis, înainte ca eu s° merg jos acolo, el a zis, “A²teapt° un
minut! Eu am trei lucio²i venind aici!” El a zis, “Aici, ia-mi
fotografia acum!” Iar el ²i-a pus degetul în nasul acelui om
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b°trîn sfînt, în felul acesta, ²i a zis, “Acum ia-mi poza!” ³i ei
au luat-o. Apoi el ²i-a tras pumnul ²i l-a pus sus, zicînd,
“Acum ia-mi poza!” ³i ei au luat-o în felul acesta. Apoi el a
f°cut a²a, s° pozeze pentru poza lui. El a zis, “Voi ve¸i vedea
asta în revista mea!” în felul acesta.

Fratele Bosworth a stat acolo ²i nu a spus nimic. Apoi ei au
luat fotografia Acestuia.

Pe drum spre cas° în seara aceea, (un b°iat Catolic a f°cut-
o), el a zis c°tre cel°lalt b°iat, el a zis, “Ce crezi tu despre
Aceea?”

El a spus, “Eu ²tiu c° l-am criticat. Gu²a aceea care a
p°r°sit gîtul acelei femei, eu am zis c° el a hipnotizat-o” Zicea,
“Eu puteam s° fiu gre²it privitor la aceea.”

 Zicea, “Ce crezi tu despre poza aceea?”

“Eu nu ²tiu.”

Ei au pus-o în acid. Aici este poza lui, voi pute¸i s°-l
întreba¸i dac° vre¸i. Ei au plecat acas°, el a ²ezut acolo ²i a
fumat o ¸igar°. A mers în°untru ²i a tras afar° una despre
Fratele Bosworth, ea era negativ°. A tras afar° dou°, trei,
patru, cinci, ²ase ²i fiecare din ele erau goale. Dumnezeu nu a
permis ca poza b°trînului S°u sfînt s° stea acolo cu f°¸arnicul
acela, cu nasul s°u, sau cu mîna, scuturînd pumnul a²a sub
nasul lui. El nu a permis aceasta.

Ei au tras afar° urm°toarea, ²i aici era Acesta. Omul a avut
un atac de inim°, în seara aceea, au spus ei.

³i ei au trimis acest negativ la Washington D.C.. Ea a fost
autorizat° [înregistrat° cu drept de publica¸ie
rezervat_Trans.], ²i trimis° înapoi.

³i George J. Lacy, ²eful documentului în amprente al F.B.I.,
²i a²a mai departe, unul din cei mai mari care exist° în
întreaga lume, a fost adus acolo ²i ¸inut dou° zile asupra
acesteia s° examineze aparatul de fotografiat, luminile, ²i toate
celelalte. ³i cînd noi am venit în dup°-amiaza aceea, el a zis,
“Reverend Branham, eu eram un critic de-al dvs., deasemeni.”
El a zis, “³i am spus c° aceasta era psihologie, cineva a spus c°
ei au v°zut acele Lumini ²i lucruri de felul acesta.” ³i a zis,
“³ti¸i, b°trînul f°¸arnic obi²nuia s° spun° asta” (el vroia s°
spun° necredinciosul) “ ‘acele fotografii în jur, acea aureol° în
jurul lui Cristos, în jurul sfin¸ilor,’ a zis el, ‘aceea era doar
simpl° psihologie.’” Dar a zis, “Reverend Branham, ochiul
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mecanic al acestui aparat de fotografiat nu ar lua psihologie!
Lumina a lovit lentilele, sau a lovit negativul, ²i acolo era
Acesta.” ³i el a zis^

Eu le-am predat-o lor. El a zis, “Oh, domnule, ²ti¸i dvs. cît
valoreaz° aceasta?”

³i eu am zis, “Nu pentru mine, frate, nu pentru mine.” ³i
astfel el a zis^

Desigur, aceasta nu va veni în efect în timp ce tu tr°ie²ti,
dar într-o zi, dac° civiliza¸ia va merge înainte ²i Cre²tinismul
r°mîne, va exista ceva care se va întîmpla privitor la aceasta.

Astfel, prieteni, în seara aceasta, dac° aceasta este ultima
noastr° adunare pe acest p°mînt, voi ²i cu mine am ²ezut în
Prezen¸a Atotputernicului Dumnezeu. M°rturisirea mea este
adev°rat°. Multe, multe lucruri, ar lua volume de c°r¸i s° scrii
aceasta, îns° eu vreau ca voi s° ²ti¸i.

