CREŞTINISM CONTRA IDOLATRIE
Acesta este al tău. Lucrul acesta mic pentru mama. Dă-i aceea la... ? ... Şi să le repari şi apoi acest micuţ... ? ...
Îţi mulţumesc, Frate Neville, Domnul să te binecuvânteze. Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să fiu înapoi
în tabernacol din nou în această dimineaţă, simţindu-mă împrospătat şi bine. Alaltăieri nu puteam nici măcar să
vorbesc. Am avut acest mic virus care circulă în jur, ştiţi, ce le intră în gât şi provoacă răguşeală, dar Domnul m-a
ajutat şi m-a eliberat de acea stare astfel ca să vă pot vorbi în această dimineaţă.
2
Şi suntem bucuroşi că este un tabernacol frumos foarte plin şi oameni care stau în picioare. Aş fi dorit doar să fim
avut nişte scaune, şi să le dăm acelor oameni care stau în picioare. Am fi fost bucuroşi dacă le aveam, dar cred că totul
este ocupat. Eu ştiu că nu aţi vrea să veniţi şi să staţi cu aceşti copii la altar şi să vă întoarceţi spatele de cealaltă parte.
3
Acum, este de câteva zile că eu studiam în istorie, şi m-am gândit că poate în această dimineaţă în loc să predic aş
putea doar să predau pentru puţin timp din Cuvântul lui Dumnezeu. Şi acum probabil că vom întârzia puţin, astfel eu
voi... unii dintre voi vor schimba cu cei care stau în picioare, sau ceva, sigur ar fi bine dacă aţi putea-dacă aţi putea
face lucrul acesta şi să le oferiţi un pic de odihnă.
4
Şi acum mulţi dintre prieteni, din prietenii mei vin, unii dintre ei de la o depărtare mare, de jos din Georgia, sus din
Ohio, Tennessee, chiar diferite locuri, Illinois, Missouri, Michigan, vin jos din Chicago, de la doar la o adunare mică
de tabernacol ca aceasta. Lucrul acesta mă face aşa de recunoscător pentru astfel de oameni. Şi nu numai asta, dar aş
vrea să spun lucrul acesta, nu în interesul a... dar în interesul Cuvântului lui Dumnezeu: cam aproape fiecare dintre
acele persoane nu doar că vin dar ei aduc zeciuielile cu ei pentru a le pune în biserică pentru ajutor.
5
Acum, aceia chiar sunt prieteni care sunt loiali. Nu poţi uita oameni de felul acela.
6
Şi atunci uneori poate că trebuie să spun ceva care-i sfâşie în bucăţi, dar voi înţelegeţi ce înseamnă aceasta atunci.
În inima ta nu vrei să o faci, dar totuşi este Ceva care spune, "Tu... trebuie făcut," vedeţi, aşa că trebuie să o faci.
7
Şi să-i vezi venind de pretutindeni şi-şi încercând să-i slujească Domnului, şi crezând în lucrarea pe care Domnul
mi-a dat-o mie şi încrezându-se în mine ca fiind slujitorul Său că eu nu le-aş spune lor nimic greşit, atunci în
sinceritate absolută eu trebuie cu adevărat să fac tot cum ştiu să-să păstoresc sufletele acelor oameni; ştiind că ei nu
vin aici doar ca să fie văzuţi, conducând peste munţi şi dealuri îngheţate, şi prin drumurile aglomerate, şi copiii lor
lipsiţi de mâncare şi somn, şi valiza lor aşezată în spatele maşinii. Şi, voi ştiţi, aceea este greu.
8
Dar Biblia a spus despre astfel de oameni, în Cartea Evreilor, al 11-lea capitol, "Nici chiar lumea nu este vrednică
de astfel de oameni." Eu-eu spun asta pentru că o cred din inimă.
9
Şi mulţi sunt aici din New Albany şi Louisville, şi din împrejurimi aproape, jos în Kentucky, şi diferite locuri nu
chiar aşa departe, dar totuşi ei sunt loiali să vină, să conducă prin gheaţă, zăpadă, orice altceva, ca să ajungă aici.
10
Acum, Duminica următoare este ajunul Crăciunului. Şi mam gândit că eu eram... aveam un mesaj de Crăciun
pentru biserică, dar eu-eu am avut aşa un sentiment pentru acei copii mici, trebuie să spun că dacă ei... dacă eu aş fi
aici, atunci cei mici probabil, mulţi dintre ei de departe, ar rata Crăciunul lor şi lucruri. Astfel ar fi într-un fel greu
pentru acei copii mici. Dar înainte de a pleca... Acum, noi...
11
Eu ştiu că noi cei de aici nu-i învăţăm pe copiii noştri despre un astfel de mit ca Moş Crăciun. Noi nu credem în a
spune nimănui o minciună, astfel nu vă veţi minţii copiii voştri. Astfel de lucru ca acela, este mitologie la apogeul
acesteia, despre un astfel de lucru ca a lua locul lui Cristos la Crăciun.
12
Şi Crăciunul a pierdut... Crăciunul nu mai este o închinare; este o sărbătorire, băuturi, jocuri de noroc, chefuri,
doar păgânism până la culme. Şi nu este... Şi am vrut să... Poate după Crăciun voi vorbi din nou despre Crăciun,
vedeţi, astfel nu-i va lipsi pe micuţi... Dar voi nu le puteţi spune copilaşilor în acest fel. Ei văd copii micuţi în seara de
Crăciun primind cadouri de Crăciun şi lucruri ca acelea, ei nu înţeleg aceasta. Vedeţi? Ei doar... ei sunt prea mici. Şi
noi trebuie să-i amintim, că ei sunt... că ei au lucruri în comun. Noi trebuie să ne aducem pe noi înşine jos să ne
amintim de acei copilaşi mici, că ei înşişi...
13
Sunt eu prea-prea tare la acesta, frate, prea mult volum la acesta? Mă puteţi auzi bine înapoi acolo, în spate de tot?
Ha? Staţi, stau prea aproape. Care microfon este deschis, ambele, acesta şi acesta? Eu-eu cred că este acela de acolo
care este bun. Acela-i-acela-i... Acum, cum este asta, este asta mai bine? Acum în regulă, bine.
14
Acum, copiii mici trebuie să înţeleagă. Ştiţi, ei sunt-ei sunt copii mici, şi noi trebuie să ne amintim că şi noi am
fost copii mici, cândva.
15
Şi îmi amintesc când noi eram copii mici, ei mergeau afară şi tăiau un arbust bătrân de cedru pe undeva, şi mama
făcea câteva floricele de porumb şi le atârna cu aţă în jurul acestuia. Asta e cam tot ce era în pom. Dar acele mici,
şosete vechi rupte erau agăţate sus acolo chiar ca... Şi, oh, şi poate ea lua un... poate o pungă mică de bomboane, şi
acele bomboane tari, (şi două sau trei mie, şi două sau trei lui Humpy, şi două sau trei acestuia), doar bucăţi mici de
bombone, şi noi le păstram toată ziua, sugând pe acestea, ştiţi. Şi o împachetam într-o bucăţică de hârtie şi o puneam
în buzunar. Şi dacă noi primeam un pistol vechi cu capse, sau-sau o trompetă mică să suflăm, era un lucru mare,
aceasta ne-a entusiasmat.
16
Astăzi, desigur, este diferit. Oamenii săraci reuşesc să facă rost de un pic de bani şi aşa au ajuns că ei pot să le

