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Stâlpul de Foc
Jonesboro, Arkansas, USA

1 Staţi cu biserica. Şi aşa apoi luni seara fiţi cu noi din nou. Aduceţi-vă păstorii şi
spuneţi-le să vină. Vom învăţa puţin din Cartea Genezei sau Exodului, prima, cu voia
Domnului pentru câteva seri.

Apoi miercuri seară avem un serviciu de vindecare din nou şi apoi începem de marţi
seară, jos în Shreveport, Louisiana. Şi duminică seară vom fi la, după câte ştiu eu, la
Auditoriul Municipal din Shreveport. Apoi de acolo mergem acasă, apoi sus în Indiana
unde avem o adunare acolo unde patruzeci şi trei de biserici ale Evangheliei Depline din
district sponsorizează adunarea. Şi după câte ştiu, următoarea adunare apoi va fi la
Johannesburg, Africa de Sud. Deci depind de rugăciunile voastre pentru mine.
2 De multe ori, prieteni, când furtunile devin puternice şi încercările de fiecare parte,
mă gândesc în urmă la Arkansas şi jos aici, şi Creştinii care şi-au ridicat mâna în acea
seară când aţi cântat acel cântec pentru mine când plecam, pledând că o să vă rugaţi
pentru mine în timp ce voi fi plecat. Eu credeam că vă rugaţi. Dumnezeu niciodată nu a
eşuat să răspundă rugăciunilor voastre, pentru că El a stat cu mine când căldura era
mare, luptele dificile, tot felul de lucruri a trebuit să biruim.

Poate nu înţelegeţi  exact.  Nu este nevoie de a explica aceste lucruri.  Ele  sunt
neexplicabile. Dumnezeu Însuşi este singurul care ştie. S-ar putea să gândiţi că această
viaţă este doar un strat de flori de odihnă. Dar numai dacă aţi ştii lupta şi încercările şi
lucrurile care o însoţesc, v-aţi minuna.

3 Ştiţi că majoritatea profeţilor, poeţii sunt consideraţi nevrozaţi. Ştiaţi aceasta. Cred
că era Stephen Foster, fratele, a fost considerat unul dintre cei mai buni… Păi, el a dat
Americii unele din cele mai bune cântări ale poporului. Câţi aţi auzit cântările lui Stephen
Foster? Cu siguranţă că mulţi  dintre voi  „Vechiul  popor acasă”, „Râul Suwannee” şi
„Vechea casă din Kentucky”.

Nu cu mult timp în urmă stăteam la vechea casă din Kentucky. Este doar o distanţă
mică de unde locuiesc acum. Şi priveam poza lui acolo, cum se presupunea că l-au atins
serafimii să-i dea inspiraţie. M-am gândit: „Domnule Foster, ai avut-o în mână, nu în
inimă”. Când el ar… El dorea să iasă; a prins inspiraţia să scrie cântecul.

Şi după ce a terminat de scris cântecul, s-a îmbătat. Şi când l-a părăsit inspiraţia de
scriere a cântecului, a chemat un servitor şi a luat un brici de ras şi s-a sinucis - Stephen
Foster.

4 Nu cu mult  timp în  urmă stăteam la  mormântul  lui  William Cowper  în  Londra,
Anglia, considerat un nevrozat. El a scris acel cântec faimos pe care l-am folosit toată
viaţa mea în cântecul luării Împărtăşirii:

Acolo este o fântână umplută cu Sânge,

Tras din venele lui Emanuel,

Când păcătoşii plonjează sub torent,

Îşi pierd toate petele vinei.

Şi după ce a scris cântecul, el a intrat în inspiraţie, cum făcea întotdeauna, şi când
a ieşit din acea inspiraţie, el a încercat să se înece în râul Sena, să se sinucidă. El a fost
considerat nebun, puţin supărat.

Acest  cântec faimos pe care ei  l-au cântat  „O dragostea lui  Dumnezeu, cât  de
bogată şi pură”. Ştiţi unde a fost găsit ultimul ei verset? Luat după zidul unei instituţii de
nebuni. Oamenii nu realizează ce înseamnă.

5 Păi, spui: „Aceştia sunt compozitori. Dar despre profeţi?” Iona, când a coborât pe
drumul său, şi Dumnezeu i-a dat inspiraţia şi i-a dat un stoc de oxigen să-l ţină în viaţă
trei zile şi trei nopţi în pântecele balenei… Şi când el a ieşit la Ninive, după ce a fost ţinut
în viaţă timp de trei zile şi trei nopţi, el a predicat cu asemenea puterea. El şi-a dat
profeţia către un oraş de mărimea St. Louis-ului, Missouri - s-a pocăit. Ei chiar au pus
pânză de saci pe animalele lor.

Şi apoi după ce inspiraţia l-a părăsit, el a stat sub un pom şi s-a rugat, un micuţ
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curcubete sălbatic să fie tăiat, şi s-a rugat lui Dumnezeu să-i ia viaţa. Asta este corect?
Vedeţi, el a intrat în inspiraţie. Nu înţelegeţi, prieteni. Şi când el a coborât…

6 Cineva a făcut o menţiune. O dată când am ieşit din clădire, m-am prăbuşit înainte
să cobor după platformă. Spuneţi: „Păi, asta este prostie. Omul ar trebui să iasă…” Oh,
dacă  numai  ar  ştii  el.  Dacă  numai  a-ţi  ştii.  Spuneţi:  „Oh,  Frate  Branham,  dacă
Dumnezeu îmi dă viziuni…” Nu ştii ceea ce ceri, prietene. Nu înţelegi.

Daniel profetul, el a văzut o viziune şi a spus că a fost deranjat la cap pentru multe
zile. Eşti în altă lume. Devii un porc de Guineea. Eşti jertfit pentru omenire. Este destul
de  greu  când  ei  nu  cred  Mesajul,  dar  a  fost  prin  epoci.  Întotdeauna  am  avut
necredincioşi. Trebuie să combatem aceasta întotdeauna.

7 Priviţi la Ilie profetul. Ilie a fost unul din profeţii majori. Acest om s-a urcat şi a stat
sus pe munte şi a poruncit acelui foc să vină din cer şi să ardă jertfa, şi a făcut-o. El a
chemat ploaia din cer, unde nu plouase timp de trei ani şi şase luni. Este asta corect?

Şi apoi când inspiraţia l-a părăsit, a rătăcit în pustie timp de patruzeci de zile, nu
ştia unde este. Şi Dumnezeu l-a găsit într-o peşteră undeva. Este asta corect? Şi a fugit
de o femeie care i-a ameninţat viaţa, după ce a omorât patru sute de preoţi în acea zi cu
o sabie, le-a tăiat capetele - Ilie profetul. Este asta corect?

El a stat acolo înaintea naţiunilor şi i-a provocat să-l sfideze pe Dumnezeu, şi şi-a
bătut joc de toţi preoţii şi profeţii în timp ce… ai lui Balaam când profeţeau, tăindu-se
singuri şi aşa mai departe. El a spus: „Strigaţi puţin mai tare. Poate el doarme”.

Şi  când inspiraţia  era  pe  el  doar  a  sfidat  tot  ce  nu era  evlavios.  Şi  apoi  când
inspiraţia l-a părăsit, a fugit de ameninţarea unei femei, şi a ieşit în pustie; şi Dumnezeu
l-a hrănit, şi  l-a trezit şi  l-a hrănit din nou. Şi omul era inconştient, după câte ştiu,
rătăcind prin pustie timp de patruzeci  de zile şi  nopţi,  şi  Dumnezeu l-a găsit  într-o
peşteră. Este asta corect?

Deci vedeţi, nu înţelegeţi, prieteni. Omul se roagă pentru lucruri încât ei nu ştiu
pentru ce se roagă. Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă.

8 Dar cred că trăim în zilele dinaintea venirii Domnului. Acum, dacă este fanatism să
credeţi  aceasta, atunci sunt un fanatic. Dar eu… Prieteni,  ştiu aceasta, căci cred că
Dumnezeu se pregăteşte să facă o lucrare rapidă.

9 Întreaga lume, aţi văzut asemănarea nervozităţii? Doar să vă spun, chiar, în fiecare
seară când am fost aici, şi am privit publicul. Acum, fiecare, vreau ca fiecare bărbat şi
femeie să fie sinceri cu mine. Simţind presiunea când oamenii nervoşi vin la această
platformă, acolo este cel puţin, chiar acum în această clădire, opt procente din cei care
stau aici sunt nervoşi, atinşi cu probleme nervoase. Asta este exact corect.

Fiţi  sinceri  cu mine. Fiecare bărbat şi  femeie,  băiat  sau fată aici  care are vreo
problemă  nervoasă  ridicaţi-vă  mâna.  Ridicaţi-vă  mâna!  Ce  v-am spus?  Care  este
problema? Biblia a spus, inimile oamenilor cedează, mai multe probleme de inimă, boala
numărul unu. Este asta corect? Şi frică, privelişti pe pământ, timp încordat, nenorociri
între naţiuni; marea răcnind, valuri mari de flux ştergând părţi din oraşe şi revărsându-
se peste ţărmuri, doar înainte de venire.

Se primeşte… Se aşează scena celei mai mari drame care a fost vreodată jucată în
toate epocile, venirea Domnului Isus Cristos. Vă puteţi imagina un miel stând în câmp
mâncând; devine nervos. De ce este nervos? El nu poate vedea nimic, dar în spate acolo
este ceva care se mişcă. Este un leu, ghemuindu-se, pregătindu-se să sară. Despre asta
este nervozitatea.

10 Sfârşitul este aici. Nu ştiu când; nimeni nu o ştie. Cine spune: „El o ştie”. El nu ştie.
Pentru că Isus a spus că nici chiar El nu ştie. Dar noi ştim căci când aceste lucruri se
împlinesc, El a spus: „Ridicaţi-vă capul, răscumpărarea se apropie”.

Acum, suntem la sfârşitul epocii, şi nu vreau să prezint greşit nimic. Niciodată nu
am fost vinovat de aceasta. Întotdeauna am încercat să fiu cinstit şi adevărat şi doar
cum eu… corect cât am putut, mai întâi cu Dumnezeu. Şi dacă sunt corect cu Dumnezeu,
voi fi corect cu copiii Săi. Şi realizez, în timp ce-l slujesc pe poporul Său, că-l slujesc pe
Dumnezeu. Isus a zis: „Atât cât aţi făcut la unul din aceşti micuţi ai Mei, Mie mi-aţi
făcut”.

Dar eu spun în seara aceasta, prieteni, motivul că sunt… Dumnezeu m-a lăsat prin
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harul Său să fiu numărat cu voi, este deoarece El v-a trimis ceva. Acum, vreau să o
primiţi.

11 Acum, cred că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Şi cred că la început
Dumnezeu a făcut omul în chipul Său, şi Dumnezeu este un Duh. Şi Dumnezeu a făcut
omul duh. Apoi El l-a făcut din praful pământului. Acum, cred că acest om la început,
păi,  a călăuzit animalele pământului cum Duhul Sfânt ar trebui să conducă Biserica
astăzi.

Acolo nu era om să are pământul, deci apoi El l-a pus în cinci simţuri. Cele cinci
simţuri  nu erau să-l  contacteze pe Dumnezeu. Acestea erau văzul,  gustul,  simţitul,
mirosul şi auzitul. Ele erau pentru a contacta casa pământească. Dar prin duhul său el l-
a contactat pe Dumnezeu.

Omul şi-a pierdut originea şi el… în urmă acolo, şi a căzut din har. Şi când el a
făcut-o, apoi Dumnezeu a coborât şi a fost făcut în imaginea omului, să-l răscumpere pe
om înapoi  la  Dumnezeu.  Şi  Dumnezeu  era  în  Cristos  împăcând  lumea  cu  Sine.  Şi
Dumnezeu din Vechiul Testament, Isus Cristos din Noul, şi Duhul Sfânt al acestor zile
sunt acelaşi Iehova Dumnezeu trăind prin epocă. Vedeţi?

12 Acum, în zilele în care El a călăuzit pe Israel prin pustie… Vreau să citesc ceva
Scripturi.  Vreau să observaţi  îndeaproape - Dumnezeu însărcinându-l  pe Moise să-l
trimită, acum. Acolo în Exod capitolul 23 şi versetul 20. Ascultaţi îndeaproape acum.

Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, să te ocrotească pe drum, şi să te duc
în locul, pe care l-am găsit. (Priviţi cine este acest Înger.)

Fii cu ochii în patru înaintea Lui, şi ascultă glasul Lui, pentru că nu vă va
ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.

Dar dacă vei asculta glasul Lui, şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi
fi vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.

Pentru că Îngerul Meu va merge înaintea ta.

Să vedem cum arată Îngerul. În capitolul 13 al Exodului citim aceasta în versetul 21
şi 22:

Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească
pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să
meargă şi ziua şi noaptea.

Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul
de foc în timpul nopţii.

13 Acesta  este  Cuvântul  lui  Dumnezeu.  Acum,  ce  era  Îngerul?  Era  Îngerul
Legământului. Şi El a condus… Şi toate lucrurile vechi erau un model ale lucrurilor noi
care vor veni. Credeţi aceasta? Scriptura a zis aşa, fiind o umbră, Evrei.

Acum, aşa cum Dumnezeu a călăuzit Biserica în natural în acea zi, El călăuzeşte
Biserica în spiritual în această zi. O credeţi? Ei erau oamenii lui Dumnezeu până când ei
au  fost  chemaţi  din  Egipt,  şi  apoi  ei  au  devenit  biserica  lui  Dumnezeu;  pentru  că
cuvântul „biserică” înseamnă „cei chemaţi afară”. Ei erau chemaţi afară din Egipt, şi noi
suntem chemaţi afară din lume, un popor neobişnuit să-l slujească pe Dumnezeu.

Şi acelaşi Înger, dacă Isus este acelaşi, acelaşi Înger, Îngerul Legământului era Isus
Cristos; pentru că Biblia a spus că Moise a considerat bogăţiile lui Cristos mai mari decât
comorile Egiptului. Deci el a părăsit Egiptul, lăsând totul pentru a-l urma şi sluji  pe
Cristos. Cristos este Logosul, desigur, Cel care a ieşit de la Dumnezeu la început, care
era Stâlpul…

14 Vreţi să auziţi  ce cred despre cum Dumnezeu a devenit…? Vreţi să luaţi o mică
călătorie cu mine pentru câteva minute? Aveţi timp? Acum, fiţi cuviincioşi pentru un
minut. Lăsaţi-mă să vă clarific aceasta.

Să luăm o călătorie în spaţiu acum, o călătorie cu mintea, şi să ne întoarcem o sută
de  milioane  de  ani  înainte  ca  acolo  să  fie  o  stea  pe  cer,  prin  mintea  voastră.  Era
Dumnezeu. El întotdeauna a fost Dumnezeu. Şi apoi, stând aici privind creaţia venind în
existenţă. Acolo nu este nici o stea; acolo nu este nimic.

Şi apoi să observăm. Acolo afară văd acum tot spaţiul, tot este Dumnezeu, fără
formă, pentru totdeauna, pentru eternităţi, fără început, fără sfârşit. Este tot Dumnezeu.
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Înainte ca acolo să fie aer acolo era Dumnezeu. Chiar începutul  naturii  creaţiei  era
Dumnezeu.

15 Şi acum, Biblia ne învaţă că Logosul a ieşit de la Dumnezeu, sau pot să spun, totul
din Dumnezeu devenind primul Său trup când Logosul a ieşit de la Dumnezeu. Să privim
cum arăta. Nimeni nu a văzut pe Tatăl vreodată, nicăieri, niciodată nu au făcut-o şi
niciodată nu o vor face.

Dar apoi Logosul care a ieşit de la El a devenit ca o micuţă Lumină aureolată. Să o
vedem jucându-se, ca un copil în faţa pragului tatălui. Şi acum, îl pot vedea mişcându-se
aici, şi El desenează în memoria Sa sau mintea Sa un tablou a ceea ce ar trebui să fie
lumea. Acum, acolo nu este nici o stea sau nimic.

Îl aud spunând: „Să fie”. Şi un atom s-a format. Şi când a făcut-o, soarele a venit
în existenţă şi a început să se rotească. El ars timp de milioane de ani şi milioane şi
milioane de ani.  După un timp, văd un bulgăre de zgură zburând după el.  [Fratele
Branham face un zgomot  -  Ed.]  Ce este?  Prima stea care  a  zburat  din  soare.  El  o
urmăreşte căzând pentru câteva milioane de ani şi o opreşte. Apoi alta zboară şi El o
lasă să cadă câteva milioane de ani şi  o opreşte. Ce face El? Scrie prima Sa Biblie,
Zodiacul.

16 Dumnezeu a scris trei Biblii: una, Zodiacul; una în piramide; una pe hârtie. Acum,
El o scrie pe prima, Zodiacul. A început cu o fecioară, termină cu leul Leo: prima venire
a lui Isus şi a doua Sa venire. Dacă am avea timp să trecem prin ea, aţi vedea.

Dar El a scris aceasta deoarece El… Omul va căuta sus. Dumnezeu este deasupra.
Şi apoi după ce El face totul… tot cerescul, sistemul solar scris, apoi îl văd mişcându-se
aici,  şi  peste un bulgăre de zgură era această lume. Nu era nimic decât  un gheţar
atârnând. El îl mişcă în jurul soarelui. Şi aşa cum a început să-l rotească în jur, El a topit
toată apa, gheaţa de pe el. Gheţarii au venit în jos. Texas-ul era format, Louisiana şi jos
pe acolo, unde s-a fragmentat, aşa cum cronologii ne spun că gheţarii au mers în Golf şi
aşa mai departe.

17 Acum, lumea este fără formă şi goală, şi apa era peste adânc. Suntem în Geneza 1
acum. Vedeţi? Apoi El a făcut toată lumea plantelor. Apoi după un timp, El a făcut omul
în propria Sa imagine. Şi dacă El a făcut omul în imaginea Sa proprie, El trebuia să se
facă ceva Fiinţă supranaturală. Asta este corect.

Apoi acolo nu era nici un om să lucreze pământul, Geneza 2. Apoi El a făcut omul
din praful pământului, nu în imaginea Sa, dar din praful pământului. El poate ia dat o
mâna ca a unei maimuţe şi un picior ca un urs. Nu ştiu ce i-a dat El. Dar l-a pus în cinci
simţuri să-şi contacteze casa pământească.

18 Şi apoi El a făcut o soţie pentru el. Şi omul a căzut. Am ideea mea despre ce a fost.
Voi puteţi să o aveţi pe a voastră. Dar el a căzut, oricum, din har. Şi în loc ca Adam să
alerge în sus şi-n josul grădinii strigând: „Dumnezeule, Dumnezeule, Tatăl nostru, Tată,
unde eşti?” Adam se ascundea şi Dumnezeu striga: „Adam, Adam, unde eşti?” Asta încă
este natura omului să se ascundă, să scape de Dumnezeu.

Şi el a încercat să se acopere cu frunze de smochin. Omul astăzi încearcă să-şi facă
o religie, întotdeauna încercând să facă ceva să se salveze. Nu puteţi face un lucru să vă
salvaţi. Sunteţi fără speranţă cât puteţi fi. Asta este corect. Dumnezeu trebuie să vă
salveze.

Isus a zis: „Nici un om nu poate veni la Mine decât dacă îl  atrage Tatăl”. Şi nu
puteţi fi o fiică decât dacă Dumnezeu v-a rânduit să fiţi aşa. „Şi când el vine, nu-l voi
alunga. Îi voi da Viaţă Eternă, îl voi învia în ultimele zile.”

19 Cea  mai  mare  problemă  în  biserică  astăzi  este  o  mulţime  de  frică.  Oameni
întotdeauna speriaţi, şi asta este de la diavolul. Nu fiţi speriaţi. Fiţi curajoşi. Nu aveţi
nimic de ce să vă fie… Acolo nu este nimic de ce să vă fie frică. Vom intra în aceasta
săptămâna viitoare, vedeţi, acolo şi-l vom aduce pe Dumnezeu jos şi să vedem ce era
El.

Deci puteţi vedea unde omul s-a năruit, el a păcătuit. Şi apoi singurul fel în care
era,  era ca Dumnezeu să fie  manifestat  aici  pe pământ într-un trup de carne să ia
păcatul de la acest om şi să-l aducă înapoi în părtăşie cu Dumnezeu, să-l facă un fiu al
lui Dumnezeu din nou. Este singura cale în care poate fi.
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20 Acum, când El a adus copiii  Israelieni din pustie, afară în pustie, El i-a călăuzit
printr-un Stâlp de Foc. Este asta corect? Biblia a zis că El a făcut-o, şi El a mers înaintea
lor. Aceasta era Ungerea, Duhul Sfânt, Cristos, care a mers înaintea copiilor lui Israel.

Păi, dacă El este la fel aşa cum a fost atunci, El este acelaşi Om, aceiaşi Persoană;
El este tot ce era atunci, El este acum. Şi aşa cum El a călăuzit Biserica atunci în natural,
El călăuzeşte biserica astăzi în spiritual. Este asta corect? Credeţi că suntem în pustie?
Suntem. Suntem pe drum spre ţara promisă?

Acum… Când ei au ajuns în Canaan, nu reprezenta Cerul. Ei au avut războaie în
Canaan şi  aşa mai departe. Reprezenta Mileniul.  Vedeţi? Deci  intrăm în aceasta. Şi
suntem pe drum spre Mileniu. O cred. Şi cred că acelaşi Isus Cristos care a călăuzit
acolo, călăuzeşte astăzi. El este sub formă spirituală. „Am venit de la Dumnezeu; merg
la Dumnezeu. Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că
Eu voi fi  cu voi,  chiar în voi până la sfârşitul  lumii.” Este asta corect? „Isus Cristos
acelaşi ieri, azi şi în veci.” Acum, atunci dacă El este, atunci El se va manifesta şi se va
face cunoscut.

21 Acum, cu ceva timp în urmă, venind pe aici… Acum, cu toţii ştiţi povestea. Acum,
vă rog, scumpi prieteni Creştini, Dumnezeu, care este Judecătorul meu suveran, cu
această Biblie pe inima mea, ştie… trebuie să stau în faţa Sa în Judecata dinaintea
dimineţii. Vedeţi. Numai spun aceasta într-un fel smerit încât să puteţi înţelege complet,
că suntem… Biserica, omul nu încearcă să înşele pe nimeni. Ştim ce este adevărul şi
încercăm să vi-l aducem. Singurul lucru care vă fură de la el este diavolul. Vedeţi? Asta
este tot. Acum, doar să vă confirm credinţa, vreau să folosesc aceasta ca dovadă, să vă
arăt că este adevărul.

22 Acum, Dumnezeu călăuzindu-şi Biserica astăzi… Acum, pe drum. Acum, când am
ieşit când eram un băieţel, mama mea mi-a spus când aveam aproximativ trei minute…
născut într-o familie care nu mergea la biserică, formal în spatele acesteia erau Catolici.
Dar ei niciodată nu au mers la biserică.

În acea dimineaţă sus acolo în munţii  când au deschis uşa cabinei,  micuţa uşa
veche… Nu era o fereastră; era o uşiţă pe care o împingeaţi. Nu avea nici un geam, o
împingeaţi. O Lumină, aproximativ atât de mare, a venind rotindu-se şi a coborât la pat
unde mama mă ţine în braţe.

23 Aceasta  este  neamestecată;  aceasta  este  fără  un  har  nemeritat;  acesta  era
Dumnezeu. Vedeţi? Nimic ce puteţi face voi sau nimic ce pot face eu. Acesta este planul
lui Dumnezeu. Trebuie să fie exact ce El a spus. Vedeţi? El este determinat. Dacă aţi
observat, darurile şi chemările sunt fără pocăinţă. Credeţi aceasta?

Aici… Isus Cristos era sămânţa femeii  din Grădina Edenului,  care era promisă.
Credeţi aceasta? Era. „Sămânţa ta va strivi şarpele…”

Moise, el nu se putea ajuta deoarece era Moise. El era născut Moise. Este asta
corect? Ioan Botezătorul, şapte sute şi doisprezece ani înainte să se nască, el era glasul
celui ce striga în pustie prin profetul Isaia. Este asta corect? Ieremia, Dumnezeu i-a spus
lui Ieremia, a zis: „Înainte să te fi născut, te-am cunoscut şi sfinţit şi rânduit ca profet al
naţiunilor, înainte ca tu măcar să vii din pântecele mamei tale. Cine poate să-şi adauge
un centimetru la statura sa”. Vedeţi? Trebuie să mergeţi înapoi şi să spuneţi că este
harul suveran al lui Dumnezeu.

24 Acum, observaţi.  Apoi  când un ins  micuţ,  apoi  Duhul  Sfânt  a  vorbit  şi  a  spus:
„Niciodată să nu fumezi, să mesteci tutun sau să bei, să-ţi întinezi trupul cumva. Acolo
este o lucrare pentru tine când vei fi mai mare”.

Şi apoi, de multe ori şi jos prin viaţă, încerc să spun oamenilor cu sinceritatea inimii
mele şi ei o înţeleg greşit. Ei o numesc orice în lume.