Cî¸i de aici care de fapt (f°r° fotografie) au v°zut Lumina
Îns°²i stînd în jur unde eu am predicat? Ridica¸i-v° mîinile,
peste tot în cl°dire, cineva care a v°zut vreodat° Aceasta.
Vede¸i, cam opt sau zece mîini care ²ed aici.

Voi spune¸i, “Pot_pot ei s° vad° Aceasta ²i eu s° nu v°d
Aceasta?” Da, domnule.

Acea_acea Stea pe care au urm°rit-o magii, a trecut peste
fiecare observator ²i nimeni nu a v°zut-o pe Aceasta decît ei.
Ei erau singurii care au v°zut-o pe Aceasta.

Ilie st°tea acolo uitîndu-se la toate acele care de foc, ²i
toate celelalte. ³i Ghehazi s-a uitat în jur, el nu le putea vedea
niciunde. Dumnezeu a zis, “Deschide-i ochii ca el s° poat°
vedea.” ³i atunci el le-a v°zut, vede¸i. Îns° el era un b°iat bun,
stînd acolo privind în jur, îns° el nu putea s° vad° asta. Sigur.
Aceasta este dat pentru unii s° vad°, iar pentru unii nu. ³i
asta-i adev°rat.

Dar acum voi care nu a¸i v°zut niciodat° Aceasta, nu a¸i
v°zut niciodat° Aceasta, ²i voi care a¸i v°zut Aceasta cu ochii
vo²tri naturali ²i nu a¸i v°zut niciodat° fotografia, totu²i acei
care v°d fotografia au o mai mare dovad° decît voi care a¸i
v°zut Aceasta cu ochiul vostru natural. C°ci voi, cu ochiul
vostru natural, putea¸i s° fi¸i gre²i¸i, aceasta putea fi o iluzie
optic°. Este aceasta adev°rat? Îns° Aceea nu este o iluzie optic°,
Acela este Adev°rul, unde cercetarea ²tiin¸ific° dovede²te c°
Acesta este Adev°rul. Astfel Domnul Isus a f°cut aceasta.
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“Ce crezi tu atunci c° este Aceasta,” voi zice¸i, “Frate
Branham?”

Eu cred c° Acesta este acela²i Stîlp de Foc care a condus pe
copiii lui Israel din Egipt în Palestina. Eu cred c° Acesta este
acela²i Înger de Lumin° care a venit în_în închisoare ²i a venit
în°untru la Sfîntul Petru ²i l-a atins, ²i a mers înainte ²i a
deschis u²a ²i l-a pus afar° în lumin°. ³i eu cred c° Acesta este
Isus Cristos acela²i ieri, azi, ²i în veci. Amin! El este acela²i
Isus ast°zi care era El ieri. El va fi pentru totdeauna acela²i
Isus.

³i în timp ce eu vorbesc despre Acesta, aceea²i Lumin° care
este pe acea fotografie este pe^st° nici la dou° picioare de
unde stau eu chiar acum. Asta-i adev°rat. Eu nu o pot vedea pe
Aceasta cu ai mei_mei ochi, îns° eu ²tiu c° Acesta st° aici. Eu
²tiu c° Acesta se stabile²te înl°untrul meu chiar acum. Oh!
Dac° voi a¸i putea numai s° cunoa²te¸i deosebirea cînd puterea
Atotputernicului Dumnezeu cuprinde, ²i cum lucrurile arat°
deosebit!

Asta-i o provocare c°tre oricine. Eu nu urma s° m° rog
pentru oameni bolnavi, eu urma s° fac o predare. Îns° vedenia
atîrna deasupra oamenilor. Uh-huh. Dumnezeu cunoa²te
aceasta. Eu nu am s° chem nici un rînd de rug°ciune, eu am s°
v° las doar s° ²ede¸i acolo. Cî¸i dintre voi oamenii nu ave¸i un
cartona² de rug°ciune? S° v° v°d mîna. Cineva care nu are un
cartona² de rug°ciune, nu are un cartona² de rug°ciune.