cumpere copiilor lor mai multe lucruri, se îmbracă mai bine, mănâncă mai bine, trăiesc mai bine. Şi în general, eu
presupun că sunt mai bine, şi sub condiţia salarială de astăzi. Şi deci, copilaşii mici, voi trebuie să faceţi ca ei să aibă
ceva.
17
Dar întotdeauna fiţi siguri de lucrul acesta, spuneţi-le că nu există un astfel de lucru ca Moş Crăciun, căci nu este
drept. Într-una din aceste zile ei vor veni şi vor spune, ,,Ce-i cu Isus, atunci?" Vedeţi? Vedeţi? Astfel spuneţi-le
Adevărul, fiţi cinstiţi cu toţi. Să fie Adevărul. Şi, mai ales, voi nu aţi vrea să le spuneţi copiilor voştri ceva greşit, căci
ei vor creşte şi vor spune ... Ei se încred în voi ca un Creştin, şi ei vor ca voi să... Ei cred că ceea ce voi le spuneţi este
Adevărul. Astfel asiguraţi-vă că le spuneţi Adevărul, atunci totul va ieşi bine.
18
Acum, şi apoi vreau să am cel puţin încă o seară dacă pot, sau zi, la tabernacol, înainte ca să plec în anii mei de
slujbă care vin... an de slujbă, mai degrabă.
19
Şi dacă va fi voia lui Dumnezeu, vreau să încerc să am mai multe adunări peste mare în acest an, căci simt nevoia
pentru lucrul acesta. Mai ales în Elveţ-... în Suedia şi Norvegia, şi multe din Scandinave-ţările Scandinave, şi jos în
Asia. Simt că noi ar trebui în mod disperat să fim în rugăciune asupra acestor lucruri, că noi trebuie să aflăm calea
Duhului Sfânt şi calea care El vrea să ne-o îndrumeze, şi lucrurile pe care ar trebui să le facem.
20
În studiul în istoria timpurie a bisericii, a lui Broadbent, şi a lui Hazeltine, şi multe din comentariile lor cu privire
la lucrul acesta, Părinţii Niceeni... Şi ieri eu doar am terminat cu viaţa completă a Sfântului Martin pe care biserica
Catolică a refuzat să-l canonizeze; Dumnezeu a făcut aceea. Astfel ei... a vieţii lui măreţe, şi cum că aceleaşi semne şi
minuni l-au însoţit pe acel om drept în jos pe parcursul vieţii lui; cum a înviat el doi oameni morţi, a scos duhuri rele,
a vorbit în limbi necunoscute, şi a văzut vedenii şi lucruri, şi ce om mare. Dar, totuşi, şi chiar secretul puterii lui a fost
în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Şi noi aflăm astăzi că biserica, cu toate că învăţând puterea acesteia şi învăţând ca
semnele să însoţească pe credincios, totuşi îi aflăm îngâmfaţi, ,,eu sunt mare, tu eşti mic," şi aceea, aceasta-aceasta nu
este ca Biserica timpurie, vedeţi voi. Ei erau smeriţi, şi buni unul cu altul, şi amabili, înţelegători. Şi este aşa de mult
diferit astăzi. Şi mă întreb dacă mare parte din aceasta nu ne-a deviat de la-de la adevăratul miez al-al Mesajului, că,
noi vrem să ne smerim. Păstraţi-vă... Cu cât mai smeriţi puteţi fi, cu atât mai bine Dumnezeu vă va folosi.
21
Studiind în mitologie şi toate aceste mituri, însăşi Crăciunul este un mit. Nu este nici un... Nimic real cu privire la
Crăciun. Crăciunul nici măcar nu a fost menţionat în Biblie, ei niciodată nu au adorat ziua de naştere a lui Cristos. Nu
a existat un astfel de lucru. Aceea este o dogmă Romano Catolică şi nu o învăţătură Creştină, nici o Scriptură pentru
aceasta niciunde în Biblie şi pentru prima sută de ani după Biblie, vedeţi, nimic despre aceasta. Este doar un mit. Moş
Crăciun, comercial, totul, întregul lucru a sfârşit într-o mare conglomerare.
22
Dacă mergeţi în urmă şi studiaţi începutul acesteia şi priviţi în jos acum, veţi vedea unde ne aflam. Nu a rămas
nimic, nimic nu poate ajuta decât Venirea Domnului. Asta e tot. Nu este nimic acum care să ne poată ajuta să ieşim
afară din acest haos decât Venirea Domnului.
23
Este acest acel comutator mic care cenzurează benzile acelea? Poate eu mai bine cenzurez tot acest lucru întreg,
doar nu îl trimiteţi afară, pentru că este destul de grosolan. Dar spun aceasta aşa... Se fac benzile acum? Nu vindeţi
aceste benzi, vedeţi, aceste benzi nu sunt pentru vânzare. Ele se pot circula prin biserică, sau aşa mai departe, dar...
pentru că este... va cauza confuzie, tot aşa de sigur ca lumea. Vedeţi? Astfel doar păstraţi aceasta până când noi o
aranjăm diferit.
24
Acum, înainte să ne apropiem de mesaj, şi fiecare să încerce să fie cât de cugetători şi liniştiţi cât puteţi. Nu voi lua
prea mult, dar vreau să nu mă grăbesc aşa ca să... să pătrundă, astfel ca voi să o înţelegeţi cu adevărat. Acum, mai
întâi să Acum, dacă nu mai este nimic, eu cred, până acum este acolo...
25
[Fratele Neville spune că sunt câteva scaune disponibile – Ed.] Da, lăsaţi ca acele doamne care stau în picioare pe
margine acolo să urce aici. Este un loc pentru voi aici sus surorilor. Da. Aici este unul chiar aici în faţă. Aici este un
scaun chiar în spate aici. Sunt copii aici sus la altar, dacă cineva doreşte să se ridice şi un copilaş, şi să cedeze scaunul
cuiva, la un adult care stă în picioare. Păi, este loc la-la altar chiar aici pentru copii, şi cei adulţi ar putea avea locul.
Acele doamne care stau în spate acolo în spatele stâlpului. Dacă voi... Este înapoi de tot aici în colţ, dar este mai bine
decât să staţi în picioare acolo. Dacă aţi dori să staţi...
26
Aici sunt câteva pe platformă. Acum, unii dintre voi fraţilor care aţi dori să veniţi aici sus, aceşti copii au... Aici
este unul care şade alături de Fratelui Way. Veniţi sus acum, luaţi-vă locurile chiar în jur aici, aşa ca fiecare... puteţi fi
chiar ca acasă, să vă simţiţi că sunteţi... faceţi-vă comozi chiar ca acasă. Iată un loc chiar aici, Frate Shelby, sus aici
chiar aici pe platformă, dacă doreşti să vi sus aici şi să te aşezi lângă noi, chiar aici sus. Şi Fratele Evans şi Fratele
Charlie, şi voi, aici este-aici este un loc chiar aici, şi unul chiar aici, şi două-două chiar aici. Veniţi drept aici sus,
fratele acolo din... doar veniţi chiar sus, faceţi-vă comozi astfel ca noi să putem... să-i avem pe toţi doar aşa de liniştiţi
câte posibil să putem pentru-pentru serviciu, aşa ca să nu fiţi obosiţi şi osteniţi şi să staţi în picioare.
27
Careva dintre voi fraţiilor din spate... sora din spate de tot în hol acolo, care stă în spate de tot în hol. Tu eşti... încă
spaţiu. Aici este un altul, este un scăunel de pian pe care îl poate folosi cineva, dacă doresc să vină şi să stea pe acesta.
Ar fi în regulă. Văd o doamnă în spate acolo făcând semn că este un scaun gol lângă ea, astfel atunci aceea este bine.
Doar faceţi-vă comozi cât puteţi acum.
28
Şi acum în timp ce ne aşezăm, să... Sunt cam douăzeci de minute, zece şi douăzeci şi trei de minute, din această zi

a şaptesptrezecea din Decembrie. Ploios afară, aici în Jeffersonville în această dimineaţă. Şi-şi stăm rău afară; dar ne
simţim bine înăuntru, minunat, ştiind că ne apropiem, Venirea Domnului este aproape, şi ne apropiem de Eternitate. Şi
suntem aşa de recunoscători lui Dumnezeu că suntem în stare în această dimineaţă să stăm şi să împărtăşim
credinciosului, şi necredinciosului, Cuvântul viului Dumnezeu. Nădăjduind că va fi o zi măreaţă pentru noi toţi să
înţelegem lucrurile Domnului.
29
Acum să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, dacă este
cineva care ar dori să fie amintit, doar ridicaţi-vă mâinile către Dumnezeu, amintiţi-vă cererea în inima voastră. Vă
mulţumesc.
30
Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne aflăm acum în tabernacol, toţi aşezaţi, şi microfonul pornit, şi înregistratoarele
merg, şi Creştinii rugându-se, cerinţe făcute de cunoscut. Şi de vreo două sau trei săptămâni am studiat constant
asupra acestui mesaj pentru astăzi. Doar câteva cuvinte care poate Duhul Sfânt le va folosi să facă să pătrundă
subiectul în inimile oamenilor, ca ei să poată vedea timpul în care trăim, şi să se pregătească să-1 întâlnească pe
Domnul Dumnezeu. Ne vom ruga pentru toţi bolnavii şi suferinzii noştri de peste tot.
31
O Isuse, aminteşte-ţi de Biserica Ta, Biserica universală, de peste tot din lume în această dimineaţă, unii afară în
păduri, unii jos în valea deciziei, unii din ei se află pe vârful muntelui. Şi peste tot în lume copiii Tăi depind de Tine şi
Te cheamă. Şi aşa cum Ioan din vechime, de pe Insula Patmos, a spus, "Chiar aşa, vino, Doamne Isuse."
32
Şi noi ne dăm seama că nu suntem fără prezenţa vrăjmaşului, el este întotdeauna aproape să împiedice şi să
oprească, şi să facă orice poate el. Dar, O Doamne, dă copiilor Tăi credinţă în această dimineaţă, putere să se ridice
deasupra vrăjmaşului, să deschidă inimile lor şi să facă din sufletul lor un câmp cu pământ fertil în care Cuvântul
Vieţii să poată fi semănat, şi să producă bucurie mare şi o recoltă vastă.
33
Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi Cuvântul Tău şi slujitorii Tăi. Dă ajutor acestui glas firav al meu ca eu să
fiu în stare să ţin tare prin ungerea Duhului Sfânt. Şi apoi în rândul de rugăciune, dă putere şi credinţă, Doamne, ca
acolo să nu fie o persoană plăpândă în mijlocul nostru când părăsim această clădire. Acordă aceasta, Doamne.
34
Noi ştim că trăim în timpul de pe urmă. Şi noi Îţi cerem să ne binecuvântezi acum aşa cum în continuare aşteptăm
după Tine şi citim Cuvântul Tău. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
35
Acum voi citi în două sau trei locuri în Scriptură, şi aşa cum am anunţat Duminica trecută că astăzi voi încerca să
vorbesc despre: Creştinism Contra Idolatrie. Şi acela este subiectul nostru pentru această dimineaţă. Şi, acum, eu nu
sunt nici un teolog, nici un student Biblic în nici un caz, doar o persoană fără şcoală care iubeşte pe Domnul Isus cu
toată inima mea. Eu nu pretind a fi un teolog sau să încerc să iau locul unuia, dar doar încerc în smerenia inimii mele
să explic acele lucruri pe care simt că Duhul Sfânt mi le-a descoperit mie, şi trebuie să le dau bisericii mele. Căci este
interesul meu ca această biserică să crească, ca această biserică să fie corectă spiritual. Este în interesul meu pentru că
această biserică este în interesul lui Dumnezeu, şi interesul Lui este interesul meu. Aşa că eu trebuie să mă îngrijesc de
aceasta.
36
Citind în istoricii timpurii, despre Irineu şi aceia, cum au păstrat ei biserica lor neîntinată de lucrurile lumii, cum
acei învăţători bătrâni s-au ridicat acolo şi cu adevărat au stat cu acea Evanghelie. Biblia nu era scrisă atunci în forma
în care O avem noi acum, nu până la Reformare, şi Luther a pus-o în tipar. Dar ei-ei aveau ceea ce ei numeau
Evanghelia şi Apostol. Evanghelie şi Apostol, şi ei au stat cu aceea.
37
Acum, pentru cele două locuri ale noastre care ne propunem să le citim în această dimineaţă, unul din acestea se
găseşte în Cartea lui Ieremia, al 7-lea capitol, şi începând cu al 10-lea până la al 18-lea verset. Celălalt loc se găseşte
în Fapte 7:49. Şi dacă vreţi să însemnaţi textul pentru acesta, sau textul din acesta, Ieremia 7, ar fi al 18-lea verset.
Vreau să încep citind de la al 10-lea verset.
Şi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea în casa aceasta, care este chemată prin Numele Meu, şi ziceţi, Noi suntem
izbăviţi ca să facem toate aceste urâciuni?
Este casa aceasta, care este chemată cu Numele Meu, a devenit o peşteră de tâlhari înaintea voastră? Iată, chiar Eu
însumi am văzut lucrul acesta, zice DOMNUL.
Duceţi-vă dar acum la locul Meu care fusese în Silo, unde pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, şi vedeţi ce
i-am făcut din pricina răutăţii poporului Meu Israel.
Şi acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte, zice DOMNUL, fiindcă v-am vorbit, dis-de-dimineaţă, dar naţi ascultat;
... V-am chemat, dar n-aţi răspuns;
De aceea Eu voi face aceasta acestei case, care este chemată cu Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, şi
locului pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, cum am făcut lui Silo.
... Eu vă voi lepăda de la faţa Mea, ... Eu voi lepăda pe toţi fraţii voştri, I-am lepădat pe toţi fraţii voştri, chiar pe
toată sămânţa lui Efraim.
Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu te ruga... pentru acest popor, nici nu înălţa şi striga nici rugăciuni
pentru ei, nici să nu stărui către Mine: căci nu te voi asculta.
Nu vezi ce fac ei în cetatea lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?