Păi, într-o seara sus acolo în Green's Mill, Indiana, într-o peşteră unde mă aflam,
Îngerul Domnului mi-a apărut şi a spus: „Vei merge şi te vei ruga pentru bolnavi”. Şi mi-
a spus ce va avea loc. El a spus: „Nu avea frică. Voi fi cu tine”. Am scos, şi am mers prin
ţară, şi jos prin Jonesboro, spunând ce a zis El că era şi ce se va împlini. Şi a fost în
acest fel şi dovedită acum prin toată lumii.

25 Şi El… Când eram un tânăr predicator Baptist botezând primii mei convertiţi, cinci
sute din ei jos la râu, prima mea trezire… Am avut aproape trei mii frecventând trezirea.
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Şi educaţia mea era aşa săracă, până când prietena mea citea Biblia în timp ce eu
predicam. Asta este corect. Nu este mai bună în seara aceasta. Dar Dumnezeu nu este
cunoscut  prin  educaţie.  Dumnezeu este cunoscut  prin  credinţă.  Dumnezeu nu este
cunoscut prin cunoştinţă.

Acolo erau doi pomi în grădina Edenului. Unul din ei era pomul cunoştinţei, celălalt
era Pomul Vieţii. Omul a părăsit Pomul Vieţii să mănânce Pomul Cunoştinţei, şi el s-a
separat de Dumnezeu. Şi  de atunci,  prin cunoştinţă,  el  s-a depărtat  de Dumnezeu.
Dumnezeu nu este cunoscut prin cunoştinţă; El este cunoscut prin credinţă. Asta este
corect.

26 Acum, vreau să observaţi. Apoi, păşind în faţa, eram în Texas. Şi acolo era un om
numit  Domnul  Best,  Doctor  Best.  Aveam o  trezire  frumoasă.  Aproximativ  opt  mii
frecventând. Şi Doctorul Best a pus un articol în ziar şi a spus: „Acest religios fanatic,
William Branham, impunându-se singur ca un om al  lui  Dumnezeu, ar  trebui  să fie
alungat din oraş şi eu ar trebui să o fac”.

Păi, Fratele Bosworth a venit la mine, unul din manageri, şi a zis: „Priveşte aici,
Frate Branham”. Şi el m-a provocat şi m-a somat şi altele, să dezbatem subiectul. Păi,
nu aveam de gând să mă agit cu el. Nu cred în ceartă. Dumnezeu m-a trimis să mă rog
pentru bolnavi, să predic Evanghelia. Acolo sunt mii care o vor crede. De ce să o stric cu
un  fanatic  care  nu  o  crede?  Asta  este  corect.  Lăsaţi-l  în  pace.  Ei  spun  că  sunt
conducători orbi ai orbilor. Lăsaţi-i să continue. Vedeţi?
27 Unii oameni au fost rânduiţi la această condamnare. Biblia a zis aşa, nu pot să fie
salvaţi, orbi de la început, născuţi să fie orbi. Vom lua aceasta săptămâna viitoare. Asta
nu a mers foarte bine, dar o să vă dovedesc prin Scripturi;  este adevărul.  Şi  ei  cu
adevărat vor fi învăţători religioşi, fundamentali cât pot fi. Asta este exact corect. Dar
niciodată nu au ştiut mai mult despre Dumnezeu decât un Hotentot ştie despre o noapte
Egipteană.

Acum… Dar  ei  ştiu  tot  fundamentul,  cheile  şi  restul,  dar  nu  ştiu  nimic  despre
Dumnezeu: „Având o formă de evlavie, dar negând puterea ei”, vindecarea Divină şi
Puterea Duhului Sfânt şi altele. Biserică, ai ceva dar nu ştii ce să faci cu ea. Asta este
tot. Este adevărul.

28 Acum, observaţi aceasta. Şi apoi fratele… A doua zi el a spus: „Arată că… din ce
este făcut, plătită în ziar, arată din ce sunt făcuţi. Le este frică să examineze vindecarea
lor Divină prin Lumina Cuvântului lui Dumnezeu”.

Deci atunci, Domnul Bosworth a venit, a zis: „Frate Branham, pentru prestigiul
nostru în faţa oamenilor trebuie să o accepţi”.

Am  zis:  „Frate  Bosworth,  sunt  aproape  opt  mii  de  oameni  acolo.  Acolo  sunt
aproximativ şapte mii pentru care să ne rugăm”. Am zis: „Mai am două zile de stat aici
în Houston. De ce să ne prostim cu acel ţicnit când putem merge aici şi să ne rugăm
pentru oamenii bolnavi?” A zis: „Nu mă prostesc cu el”.

El a zis: „Frate Branham, lasă-mă pe mine să o fac”.

Şi m-am gândit: „În vârstă de şaptezeci şi cinci de ani”. M-am gândit la Caleb, când
el a zis: „Am optzeci de ani astăzi, şi sunt la fel de puternic acum aşa cum era când
Iosua mi-a pus sabia în mână”. Eu l-am admirat pe bătrân.

Am zis: „Păi, Frate Bosworth, te admir, frate”.

El a zis: „Acest om nu are un picior pe care să stea sau o Scriptură”. El a zis: „Lasă-
mă să-i dovedesc”.

Şi am zis: „Dacă-mi promiţi că nu te vei certa”.

El a zis: „Îţi promit, nu mă voi certa”.

Am zis: „În regulă”.

29 Deci atunci el a coborât. Ei nu lăsau reporterii să stea în Hotelul Rice. Ei nu lăsau
reporterii  să  vină  la  uşă.  Deci  el  a  coborât  şi  a  văzut  reporterii.  El  a  zis:  „Fratele
Branham nu se va certa cu ei”. A zis… Dar el a zis: „Eu mă voi opune”.

Deci atunci, desigur, „Houston Chronicle”, titluri mari: „Blana ecleziastică va zbura”,
ştiţi. Deci aceasta a aşezat dezbaterea. Şi acolo este unde a venit să-mi arate că toate
grupurile Penticostale care se ceartă despre micuţe doctrine şi lucruri, în una din aceste
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zile aceasta va fi scuturată afară din voi. Asta este corect. Sunteţi o Biserică mare, frate.
Asta este corect. Punctele voastre nu înseamnă nimic în privirea lui Dumnezeu. Sunteţi o
mare Biserică a lui Dumnezeu.

30 Observaţi.  Apoi  lor  nu  le  păsa  dacă  ei  călăreau  pe  o  cămilă  cu  o  cocoaşă
[dromader], sau pe o cămilă cu două cocoaşe, sau o cămilă cu trei cocoaşe, sau a patra
ploaie, a cincia ploaie, ploaia târzie, ploaia mijlocie, sau ce ploaie era. Acolo era un
lucru. Ei credeau în vindecarea Divină, şi au venit cu toţii împreună în acea sală mare,
aproximativ treizeci de mii îngrămădiţi. Eu au venit în avioane de pretutindeni şi altele,
au condus, şi au stat toată seara, o dată. Ce era? Lucrul de care Domnul i-a învăţat era
în joc şi ei erau pregătiţi să stea pentru el.

Acolo era. A mers în presă. Şi oamenii au zburat înăuntru de departe în est şi de
departe în vest şi altele. Ei au umplut acea sală mare.

31 Şi în acea seară fratele meu a zis: „Acum, nu mergi jos”.

Am zis:  „O  ştiu.  Nu  vreau  să  cobor  acolo”.  Deci,  Domnul  Ramasar  conducea
cântările. Dar când a venit timpul să plece, Ceva mi-a spus să cobor acolo oricum. Deci
mi-am luat haina şi am tras-o peste umeri, peste capul meu; am coborât, soţia şi cu
mine, şi am mers mult sus. Am urcat sus în balconul treizeci, dacă aţi fost în sala San
Houston. Eram sus aşa. Nimeni nu ştia că eram sus acolo, doar cei doi poliţai care m-au
luat, soţia mea şi cu fratele meu. Şi stăteam sus acolo.
32 Şi Domnul Bosworth… şi  ei  aveau toţi  slujitorii  aliniaţi.  Şi  aşa, Domnul Ramsar
conducea cântările. El a zis: „Păi, următorul este evenimentul principal al serii”. El a zis:
„Înţeleg, am văzut în ziare împrejur unde acest anumit ins dorea să-l alunge pe William
Branham afară din oraş”. El a zis: „Cred că dacă voi oamenii ai Houstoun-ului veţi pierde
mai mult timp alungând contrabandişti de băuturi afară din oraş în locul oamenilor lui
Dumnezeu, oraşul vostru ar fi  cu mult mai bun”. Şi acolo a ieşit  un strigăt în toată
clădirea; ştiam că Domnul Best este dus. Deci, doar am stat acolo.

Doctor  Bosworth a mers la  platformă. Ei  l-au făcut  să urce el  primul.  El  a  zis:
„Domnule Best, am şase sute de întrebări Biblice stând aici, scrise pe această bucată de
ziar, care dovedesc că atitudinea prezentă a lui Cristos faţă de bolnavi este doar la fel
aşa cum a fost la început, când El era aici pe pământ”. A zis: „Dacă iei vreuna din aceste
şase sute şi o dezaprobi prin Cuvântul lui Dumnezeu, voi pleca de la platformă”. Şase
sute.

Şi a zis: „Dacă îmi poţi da o Scriptură în întreaga Biblie care spune că atitudinea Sa
către bolnavi nu este la fel astăzi, atunci voi părăsi platforma”. Asta este destul de bună.
Deci el a predat-o.

33 Domnul Best a zis: „Voi avea grijă de aceasta când ajung sus acolo”.

Şi el a zis: „Păi”, a zis el: „doar arată-mi, doar arată-mi o Scriptură”. Şi aşa nu a
vrut să o facă. El a zis: „Păi, atunci Frate Best, îţi voi pune o întrebare”. Şi aici este ce l-
a întrebat. El a zis: „Au fost Numele Răscumpărătoare ale lui Iehova aplicate lui Isus? Da
sau nu? Răspunde cu da sau nu şi voi părăsi platforma”. Domnul Best nu a vrut să-i
răspundă, deoarece nu putea. „Erau Numele răscumpărătoare ale lui Iehova aplicate lui
Isus? Da sau nu?”

Dacă El era Iehova, dacă El era Iehova-Ire… Dacă El nu era Iehova-Ire, atunci El nu
este jertfa asigurată de Dumnezeu şi El nu era Fiul lui Dumnezeu. Şi dacă El era Iehova-
Ire, El de asemenea este Iehova-Rafa, Vindecătorul, acelaşi ieri, azi şi în veci. Aceasta a
aşezat-o. Aceasta a aşezat-o pentru totdeauna.

34 El doar a salivat la gură, şi s-a dus în sus-ul şi-n josul platformei de patru sau cinci
ori, şi l-a plesnit pe predicator peste gură, a început o mică ceartă. Deci când a făcut-o,
el a zis: „Adu-l în faţă pe acest vindecător Divin”. A zis: „Lasă-mă să-l văd vindecând pe
cineva”.

Şi Domnul Bosworth a zis: „Să-ţi fie ruşine, Domnule Best”.

A zis: „Dacă Fratele Branham predicând vindecarea Divină îl face un vindecător
Divin, dacă tu predici salvarea te face un salvator Divin?” A zis: „Nu vrei să fii chemat un
salvator Divin?” A zis: „Şi nu eşti”. A zis: „Deci el niciodată nu este un vindecător Divin
deoarece predică vindecarea Divină”. A zis: „Cristos este Vindecătorul şi Cristos este
Salvatorul. Noi numai îi îndreptăm către Cuvânt, şi asta este ceea ce suntem noi şi cu
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tine în seara aceasta aici, să aflăm dacă este în Cuvânt sau nu”. A zis: „Apoi vreau să-mi
arăţi că nu este în Cuvânt”.

35 El doar s-a gândit că sunt o grămadă de holy-rollers sau fanatici, dar el a aflat că
nu suntem pierduţi în ceaţă. Ştim unde mergem.

Deci  atunci,  el  a mers în sus şi-n jos pe podea. Şi  Raymond Richey a zis… l-a
întrebat pe moderator: „Pot să am un cuvânt?” El a zis: „S-a întâmplat să văd o mulţime
de slujitori  Baptişti  stând aici”.  El  a  zis:  „Şi  ştiu  că preşedintele conferinţei  al… nu
conferinţei, dar ce… convenţiei de aici, l-a chemat pe nume”. El a zis: „Este aceasta
atitudinea Convenţiei Baptiste din Sud faţă de vindecarea Divină?” Deci ei nu au vrut să-
i răspundă.

Deci el a zis: „A venit Domnul Best aici pe cont propriu sau l-a trimis Convenţia
Baptistă  din  Sud  aici?”  A  zis:  „Eu…”  Şi  moderatorul  i-a  spus  să  stea  jos.  El  a  zis:
„Domnule, dă-mi posibilitatea, şi îţi voi pune o întrebare care nu a fost răspunsă”. Deci
el şi-a ţinut poziţia. Şi el a zis: „Păi…”

36 Ei au zis: „Noi nu l-am trimis aici”. Domnul Best a venit singur. El ştia mai bine,
treizeci de mii de oameni stând acolo. Vedeţi? Deci el a zis: „Nu, ei nu au făcut-o”.
Domnul Best a zis că a venit singur. În regulă. Aceasta era în regulă atunci.