Doamna de culoare care ²ade aici, eu v°d c° ¸i-ai avut
mîinile ridicate sus. Este asta adev°rat? Doar ridic°-te sus
astfel ca eu s° te pot ar°ta doar un minut. Eu nu ²tiu ce va
spune Duhul Sfînt, îns° tu te ui¸i la mine îngrozitor de cinstit.
Tu nu ai cartona² de rug°ciune? Dac° Atotputernicul
Dumnezeu mi-ar descoperi care este necazul t°u^Eu doar fac
aceasta pentru un început, doar ca s° încep. M° crezi tu pe
mine de a fi^Tu ²tii c° nu exist° nimic^nu exist° nici un
lucru bun privitor la mine. Dac° tu e²ti o femeie m°ritat°, eu
nu sînt cu nimic mai mult decît so¸ul t°u. Eu sînt doar un om.
Dar Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, ²i El a trimis Duhul
Lui s° adevereasc° aceste lucruri.

Dac° Dumnezeu îmi va spune ce este r°u cu tine (²i tu ²tii
c° nu exist° nicidecum nici o cale ca eu s° am leg°tur° cu tine),
vei crede tu din toat° inima ta? [Sora explic°_Ed.] Dumnezeu
s° te binecuvinteze. Atunci tensiunea ta de sînge te-a p°r°sit.
Asta-i ceea ce tu ai avut. Nu era asta adev°rat? Atunci ²ezi jos.
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Voi doar crede¸i asta o singur° dat°! Eu provoc pe oricine
s° cread° Aceasta.

Privi¸i aici, l°sa¸i-m° s° v° spun ceva. Marta, venind la
Domnul Isus. Acel dar nu ar fi func¸ionat niciodat°^Dup° ce
Tat°l i-a ar°tat deja Lui ce urma El s° fac°. Acesta nu ar fi
func¸ionat niciodat°. Dar ea a zis, “Doamne, eu^Dac° Tu ai
fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.” A zis, “Dar eu ²tiu c°ci
chiar acum orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu î¸i va da
¹ie.”

El a zis, “Eu sînt Învierea, ²i Via¸a, acel care crede în Mine
chiar dac° el ar fi mort, totu²i el va tr°i. ³i oricine tr°ie²te ²i
crede în Mine nu va muri niciodat°. Crezi tu aceasta?”

Asculta¸i la ce a spus ea. Ea a zis, “Da, Doamne. Eu am
crezut c° tot ce ai spus Tu este Adev°rul. Eu cred c° Tu e²ti
Fiul lui Dumnezeu care urma s° vin° în lume.” Aceea era
apropierea ei, în umilin¸°.

Tu te sim¸i deosebit, nu-i a²a, doamn°? Da. Asta-i adev°rat.
Domni¸a aceea care st° chiar acolo, acolo lîng° tine, de

asemenea, sufer° de artrit° ²i o boal° de femei. Nu este
adev°rat, doamn°? Ridic°-te doar un minut, domni¸a cu hain°
ro²ie. Tu erai a²a de aproape, vedenia a venit la tine. Artrit°,
boal° de femei. Este adev°rat? Iar aici este ceva în via¸a ta (tu
ai o_am o bun° privire îndreptat° spre tine): tu ai multe
îngrijor°ri în via¸a ta, multe necazuri. ³i acel necaz este pentru
cel drag al t°u, acesta este so¸ul t°u. El este un be¸iv. El nu
vrea s° mearg° la biseric°. Dac° aceasta-i corect, ridic°-¸i
mîna. Dumnezeu s° te binecuvinteze, doamn°. Du-te acas°
acum ²i prime²te-¸i binecuvîntarea. Tu e²ti vindecat°, s-a f°cut
lumin° în jurul t°u.

Omul care st° chiar lîng°, deasemeni, acolo. Dvs. domnule,
crede¸i dvs. din toat° inima? Dvs. v-a¸i pierdut unul din
sim¸uri, ²i acela este sim¸ul mirosului. Nu este asta adev°rat?
Dac° aceasta este, mi²ca¸i-v° mîna. Pune¸i-v° mîna sus la gur°
în felul acesta, ²i zice¸i, “Doamne Isuse, eu Te cred din toat°
inima mea.” [Fratele zice, “Doamne Isuse, eu Te cred din toat°
inima mea.”_Ed.] Dumnezeu s° v° binecuvinteze. Merge¸i
acum, ²i dvs. v° ve¸i primi vindecarea.

Ave¸i credin¸° în Dumnezeu! Ce crede¸i voi to¸i despre
Aceasta, în spate acolo? Voi crede¸i? Fi¸i reveren¸i!