38

Acum vreau să mă opresc înainte de a citi versetul final al acestuia. Daţi-mi voie să încep din nou acum.
Dumnezeu mustrând acest popor, şi spunând, "Nici măcar să nu te rogi pentru ei." Daţi-mi voie să încep cu versetul al
16-lea şi să citesc până la al 18-lea acum. Ascultaţi atenţi.
Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri nici rugăciuni pentru ei, şi să nu faci stăruinţe către
Mine: căci nu te voi asculta.
Nu vezi... Nu vezi ce fac ei în cetatea lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?
Copiii strâng lemne, ... părinţii aprind focuri, şi femeile frământă plămădeala lor, ca să pregătească turte
împărătesei cerului, şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca voi să mă provocaţi la mânie.
39
Acum, doresc să mă întorc acum în Cartea Faptelor, al 7-lea capitol, şi să încep cu al 44-lea verset, şi citind în jos
până la al 50-lea.
Părinţii noştri aveau în pustiu cortul mărturiei, aşa cum el îl rânduise, vorbindu-i lui Moise, ca el să-l facă după
chipul pe care-l văzuse.
Şi părinţii noştri L-au adus înăuntru la rândul lor cu Isus când au intrat în ţara stăpânită de Neamuri, pe care
Dumnezeu le-a izgnonit dinaintea feţei noastre a părinţilor noştri, până în zilele lui David;
Care au găsit favoare cu Dumnezeu, şi au dorit să găsească un cort pentru Dumnezeul lui Iacob.
Dar Solomon I-a zidit o casă.
Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti; cum zice profetul,
Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele: ce fel de Casă îmi veţi zidi voi
Mie? zice Domnul: sau care este locul Meu de odihnă?
40
Acum, puteţi vedea prin citirea Scripturii, că, unde îmi poziţionez gândul meu în această dimineaţă, pe "idolatrie,"
mai întâi, pentru început. Este scris puţin despre idolatrie. Nu sunt multe cărţi să explice idolatria, ce este idolatria, şi
totuşi lumea este plină de aceasta. Mă gândesc că motivul acestui lucru este, este pentru că aceasta niciodată nu a fost
cu adevărat explicată oamenilor, neştiind ce ar fi. Şi a fost privilegiul meu, şi marele meu privilegiu în viaţa mea, în a
călătorii, să văd ceva idolatrie, să ştiu ce este aceasta.
41
Şi apoi studiind idolatria, în ultimele câteva săptămâni, mitologia, mitologia Greacă şi mitologia Romană, atunci
aceasta mă aduce înapoi să văd dacă ei ucid... încă păstrează acelaşi lucru viu, să văd dacă idolatria rămâne aşa cum a
fost la început. Astăzi în călătorie, văzând idolatria; şi apoi văzând felul cum a început, ci tind cum a început în trecut
la... în zilele de la început; văd că aceasta nu s-a schimbat.
42
Acum, am fost în India, India este plină de idolatrie. Ei au acolo pe umblătorii prin foc şi diferitele... Mă gândesc,
într-o după-amiază când am ajuns în Bombay, am fost primit în acea dupămasă de... Eu sunt... cineva mi-a spus, că nu
aş fi ştiut cine ce este, ei se aflau doar în templul Jainiştilor. Şi au fost fie şaptesprezece sau şapte, religii diferite, şi
sunt destul de sigur că au fost şaptesprezece religii diferite care m-au întâlnit acolo într-o provocare a Cuvântului, şi
fiecare din ele ferm împotriva lui Cristos. Şaptesprezece religii diferite! Şi ei erau... Ne-au făcut să ne scoatem
încălţămintea la templu, şi să intrăm, şi neau pus jos pe perne. Şi ar lua ceva timp să treci prin toată tirada (cum o
numesc eu) prin care a trebuit să trecem. Dar primarul oraşului ne-a dus acolo înăuntru, el însuşi era un Hindu, care
este un Mahomedan.
43
Şi Mahomed a fost un profet, şi el a ieşit din neamul lui Ismail care a fost de asemenea un fiu al lui Abraham.
44
Şi a fost la acest neam că acest evanghelist vestit în lumea de azi, care, a fugit de unul din oamenii lor care l-a
provocat la o discuţie din Cuvânt. Şi, după părerea mea, evanghelistul ar fi trebuit să spună, "Eu nu am daruri de
vindecare, dar trupul nostru de credincioşi are aşa ceva. Dă-mi câteva ore, şi îţi voi aduce pe cineva aici." Vedeţi? Dar,
desigur, făcând aşa, atunci evanghelistul s-ar fi expus înaintea organizaţiilor care îl sprijineau, şi apoi ar fi fost aruncat
afară.
45
Şi apoi în al doilea concept despre aceasta, eu nu cred că laş fi lăsat pe acel necredincios să triumfe asupra
Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă eu aş fi fost învins, eu încă aş fi stat acolo şi aş fi arătat credinţa şi crezul meu în
Dumnezeu că El rămâne acelaşi. Cum au spus copiii Evrei, "Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească din
cuptorul aprins, dar oricum nu ne vom închina idolilor tăi." Da, eu cred că ar fi fost un lucru mai de vitejie. Şi atunci
din nou eu...
46
Dat fiind că el este un doctor în teologie şi bine documentat în Scriptură, ca marele evanghelist ce este, şi ca un
mare om care este, cred că eu l-aş fi provocat în Cuvânt, dacă Isus era Cristosul sau nu, sau dacă Mahomed era
profetul, şi i-aş fi dovedit cu Biblia lui proprie. Dacă aceea ar fi fost chemarea mea (în Biblie) cum este a
evanghelistului, ca să o explice, aş fi luat acea poziţie în loc doar să fug de aceasta şi să dau înapoi. Aceea a arătat...
Aceea nu demonstrează acel curaj al unui Creştin adevărat care va sta acolo, trăieşte sau moare. Dumnezeu este în
stare să izbăvească. Cred că eu aş fi acceptat acea provocare.
47
Dar ei uită să se gândească la Bombay când omul orb acolo, Mahomedanii, în acea seară ei au primit vederea lui în
adunare. Ei nu ar menţiona aceea.
48
Dar, oricum, cu privire la aceşti oameni, ei nu sunt făţarnici. Ei sunt oameni sinceri, tot aşa de sinceri ca voi şi ca

mine, şi uneori mai mult decât suntem noi aici în America. Ei nu sunt făţarnici. Ei cred cu adevărat aceea şi o practică
cu tot ce este în ei.
49
Daţi-mi voie să vă dau ceva puţin despre idolatrie. Am uitat numele zeului care este zeul umblătorilor în foc, dar
este o statuie uriaşă cu enorm, mare ... ceva asemănător cu o faţă umană, un fel de faţă de camee, cu urechi uriaşe,
mari ca să audă toate păcatele lor şi aşa mai departe. Şi enorm, mari rubine ca cerceii în ale lor... în urechile lui aici,
care, ar costa probabil o jumătate de milion o bucată, poate; aceea s-ar putea să fie supraestimat, s-ar putea să fie
subestimat. Dar, oh, aşa nestemate mari costisitoare în acest idol!
50
Şi preotul templului aduce pe sărmanul fermier, el nu trebuie să fie... doar unul obişnuit, nu trebuie să fi vreo
persoană specială. El este doar un om obişnuit, un fermier care vrea să dea mulţumiri zeului lui pentru o recoltă bună.
Şi, făcând aşa, el arată credinţa lui în zeu cum vine la templu şi este binecuvântat de preotul lui.
51
Şi atunci să... se pregăteşte să umble printr-o groapă cu cărbuni care este multe picioare adâncime şi multe picioare
lăţime, şi vânturaţi cu evantaie până când devin incandescenţi. Acum, aceasta nu este prefăcut, este adevăr. El merge
înaintea idolului, îşi mărturiseşte păcatele la acest preot, şi ei toarnă apă peste el; apă sfinţită, şi aşa mai departe, pe
care preotul a binecuvântat-o.
52
Şi apoi, de multe ori, ei iau un cârlig mare, cârlig de peşte, enorm, mare, poate de o jumătate de inci până la trei
sferturi de-a lungul diametrului, de-a lungul de la-vârf până la partea de dinapoi a cârligului. Şi pun o minge mică de
apă în acela, ca un ornament mic pentru pomul de Crăciun, şi o minge mică, şi o umple plină de apă ca să o
îngreuneze. Şi iau, la propriu, mii din acelea şi le agaţă în carnea lor, smulgându-le afară. Când intră, în carnea lor, le
trage, ca să treacă prin tortură pentru a-l satisface pe zeul lor, idolul. Ei nu sunt făţarnici.
53
Apoi, de multe ori, îşi scot limba afară şi au o lance cu o furcă în aceasta, să străpungă prin limba lor şi în sus prin
nasul lor şi să le ţină împreună, iau fire de aţă şi cos gura lor laolaltă dacă sunt... au spus lucruri greşite. Şi aşa o
tortură!
54
Şi apoi stau jos lângă această groapă mare de foc. Ucid o capră, pentru a astâmpăra idolul, să ofere o viaţă pentru
păcatele lor. Şi voi ar trebui să auziţi tumultul când acea capră este ucisă. Ei îşi mărturisesc păcatele asupra acesteia şi
ucid capra, aruncând... luând sângele ca o ispăşire.
55
Şi atunci dacă cel ce merge prin foc, dacă se sperie şi aleargă prin foc, el aduce ocară asupra lui. Dar el trebuie să
umble încet şi stabil prin aceşti cărbuni de foc. Şi uneori sunt până la cinsprezece picioare adâncime, aceşti cărbuni de
foc. Şi poate cinsprezece poate cinsprezece picioare adâncime şi poate treizeci de iarzi sau patruzeci de iarzi lungime,
şi cam, oh, poate opt sau zece picioare lăţime. Şi sunt incandescenţi. Şi nu are nimic pe el decăt o pânză, care este ca o
mică fâşie de pânză înfăşurată în jur peste mijlocul lui. Şi el merge acolo afară, era agăţat cu toate acestea, şi
sângerând, şi cârlige de peşte şi de toate peste tot trupul lui, se dezlănţuie într-o frenezie până când bale albe curg din
gura lui.
56
Şi iată-l venind, mergând prin acel foc, şi merge afară de cealaltă parte, nevătămat deloc, prin foc, şi poate tălpile
lui intrând aşa de adânc (picioarele) jos în foc, două picioare sau mai mult în timp ce păşeşte, trăgând sus acei cărbuni
aprinşi pe carnea lui umană, mergând prin acel foc şi iasă de cealaltă parte nevătămat. Ai putea privi la picioarele lui,
nici o zgârietură sau arsură.
57
Şi privind aşa, şi cugetând, dacă un sacrificiu la un idol păgân, cu sângele unei capre, cu credinţă în aşa ceva ar
proteja păgânul de foc, ce ar face Sângele lui Isus Cristos pentru credinciosul la un Dumnezeu viu?
58
Acum, idolatria este un lucru ciudat. În jos de-a lungul epocilor noi am avut-o, de când... presupun că, de la
începutul timpului. Acum, ordinea pentru această închinare la idol este omul care aşează idolul, pregăteşte idolul, apoi
intră şi se pregăteşte pentru această închinare importantă. Acum, el crede că acest idol este făcut în chipul vreunui zeu
pe care el niciodată nu... nu l-a văzut niciodată. El este fără formă, astfel el crede că este în chipul acestui idol pe care
îl face el acestui zeu.
59
Acum, nu lăsaţi ca aceea să se ducă de la voi! "Chipul" este în chipul zeului mitic care el crede că este.
60
Apoi el merge înaintea acestui idol şi se proşternează, şi crede că dumnezeu care este o persoană nevăzută vine jos
în acest idol, şi el crede că vorbeşte cu dumnezeu prin intermediul acestui idol, că dumnezeu se aduce pe sine în acest
idol şi îi răspunde înapoi. Şi mulţi dintre voi învăţători de aici care aţi luat mitologia... Chiar acei dumnezei, ei au avut
lupte unii cu alţii, susţin ei, şi de toate, în acele zile.
61
Acum, cu alte cuvinte, zeul se hipnotizează pe sine din poziţia lui supranaturală, în acest idol, şi vorbeşte înapoi
închinătorului prin acest idol. Şi închinătorul, în vreun fel de simţ bazat pe emoţie, crede că idolul îi vorbeşte lui, către
inima lui, şi este iertat de păcatele lui şi de toate, prin intermediul acestui idol, care în mod clar arată că este diavolul.
Este diavolul care face lucrul acesta.
62
Şi ei chiar nu fac doar lucruri la întâmplare; unii dintre ei o fac, dar sunt unii închinători cu adevărat reali ai
acestor lucruri. De exemplu, aş putea să vă spun poveşti despre cum acei diavoli în acei idoli au făcut tot felul de
lucruri, fac ca să iasă sânge din lucruri, şi orice altceva. Ei-ei sunt-ei sunt diavoli!
63
Şi dacă voi nu credeţi într-un... că există cu adevărat un diavol, nu credeţi că există un Dumnezeu. Desigur, trebuie
să credeţi contrariul, pro şi contra. Astfel există un diavol real, şi el este o persoană. Nu un gând, el este o persoană.