El a zis: „Doar am vrut să ştiu”. Deci el a stat jos.

Deci atunci, Domnul Best a sărit în picioare şi a zis: „Lasă-mă să-l văd pe acest
vindecător Divin”.

Domnul Bosworth a zis: „De ce, el nu este un vindecător Divin”. A zis: „Cărţile sale
sunt  traduse aproape în  şapte sute de limbi  diferite.  Niciodată nu a zis  că este un
vindecător Divin. El doar se roagă pentru bolnavi. Cristos este Vindecătorul”.

El a zis: „Păi, aveţi semne, miracole în fiecare seară”.

Şi Fratele Bosworth a zis: „Sigur. Deoarece un miracol este ceva ce nu poate fi
imaginate de mintea umană”. Şi el a zis: „În tărâmul supranatural”, a zis: „el are… are
un dar care ştie şi prezice, şi ne spune lucrurile mai înainte chiar cu săptămâni şi luni şi
aşa mai departe”. Şi a zis: „Niciodată nu a eşuat să fie în acest fel”. A zis: „Acesta este
un miracol”. Păi, el nu putea spune nimic despre aceasta.

A zis: „Conform cu Domnul Webster… Dacă vrei să discuţi despre ea, ceartă-te cu
el”.

37 Deci atunci el a zis: „Adu-l sus şi lasă-mă să-l văd înfăptuind un miracol, şi să-l văd
după un an”. A zis: „Eşti prelucrat mintal”. A zis: „Nimic doar o grămadă de holy-rollers
ca… care sunt în jur aici”, a zis: „singurul lucru care crede în vindecarea Divină”. A zis:
„Adevăraţii Baptişti nu o cred”.

El a zis: „Îţi cer scuze. Fratele Branham are un carnet de membru în buzunar chiar
acum. El aparţine Bisericii Misionare Baptiste”. (O biserică Baptistă este suverană. Dacă
adunarea voastră stă pentru predicarea voastră, atunci este în regulă cu convenţia.)

Deci, el a zis… „Păi”, el a zis: „aceştia sunt doar o grămadă de decăzuţi, şi aşa mai
departe, sunt singuri  care cred aceasta”.  A zis: „O grămadă de holy-rollers”.  A zis:
„Baptiştii adevăraţi nu o cred”.

38 Domnul Bosworth a zis: „Doar un moment”. El a zis: „Câţi în public care au un
carnet de membru în aceste biserici Baptiste şi părtăşie bună cu biserica, poziţie bună,
care aţi fost vindecaţi în aceste ultime zece zile de când Fratele Branham a fost aici,
puteţi să vă ridicaţi şi să mărturisiţi,  şi să o arătaţi prin doctor, şi altele, că sunteţi
doritori să mergeţi înaintea doctorilor să arătaţi că sunteţi vindecaţi. Câţi de aici au fost
vindecaţi în adunările Fratelui Branham care sunt membri ai acestor biserici, din aceşti
oameni stând aici, ridicaţi-vă în picioare”. Şi trei sute s-au ridicat. A zis: „Ce zici de
asta?”

El a zis: „Oricine poate mărturisi orice; asta încă nu o schimbă”. El a pornit pe
platformă. A zis: „Adu-mi vindecătorul Divin aici şi lasă-mă să-l văd”. Doar a continuat
să zică, doar…

El doar a spus în acea zi; el a zis: „Voi lua acel bătrân şi îl voi jupui, şi îi voi lua
pielea şi o voi pune pe uşa mea de studiu ca o amintire a vindecării Divine”. Vă puteţi
imagina un frate zicând aceasta despre un altul? Merge să arate de unde vine. Vedeţi?
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Un om zicând aceasta despre jupuirea acestui frate. Păi, asta este în regulă.

39 Observaţi, el este afară din cimitir sau, păi, sem… Asta este corect. Seminar. În
regulă. Oricum, el cunoştea toţi îngerii, nu ştia nimic de Dumnezeu. Şi apoi când el a
făcut  aceasta… El  a  angajat  Studiourile  Douglas  din  Houston,  Texas,  care  este  un
membru al Biblie Americane, sau Asociaţiei Americane de Fotografi, să vină şi să ia şase
străluciri ale sale când îl jupoaie pe bătrân, deci el a pus-o în… Deci, omul care urma să
ia poza era un critic, de asemenea. Deci a ieşit acolo şi a pozat aşa, cu degetul îndreptat
în faţa Fratelui Bosworth: „Şi acum ia-mi poza aşa”. Fratele Bosworth doar a stat acolo.

El şi-a înfipt degetul în faţa sa, a zis… Apoi a pozat din nou aşa, ştiţi, şi şi-a pus
degetul în faţa sa pur şi simplu, cum îl jupuia. Păi, fotograful i-a luat pozele şi toate.
Când el  tot… a ajuns jos şi  altele aşa,  acolo erau „Look”,  „Life”  şi  „Times” [reviste
americane - Ed.] şi revistele şi reporterii stând acolo, în jur acolo.

40 Deci atunci, când adunarea se pregătea să se termine, el a zis: „Acum, priveşte”. El
a zis: „Ştiu aceasta” el a zis că: „Fratele Branham este în clădire”. El a zis: „Dacă el vrea
să vină şi să elibereze adunarea, în regulă. Dar nu vreau să-l expun dacă el nu vrea”.

Şi fratele meu a spus: „Acum, stai liniştit”. Am zis: „Stau liniştit, nu-i aşa?” Deci
doar am stat acolo.

Şi el a spus: „Acum, dacă el nu vrea”, a zis: „ştiu că el este în clădire, dar dacă nu
vrea să vină…”

Şi eu stăteam acolo. M-am gândit: „Păi, stau liniştit”. Şi poliţia m-a privit, stând.
Doar  am stat  acolo  şi  am auzit  ceva  mergând  whooos,  whooos,  whooos.  [Fratele
Branham suflă - Ed.] Eu ştiam că nu pot sta liniştit. Ceva a zis: „Ridică-te”. A zis din
nou: „Ridică-te”. M-am ridicat.

Howard a zis: „Stai jos”.

Soţia mea a zis: „Nu Howard. Priveşte”. Mi-a schimbat expresia. A zis: „Nu”.

41 Şi  oamenii  au  privit  sus  în  această  direcţie,  au  început  să  strige  şi  să  ţipe.
Aproximativ trei sau patru sute de uşieri şi-au pus mâinile împreună pentru a forma o
linie, din cauza oamenilor sărmani care încercau să-mi atingă hainele. Coborând de-a
lungul acelei balustrade, în jos în acest fel, am urcat la platformă.

Am  zis:  „Îmi  pare  rău  că  aceste  lucruri  trebuie  să  se  întâmple.  Şi  nu  am
resentimente faţă de Domnul Best”. Am zis: „Cu adevărat el are un drept la ideile sale la
fel  cum eu  am la  ale  mele.  De  aceea  băieţii  se  luptă  în  Coreea”.  Am zis:  „Pentru
libertatea de vorbire a Americii”. Am zis: „Nu cred că el este sincer aşa cum a spus că
este, deoarece le-a spus acestor oameni că îi pare rău pentru ei, şi acolo stau unii de-ai
lui şi aceştia… Doctorii au făcut tot ce au putut face pentru aceşti oameni; ei vor muri în
câteva zile; şi acolo sunt ei, unii din ei stând aici săptămâna trecută sunt în spate acolo
vindecaţi astăzi. Şi acum el încearcă să le fure singura speranţă pe care o au de a fi
vreodată bine, şi apoi zicând că el este sincer. Nu pot să cred aceasta”.

42 Dar am zis: „Oricum, mărturisesc numai adevărul. Nu sunt un vindecător”. Şi am
zis:  „Spun  adevărul.  Şi  dacă  spun  adevărul,  Dumnezeu  va  mărturisi  adevărul.  El
niciodată nu va mărturisi o minciună”. Am zis: „Dumnezeu întotdeauna va sta lângă
adevăr. Şi dacă zic… Dacă spun adevărul, atunci Dumnezeu va…”

Şi la acel timp ceva a mers whoooos. [Fratele Branham suflă - Ed.] Aici a venit
Îngerul Domnului, coborând prin clădire, coborând. Tăcerea s-a aşternut peste public.
Fotograful nu trebuia să ia nici o poză, dar un obişnuit…?... corect să formeze, el a ieşit
şi a luat o poză. A zis: „Domnul a vorbit. Nu am mai nimic de spus”. Am ieşit din clădire,
poliţia m-a luat. Am urcat în maşină şi am plecat.

43 Domnul Kipperman, studioul, ei au mers acasă, ducând pozele acasă, au coborât la
studio, Studiourile Douglas. Deci ei au coborât acolo să developeze pozele. Şi unul din ei
erau un Catolic, şi el a zis: „Ştiţi, poate eu…” Şi ziua… ziarul dinainte, oh, vai, el a zis că
eram un hipnotizator şi altele, Domnul Ayers. Şi el a zis: „Ştiţi, poate sunt greşit”. A zis:
„Părinţii acestui copil au fost Catolici. Acesta s-ar putea să fie un dar Divin. Dacă este,
acest băiat a ieşit din biserica Romano-Catolică”. El a zis… Desigur că ei cred că toate
darurile vin în biserică, dar, ştiţi.

Deci apoi el a zis: „Poate am judecat greşit pe băiat”. Şi el a mers acasă şi el…
Domnul Kipperman a urcat în studio, şi Domnul Ayers a pus pozele să fie developate. El
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a zis:  „Domnul  Best  vrea  aceste  poze  mâine,  deci  le  vom pune în  acid  şi  obţinem
dovezile pentru el,  pentru mâine”. Deci el  le-a pus acolo, şi  a stat acolo şi  a fumat
ţigara; se gândea la ea.

44 Când  el  a  mers… Domnul  Kipperman a  coborât,  şi  când  el  a  intrat  în  camera
obscură să ia pozele, prima pe care a luat-o, domnul Best, albă; a doua, albă; a treia,
albă; a patra, a cincia, a şasea, a şaptea, toate albe. Nici una din pozele cu degetul său
în  faţa  acelui  sfânt  bătrân,  Domnul  Bosworth,  nici  una.  Şi  când  el  a  tras-o  pe
următoarea, a avut un atac de cord. Acolo era Îngerul Domnului în poză. Ei m-au sunat;
şi nu am putut veni la el.

Imediat la ora unsprezece ei au grăbit-o spre Washington D.C. pentru legalizare, au
adus-o înapoi şi au trimis-o la California la George J. Lacy. Dacă cineva ştie ceva despre
fotografie, ştie George J. Lacy şeful F.B.I.-ului pentru amprente şi aşa mai departe, cel
mai bun din lume. El a ţinut-o trei zile în Clădirea Shell. A treia zis el a spus că ne-o va
arăta, şi şi-a dat… ceea ce a crezut că era. Ei au mers în cameră; au făcut totul. Au luat
camera, negativul, şi altele. El a pus-o sub tot felul de lumini.
45 El a ieşit. Este un ins încăpăţânat, foarte tare. El a ieşit. A zis: „Pe cine îl cheamă
Branham?” Acolo stăteau aşa mulţi câţi sunt în seara aceasta în mijlocul coridorului aici.
Eram în spate. Am zis: „Pe mine”.

A zis: „Ridică-te”. M-am ridicat. El a zis: „Domnul Branham”, a zis: „vei ieşi din
această viaţă ca toţi muritorii”.

Am zis: „Sunt conştient de aceasta, domnule, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că
Isus Cristos mi-a luat locul în moarte”.

El a zis: „Vino în faţă”. Şi am urcat. El a zis: „Rev. Branham, am auzit de adunările
tale şi am zis că era psihologie, că oamenii îşi imaginau că vedeau Lumina”. A zis: „Am
zis aceleaşi lucruri”. Dar el a zis: „Mama mea era o femeie Creştină veche”. El a zis:
„Dar  vreau  să-ţi  spun,  Rev.  Branham,  acest  ochi  mecanic  al  camerei  nu  va  lua
psihologie”. El a zis: „Este o Fiinţă supranaturală reală, şi singura dată în toată istoria
lumii când o poză ca aceasta a fost luată”. El a zis: „Bătrânul ipocrit nu poate spune
niciodată  că  acolo  nu  este  un  asemenea  lucru  ca  o  dovadă  ştiinţifică  a  Fiinţei
supranaturale, pentru că aceasta a fost trecută prin toate testele care sunt”. Şi a zis:
„Ţi-o încredinţez”.