Acolo este o doamn° care ²ade chiar în spate acolo în col¸.
Eu v°d Lumina atîrn° peste ea. Acela este singurul fel în care
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eu pot s° spun ce este cu aceasta, acea Lumin° atîrn°. Aceast°
Lumin° chiar aici atîrn° peste doamna. Poate fi doar într-un
minut, dac° eu pot vedea ce este asta. Zice c° rupe^Doamna
sufer° cu o_cu o boal° de inim°. Ea se uit° drept la mine.

Iar b°rbatul ei ²ade lîng° ea. ³i b°rbatul ei are ceva boal°,
el doar este bolnav, posomorît, bolnav. Nu este asta adev°rat,
domnule? Ridic°-¸i mîna sus dac° asta este adev°rat. Asta-i
corect, aceasta e²ti tu, doamn°, cu baticul mic acolo. Domnul,
nu-i asta adev°rat? Nu ai fost cumva cam ab°tut ast°zi? Tu ai
un deranj în stomac, omul are. Asta-i corect.

Voi to¸i crede¸i din toat° inima voastr°, voi amîndoi? Voi
accepta¸i Aceasta? Domnule, eu î¸i spun, tu deasemeni, eu v°d
(tu cu mîna ta în sus) patima fumatului. Înceteaz° s° faci asta.
Tu fumezi trabucuri, tu nu ar trebui s° faci asta, c° te
îmboln°ve²te. Nu este aceasta corect? Dac° este, d° din mîn° în
felul acesta. Asta este ceea ce te deranjeaz°. Aceasta este r°u
pentru nervii t°i. Arunc° acele^lucruri murdare la o parte ²i
s° nu mai faci aceasta, ²i tu vei trece peste asta ²i o s° fii în
regul°, iar boala de inim° a so¸iei tale o va p°r°si. Crezi tu asta?
Nu este asta adev°rat? Eu nu te pot vedea de aici, ²i tu ²tii asta,
îns° tu por¸i trabucuri pe^în_în buzunarul t°u din fa¸°.
Asta-i corect. A²eaz° lucrurile afar° ²i pune¸i mîna dincolo
peste so¸ia ta, ²i spune-i lui Dumnezeu c° tu ai terminat cu acel
fel de lucruri, tu vei merge acas° bine, tu ²i so¸ia v° ve¸i face
bine. Binecuvîntat s° fie Numele Domnului Isus!

Crede¸i voi din toat° inima?

Aceast° domni¸° ²ezînd aici ²i uitîndu-se la mine aici. Tu
pe^acolo pe scaunul din fa¸° aici, ²ezînd chiar aici. O
doamn° micu¸° cu o^uitîndu-se la mine, ²ezînd chiar acolo.
Tu nu^Tu ai un cartona² de rug°ciune, doamn°, chiar aici?
Tu nu ai vreun cartona² de rug°ciune? Crezi tu din toat° inima
ta? Tu crezi c° Isus Cristos te poate face bine?

Ce gînde²ti tu despre Aceasta, tu care ²ezi lîng° ea? Ai tu un
cartona² de rug°ciune, doamn°? Tu nu ai? Tu vrei s° te faci
bine, deasemeni? Nu ai vrea tu s° mergi iar°²i s° m°nînci a²a
cum obi²nuiai tu, ²i s° se termine cu boala ta de stomac? Crezi
tu c° Isus te vindec° acum? Ridic°-te sus dac° tu crezi c° Isus
Cristos te-a vindecat. Tu ai avut un stomac ulcerat, nu-i a²a?
Acesta a fost cauzat de o condi¸ie nervoas°. Tu ai fost nervoas°
pentru mult° vreme. În special acid ²i alte lucruri, sau eu vreau
s° spun c° creaz° acid, ²i-¸i face din¸ii sensibili cînd î¸i d°
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mîncarea înapoi în gur°. Aceasta este adev°rat. Da, domnule.
Este un ulcer peptic, acesta st°tea în fundul stomacului t°u.
Acesta arde uneori mai ales dup° ce m°nînci pîine pr°jit° cu
unt pe ea. Este asta adev°rat? Eu nu-¸i citesc gîndul, dar Duhul
Sfînt este infailibil. Tu e²ti vindecat° acum. Du-te acas°, ²i fii
bine.

Ce face¸i voi în spate acolo în direc¸ia aceasta? Careva din
voi de acolo care-i f°r° un cartona² de rug°ciune, ridica¸i-v°
mîna. Cineva f°r° un cartona² de rug°ciune. În ordine, fi¸i
reveren¸i, crede¸i din toat° inima voastr°. Cum este pe sus în
balcon? Ave¸i credin¸° în Dumnezeu.