64

Acum, există învăţătură care merge şi care spune, "Diavolul este doar un-un gând rău pe care îl ai." Nu, nu, nu
este. Diavolul este o persoană.
65
Aceeaşi oameni cred că „Duhul Sfânt este doar un-un gând bun pe care tu îl ai." Dar să nu credeţi lucrul acela.
Duhul Sfânt este o Persoană, El este Persoana lui Cristos în formă de Spirit.
66
Acum, aceşti idolatri... (Şi voi aveţi Scripturile voastre pregătite sau locurile pentru Scripturi. Eu-eu s-ar putea să
mă refer la unele din ele în câteva momente, Scripturi, am putea citi câteva.) Acum, aceşti idolatri, prosternându-se
înaintea idolului, cred că dumnezeul la care se închină ei este reprezentat în acest idol. Acum, aţi înţeles aceasta, că
închinătorul nu este un făţarnic? El de fapt intră în contact cu ceva care este în acel idol, pentru că vine înapoi peste el,
el face ceva; o primeşte de la acel idol, care este un dumnezeu legendă, nu Unul real.
67
Şi de multe ori diavolul intră în acele lucruri. Şi diavolul intră în adunări uneori şi joacă rolul lui Dumnezeu. Am
văzut aceasta în slujba mea.
68
Acum, amintiţi-vă, aceasta este doar... noi doar învăţăm în această dimineaţă. Şi vreau ca această biserică, când
plec din slujba de aici ca să merg afară în câmpuri, vreau ca voi să staţi cu păstorul vostru şi să staţi cu ţnvăţătura care
a fost învăţată aici. Staţi cu acest Cuvânt, să nu Îl părăsiţi! Staţi chiar cu Cuvântul indiferent de ce vine sau pleacă,
staţi cu acel Cuvânt! Înţelegeţi? Acum, şi doar pentru că eu plec... eu sunt doar unul dintre păstori aici. Fratele Neville
învaţă acelaşi lucru ca mine, astfel veniţi doar în continuare la biserică şi ascultaţi la Cuvânt.
69
Eu nu ştiu unde mă va călăuzi El. I-am spus soţiei mele în această dimineaţă la masă, "A fost ceva în mine care a
strigat în toţi aceşti ani, eu am să aflu ce este aceasta." Acum, nu ştiu în care parte mă va călăuzi Acesta, unde va duce
El, dar unde mă călăuzeşte El eu voi urma.
70
Acum, idolatrie, există încă astăzi. Noi aflăm... eu aflu oameni care vin la altar, şi cu zicale oarbe de la învăţători
orbi, care va spune, "Doar deschide-te, uită totul, goleşte-ţi mintea. Vei deveni un Ilie. Vei deveni aceasta, aceea, sau
cealaltă." Ce minciună! Voi nu veniţi la Dumnezeu... Aceea este ca să vă deschidă sufletul la tot felul de duhuri de
drac să intre înăuntru. Să nu faceţi aceea. Trebuie să vă amintiţi că există un diavol, şi el îl imită pe Cristos până la
literă, aproape.
71
Citeam în Viaţa Sfântului Martin cu ceva timp în urmă, că unde un băiat, el de fapt era un călugăr, şi el a spus că
Dumnezeu l-a chemat să fie unul din vechii profeţi, "Daţi-mi ascultare, eu sunt unul din vechii profeţi." Şi şcoala...
Martin, desigur, nu ar fi ascultat la un astfel de lucru ca acela. Astfel ei nu au crezut pentru că viaţa băiatului nu se
potrivea cu aceasta. În cele din urmă a spus, "Vă voi dovedi că eu sunt chemat să fiu un profet vechi. Doar un ins
tânăr," a spus, "dar sunt chemat."
72
Vedeţi, "Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă." Vedeţi, ei iasă din Cuvânt, şi când ieşiţi din Cuvânt vă băgaţi în
orice.
73
Şi acest băiat a spus, ,,În noaptea asta, pe la miezul nopţii, Dumnezeu îmi va da o manta albă, cu care să stau
printre voi toţi, ca să arăt că sunt un profet vechi." Astfel ei... în acea noapte au ascultat toţi, şi şoptind, "intraţi," şi
oameni călătorind. Şi băiatul a primit o manta albă. Când vizitatorul a plecat, ei s-au dus şi s-au uitat la manta, aceasta
era
autentică,
o
manta
albă,
adevărată,
a
arătat
foarte
bine.
74
Dar bătrânul episcop, el doar nu a putut accepta aceea. Nu părea bine, pentru că, aceasta doar nu era Scriptural (o
manta albă).
75
Şi când a terminat, au spus, "Ia această manta şi du-te să stai înaintea Sfântului Martin, acel om al lui Dumnezeu."
Şi el nu a vrut să facă lucrul acesta. El nu a vrut să stea înaintea acelui profet autentic. El nu a vrut să stea; şi ei l-au
obligat să o facă. Şi când au început să-l ia, mantaua a dispărut şi a mers pe undeva, ei nu au ştiut unde a mers. Vedeţi,
când este adusă la o confruntare!
76
Dacă voi aveţi aur autentic voi nu trebuie să vă faceţi griji dacă este bun sau nu, va rezista probei oriunde. Şi
Duhul real al lui Dumnezeu va rezista probei pentru că este probat pe Cuvântul lui Dumnezeu. "Pe această stâncă Eu
voi zidi Biserica Mea."
77
Am văzut oameni să intre în isterii, oameni buni. (Acum puteţi vedea de ce nu vreau vândută această-această
bandă.) Am văzut oameni buni, şi oameni Penticostali, păstori care nu au înţeles, oamenii intră în isterii şi cad în
transe, şi de toate de felul acela, şi-şi fac lucruri, şi în cele din urmă îi conduc la spitalul de nebuni. A fost că şi-au
deschis inima, oameni inocenţi, şi au intrat diavoli şi au ocupat locul. Există un diavol real!
78
Citeam aici unde unul a venit să... Cred că a fost Irineu sau Martin, unul, (careva din cercetătorii Bibliei care sunt
mai bine versaţi decât mine în aceasta), avea o coroană de aur pe cap, manta albă pe el, pantofi încrustaţi cu aur, şi a
spus, "Eu sunt Cristosul, mărturiseşte-Mă!" Acel sfânt nu a vrut să facă aceasta. Acel profet adevărat al lui Dumnezeu
a stat acolo, a aşteptat. Şi ei i-au spus de două sau trei ori, "Eu sunt Cristosul, mărturiseşte-Mă! "
El a spus, "Cristosul nostru nu vine aşa."
79
Aşa este, voi trebuie să cunoaşteţi Cuvântul! Staţi pe Cuvânt! Vedeţi, marea bătălie este aproape. Acum, noi ne-am
jucat dea biserica ani la rând, dar ceasul a sosit acum când Iambre şi Iane se vor împotrivi lui Moise cum a spus Biblia
că o vor face. Şi va fi o luptă spirituală, conflict. Vor fi unii care doar vor continua, biserica denominaţională se va
mişca doar drept înainte în denominaţiune şi va continua în felul cum o face. Dar vreau să spun că adevăratul