46 Şi el mi-a dat-o, şi am dat-o Asociaţiei Americane a Fotografilor, şi ei au aşezat-o
astfel încât să nu poate fi vândută pentru prea mult. El a zis: „Rev. Branham, înainte să
pleci…” Cu toţii plângeau. El a zis: „Înainte să pleci, cândva când vei pleca din această
viaţă”, el a zis: „această poză va fi pe raftul unui magazin de zece cenţi şi lucrurile”. El a
zis: „Deoarece este singurul lucru pe care l-am avut vreodată încât să putem dovedi că
era o Fiinţă supranaturală reală”.  A zis:  „În jurul  Salvatorului,  sfinţilor,  ei  pictează
lumini”. El a zis: „Şi ei spun că aceasta era psihologie, necredinciosul”. Dar a zis: „Cred
că era acolo”. A zis: „Aceasta nu este psihologie. Ochiul mecanic al camerei nu ar lua-o
în acel fel şi eu…” El a zis: „Pentru că… spun pentru inviolabilitatea pozei, îţi voi scrie o
mică declaraţie şi îmi voi da declaraţie privitor la ea”. Şi am încredinţat-o lor şi aici este
poza.

Este un Foc mistuitor aşa de mare. Acum voi… Vreau după ce se termină serviciul
să veniţi  sus aici  şi  s-o priviţi.  Îmi  doresc… Am o grămadă din ele.  Dacă veţi  scrie
biroului meu de acasă, cred că le vor da la cincizeci de cenţi bucata. O să v-o trimită cu
scrisul pe ea, orice este.

47 Acum, nu este nimic în ele… Noi nu… Nimic în poză, desigur dacă Isus Cristos s-a
gândit suficient la mine să coboare şi să-şi aibă poza luată lângă mine pentru prima dată
în toată istoria lumii, îl iubesc prea mult pentru a-i comercializa poza. Ştiţi aceasta. Asta
este corect. Vedeţi?

Acum,  acolo  este.  Am  împrumutat  aceasta  de  la  Domnul  Shebley  şi  ceilalţi,
reverendul  aici  şi  i-am dat  ziua  trecută,  şi  vreau s-o  vedeţi.  Priviţi-o,  este  un Foc
mistuitor. Acum, ce este aceasta? Un Stâlp de Foc a călăuzit copiii lui Israel. Şi acelaşi
Stâlp de Foc care era printre acei oameni este acum printre aceşti oameni: Isus Cristos,
acelaşi ieri, azi şi în veci. Este aceasta corect?

48 Şi  când  Cristos  era  aici  pe  pământ,  El  nu  a  pretins  să  vindece  oamenii.  El  le
cunoştea secretele inimii şi aşa mai departe. Este asta corect? Şi El face aceiaşi lucrare
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aici la Jonesboro, Arkansas, chiar în acest grup de oameni pe care le-a făcut atunci.
Acolo este, acelaşi Dumnezeu al Vechiului Testament este acelaşi Dumnezeu al Noului
Testament. Isus Cristos care a călăuzit copiii lui Israel călăuzeşte biserica Penticostală.
Acolo este, dovada ei ştiinţifică, şi prin semne şi minuni.

Oh, de ce vă mai temeţi? De ce vă miraţi? Ridicaţi-vă şi fiţi vindecaţi. Credeţi în
Domnul. Nu fiţi înăbuşiţi. Satan va ţine orbirea înaintea voastră atât cât va putea. Nu
staţi adormiţi, prieteni. Cel mai mare lucru din toată lumea este chiar aici cu noi în
această ultimă zi. Aici este dovedit prin semne şi minuni; aici este dovedit ştiinţific. Şi
dacă mor în seara aceasta, mărturia mea sună clar prin lumea ştiinţifică şi prin această
lumea Creştină în seara aceasta că am spus adevărul prin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta
este corect.

49 Mii de mii şi zeci de mii, şi da, milioane de sfinţi s-au ridicat. Acest Înger a venit aici
la platformă seara trecută şi a stat chiar aici, şi o femeie în acest public l-a văzut intrând
înainte chiar s-o menţionez. Şi El nu este la nici zece picioare de această platformă chiar
acum, acelaşi Înger al lui Dumnezeu. Acesta este adevărul.

Acum, prieteni, priviţi. Priviţi unde a mers. Priviţi unde s-a dus în lume, ce este.
Vedeţi, scoateţi-vă toate frică şi celelalte din mine. Doar iubiţi-l pe Domnul cu toată
inima voastră şi  slujiţi-L şi  credeţi-L,  şi  Dumnezeu o va împlini.  Cum El călăuzeşte.
Credeţi  că aceia care sunt fiii  lui  Dumnezeu sunt călăuziţi  de Duhul  lui  Dumnezeu?
Credeţi aceasta?

50 Un micuţ incident s-a întâmplat aici  în vecinătatea voastră… Voi spune aceasta
înainte să închei. Priviţi. Într-o zi veneam din Dallas, Texas (am venit destul de aproape
venind din Jonesboro), şi o furtună puternică a forţat aterizarea avionului, şi am aterizat
în Memphis, Tennessee. Eram în drum spre casă, deci ei ne-au pus sus acolo în acest
hotel mare, drăguţ, Peabody. Asta este corect, Peabody. Eu… (Oh, văd cine sunteţi.) Eu
nu ştiam cine era doamna. În regulă, Hotelul Peabody. Acum, nu-mi permiteam să stau
într-un asemenea hotel. Ei m-au pus sus acolo, aviaţia.

Şi ei mi-au spus că mă vor suna dimineaţa următoare. Şi dimineaţa următoare,
devreme, m-am ridicat, şi soarele era pregătit să răsară. Şi eu am scris ceva scrisori, şi
m-am gândit că voi merge la poştă repede sau găsesc ceva loc să le trimit. Şi am ieşit
din hotel şi am început să merg în jos pe stradă. Şi mergeam în jos pe stradă cântând
acel  cântecel  Penticostal  pe  care-l  cântaţi  cu  toţi:  Acolo  sunt  oameni  aproape
pretutindeni, Ale căror inimi sunt în flăcări, Cu focul care a făcut la Cincizecime, Care i-a
curăţit şi i-a făcut puri; Arde acum în inimile lor. Oh, glorie Numele Său! Sunt fericit că
pot să spun că sunt unul din ei.

51 Vă amintiţi acel cântecel? Şi aşa, mergem de-a lungul fredonând acel cântecel. M-
am gândit: „Acum, aproape am obţinut-o”. M-am gândit: „Ei erau adunaţi în camera de
sus, Cu toţii rugându-se în Numele Său, Au fost botezaţi cu Duhul Sfânt, Şi puterea
pentru slujire a venit; Ce au făcut din acea zi, El va face pentru noi la fel, Sunt aşa fericit
că pot să spun că sunt unul din ei”.

Aveam scrisorile în mâna mea, şi doar păşeam în jos pe stradă. Am traversat, şi
când am făcut-o, Ceva a zis: „Opreşte-te”. Am început… „Opreşte-te.” Era El. M-am
gândit: „Păi…”

[Loc gol pe casetă - Ed.] Şi am mers şi am mers. Şi mă pregăteam să întreb pe
cineva unde este poşta. Şi doar am continuat să merg, mergând pe lângă hotel. Eu doar
am continuat să merg. Nu ştiam unde mergeam, doar am continuat să merg, merg,
merg, merg, merg.

După un timp, am venit direct într-un cartier de negri. De ce, soarele era mult
deasupra. Avionul pleca la ora opt. Deci ştiam că sunt în întârziere, şi am continuat să
mă uit  la  ceasul  meu.  El  doar  a  continuat  să-mi  spună:  „Mergi  înainte”.  Doar  am
continuat să merg, şi mers înainte până când am ajuns jos într-un locuşor lângă râu sau
altceva. Acolo era erau o mulţime de cocioabe colorate, unde oamenii negri trăiau în
cocioabe, mai degrabă.
52 Şi  mergeam de-a lungul.  Şi  acolo era o frumoasă… Era devreme în primăvară.
Soarele strălucea. Dulcele miros al trandafirilor în jurul uşilor, ştiţi, era înfloritor. Şi
mergeam acolo şi cântam, şi fredonând în inima mea, [Fratele Branham fredonează
„Crede numai” - Ed.] „Crede numai, toate lucrurile sunt posibile”. Am zis: „Doamne,
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avionul meu va pleca. Crede numai. Crede numai, crede numai…” Şi doar am mers
înainte. Şi m-am gândit: „Toate lucrurile sunt posibile, crede numai”. M-am gândit:
„Unde vrea  El  să  merg?”  [Fratele  Branham fredonează  cântecul]  mergeam de,  oh,
cincisprezece, douăzeci de minute. Şi doar am continuat să merg. „Crede numai…?...”

53 Şi am privit, şi o micuţă poartă jos acolo, micuţul loc vechi unde o micuţă cocioabă
vechea era acolo. Am văzut o mătuşa tipică Jemima aplecându-se peste poartă cu o
cămaşă de bărbat legată în jurul capului, aplecându-se peste poartă, lacrimile curgându-
i pe faţă. Eram până la capătul clădirii de ea. M-am oprit din cântat, ştiţi, până când… Nu
cântam, fredonam. [Fratele Branham fredonează „Crede numai”. - Ed.] Am continuat să
merg.

Ea a zis: „Bună dimineaţa, pastore”.

Am zis: „Ce faci, mătuşă?” M-am gândit: „Pastor?” M-am întors. Am zis: „Cum de ai
ştiu că eram un pastor?”

Ea a zis: „Ştiu cine eşti”.

Am zis: „Nu înţeleg”. Am zis: „Mă cunoşti?”

Ea a zis: „Nu, domnule”. Ea a zis: „Dar… Mă pregăteam să-i spun povestea mea”.

A zis: „În regulă”. Şi m-am oprit.

Şi ea a zis: „Ai citit vreodată în Biblie despre femeia Sunamită care a primit un copil
după ce era bătrână, şi Ilie, profetul, i-a spus…”

Eu am zis: „Da, doamnă”.

Ea a zis: „Sunt acel fel de femeie”.

„Da.”

54 A zis: „Am promis Domnului dacă El îmi va da un copil, şi îl voi creşte pentru gloria
Sa”. Şi a zis: „Domnul mi-a dat copilul”. Şi a zis: „Pastorule”, a zis: „Eu am crescut
copilul”. A zis: „Întotdeauna am fost o Creştină, şi am slujit Domnului toată…”

[Loc gol pe casetă - Ed.] „Dumnezeul cerului Care va cr… ateriza un avion pentru o
femei ignorantă jos acolo, harul suveran.” Am mers mergând înainte…

Am zis: „Ce?”

Ea a zis: „Pastorule, vrei să intri în casa mea?” Şi priveşte, acolo era o piesă din
metal atârnând pe poartă pe care a tras-o. Am intrat pe acel gard văruit, pe o uşă fără
preş pe jos. Un semn mic pe uşă zicea: „Dumnezeu să binecuvânteze casa noastră”. Am
intrat acolo. Am intrat în casele regilor, trei dintre ei. Am fost în cele mai bogate case
din America, dar niciodată nu am fost mai bine primit în vreunul decât am fost în acest
cort colorat în acea dimineaţă. Niciodată nu v-aţi simţit mai acasă.
55 Am intrat acolo şi acolo era un băiat mare, corpolent zăcând acolo aproximativ de
optsprezece  ani  cu  pătura  în  mâna sa  mergând… [Fratele  Branham face  zgomotul
geamătului - Ed.] A zis: „Este aşa întunecat. Este aşa întuneric. Este aşa întuneric”.
[Fratele Branham geme din nou - Ed.] „Aşa întuneric.”

M-am gândit: „Care este problema?”

„Aşa întuneric.”

Ea a zis: „El spune aceasta de câteva zile”. A zis: „El este într-o… inconştient”. Şi
zicea: „El zice că este pe mare, şi este aşa întuneric încât nu ştie unde se duce”. A zis:
„Păstorule, nu vreau să-mi văd copilul murind aşa”. Deci ea l-a atins şi l-a sărutat pe
frunte, l-a bătut uşor pe obraz, a zis: „Băiatul mamei”.

Acolo sunteţi, dragostea unei mame. Indiferent ce a făcut, asta este… încă aceasta
este dragostea mamei ieşind după copilul său. Şi dacă dragostea unei mame ar face
asta, ce va face dragostea lui Dumnezeu? Vedeţi? Ea l-a bătut uşor.

56 Şi am zis: „Mătuşă, putem să ne rugăm?” Şi acest bătrân sfânt al lui Dumnezeu a
îngenuncheat acolo, care ar face-o să trăiască peste o spălătoreasă. Ea s-a rugat o
rugăciune, frate, care vă va înfiora total.