Eu nu pot s° fac aceasta în mine însumi, acesta este numai
harul Lui suveran. Crede¸i voi? Eu pot s° spun numai a²a cum
El îmi arat°. A²a cum credin¸a voastr°^Eu spun asta s° v°
zgudui credin¸a voastr°, ²i apoi v°d în ce direc¸ie m° va
conduce El. V-a¸i dat voi seama de aceasta_acesta nu este
fratele vostru? Voi sta¸i în Prezen¸a Lui. Acesta nu sînt eu care
face aceasta, aceasta este credin¸a voastr° care pune în func¸ie
Aceasta. Eu nu pot pune în func¸ie Aceasta. Aceasta-i credin¸a
voastr° care o face. Eu nu am nici o cale de a pune în func¸ie
Aceasta. Doar un minut.

În col¸ul acesta eu v°d un om de culoare ²ezînd acolo, cam
în vîrst°, ²i cu ochelari. Tu ai un cartona² de rug°ciune,
domnule? Ridic°-te sus în picioare un minut. Tu m° crezi de a
fi slujitorul lui Dumnezeu, din toat° inima ta? Tu te gînde²ti
despre altcineva, nu-i a²a? Dac° asta-i adev°rat, d° din mîn°.
Nu pentru c° sînt eu, fratele t°u. Acum, tu nu ai un cartona² de
rug°ciune. Nu ar exista nici o cale ca tu s° ajungi vreodat° în
rînd, deoarece tu nu ai un cartona² de rug°ciune. Acum, dac°
unii din voi au cartona²e de rug°ciune, nu v°_nu v°_nu v°
ridica¸i sus, vede¸i, deoarece voi ave¸i o ²ans° s° veni¸i în rînd.

Dar eu v°d acea Lumin° doar atîrnînd deasupra lui.
Aceasta nu s-a rupt într-o vedenie înc°. Eu nu te pot vindeca,
frate, eu nu pot. Numai Dumnezeu poate face asta. Dar
tu_tu_tu ai credin¸°, tu crezi, ²i exist° ceva_ceva care_care
cauzeaz° aceasta într-un fel.

Dac° Dumnezeul Atotputernic va spune acestui om care
este necazul lui, ve¸i primi restul dintre voi vindecarea voastr°?
Acolo este un om, st° perfect zece, cincisprezece iarzi departe
de mine, eu nu l-am v°zut niciodat° în via¸a mea. El este doar
un om care st° acolo. Dac° Atotputernicul Dumnezeu va
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descoperi ce este r°u cu acel om, fiecare dintre voi s-ar cuveni
s° p°²i¸i drept afar° aici o persoan° vindecat°. Cît mai mult
poate face Dumnezeu? Este aceasta adev°rat?

Domnule, nu este nimic r°u cu tine. Tu e²ti slab, ai un pic
de treziri noaptea, prostat° ²i a²a mai departe, îns° aceea nu
este ceea ce este necazul t°u. Necazul t°u este privitor la
b°iatul t°u. Dar b°iatul t°u este într-un fel de institu¸ie de
stat, ²i el are o dubl° personalitate. Nu este asta corect? D° din
mîn° dac° aceasta este corect. Aceasta este exact corect.

Cî¸i crede¸i acum c° Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu st°
aici? S° ne ridic°m ²i s°-i d°m laud° ²i s° primim vindecarea
noastr°.

Dumnezeule Atotputernic, Autor al Vie¸ii, D°t°tor al
fiec°rui dar bun, Tu e²ti aici, acela²i Domn Isus Cristos, acela²i
ieri, azi, ²i în veci.

³i, Satano, tu ai în²elat destul pe ace²ti oameni, ie²i afar°
din ei! Eu î¸i poruncesc prin viul Dumnezeu a C°rui Prezen¸°
este aici acum în forma Stîlpului de Foc, p°r°se²te ace²ti
oameni! ³i ie²i afar° din ei, în Numele lui Isus Cristos!

Fiecare dintre voi ridica¸i-v° mîinile ²i l°uda¸i pe
Dumnezeu, ²i primi¸i-v° vindecarea, fiecare. [Adunarea laud°
pe Dumnezeu_Ed.] `



TESTING THE TEMPLATE 1

FRATELE WILLIAM MARRION BRANHAM

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

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

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



anunţ pentru Dreptul de autor

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

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

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

www.branham.org
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