credincios real ajunge la acel câmp de luptă, şi voi mai bine să fiţi versaţi şi să ştiţi ceea ce faceţi, sau voi s-ar putea să
luaţi un duh rău aşa de uşor şi fără să ştiţi. Dacă este contrar acestui Cuvânt, să nu o credeţi! Staţi cu acel Cuvânt!
80
Idolatria, idolatria este veche, este veche aici în Statele Unite. Şi cu ani în urmă, Indienii Pueblo, şi afară în
Arizona, ei aveau o închinare la idol. Şi, aceea a fost, ei-ei aveau un zeu al ploii. Şi zeul ploii era... luau o-o broască
ţestoasă, şi au făcut un chip dintr-o broască ţestoasă. Şi au pus pete peste tot pe ea ca şi cum a ieşit din nămol. Şi ei se
aruncau înaintea acestei broaşte ţestoase, crezând că acolo exista un zeu al ploii coborât în carcasa acestei broaşte
ţestoase şi le vorbea prin intermediul acestei broaşte ţestoase. Pentru că ei credeau că... ea a trăit în nămol şi umezeală,
şi el a fost un zeu peste acestea. Ei aveau o... este o legendă, doar o-o credinţă falsă că aceasta este adevărat.
81
Acum, şi făcând aşa ei s-au închinat la diavoli. Închinânduse la o broască ţestoasă de nămol, crezând că era un zeu
al ploii, ei au adus duh peste ei, sigur, pentru că şi-au deschis inimile la aceasta. Dar a fost duhul greşit!
82
Aşa de mulţi oameni astăzi îşi deschid inimile la lucrul care nu trebuie! Voi primiţi un duh în regulă, dar de multe
ori acesta contrazice Cuvântul, spunând, "Zilele miracolelor au trecut! Nu există un astfel de lucru ca acesta sau
acela." Amintiţi-vă, acela este un diavol deghizat în Creştinism. Dumnezeule ajută-ne când ne adâncim puţin în
aceasta după puţin, ca să o vedeţi, înţelegeţi, că este un duh rău deghizat în Creştinism. Dar nu este Duhul lui Cristos,
pentru că Duhul lui Cristos vine la Cuvânt de fiecare dată. El nu poate tăgădui Propriul Său Cuvânt.
83
Acum, când a venit Creştinismul la Roma, Roma, chiar în cetatea Roma, aveau patru sute de temple păgâne în
interiorul zidului de şapte mile. Patru sute de temple păgâne, şi ele erau pentru zei şi zeiţe. Zei şi Zeiţe, "femei şi
bărbaţi." Zei, patru sute diferiţi. Gândiţi-vă la aceasta, patru sute!
84
Acum, asta-i ce a găsit Pavel când a venit la Roma. Asta-i ce Acuila şi Priscila aveau când ei au fost trimişi de la
Cincizecime şi au stabilit o biserică în Roma; asta-i în ce au ajuns ei, închinare păgână la idoli. Erau în jur de două
milioane de oameni în Roma, în Roma metropolitană; aceea este, sclavii, şi periferiile din afară, şi aşa mai departe, în
jur de două milioane de oameni. Dar zidurile în jurul Romei erau de şapte mile. Şi în interiorul acelor şapte mile, chiar
la poalele muntelui, erau patru sute de temple păgâne, pentru zei şi zeiţe păgâne.
85
Acum, mi-ar place să vorbesc aici doar un moment asupra unui lucru pe care l-am luat din istorii, şi am unul chiar
aici cu mine. Modul cum au intrat ei în închinare, cum au ajuns ei la închinare? Cum a ajuns un păgân să se închine?
Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la templu şi să găsească preotul, preotul păgân. Apoi el i-ar fi dat o
ofertă de o anumită sumă de bani, şi apoi o jertfă, un animal, pentru a astâmpăra zeul căruia urma să-i vorbească.
86
Şi în anumite ocazii, într-un templu, acolo ar fi fost mai mult decât un fel diferit de zeu. Acolo ar fi fost "zei,
zeiţe," şi orice altceva, într-un singur templu.
87
Astfel preotul păgân... El se ducea la el şi îi dădea nişte bani, şi preotul păgân îi dădea în schimb o lumânare, doar
o lumânare obişnuită de ceară. Şi atunci închinătorul lua această lumânare, după ce l-a plătit pe preot, ia această
lumânare şi merge la un altar anume al acestui zeu cu care vroia să vorbească. Şi pe acest altar era foc, unde jertfa ar fi
fost arsă. La piciorul statuii, marele templu de bronz, sau-sau idol, şi a luat acest temp-... această lumânare şi o
aprindea de la altarul de foc, focul de altar al idolului, aprindea lumânarea şi a mers jos la piciorul altarului înaintea
idolului, şi punea această lumânare jos. Şi apoi după ce punea lumânarea jos...
88
Presupun că este aşa că acel anumit zeu printre toţi ceilalţi zei ar şti chiar la care dintre statui se presupunea ca el
să intre, ştiţi, să vină înapoi şi să-i vorbească. De ce lumânarea, eu nu ştiu. Dar el punea jos lumânarea, aprinsă de la
flăcările altarului.
89
Şi apoi se ducea înapoi afară pe pardoseala locaşului, şi acolo se prosternea pe pardoseală. Şi acolo îşi punea tot
sufletul lui, toată tăria în rugăciunea lui, şi se ruga acestui mare zeu de vreun fel, o credinţă falsă, un dumnezeu
legendar, se ruga acestui zeu să coboare în aceast chip şi să-i vorbească.
90
Se spunea că "Unul din împăraţi s-a putut proşterne în aşa fel înaintea chipului lui Apolo că el a putut de fapt să
spună că a auzit voci venind din temp-... de la-de la idol, vorbind înapoi către el." Prosternându-se!
91
Voi aţi spune la acest punct, "Frate Branham, a auzit el o voce?" Eu nu mă îndoiesc că el a auzit, dar a fost vocea
unui diavol. Nu a existat un astfel de lucru ca Jupiter, un zeu, şi toţi aceşti alţi zei care îi aveau ei.
92
Dar ei s-au prosternat, şi zăceau acolo şi se închinau, se închinau la acest zeu misterios despre care nu ştiau nimic,
în timp ce duhul lui era în idolul care arăta cum îşi închipuiau ei. I-au făcut un chip, şi aceea a aflat favoare cu el.
93
Atunci ei făceau o ofrandă. Apoi când a ajuns tot prelucrat în această emoţie, se duce din nou sus înaintea idolului
şi de această dată preotul păgân îi aducea ceva-ceva de mâncare şi de băut, şi le aşeza la picioarele idolului. Şi apoi...
(Acum, eu sunt... o am scrisă aici pe această pagină, de pe care eu o citesc. Vedeţi?) Şi el mergea jos la piciorul
acestui idol, şi lua ceva din ofranda lui de băutură şi o sorbea, şi ciugulea un pic din mâncare, şi apoi o turna pe
picioarele idolului.
94
Ce făcea el? Avea părtăşie cu diavolii; comunicând cu diavolii, zei şi zeiţe. Doar un-un simbol figurativ al
împărtăşirii Creştinului cu Cristos, mâncând împărtăşirea. Acela a fost un fel care l-a găsit prima biserică sau primii
pelerini ai Evangheliei (care au venit la Roma), a fost în aceşti oameni în acest fel de închinare.
95
Baal a fost cel mai însemnat zeu din toată epoca, dintre idoli, a fost Baal (B, doi de a, 1), era un zeu al soarelui. Şi
atunci el avea o-o nevastă, zeul lunii, zeiţa, Ishtar, I-s-h-t-a-r, Ishtar.

Şi aceasta se pronunţa de asemenea, A-s-t-a-r-t-e, "Astarte." Este pe moneda Romană. Ea a fost numită zeiţa, zeiţa
lunii, sau „regina cerului, mama zeilor," zeul-lunii. Şi zeul soarelui a fost Baalim.
96
Bine, aproape toţi păgânii s-au închinat acelui soare. Chiar şi Indienii făceau acelaşi lucru când-când noi am ajuns,
am descoperit America aici, când a fost descoperită America. Au venit, întemeiatorii au venit aici, au aflat că ei încă
se închinau la soare. Pentru că, la acesta, se închinau.
97
Acela-i modul cum se închinau ei la zei şi zeiţe în Roma, când a ajuns Creştinul la Roma.
98
Acum, în călătoria mea, am observat că idolatria nu s-a schimbat. Şi nici adevăratul Creştinism nu s-a schimbat.
Ambele îşi păstrează locurile, şi le vor păstra până la Venirea Domnului Isus. Referitor la aceasta aş vrea să vorbesc
doar un pic, astfel ca voi să aveţi o idee despre aceasta, şi dacă sunteţi spirituali cu siguranţă o veţi prinde.
99
Pentru că acel Baal era zeul soare, ei bine, turtele care erau făcute... Şi Ieremia a spus aici, despre care am vorbit
cu câteva momente înainte, femeile au făcut turte lui Baal, zeului soare. Pentru că, veţi afla puţin mai târziu, că mai
jos în capitol, dacă îl citiţi, că ei au spus, "Dacă nu ne închinăm lui Baal recoltele noastre vor diminua, pentru că Baal
a fost zeul fertilităţii." Cu alte cuvinte, "Noi ştim că soarele face ca recoltele să crească."
100
Dar profetul le-a spus, "Este din pricină că voi l-aţi părăsit pe Dumnezeu, acela-i motivul pentru care recoltele
voastre nu cresc."
101
Dar ei s-au închinat lui Baal, au spus că ei se vor "Închina, şi îi vor face oferte lui."
102
Acum, dacă Baal este un zeu rotund... (Acum prindeţi aceasta, cuvânt cu cuvânt, şi veţi înţelege restul, la finalul
acestui Mesaj.) ... zeul a fost un zeu rotund, un zeu soare, ei aveau plăci mari de alamă care să reflecte soarele şi să
pară ca focul. Şi atunci pâinea despre care a spus Ieremia aici că ele... femeile coceau aceste turte pentru Baal, că erau
făcute rotunde ca soarele. Ei bine, atunci, aceasta a fost aşezată pe altar, altarul păgân, pentru împărtăşire, şi erau
făcute rotunde ca soarele sau ca luna, pentru că era zeul soare sau zeul lună.
103
Cel... Baalim era, care am spus că, "Este zeul la toată fertilitatea, el face ca totul să crească."
104
Acum, biserica timpurie a ajuns să se confrunte cu aceasta când au venit în Roma. Şi se spune şi se crede de către
biserica Romană, sau de biserica de astăzi, sau de biserica Romano Catolică, care este numită "Catolică..."
105
Noi suntem toţi catolici. Noi suntem Biserica catolică, noi suntem catolica apostolică. Catolică înseamnă
"universală."
Şi noi suntem Biserica universală a Credinţei apostolice. Da, domnule. Este o diferenţă între cele două biserici; una
din ele a fost catolică, universală, apostolică; cealaltă a fost Romano Catolică.
106
Şi s-a spus că Petru... sau aşa cred ei, că Petru a înfiinţat biserica Romană. Eu vreau Scriptura, eu vreau locul în
care puteţi spune că Petru a fost vreodată în Roma sub orice condiţie. După cum a spus biserica Romană, "El a fost
acolo din 41 până în 46."
10
1 Şi, chiar în acelaşi timp, Claudiu era împărat în Roma, care ia determinat pe toţi Iudeii să plece. Citiţi Fapte, al
18-lea capitol, şi veţi afla că Pavel, când el a urcat la Efes, l-a găsit pe Acuila şi Priscila, care erau de fapt Iudei, şi au
fost duşi afară în timpul persecuţiei, şi ei se aflau aici în Palestina din nou pentru că Claudiu a poruncit ca toţi Iudeii să
plece, atât Creştinii cât şi ortodocşii. Acuila şi Priscila au înfiinţat biserica în Roma, şi ei au fost nevoiţi să plece din
cauza înălţării lui Claudiu, a scos toate bisericile... sau Creştinii şi toţi iudeii afară din Roma.
108
Acum, "Petru fiind episcopul bisericii," şi vă pot arăta Scriptură, drept până jos la cel puţin aproape şaptezeci de
ani, că Petru niciodată nu a fost în afara Palestinei. Chiar în Scriptură! Şi voi spuneţi că "Petru a fost ucis în Roma, şi
lui Pavel ia fost tăiat capul în Roma." Asta este dogmă. Am citit toate martirologiile care le-am putut găsi, şi nu este
nici unul din ei care să declare ceva despre Petru sau Pavel (oricare din ei) să fie ucişi în Roma. Din martirologiile
timpurii autentice care le putem citi, nu este nici una din ele care spune ceva despre aceasta. El nu a fost! Este o
dogmă.
109
Mă aflu aici ca să expun păgânismul, astfel noi vom-noi vom face asta cu ajutorul Domnului şi Cuvântului Său,
vedeţi, doar vă arăt cum este biserica. Voi strigaţi despre „Catolic!" dar doar aşteptaţi câteva minute.
110
Acum, acum, aflăm că după ce Acuila şi Priscila ( conform cu Scriptura) au fost scoşi din Roma, bisericuţa a fost
lăsată ca orfană, toţi care au fost înăuntru acolo erau păgâni convertiţi care au venit în biserica Creştină Romană,
biserica timpurie pe care Acuila şi Priscila şi alţi doi care au înfiinţat această biserică şi au îngrijit-o.
111
Apoi aflăm, de îndată ce ei au plecat, că ei şi-au făcut episcopii lor şi au făcut doctrina lor proprie, şi atunci au
adoptat... ca să găsească favor la împărat, Constantin şi aceia care au urmat ulterior, să găsească favor, pentru că ei au
trebuit să aducă membri acolo ca să stea în susţinerea politică a naţiunii. Au introdus membri ai bisericii, şi luându-i
pe ("perfecta") dreapta mărturie, neştiind mai mult despre Dumnezeu decât unii din aceşti oameni pe care îi avem noi
în America astăzi; doar ca o declaraţie, care a fost ca un dumicat foarte mare pentru ei să îl declare pe Cristos, un alt
Dumnezeu în afara zeului lor propriu. Şi înăuntru acolo au adoptat, în constituţia lor a bisericii, ceremonii păgâne.
112
Acum, preotul Roman, apoi ei au adoptat lucrul acesta prin luarea şi facerea împărtăşirii. Primul lucru care s-a ivit
a fost să facă împărtăşirea. În loc de o bucăţică frântă ca Trupul lui Cristos, ei au făcut-o rotundă ca soarele sau ca
luna. Şi până în ziua de azi este încă rotundă! Sigur. Încă este o vaflă rotundă, şi nu o bucată frântă din Trupul Lui.