Ea a zis: „Doamne, nu lăsa copilul meu să moară”. Ea a zis: „Nu o înţeleg, nimic
despre pastorul Tău de aici”. A zis: „Se roagă; Mi-ai spus… ca el să vină. Poate el se
roagă şi apoi vei salva copilul meu”. A zis: „Nu vreau ca el să moară aşa, scumpule
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Domn. Îţi mulţumesc. Ştiu că Tu eşti aici”.

Şi când a terminat rugăciunea, stăteam acolo plângând, ascultând-o. Deci am păşit
acolo şi mi-am pus mâinile pe piciorul lui, doar atât de rece cât putea fi. Moartea era pe
băiat, dacă am văzut vreodată moartea. Şi am stat în spate puţin. Am zis: „Să ne rugăm
din nou, mătuşă”.

57 Şi m-am pus jos şi am zis: „Scumpule Domn, nu ştiu de ce Tu m-ai trimis jos aici,
dar Tu care ai aterizat acel avion seara trecută şi m-ai trimis jos… am mers la poştă azi
dimineaţă şi Tu m-ai trimis aici. M-am oprit aici. Nu ştiu de ce. Dar, Doamne, îţi cer să fii
milostiv acum, dacă Tu m-ai trimis aici să împlinesc misiunea Ta. Îmi pun mâinile peste
picioarele sale aşa şi îţi cer, scumpule Dumnezeu, dacă îi vei cruţa viaţa, dacă o vei
acorda”.

Şi cer aceasta, şi când am făcut-o el continua [Fratele Branham geme - Ed.] A zis:
„Mami, mami? Oh, mami!”

Ea zis: „Este prima dată când mă strigă”. Ea s-a ridicat, a început să-i şteargă ochii.

A zis: „Mami, se luminează în cameră. Se luminează în cameră”. Cinci minute de
atunci băiatul stătea pe marginea patului.

58 La aproximativ două luni sau trei luni de atunci, puţin mai târziu, veneam cu un
tren spre Phoenix, Arizona. Şi m-am oprit, ştiţi cum trenul s-a oprit. Şi am mers acolo în
micuţul restaurant să îmi iau ceva să mănânc. Am auzit pe cineva ţipând: „Pastorule
Branham!” Şi am privit, şi aici era el; era un cap roşu jos acolo. El a zis: „Îţi aminteşti de
mine?”

Am zis: „Nu, domnule”.

El a zis: „Eu sunt băiatul care murea jos acolo în acea dimineaţă când Domnul te-a
trimis jos,  răspunzând rugăciunii  mamei  mele”.  El  a  zis:  „Eu… El  nu numai  că m-a
vindecat,  dar  El  m-a salvat”.  El  a  zis:  „Sunt  plin  de Duhul  Sfânt  acum, pastorule”.
Aleluia!

59 Ce este? Acelaşi Duh Sfânt, frate, soră. Mii din acele lucruri… Îmi doream să am
timp să intru şi să spun ce s-a întâmplat în jurul ţării din călăuzirea Duhului Sfânt - Isus
Cristos acelaşi ieri, azi şi în veci. Acelaşi Înger al lui Dumnezeu chiar aici în clădire în
seara aceasta. O credeţi?

Să ne aplecăm capetele, vorbiţi cu El doar un moment.

60 Tată, va lua ore, da, şi săptămâni să spun ce ai făcut în acest fel în ultimii cinci sau
şase ani. Cu toate acestea timpul trece. Curând voi ajunge la râu. Ajută-mă atunci,
Doamne. Nu-mi doresc nici o problemă la râu. Vreau să fiu pregătit în acea dimineaţă
când toate acele mulţimi aşteaptă acolo, barca să traverseze.

[Loc gol pe casetă - Ed.]… „Eu şi Cuvântul Meu în voi, puteţi cere orice veţi vrea şi
vă va fi dat.” Acestea sunt promisiunile Tale, Doamne.

Şi doar stau aici în seara aceasta în faţă acestei mulţimi de oameni. Îţi mulţumesc,
o Dumnezeule, îţi mulţumesc că Tu ai văzut potrivit să iei lucrurile mărunte ale lumii,
oameni  sărmani,  nevrednici,  păcătoşi  vinovaţi  şi  să-i  speli  în  Sângele Acelui  Sfânt.
Aşează-i aici ca trofee ale Sângelui Tău. Dă-ne Steaua Dimineţii, Stâlpul de Foc să ne
călăuzească, cu toate că suntem proscrişi, cu toate că suntem numiţi fanatici. „Şi toţi cei
care vor trăi  evlavios în Cristos Isus vor suferi  persecuţii.”  Suntem fericiţi  în seara
aceasta că putem fi consideraţi în acest fel pentru gloria Împărăţiei lui Dumnezeu.

61 Dumnezeule, ia toată teama din inimile acestor oameni bolnavi în seara aceasta.
Lasă-i să ştie că Tu eşti aici. Tu faci aceste lucruri numai să dovedeşti că Tu eşti cu ei.
Lumea ştiinţifică o ştie în seara aceasta; Biserica o ştie în seara aceasta. Doamne, ar fi
un păcat pentru noi să ne îndoim de Cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne.

Iartă  păcatul  de  necredinţă  al  nostru,  care  este  originalul  şi  singurul  păcat.
Dumnezeule ajută-ne în seara aceasta să fim credincioşi şi să credem. Vindecă fiecare
persoană bolnavă. Salvează pierduţi în seara aceasta, Doamne. Poate că sunt unii aici
care nu Te cunosc, străini de Dumnezeu, separaţi fără Cristos, fără Dumnezeu. Mă rog
ca Tu să-i salvezi chiar acum. Fie ca fiecare decăzut să se întoarcă la Dumnezeu prin
Cristos.
62 În timp ce avem capetele aplecate, dacă Dumnezeu va asculta rugăciunea mea, va
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da viziuni. El m-a oprit atunci, în rugăciunea mea, şi mi-a spus să cer ceva. În timp ce
vă rugaţi,  toţi  Creştinii,  este acolo un bărbat sau o femeie aici  care nu-l  cunosc pe
Cristos încă şi nu au fost născuţi din nou, vreţi să vă ridicaţi mâna şi să spuneţi: „Frate
Branham, roagă-te pentru mine. Vreau ca Dumnezeu să-mi dea experienţa naşterii din
nou?” Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine,
pe tine. Oriunde… acolo pe aripă? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te
binecuvânteze. În spate în a doua aripă, Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe
tine. În spatele clădirii, Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine. Vă văd mâinile acolo,
da.

Altcineva spune: „Frate Branham, am nevoie de Cristos”. O ştiu. „Duhul Sfânt mi-a
spus să fac aceasta”. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze,
frate. Îţi văd mâna. În spatele meu, acest rând, oricine în spate acolo să spună: „Frate
Branham, roagă-te pentru mine”. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Te văd.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Te văd. Şi tu în spate acolo, tânără doamnă, te văd.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Tu soră,
Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze şi pe tine, pe tine, pe
tine.

Acesta este… Acelaşi Înger al lui Dumnezeu căruia i-am arătat poza aici, acesta este
acela care vorbeşte cu voi acum. Vedeţi ce face? Mă rog ca Dumnezeu să v-o acorde
acum.

63 Acum, Tată ceresc, inimile lor sunt flămânde. Fie ca ei  să Te accepte acum ca
Salvator al lor personal. Fie ca ceva să fie făcut acum. La sfârşitul acestui serviciu fie ca
ei să meargă în cameră aici şi să primească botezul cu Duhul Sfânt. Acord-o, Doamne.
Îţi  mulţumim  pentru  mâinile  lor  ridicate,  sinceritatea  lor,  şi  mă  rog  ca  Tu  să
binecuvântezi pe fiecare din ei în Numele lui Isus Cristos o cerem. Amin. Ce minunat.

În acest fel vreau să simt Duhul lui Dumnezeu, când vine timpul pentru serviciul de
seară,  copt.  Sunt  de modă veche.  Îmi  place plânsetul  vechi,  sfărâmaţi  astfel  încât
Dumnezeu să vă poată modela din nou. Îmi place asta.

64 Sărmana femeie stând aici plângând, ştergându-şi lacrimile din ochi. Dumnezeu să
te binecuvânteze, doamnă. Un şal micuţ pe umărul ei, ca o mamă bătrână tipică… Ceva
ca micuţul lucru, de asemenea. Priveşte aici sus pentru un minut, doamnă. Ea se roagă
acolo. Vreţi să o atenţionaţi?

Oh, necazurile tale au loc la nas, nu-i aşa? La nas… Vă spun ce s-a întâmplat. Ai o
mulţime de necazuri de care te îngrijorezi. Nu-i asta corect? Ai fost odată vindecată de
aceasta. Este asta corect? Da, domnule. Şi ai ajuns printre o grămadă de necredincioşi.
Este asta corect? Te-a făcut să te întorci şi acest lucru s-a întors. Da, domnule. [Femeia
vorbeşte Fratelui Branham - Ed.] Ai credinţă în Dumnezeu şi te va părăsi.

Priveşte. Ai ceva ce te deranjează, de asemenea, am observat. Laşi lucrurile jos şi
uiţi ce ai făcut cu ele, cumva o pierdere a memorie. Nu este asta corect? Dacă asta este
corect, ridică-ţi mâna astfel încât oamenii… Asta este corect. Te văd lăsând lucrurile jos
şi nu le poţi găsi. Nu este asta corect? Asta este corect. Nu-ţi citesc mintea, dar nu-ţi
poţi ascunde viaţa acum. Vedeţi? Acum, doar ai credinţă în Dumnezeu. Voi privi în timp
ce ne vom ruga pentru bolnavi, poate că Domnul îmi va da un cuvânt pentru tine.
65 El este aici. Îngerul Domnului este aici acum.

Unde este Billy.  Ce bilete de rugăciune ai  dat,  Billy?  T-1 la  50.  Să le  luăm pe
primele cincisprezece dintre ele, ridicaţi-i repede dacă puteţi.

T, biletele de rugăciune T. Este aceasta… Priviţi la… Veţi vedea poza mea şi numele
vostru pe o parte. Pe partea cealaltă are un număr şi o literă, are T. 1, cine are T-1?
Biletul de rugăciune T-1? T-2, 3, 4, 5, 6, în sus până la cincisprezece dacă puteţi sau
luaţi zece. Vedeţi ce aveţi, primi zece şi vedeţi cum…

[Un frate dă un anunţ - Ed.]

66 Îmi  doresc  ca  acest  public  să  poată  vedea  aceasta.  Întreaga  cameră  devine
lăptoasă, ca laptele. Oh, prieteni, vă spun adevărul. Dumnezeu îl justifică cu Duhul Său.
Şi acesta este acelaşi Înger al lui Dumnezeu, acelaşi Stâlp de Foc care a stat peste
Domnul Isus Cristos în Persoana Sa şi cunoştea gândurile oamenilor şi făcea lucrurile.
Aici este, acelaşi Isus Cristos. Aveţi credinţă în seara aceasta.
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Mă întreb dacă veţi sta un minut, încetişor cu capetele aplecate, şi cântaţi „Crede
numai” doar ca o schimbare de atitudine, dacă doriţi.

Crede numai, crede numai, (Cu toţii cuviincioşi)

Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;

Crede numai, crede numai,

Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.

67 Acum, să ne aplecăm capetele un moment. Acum, fredonaţi-l cu mine în timp ce
băieţii aliniază linia de rugăciune. [Fratele Branham începe să fredoneze cântecul - Ed.]
Vreau să priviţi aici. Ridicaţi-vă mâna. Acum, cântaţi aşa ca mine. „Acum, nu mă voi
ruga deloc, Doamne, dar acum cred.”

Acum, cred (nu vreau după ceva timp, acum.)

Acum, cred,

Toate lucrurile sunt posibile, acum cred;

Acum, cred, acum, cred,

Toate lucrurile sunt posibile, acum, cred.

Să ne aşeză un moment. Ceva s-a întâmplat în biserică atunci; am spus Fratelui
Reed. Acum, fiţi… Aveţi credinţă acum. Credeţi cu toată inima voastră acum în timp ce
mă rog pentru bolnavi. Eu fiind slujitorul lui Dumnezeu, Dumnezeu va vorbi acum dacă
am spus adevărul. Dacă am spus adevărul, Dumnezeu va vorbi că este adevărul. Dacă
nu spun adevărul despre El, Dumnezeu nu va vorbi pentru el; pentru că Dumnezeu va
vorbi numai pentru Adevăr. Aveţi credinţă în Dumnezeu.
68 Aceasta aici… Doar vreau să vorbesc cu tine un minut, domnule. Pricep că eşti un
Creştin,  şi,  dar  încă,  suntem străini  unul  faţă de altul.  Nu te cunosc,  din câte ştiu.
Niciodată nu te-am văzut. Nu, suntem străini… Vreau ca tu… Eşti conştient că ceva se
întâmplă. Vedeţi? Eşti conştient că ceva este aproape. Păi, eu… Aici este ceea ce este,
domnule.