Este rotundă şi netedă. Preoţii Romani astăzi pun acestă vaflă rotundă pe altar şi o numesc "Trupul literal al lui
Cristos."
113
Acum, este o mare opoziţie printre unii din aceşti Episcopalieni înalţi, şi aşa mai departe. Şi biserica Catolică este
pe acea temă, dacă este Trupul literal sau aceasta reprezintă Trupul. Romano Catolica spune "este Trupul literal,"
pentru că acela era trupul literal al lui Baal (zeul soare) care s-a reflectat în acea bucată de alamă şi ei au făcut-o
rotundă. Nici o masă Creştină nu are pâine rotundă pe ea!
114
Apoi ei au vrut să stea cu faţa la răsărit, şi aşa mai departe, cum au făcut în închinarea păgână; şi să aducă femei
înăuntru, şi aşa mai departe, întocmai cum au făcut întotdeauna, ca păgânii pentru zeiţă, şi aşa mai departe. Acum ei
doar au luat-o jos pe Astartea şi au pus-o pe Maria, au făcut-o pe ea regina cerului. Lau luat jos pe Jupiter şi l-au pus
pe Petru. Şi ei au trebuit să aibe o dogmă, ca să facă aceea ei au...
115
Când Acuila şi Priscila s-au întors înapoi, după treisprezece ani de domnie a lui Claudiu, atunci când ei s-au întors
înapoi au găsit biserica lor complet dedată idolatriei, dar a crescut enorm, lucru mare.
116
Ca să aducă aceasta înăuntru, ei trebuie în mod absolut să ia la o parte Biblia. Acum, eu sunt un Irlandez, eu am
ceea ce ei numesc Fapte Ale Credinţei Noastre care aparţine numai unui preot, şi aşa mai departe. Şi stiu aceasta, cu
întrevederi cu preoţi, preotul nu va discuta cu Biblia, Biblia este doar o altă carte pentru el. Când acest Episcop Sheen
de aici a spus, aici cam cu doi ani în urmă, că "Oricine care a încercat să creadă Biblia, a fost ca mersul prin ape
tulburi." Ei nu cred Aceea! Ei au început acolo şi au spus, "Dumnezeu este în biserica Lui, nu în Cuvântul Lui."
117
Acest preot sus aici pe drum, care a venit recent pentru interviu, aici la Inima Sacră, mi-a spus... sau această
biserică sus aici pe drum, am uitat ce este aceasta. Cred că se numeşte Inimă Sacră. El a venit la mine cu privire la
botez, Mary Elizabeth Frazier care a decăzut şi s-a întors să fie o Catolică. El a spus, "Tu ai botezat-o?"
Am spus, "Da."
A spus, "Cum ai botezat-o?"
Am spus, "În botezul Creştin."
A spus, "În ce fel vrei să spui?"
Am spus, "Există numai un singur botez Creştin."
A spus, "Ce vrei să spui, prin scufundare?"
Am spus, "Da, domnule."
118
A spus, "Atunci tu ai scufundat-o în numele 'Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt'?"
119
Am spus, "Acela nu este botezul Creştin." Am spus, "Botezul Creştin este scufundarea în Numele Domnului Isus
Cristos."
120
El a notat aceasta. A spus, "Vei face acest jurământ, de asemenea, sau această declaraţie episcopului?"
121
Am spus, "Dacă el nu poate crede cuvântul meu, să rămână fără." Am spus, "Eu nu jur pe nimic." Vedeţi? Şi el a
spus... Şi eu am spus, "Nu ca să fiu arogant, domnule, dar eu ştiu că Biblia a spus, ,Să nu juraţi pe ceruri sau pe
pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui,' şi aşa mai departe. Noi nu ar trebui să facem aceea."
122
A spus, "Ciudat, biserica Catolică obişnuia să boteze aşa."
Am spus, "Când? Când?" Vedeţi? Dar ei spun că ei au făcut-o.
123
Pentru că, sincer, ei erau, şi noi eram toţi una la început, şi aceasta... originea-originea vine de la Cincizecime.
Acela este începutul primei biserici oriunde, despre care oricine poate vorbi. Biserica Creştină a început la
Cincizecime, cu o experienţă penticostală, oameni penticostali, botez penticostal. Toate vin de la biserica originală de
la Cincizecime.
124
Acum, observaţi. Acum, noi aflăm atunci că ei au trebuit să se îndepărteze de la învăţătura Bibliei ca să aibă
aceste lucruri pentru a-i mulţumi pe împăraţi şi aşa mai departe, să aducă înăuntru păgâni.
125
Acum, priviţi. Petru a fost un Iudeu. Aşa este? V-aţi putea imagina pe Sfântul Petru adoptând ideea punerii
idolilor întro biserică, un Iudeu căruia i-a fost interzis chiar să privească în jur la un idol? Vi l-aţi putea imagina
făcând un lucru ca acela? Nu Petru! Vi l-aţi putea imagina să spună, "Toate scrierile mele în urmă acolo la început
erau toate greşite, eu doar le voi arunca jos acum. Voi trăi ca un duh în această biserică Romană, şi eu voi adopta..."?
126
Bine, ar fi un om schimbat. Prin urmare, pentru a face aceea, ei au trebuit să înceapă o dogmă că "Petru a fost
îngropat în biserică şi a lăsat toate Poruncile la ei, şi ei au fost biserica Catolică originală." Ei nu sunt! Nu există nici o
Scriptură, nu există nici o istorie nici nimic să dovedească lucrul acesta; nici un lucru. Ei nu au fost.
127
Şi acel preot păgân al primei biserici Romane este chiar exact ca cel de astăzi. Ei cred că acea pâine este trupul lui
Cristos, că cumva Cristos coboară şi sare în acea bucată de pâine care zace pe altar (pe care şoarecii o vor căra peste
noapte). Vedeţi? Cred... Şi acela-i motivul că Catolicul crede că trebuie să mergi la biserică să te închini, pentru că
"Dumnezeu este biserica lor." Acela-i motivul că ei se închină şi îşi fac cruce, în jurul bisericii, pentru că "Acea
bucată de pâine este Dumnezeu." Nu este nimic altceva decât o reprezentare a unui zeu-soare Baalim, nu există nici o
scriptură pentru aceasta deloc! Da, acea vaflă rotundă zace pe altar.

128

Acum, deci, ei nu au acceptat învăţătura Creştină care... Irineu, Policarp, şi acei fraţi de odinioară, Pavel. Noi
aflăm, că cel mai bătrân ucenic a fost ... a trăit cel mai mult, a fost Ioan. El a fost exilat timp de trei ani, afară în
Patmos, pentru că el avea o şcoală. El transmitea sau aşeza Cuvântul lui Dumnezeu, punându-L împreună, Epistolele
împreună. L-au găsit pe el şi pe studenţii lui făcând aceasta, şi l-au excomunicat timp de trei ani (după moartea
împăratului a fost adus înapoi), şi atunci a scris Cartea Apocalipsei.
129
Şi să vorbeşti despre "Dumnezeu în biserica Lui sau Dumnezeu în Cuvântul Lui?" Biblia a spus că Cuvântul este
Dumnezeu.
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi, ...
130
Pe lângă asta, orice învăţătură a oricărei biserici, fie ea Baptistă, Prezbiteriană, Metodistă, Penticostală, sau orice
ar putea fi, care nu stă literă cu literă cu această Biblie, este greşită! Căci Ioan a spus pe Insula Patmos, Duhul Sfânt,
sau Cristos vorbindu-i, a spus aceasta, "Dacă scoate cineva ceva din Aceasta sau adaugă ceva la Aceasta..." Astfel
cum veţi adăuga voi aceste simboluri păgâne de închinare la idoli, făcând trei dumnezei din Unul, şi toate aceste alte
treburi păgâne pe care biserica primară niciodată nu a învăţat lucrul acesta şi era împotriva acestuia?
131
Consiliul de la Niceea, dacă El era trei substanţe sau o substanţă, marea dezbatere, acei martiri au venit sus acolo,
unii din ei cu-cu... Un ins, episcopul, predicatori penticostali, pentru punerea mâinilor peste bolnavi, i-au pus o tijă
fierbinte prin braţe şi i-au tras braţele la spate în felul acesta. Alţii, stând, unde ei iau o sabie şi îi scot ochii afară,
arătau ca un grup de martiri care stăteau pentru acest Cuvânt! Aleluia! Ei şi-au amestecat sângele cu profeţii din
vechime. Acest Cuvânt, frate, Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu.
132
Când aceşti păgâni au fost convertiţi, ei au adus înăuntru aceste simboluri în Creştinătate. Ei nu mai pot folosi
Biblia, pentru că Biblia demaschează aceasta. Şi ei îţi vor spune chiar astăzi că ei nu au... ei nu cred Aceea. Ei spun,
"Este în regulă, dar biserica este Cuvântul suprem."
133
Bine, noi găsim acelaşi lucru în Penticostală. Să nu strigaţi despre "Catolică," când noi suntem la fel de vinovaţi,
cea Metodistă, Baptistă, şi fiecare din ele.
134
Voi Metodiştilor, aşa de sfinţi, atunci de ce l-aţi ucis pe Joseph Smith? Aceasta este America şi un drept la
închinare. Eu nu cred ce a spus Joseph Smith, dar nu aveaţi nici un drept să-l ucideţi, aşa, Mormonul.
135
Voi Baptiştilor, câte aţi muşamalizat voi? Restul din voi?
136
Şi Penticostala, doar tot atât de vinovată ca restul din ele, devine o îngâmfată şi o grămadă de făţărnicie. Şi în loc
de umilinţa şi puterea Duhului, voi aveţi Cuvântul fără Spirit. Şi voi faceţi mai mult rău decât aţi face dacă aţi fi fost la
fel ca restul din ei. Înapoi în ceremoniile lor păgâne cu tot felul de idei trinitariene, şi toate aceste alte lucruri, nu le
puteţi dovedi cu Cuvântul. Cuvântul este contrar la aceasta. Ce păcat, ce păcat!
13
7 Astfel când ei au format prima biserică din Roma, Creştinismul, ei au trebuit să destituie Biblia; şi să ia aceste
ceremonii, ca să facă lucrul acesta, ei trebuiau să aibă vreun fel de bază, astfel au spus, "Petru a fost primul papă al
Romei. Şi el încă rămâne în acel fel," spun ei. Bine, să spunem că el a fost, ar abandona Petru Cuvintele de la
Cincizecime? V-aţi putea imagina un Iudeu să ridice idoli?
138
Şi când eu vă pot dovedi prin Cuvântul scris luat din Biblie, exact zilele şi anii, că Petru niciodată nu a părăsit
Palestina decât o singură dată (şi a mers la Babilon prin Eufrat), niciodată nu a fost în Roma, după Scripturi, AŞA
VORBEŞTE DOMNUL! Este tot o idee păgână.
Acum vom aduce aceea direct afară în Protestantism.
139
Priviţi la Penticostală, fără a lua Cuvântul. Staţi cu acel Cuvânt şi veţi fi întotdeauna în regulă; vă daţi la o parte
de la acel Cuvânt, veţi merge oriunde.
140
Aici cu ceva timp în urmă la o adunare mare cu o şcoală mare Penticostală, o femeie a sărit în sus, vorbind în
limbi, şi a întrerupt chemarea la altar. Şi în acea seară când am venit înapoi, Billy m-a întâlnit afară, a spus, "Şti ce?
Acea femeie a spus că avea un alt mesaj în seara asta care urma să-l dea."
141
Şi am privit la femeie (păr scurt, o rochie pe ea aşa de strâmtă arăta ca turnată în aceasta, stătea sus acolo
aranjându-şi părul, trăgându-şi ciorapii sus), am ştiut că va sări sus. Şi a sărit sus, şi am spus, "Stai jos." Ea doar a
continuat. Am spus, "Tu mă auzi? Stai jos!" Oh, vai.
142
Când am ieşit afară în acea seară, acolo erau patru sau cinci din acei inşi m-au întâmpinat afară acolo cu ea, au
spus, "Tu ai întristat Duhul."
143
Am spus, "Orice duh care-l întristez cu Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie întristat." Am spus, "Nu spune
Biblia că duhul prorocilor este supus prorocului? Dacă ea mărturiseşte, care prorocia este-este... Vorbind în limbi este
prorocie dacă este tălmăcită." Am spus, "Atunci ea să aştepte până termin eu, atunci ea o poate avea."
El a spus, "Dar tu înveţi Cuvântul."
Am spus, "Acela este pe ce stau eu."
144
A spus, "Ea a avut ceva proaspăt şi nou din Cer, ceva diferit de Acela." Dacă aceea nu este înapoi la Catolicismul

Roman eu nu ştiu ce este!
145
Fiecare cuvânt al omului să fie o minciună şi fiecare duh să fie o minciună, şi Cuvântul lui Dumnezeu să fie
Adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este mai întâi!
146
Care este necazul astăzi, ei au aşa de multe descoperiri şi lucruri false. Este că ei se proşternează acolo afară şi îşi
deschid inima la diavoli, în loc să stea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este unde zace necazul, aceea este treaba.
Oameni, oneşti, sinceri, oameni buni, dar tu nu le poţi spune. "Bine, noi credem aceasta, ca oameni Penticostali." "Noi
credem aceasta, ca oameni Baptişti."
147
Eu Îl cred pe Acesta pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu! Îl provoc pe oricine să mă corecteze în Acesta.
Vedeţi? Aşa este. Acesta este Cuvântul! Staţi cu Acesta, Acesta este adevărat!
148
Astfel ei au format prima biserică, prima biserică Romano Catolică. Şi în loc să-l numească pe... el episcop, care
l-au numit întotdeauna, acum ei îl numesc "Tată." Ei încă o fac. Şi ei spun aici, "Tu trebuie să admiţi aceasta, că
această vaflă este Trupul lui Cristos. Şi, până în prezent, preotul este un zeu, pentru că Dumnezeu este obligat să
asculte glasul preotului care schimbă această vaflă în Trupul literal al lui Cristos." Şi apoi oameni deştepţi lasă ca
aceasta să li se vâre pe gâtul lor în jos! Oh, vai! Oh, cum...
149
Dar adevăraţii închinători, adevăraţii episcopi, au stat cu Cuvântul. Au stat chiar acolo în acel Consiliu de la
Niceea, au susţinut acel Cuvânt chiar acolo. Da, domnule. Ei au intrat ca martiri, toate celelalte, dar ei au stat cu acel
Cuvânt. Ei nu au vrut nici o idolatrie deloc.
150
Şi vreau ca cineva să-mi arate unde Sfântul Patrick a fost vreodată un Romano Catolic. Nu există un astfel de
lucru! El a protestat acea biserică Romană. El era nepotul Sfântului Martin. Eu citeam aici, şi o femeie care a scris o...
Hazeltine, D-na Hazeltine, Fragmente din Consiliul de la Niceea, a spus că s-a dus la fişierul din Oxford să obţină fişa
pentru, să ia din, Viaţa Sfântului Martin, şi acest ins a spus, "Dar el nu a fost canonizat de către Biserica Romană." Cu
siguranţă nu, el a protestat lucrul! Şi la fel a făcut Sfântul Patrick. Oamenii care au stat cu Cuvântul lui Dumnezeu şiau zidit şcolile lor, s-au îndepărtat de la acel fel de lucruri.
151
Acum, noi aflăm, la fel este astăzi. Biserica Romană continuă drept înainte cu acelaşi biscuite rotund al lor,
crezând că Cristos vine jos şi sare înăuntru. Şi, ascultaţi, voi ştiţi că preotul bea vinul? (Pe când, ei trebuie să-l ia unii
cu ceilalţi, "Ei au trecut paharul de la unul la altul.") Dar, în forma păgână, preotul bea vinul. Vedeţi? Voi încă... Este
totul păgân! Chiar exact. Lor nu le pasă.
152
Ei îţi spun, "Eu nu voi vorbi cu tine despre nici o Biblie." Acel slujitor, sau preot, mi-a spus mie acolo sus, a spus,
"D-le Branham, tu încerci să vorbeşti despre o Biblie, eu vorbesc despre o biserică."
Am spus, "Dumnezeu este Cuvântul!" Exact. Acum, bine.
153
Aflăm în aceasta, până în ziua de azi, asta-i de ce biserica Romano Catolică trebuie să meargă la biserică ca să se
închine. Ei sunt învăţaţi că "Dumnezeu este în această vaflă rotundă, Ostia în tabernacol." Vedeţi? Nu puteţi vedea că
aceea este păgân? Sigur, este.
154
Nu puteţi vedea că oamenii care vor adopta orice-orice contrar cu acest Cuvânt este acelaşi grup? Nu a numit
Biblia, în Apocalipsa 17, biserica Catolică "o curvă"? Nu i-a numit Aceasta pe Protestanţi mama a... că ea era "mama
curvelor"? Acelaşi lucru! Ea a dat doctrine din cupa ei de spurcăciunea urâciunii curviilor ei, gunoi şi murdărie,
născocirea omului simplu, în loc de Cuvântul viului Dumnezeu care este adevărat şi pur.
"O Dumnezeule, ai milă de noi," este rugăciunea mea.
155
Irineu a spus, am scris aici o notiţă ce a spus el, a spus, "Cuvântul lui Dumnezeu este ca o grămadă frumoasă de
giuvaiere mari frumoase care au fost puse afară ca să facă o statuie a unui mare, Împărat puternic. Dar," a spus,
"crezuri, dogme, denominaţiuni, iau acele giuvaiere frumoase şi fac forma unui câine din aceasta, şi înşeală pe
neştiutorul Cuvântului. Aceasta fac ei ca să corupă căile lui Dumnezeu şi să aducă o ocară asupra Acestuia." Aleluia!
156
Când încercaţi să faceţi ca Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ca să se potrivească organizaţiei voastre, voi
luaţi afară giuvaierele de pe Trupul marelui Împărat şi faceţi un chip de câine, sau o vulpe, sau un porc, sau ceva, din
aceasta. Şi înşelaţi pe neştiutorul Cuvântului.
157
Aleluia! Există câţiva care au Duhul lui Dumnezeu, care stau pentru Cuvântul întrupat. (Dumnezeule, înmulţeşte
rândurile noastre.) Cuvântul, nimic decât Cuvântul! Luaţi acel Cuvânt unde Isus a spus acolo, "Toate cerurile şi
pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece."
158
Unde Acesta spune, "Botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos"; ei fac "Tată, Fiu, Duh Sfânt," trei dumnezei din
Acesta. Ei iau tot felul de dogme, şi născocesc tot felul de lucruri, şi stropire în loc de scufundare. Totul! Fac un fel de
bălăceală făcută de om din aceasta, în loc să pună aceasta în Giuvaier, în marele Împărat, Cristos.
Oh, Aleluia! Acela este Dumnezeu întrupat, Cristos!
159
Ei corup căile lui Dumnezeu. Lasă oamenii să vină în biserică, femei cu părul scurtat, purtând machiaj, cu rochii
care arată scandalos. Bărbaţi atât de efeminaţi, lasă ca o femeie săi conducă în jur de ureche. Vin la biserică, şi joacă
bunco şi bingo, şi tot felul de lucruri de corupţie. Şi predicatorii şi aşa mai departe afară pe plaje, cu femei goale
îmbrăcate în costume de baie şi merg să înoate, fumează ţigări, şi se numesc "slujitori ai lui Dumnezeu"; când acest