Vreau  să  crezi  cu  toată  inima  ta.  Acum,  vedeţi,  asta  doar  arată  că  am  spus
adevărul. De aceea El era acolo. El este cu Biserica pretutindeni, pretutindeni. Dar… Mă
crezi de a fi slujitorul Său? Cred că acesta este adevărul. Dacă sunt slujitorul Său, dacă
acolo este ceva ce pot face să te ajut, frate, aş face-o. M-aş duce imediat şi aş face-o,
dar nu pot. Vedeţi, sunt doar un om.

Dar fiind slujitorul Său este doar ca acea lumină. Acum, dacă luminile ar ieşi de aici,
sau veţi veni mâine seară şi veţi aprinde luminile şi ele nu se vor aprinde, nu aţi spune
că nu există un asemenea lucru ca electricitatea. Aţi spune că firele au fost încrucişate
undeva, motivul că nu puteţi aprinde lumina. Păi acum, poate acelaşi lucru aici. Vedeţi?
S-ar putea să fie ceva greşit încât nu pot să intru în contact cu Dumnezeu pentru tine.
Dar dacă luminile strălucesc, Dumnezeu trebuie să le aprindă. Vedeţi? Eu nu o pot face.
Dar El niciodată nu a eşuat, şi nu cred că va eşua acum.

69 Acum, dacă Dumnezeu îmi va descoperi ceva despre viaţa ta, înainte să mă rog
pentru tine, să te lase să ştii că El este prezent aici… Aici este poza Sa. În Prezenţa Sa şi
eşti conştient că Ceva este aproape de tine, un sentiment ca toată smerenia. Nu este
asta corect? Acum, dacă asta este corect, ridică-ţi mâinile astfel încât oamenii să ştie că
este adevărul. Acum, acesta este singurul lucru care vă poate ajuta. Vedeţi?

Dacă eşti… Suferi de ceva probleme la rinichi, nu-i aşa? Probleme la rinichi? Şi ai
fost la doctor. Şi oh, este o vezică, de asemenea. Şi el ţi-a spus că altceva şi cumva te-a
şocat. El se îndoaie în legătură cu ceva. Nu-i asta corect? Şi s-ar putea să fie cancer,
cred. Nu-i asta corect? De asemenea ai probleme la inimă. Este asta corect?

Aceasta… A  ieşit  din  spatele  meu atunci.  A  fost  acesta  adevărul?  Dacă  a  fost
adevărul ceea ce am spus, ridică-ţi mâna. Şi crezi că El stă aici? El ştie totul despre tine?
Păcatele tale sunt sub Sânge deci nu este nimic împotriva ta? Ai credinţă să crezi acum?
Vino aici.

Doamne Dumnezeule, Creator al  cerurilor şi  pământului,  Autor al  Vieţii  Eterne,
asupra acestui copil muritor al Tău, Doamne, îmi pun mâinile şi cer o mustrare a acestui
diavol care încearcă să-i ia viaţa şi să-l trimită la un mormânt prematur, să-l părăsească.
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Şi fie ca el să se vindece, Doamne. Îl binecuvântez pentru vindecarea sa. În Numele
Domnului Isus Cristos fie să fie aşa. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule.
Acum, mergi bucurându-te. Să auzim cum vă descurcaţi.

70 Acum, doar fiţi cuviincioşi. Nu vă îndoiţi. Aveţi credinţă. În regulă. Acum, să nu
gândiţi că eu nu sunt conştient unde mă aflu, dar se mişcă prin toată clădirea în seara
aceasta. Vedeţi? Oh, ce seară. Cum oamenii pot să fie binecuvântaţi, dacă doresc.

71 Vino aici doar un minut. Crezi? Cu toată inima ta? Nu te cunosc…?... aici. Care este
numele tău? Young. Sunt bucuros să te întâlnesc, soră. Dar crezi că stai în Prezenţa
Fiinţei Sale? Este ceea ce simţi nu din cauză că fratele stă aici, este deoarece El stă aici.
Crezi aceasta?

Acum, sunt un străin pentru tine. Niciodată nu te-am văzut în viaţă mea. Dar dacă
acolo este ceva în viaţa ta, totul trebuie să vină de la Dumnezeu. Este asta corect? Şi
dacă El îmi descoperă, atunci dacă eu sunt profetul Său, El îmi poate spune orice doreşte
să-mi spună. Este asta corect?

Eşti  cu  mult  mai  bolnavă  decât  crezi  că  eşti.  Ai  tumori  care  sunt  în  ovarele
feminine. Ai fost examinată pentru asta şi asta este ce ţi-au spus. Este acesta adevărul?
M-a părăsit atunci. Vreau… Ceva avea loc şi nu am putut-o prinde corect. Cineva acolo
cu o tumoare de asemenea, vedeţi. Am menţionat aceasta, s-a mutat de la unul la altul.

72 Vreau să vorbesc cu tine din nou pentru un moment. Ai o condiţie nervoasă de
asemenea. Asta este corect? Probleme la stomac, şi nervozitatea creează problemele. Şi
eşti o persoană care se îngrijorează foarte mult. Păi, priveşte. Devii foarte nervos uneori,
nu-i aşa? Aici cu ceva timp în urmă spălai vasele şi aproape că ţi-a scăpat un vas. Îţi
aminteşti aceasta? Şi apoi te rugai într-o parte… Când ai auzit că eram aici. Ai cerut lui
Dumnezeu să poţi ajunge în linie, ai crezut că El te va vindeca. Este asta corect? I-ai
spus Lui pe partea… Este asta corect? Acum, crezi aceasta? Nimeni în lume nu poate
auzi rugăciunea decât Dumnezeu singur. Este acesta adevărul? Acum, crezi? Sora mea,
te binecuvântez pentru vindecarea ta. Credincioşi în Cristos, primiţi-vă vindecarea. În
Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, fie să pleci de aici şi să fii vindecată. Amin.

Acum, dacă crezi… Acum, întreaga ta problemă a fost, ţi-a venit recent, deoarece
este timpul vieţii care te face să fii nervoasă şi supărată. Acum, mergi de aici. Dacă
Dumnezeu îmi va descoperi cum a fost viaţa ta în trecut… Nu-mi amintesc acum ce a
fost. Este o viziune. Vedeţi? Şi dacă El vă poate spune ce aţi fost în trecut, nu va ştii El
ce veţi fi în viitor? Dacă El mă lasă să ştiu aceasta, nu mă va lăsa El să ştiu ce va fi?
Dacă  puteţi  să  plecaţi  de  aici  în  seara  aceasta  duhuri  fericite  bucurându-se  şi
mulţumindu-i lui Dumnezeu şi doar să fiţi fericiţi şi să lăsaţi lucrurile la o parte, veţi fi
vindecaţi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mergi în Numele lui Isus…?...

73 Ce faci? Suntem străini? [Sora vorbeşte Fratelui Branham - Ed.] Da. Păi, m-ai văzut
când am fost atunci. Eşti pianista, spui? Pianista. Văd. Şi tu… Dar vreau să fiu… Nu sunt
o cunoştinţă apropiată a ta,  nu ştiu  nimic despre tine.  Mă crezi  să fiu  slujitorul  lui
Dumnezeu? Motivul că am întrebat aceasta, El a întrebat… mi-a spus să o fac, să întreb
oamenii. Păi acum, să te vindec, soră, nu o pot face, pentru că sunt doar un om. Dar
pentru viaţa ta, Dumnezeu ştie aceasta. Desigur, văd că porţi ochelari. Oricine ar şti
aceasta, doar cum aş spune că omul care stă acolo este invalid, oricine ar şti aceasta
privindu-l pe om. Dar o persoană care arată la fel de sănătoasă ca tine şi apoi ceva rău
cu ei, atunci asta este diferită. Aceasta este partea nevăzută.

Dar ai astm în ochii şi tu… îţi provoacă dureri de cap şi lucruri tot timpul. Nu-i asta
corect? Ai dureri mari de cap tot timpul. Şi eşti îngrijorată cu copilul, de asemenea. Te-ai
apropiat foarte mult pierzând acel copil, nu-i aşa? Şi copilul… Necazul lui este, este ce…
Nu-ţi citesc mintea, dar copilul nu poate merge şi a trecut peste vârstă şi nu poate
merge. Este asta corect? Mă crezi să fiu profetul lui Dumnezeu? Crezi că dacă aş cere lui
Dumnezeu să te binecuvânteze, blestemul va pleca şi binecuvântările vor veni? Vino în
faţă.

Atotputernicule  Dumnezeu,  îmi  pun  mâinile  peste  femeie,  peste  copil.
Binecuvânteaz-o  şi  dă-i  vindecarea,  Doamne.  Fie  ca  copilul  şi  ea  să  f ie
binecuvântaţi…?... Dumnezeu să-i binecuvânteze în Numele lui Isus Cristos. Amin…?...

74 Este acesta pacientul? Este acesta pacientul? Ce mai faci, soră? [Fratele Branham
îşi reglează glasul - Ed.] Scuzaţi-mă. Doar vreau să vorbesc cu voi. Crezi că aceste
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lucruri pe care le-ai văzut făcute vin de la Dumnezeu? Crezi. Ele nu pot veni de la om.
Nicăieri în afară de Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze şi să te răsplătească pentru
credinţa ta.

Acum, dacă aş fi profetul lui Dumnezeu şi Isus Cristos acelaşi ieri, azi şi în veci,
acelaşi Stâlp de Foc care a călăuzit copiii prin pustie a venit peste Fiul lui Dumnezeu şi l-
a călăuzit şi El a pretins că nu poate face nimic decât ce Tatăl îi arată, atunci El este
acelaşi  astăzi.  Este asta corect? Dacă nu te cunosc,  şi  El  este aici  şi  tu şi  cu mine
vorbind, va fi exact ca femeia de la fântână şi Învăţătorul vorbindu-i. El nu o putea
vindeca, dar El a găsit cum… unde era necazul ei. Este asta corect?

Păi, pretind că El este acelaşi ieri, azi şi în veci, că m-a adus în această lume cu un
scop să binecuvânteze oamenii în maniera unui dar Divin ce mi-a fost dat de un Înger.
Credeţi acest adevăr? Credeţi aceasta de a fi adevărul.

75 Acolo este ceva specifice cu viaţa ta. Nu o pot lovi încă. Se mişcă încontinuu; apoi
se face întuneric şi pleacă de la mine. Doar vreau să vorbesc cu… Da, văd. Da, doamnă.
Aveţi probleme rectale, primul lucru. Nu este asta corect? Deoarece este foarte mult
aşa. Ceva problemă la rinichi… durere, ceva în glande acolo. Şi apoi altceva, aici este
ceva ca… Pot la fel de bine să o spun. Aveţi un obicei de care încercaţi să scăpaţi. Nu
este asta corect? Fumatul ţigărilor. Este asta corect? Asta este corect. Dumnezeu să fie
milostiv cu tine. Vino aici.

Doamne Dumnezeule, Creator al  cerurilor şi  pământului,  Autor al  Vieţii  Eterne,
văzând  această  sărmană  femei  acolo,  acea  viziune,  lăsând  lucrurile  la  o  parte  şi
încercând să se îndepărteze de ele, plânge şi se întoarce şi le ia, mă rog pentru milă
pentru acest sărman suflet. Oh, tu duh necurat care orbeşti această femeie sub forma
unui obicei al ţigărilor, ieşi din ea în Numele lui Isus Cristos. Părăseşte femeia. Acum,
sora mea, eşti liber de el de acum. Nu mai fuma deloc. Celelalte lucruri se vor curăţa.
Eşti bine acum. Mergi şi Domnul să te binecuvânteze.

76 Lăudaţi-l pe Domnul de la care vin toate binecuvântările. Ce mai faci, domnule?
Cred că suntem străini, domnule. Suntem străini, da, domnule. Mă crezi de a fi profetul
lui Dumnezeu? Nu spun aceasta pentru… Numai încerc să te ajut, vezi, frate. Înţelegi? Ai
citit cărticica pe care o ai în buzunar? Atunci înţelegi ce are loc acum, nu-i aşa? Nu ţi-ar
plăcea să mănânci din nou şi să ai un stomac bun şi să mănânci cum obişnuia-i? Mă
crezi de a fi profetul lui Dumnezeu? Atunci mergi şi fă ceea ce-ţi spun să faci, mănâncă
orice doreşti, eşti…?...

Vino aici.  Când spun asta acestui om, tremuri peste tot, nu-i aşa? Deoarece ai
aceiaşi problemă. Doar mergi, mănâncă cina. Doar…?... Ai credinţa în Dumnezeu.

77 În regulă, vino, doamnă. Ai credinţă. Chiar Dumnezeul cerului este în prezenţa ta.
Eşti în Prezenţa Lui, chiar Acela care a spus femeii: „Păcatele tale îţi sunt iertate”.

Ce mai faci, doamnă? Suntem străini? Când erai… cinci ani în urmă când noi eram
aici, te-am văzut, ai trecut printr-o linie sau ceva. Ai fost vindecată atunci. Între mine şi
tine  vine  o  umbră  întunecată.  Se  scutură  şi  sare.  Este  un  singur  lucru  care  poate
însemna aceasta. Acesta este un demon, şi acesta este un demon de nervozitate. Este
asta corect? Uneori crezi că ţi-ai pierdut mintea. Nu este asta corect? Dar el este un
mincinos. Nu ţi-ai pierdut-o. Eşti la fel de sănătoasă ca oricine altcineva. Dar el încearcă
să te doboare, doamnă. Nu-i acorda nici o atenţie lui.

Mă crezi de a fi slujitorul Său? Priveşte. Să-ţi spun ceva. Ai încercat aşa mult să
ajungi într-un loc, te-ai gândit dacă tu… dacă poţi pune piciorul poţi începe de acolo. Nu
este asta corect? Nu-ţi citesc gândurile, dar te rugai pentru aceasta. Asta este corect. Ai
zis de multe ori  în mintea ta acolo: „Dacă aş obţine un loc de unde să încep”. Este
aceasta… Acesta este locul vostru de început, chiar aici…?... Slujitorul lui Dumnezeu. Tu
diavole,  în  Numele  lui  Isus  Cristos,  eşti  expus.  Ieşi  din  femeie.  Părăseşt-o.  Mergi
bucurându-te, soră. Eşti liberă acum…?... Fie ca Domnul să te binecuvânteze…?... acest
lucru.

78 Vino, doamnă. Ce mai faci, doamnă? Ai fost vindecată în acelaşi timp când ea a
fost. Ai avut acelaşi lucru, nervozitate. Nu-i asta corect? Eşti vindecată. Poţi să mergi şi
Dumnezeu să te binecuvânteze. Ai credinţă în Dumnezeu. Crezi cu toată inima ta.

Acea Lumină continuă să atârne în acel colţ acolo cu ceva scop. De fiecare dată
părăseşte un pacient, merge în acel colţ. Acum ceva timp a mers peste public, s-a întors
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şi s-a oprit chiar acolo în acel colţ. Şi de fiecare dată când părăseşte un pacient aici,
pare că merge chiar la acel colţ, dar nu pot să văd ce este. Deci rugaţi-vă. Nu ştiu.
Acum, fiţi cuviincioşi. Nu aveţi nici un drept să nu-l credeţi pe Dumnezeu. Nu aveţi nici
un drept.

Acea femeie stând în  necaz,  nu-i  aşa? Acolo  a  fost  ceva întâmplându-se unde
această… O cunoşti? A fost ceva întâmplându-se acasă, o moarte sau ceva? Înseninează-
te, doamnă. Fii curajoasă. Isus trăieşte şi domneşte.

79 Ai credinţă în Dumnezeu. Aduceţi acest copil… Cine îndrăzneşte să spună… Toţi
diavolii în iad sunt învinşi. Toate duhurile îmi sunt supuse acum prin Isus Cristos. Lucrul
este sub control acum. Ce se poate întâmpla?

Sora mea, îl iubeşti pe Domnul Isus? Vino, scumpo. Dacă Isus din Nazaret era aici,
El şi-ar pus mâna Sa peste tine şi te-ar fi binecuvântat, şi ar fi ştiut ce era rău cu tine, şi
te-ai fi vindecat. Este asta corect? Crezi că Isus îi va descoperi Fratelui Branham ce este
rău cu tine? Arăţi  ca o fetiţă scumpă şi  sănătoasă, dar nu eşti.  Ai  astmă, nu-i  aşa,
scumpo? Ai un timp groaznic cu el. Doar tuşeşti şi tuşeşti, şi noaptea mama trebuie să
te scoale, uneori, să te aşeze să tuşeşti. Nu-i asta corect? O văd pe mamă lucrând. Dar
te vei vindeca, nu-i aşa?

Vino aici. Mâinile mele sunt o săracă înlocuire pentru ale Sale, scumpo, dar Îngerul
lui Dumnezeu, care stă aproape acum, va onora rugăciunea mea, crezi asta? Deoarece
cer pentru tine ca propria mea fetiţă. Vedeţi? Acum, ai venit aici la Fratele Branham.
Scumpule Tată ceresc, sărmanul lucru. Mă rog ca Tu să iei acest blestem de la ea şi fie
ca  micuţul  lucru  să  fie  vindecat.  O  binecuvântez  în  Numele  lui  Isus  Cristos.  Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze…?...
80 Cine are un drept  să se îndoiască de Dumnezeu? Nimeni  care… Vino,  scumpo,
drăguţo. Vino aici doar un minut. Priveşte, doar aici, chiar aici. Nu, mergi înainte. Asta
este în regulă.

Acolo este el.  Ea suferă de acelaşi  lucru.  Asta este corect,  domnule? Doamnă,
niciodată nu te-am văzut în viaţa mea. Ai  un bilet  de rugăciune? Nu ai  un bilet  de
rugăciune. [Femeia vorbeşti cu Fratele Branham - Ed.] Vindecată cu o guşă aici acum
şapte ani.

Dumnezeule  fii  milostiv.  Când  am  simţit  acea  fetiţă  trecând,  am  simţit  acea
smucitură astmatică din nou. M-am gândit: „De unde vine? Asta este pe acest copil. A
sărit pe ea din nou”. A venit înapoi pe acolo şi m-am gândit… am adus copilul înapoi, dar
copilul este liber. M-am întors şi am simţit-o, şi acolo era. El s-ar putea ascunde de un
doctor, dar el nu se poate ascunde de Dumnezeu. El este expus. Este un demon oribil, în
special  locuieşte  în  ţări  ca  acestea,  care  sunt  joase  şi  mlăştinoase.  Ai  credinţă  în
Dumnezeu. Urmăream să văd ce va avea loc.

81 Vrei  să  treci  peste  hemoroizi,  stând  acolo  rugându-te?  Vrei?  Păi,  ridică-te  şi
acceptă-ţi vindecarea acum, în Numele Domnului Isus. Asta este ce ai avut. În regulă.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Te poţi aşeza.

Ceva  este  rău  cu  ochii  tăi,  nu-i  acolo,  domnule?  Soţia  ta  stând  acolo  are  o
inflamaţie, de asemenea, nu are? Este asta corect? M-am gândit că El atârna în acel colţ
pentru ceva. Acum, asta este ceea ce simţiţi  acum, acest simţământ de la Domnul.
Puneţi-vă mâinile unul peste altul. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi.

82 Satan este expus. În regulă. Vino, doamnă. Vrei să scapi de problema inimii? Dacă
vrei  să  ieşi  şi  să-ţi  accepţi  vindecarea,  spune:  „Doamne  Isuse,  îţi  mulţumesc”.
Dumnezeu să o binecuvânteze în Numele lui Isus Cristos.

Vrei  să  scapi  de a  ta,  doamnă? Doar  ieşi  şi  accept-o.  Spune:  „Dumnezeule  îţi
mulţumesc  pentru  vindecarea  mea  şi  urmează-l  din  nou”.  Dumnezeu  să  te
binecuvânteze, soră.

Aceasta este…?... condiţie nervoasă decât altceva. Devii supărată…?... Te gândeşti
uneori…?... doar deoarece eşti… Când te aşezi este mai rău decât orice. Nu-ţi citesc
gândurile, dar m-am gândit când ai trecut pe acolo să-ţi spun. Vedeţi? Deci continuă
acum; te vei vindeca. Doar mergi mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru…?...

83 Să  spunem:  „Lăudat  să  fie  Dumnezeu”.  [Adunarea  spune:  „Lăudat  să  fie
Dumnezeu”. - Ed.]
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Vino…?... Poate te gândeşti că citeam gândurile persoanei. Niciodată nu am privit
faţă acestei persoane. Puneţi mâinile pe umărul meu, doamnă, răbdătoare. Mă crezi să
fiu profetul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu îmi poate arăta aici peste acest public ce
era rău cu tine? Dacă îţi  voi spune în Numele Domnului ce este rău cu tine, o crezi
desigur, nu-i aşa? Este diabetul. Este asta corect? Dacă este ridică-ţi mâna. Acum, ieşi şi
fii vindecată în Numele Domnului Isus. Ai credinţă. Crede-L cu toată inima ta. Ai credinţă
în Dumnezeu.

Crezi, doamnă, stând aici? Vino. Mamă, încordare, problema la inimă… Este asta
corect? A trecut printr-o viaţă groaznică, a avut multe necazuri. Acum mergi, crede-l pe
Domnul acum şi fii vindecată în Numele lui Isus Cristos.

Ai credinţă în Dumnezeu. Crezi cu toată inima ta?

84 Vrei să ai guşa vindecată, doamnă? Crezi că poţi fii vindecată? Desigur pot vedea
aceasta pe gâtul tău de aici. Asta este corect. Priveşte-mă şi crede-mă ca profetul lui
Dumnezeu. Stătea-i acolo rugându-te să te chem. Asta este corect? Atunci dacă ştii
acum… Este acesta soţul tău stând lângă tine acolo? M-ai privit atunci, domnule. Ce crezi
despre ea? Crezi că sunt profetul lui Dumnezeu? Suferi cu hemoroizi, nu-i aşa? Este asta
corect?  Atunci  puneţi-vă  mâinile  unul  peste  altul  şi  acceptaţi-l  pe  Isus  Cristos  ca
Vindecătorul vostru.

Ai credinţă în Dumnezeu. Nu te îndoi. Crede.

Ai continuat să mă, priveşti, domnule. Ai continuat să mă priveşti. Ai probleme la
stomac, nu-i aşa? Da. Ai probleme la stomac. Ceva este rău în capul tău, nu-i aşa? Da,
domnule. Dar singurul lucru care este, nu ai fost capabil să acc… S-a rugat pentru tine
de multe ori. Este asta corect? Ai încercat radio, punere mâinilor la radio. Ai încercat
totul în lume, ai scos cârjele. Este asta corect? Păi atunci, de ce nu te ridici şi-ţi accepţi
vindecarea în Numele Domnului Isus Cristos. Amin.

De ce nu faci la fel, doamnă? De ce nu te ridici de acolo şi spui: „Doamne, mă
vindec. Dacă zac aici, voi muri”. De ce nu te ridici, crede acum, şi acceptă-ţi vindecarea,
şi fii bine.

85 Oricine aici care crede că poate fii  vindecat chiar acum? Puneţi-vă mâinile unul
peste altul şi lăsaţi-mă să mă rog. Puneţi mâinile peste ea. Doamnă, acest astmă poate
merge la…?... în gât. Îţi primeşti chemarea. Fii cuviincioasă.

Acum, dacă Dumnezeu va face demonii să audă, Dumnezeu poate sta aici şi cu o
rugăciune să facă toţi  demonii  din  această  clădire  să  plece.  O credeţi?  Dacă Petru
apostolul, recunoscut de Dumnezeu, şi umbra s-a a trecut peste un om deoarece el ştia
că a Dumnezeu era cu el, care a stat pe acoperişul unei case şi a văzut viziuni, şi aşa
mai departe,  şi  omul a crezut-o,  nu credeţi  că acelaşi  Dumnezeu este aici  în seara
aceasta? Fiecare dovadă ştiinţifică…
86 Îmi pot simţi puterea ofilindu-se. Cineva îşi are mâna pe spatele meu. Este cineva,
şi ştiu că acesta este semnul că ar trebui să plec. Dar dacă veţi crede cu toată inima
voastră, diavolul este expus. Acolo nu-i o persoană aici acum, nici un duh nu se poate
opune rugăciunii. Dacă vă pot face numai să credeţi, asta este tot. Vă putem aduce unul
câte unul, unul câte unul, la această platformă, unul câte unul, unul câte unul, şi ar fi
acelaşi lucru. Nu vă puteţi ascunde viaţa dacă vreţi.

Dar priveşte, frate, este nevoie de credinţa ta să te vindece. Priveşte sus acolo la
Calvar acum şi spune: „Doamne Dumnezeule, Creator al cerurilor şi pământului, Te cred
acum”. Ai credinţă acum în timp ce mă rog pentru tine.

87 Atotputernicule  Dumnezeu,  Autor  al  Vieţii,  Dătător  al  oricărui  dar  bun,  trimite
binecuvântările Tale peste oameni. Tu demon, Satan, ieşi din oameni. Te conjur să-i
părăseşti pe aceşti oameni în Numele Domnului Isus Cristos. Ieşi din oameni.
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