templu este un templu sfânt dedicat lui Dumnezeu, nu la murdăria lumii. Este adevărat. Dar ei au luat giuvaierele lui
Dumnezeu şi au făcut un porc din acestea, sau o vulpe, sau un câine, sau un dihor, sau ceva, şi o îndeasă neînvăţatului,
neştiutorului.
160
Îţi mulţumesc, Doc. Aveam una aici dar nu m-am gândit să o folosesc, o batistă.
Da, asta-i ce fac ei. Irineu a avut aşa-aşa dreptate.
161
Ce gândeşte Dumnezeu despre toată aceasta? Este chiar ca ce au încercat ei să spună, "Oh, nu contează pentru
El"? Contează pentru El! Contează.
162
De ce i-a spus El lui Ieremia lucrurile care le-a făcut El atunci? De ce a spus El aceea? Aceasta contează.
Dumnezeu are o cale.
163
Ce-i dacă Moise ar fi spus, "Îmi dau jos pălăria în loc de încălţăminte"? El nu ar fi văzut niciodată viziunea. Voi
trebuie să veniţi pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu are o cale.
164
Este aşa de mult ce am putea spune. Să întoarcem doar la o Scriptură aici. Eu o am, multe din ele scrise. Să
întoarcem la Numeri 25, doar un minut. Numeri 25, să vedem dacă aceastaaceasta contează ceva pentru Dumnezeu,
sau nu. Să vedem dacă contează, dacă aceste crezuri, dogme (şi aşa mai departe) contează. "El este un Dumnezeu bun,
El doar trece cu vederea peste întregul lucru." El nu o face! El aşează o linie şi trage un fir cu plumb, şi voi trebuie să
veniţi la Aceasta.
Şi Israel locuia în Sitim, şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
(Ascultaţi!)
Şi ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor: şi poporul a mâncat, şi s-a închinat până la pământ înaintea
dumnezeilor lor.
Şi Israel s-a alipit de Baal-peor: şi DOMNUL s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. (Nu-i de mirare că El a spus
"Nu te ruga pentru acel fel de oameni"! Ha?)
Şi DOMNUL a zis lui Moise, Strânge pe toate căpeteniile poporului, şi spânzură-i înaintea DOMNULUI în faţa
soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a DOMNULUI.
Şi Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare dintre voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care... s-au alipit de Baal.
165
"Ucideţi pe fiecare din ei! " Dumnezeu vrea să fie Dumnezeu, şi dacă El nu este Dumnezeu El nu va fi pe locul
doi. El nu trebuie să-l lase pe Baal (şi vreo dogmă făcută de om, şi vreo teorie a vreunui om, sau vreo idee a unui crez,
sau vreo idee a unei-a unei denominaţiuni) să stea în calea Lui, El este Dumnezeu şi El este în stare ca din aceste
pietre să ridice copii lui Abraham. El nu trebuie să aibă denominaţiunile voastre. El nu trebuie să aibă societăţile
voastre mari şi şcolile voastre şi lucruri. El ia ce poate El lua în mâna Lui, care este nimic, suflă suflarea de Viaţă în
acesta şi devine ceva care Îl va sluji. Asta-i ce îl face pe El Dumnezeu. Cu certitudine, contează la Dumnezeu.
Voi spuneţi, "Nu contează." Ba contează! Desigur, contează.
166
Papa Leo cel Mare, el a domnit din 440 până în 461. Oh, el se gândea că făcea exact ce era bine, a venit în
biserică... Înainte de el a fost Victor, şi el a fost un şobolan, de asemenea. Şi el a venit acolo, şi cum a pus Creştinii la
moarte şi toate celelalte.
167
Şi atunci cine a început toată aceasta, punând aceasta crimă "legalizată"? Voi ştiţi cine a fost acesta? Sfântul
Augustin din Hippo, aceea este exact cine a făcut-o.
168
Sfântul Augustin a avut o ocazie odată, aşa spune istoria, să devină un om mare şi să fie umplut cu Duhul Sfânt.
El stătea în spatele curţii acolo, în Lion, Franţa, la acea mare şcoală unde Irineu a învăţat, şi ei şi Sfântul Martin. El
stătea în curtea acestei şcoli şi Duhul Sfânt a venit la el, dar el a refuzat să-L accepte.
169
Atunci ce a devenit el? De două ori mai mult un copil al iadului decât era el la început, s-a dus direct la Hippo,
Africa, acolo şi-a stabilit şcoala lui. Şi a fost...
"Arată-mi!"
170
Eu vă pot duce la istorie. El a fost cel care a autorizat cu cuvântul lui, că, "Era în regulă să pună la moarte orice
eretic care nu ar fi fost de acord cu dogmele bisericii Romane," Sfântul Augustin din Hippo. Este un cercetător al
Bibliei aici, sau cineva care a citit istorie, ştie că aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus?
Da, vedeţi? Sigur ei sunt. Sfântul Augustin din Hippo, el a fost cel care a dat verdictul că „Era în regulă a ucide
eretici care nu erau de acord cu biserica Romană." Autorizând acele doctrine pagâne, de a se depărta de la Biblie, şi de
a stabili o închinare la zeul-fiu. Ştiţi motivul de ce Creştinismul este...
171
Ştiţi de unde aveţi Crăciunul? Cristos a fost născut în Aprilie, dar ce au făcut ei? Sistemul solar încetineşte acum
în timp ce se îndepărtează, fiecare zi devenind puţin mai lungă, sau puţin mai scurtă, şi puţin mai scurtă, şi din
douăzeci până în douăzeci şi cinci este când zeul-soare a avut ziua lui de naştere. Este vorba cam de cinci zile acolo,
atunci este când au avut ei circul Roman la acel timp, celebrarea zilei de naştere a zeului-soare la acel timp. Şi acum
vedeţi ce aveţi acum? "Ei spuneau să-l facă pe 'zeul-soare,' să-l luăm 'Fiul lui Dumnezeu."' Şi întregul lucru este păgân
în primul rând! Şi lumea pe străzi cu pantofi cu tocuri înalte, şi unduindu-se în sus şi în jos pe străzi, şi alergând prin

magazine.
172
Şi aici zilele trecute soţia îmi spunea, "Cineva a spus, 'Nu ştiu ce să-i iau la tati.' A spus, ,Fratele îi va lua un litru
de whiskey, şi celălalt a spus că-i va lua ceva şampanie.' Şi unul a spus, 'Ei bine, eu îi voi lua un-un set de poker."'
Sărbătorire de Crăciun, păgân, închinare la diavol! În regulă.
173
Dar Augustin a autorizat aceasta. Dacă vreţi să vă referiţi la aceasta în a lui Schmucker, scrierea lui Schmucker,
S-c-hm-u-c-k-e-r-s, Reformarea Glorioasă a lui Schmucker, iată ce a declarat, că, "De la timpul în care Sfântul
Augustin din Hippo a emis acest verdict la biserica Catolică, a deschis uşile larg deschise pentru ei să ucidă tot ce
vroiau atunci, care negau acea biserică păgână. Şi de la timpul Sfântului Augustin, cam trei sute de ani după Cristos,
până în 1850, marele masacru din Irlanda, acolo au fost optzeci şi şase de milioane de Protestanţi ucişi de biserica
Catolică. Aceasta este în martirologia Romană, 'Optzeci şi şase de milioane."' Acum discutaţi cu istoricul, el este cel
care a spus aşa. Eu dor repet cuvântul lui. "Toţi care nu au fost de acord cu dogma Catolică!"
174
Nu catolic, cuvântul catolic, ei nu ei nu merită acel nume. Ei sunt păgâni Romani.
175
Nu acei oameni preţioşi. Există zeci de mii din acei oameni acolo afară, doar la fel de sinceri ca acei... cum este
oricare alt idolatru. Ei cred că se închină lui Dumnezeu, când (înapoi la Cuvânt) ei se află într-un idol cu idoli peste
tot. Vedeţi!
176
Bine, a fost o dog-... dogmă, dogme Romane. Şi, ascultaţi, vreau să declar ceva aici. Am trecut de aceea.
177
În anul 1640, în anul 1640, când a fost măcelul Irlandei, sub juristicţia Romană şi a preoţilor, o sută de mii din
convertiţii Sfântului Patrick au fost ucişi. Dacă Sfântul Patrick a fost un Romano Catolic, atunci de ce şi-au ucis ei
oamenii lor? Aceia erau muncitori în fabrici, şi de toate. Aşa este. "O sută de mii," în martirologie, "pe care i-au
omorât pentru că nu au fost de acord cu învăţătura."
178
Eu am fost la câteva din bisericile Sfântului Patrick în Irlanda de Nord. Da, domnule. Am avut privilegiul să văd
aceea. Era doar o veche carcasă mare. Ei nu aveau acei idoli ridicaţi, şi vărsând lucruri pe picioarele lor, şi să plătească
acei oameni ca să vină înapoi şi să intre în acel idol. "Maria, ave, Maria, şi mama lui Dumnezeu," acelaşi lucru cum lau făcut pentru Astarte (făcând vrăji), duhului Mariei.
179
Doar acum doi sau trei ani în urmă biserica Catolică a început o dogmă nouă că "Maria a înviat din morţi şi s-a
dus în Cer." Câţi vă amintiţi asta? Oh, voi toţi, sigur, ziarele erau pline de aceasta. Dogme! Este edificată pe dogme, şi
nici un strop de Adevăr nicăieri.
180
Acum, voi Protestanţilor sunteţi exact la fel de rău, care refuzaţi să luaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Este dogma
bisericii Protestante la fel cum este dogma bisericii Catolice, şi noi suntem întru totul greşiţi până când nu ne
întoarcem la Cuvântul viului Dumnezeu! Exact.
181
Voi Adunările lui Dumnezeu, voi Foursquare, voi unitarienii Penticostali, trinitarienii, sau orice aţi putea fi, veniţi
înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Terminaţi cu aceşti idoli denominaţionali de aici, sfinxi denominaţionali. Ei îşi fac
vrăji (duhul divolului) în aceşti idoli denominaţionali. Ştiţi lucrul acesta? Denominaţiune este "un idol"!
Voi spuneţi, "Eşti tu un Creştin?"
"Sunt Prezbiterian."
"Eşti tu un Creştin?"
"Sunt un Metodist."
"Eşti tu un Creştin?"
"Sunt Penticostal."
182
Aceea nu înseamnă mai mult decât că eşti tu un "porc" sau un "câine" sau un "sconcs," nu are nimic mai mult de a
face cu Aceasta. Aşa este. Ceea ce avem nevoie noi astăzi este: înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu!
183
Acum, dintre aceşti negustori şi oameni preţioşi în Nordul Irlandei, dacă Sfântul Patrick... unde se aflau toate
şcolile lui. Voi ştiţi, că numele lui nu era Patrick? Numele lui a fost Succat. El a fost răpit când era un băieţel; surorile
lui au fost ucise. Şi el s-a întors înapoi, pentru că el dresa câini ca să urmărească porci şi aşa mai departe, astfel el-elel-el a făcut, când el a făcut aceea, atunci ei... el a găsit drumul lui înapoi acasă la tatăl şi mama lui. Şi a început o
şcoală. Şi şcoala în Nordul Irlandei nu a acceptat niciodată papa ca vicar suprem al lui Dumnezeu, ei nu au crezut
aceasta. Ei au stat cu Cuvântul. Dumnezeu să binecuvânteze acel sfânt binecuvântat, Sfântul Patrick, om mare.
184
Şi îi auziţi pe ei spunând că "Sfântul Patrick a alungat toţi şerpii din Irlanda." Citiţi istoria şi vedeţi ce a fost.
Sfântul Patrick a crezut în vorbirea în limbi. Sfântul Patrick a crezut în a apuca şerpi sau a bea lucruri de moarte; şi
când el a putut să apuce un şarpe şi să-l arunce afară din calea lui, ei au spus, "El a alungat şerpii afară din Irlanda." A
fost pentru că el a crezut în a apuca şerpi, şi nimic nu îi va vătăma. Da, oh, sigur.
185
Ei nu au avut acele... aceste altare imense. Şi ce ar-ce ar face un sfânt... Ce ar face Irineu astăzi? Ce ar face
Sfântul Patrick astăzi, să vadă sutele de miliarde de dolari puşi în Catolicismul Roman, ca să construiască biserici mari
şi statui de un milion de dolari şi de toate întocmai cum fac Protestanţii?
186
Am făcut o afirmaţie zilele trecute şi aceasta i-a încurcat pe toţi, acela-i motivul pentru care eu ţin această bandă.

Tu doar îi laşi în pace, orbul conduce orbul, lăsaţi-i să cadă în şanţ. Este singurul lucru pe care îl poţi face, vedeţi.
Când le-am spus despre chemările la altar, nu a existat un astfel de lucru în Biblie ca "chemări la altar."
187
[Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... a sfinţeniei Sale. Prin a ne smeri la moartea Lui, recunoscându-ne nimic, atunci
Duhul Sfânt vine înăuntru şi ne ridică sus. Şi noi nu ne încredem în noi înşine, căci noi nu putem face nimic, dar cu El
noi putem face toate lucrurile.
188
Noi, în chipul Său, o imagine vie a unui Dumnezeu viu. Ce faceţi voi... Când voi vă predaţi lui Dumnezeu şi
Dumnezeu vine înlăuntrul vostru, ce vă face aceasta pe voi? O imagine vie a lui Dumnezeu. Nu o statuie moartă pusă
în colţ; nu o denominaţiune în sediul central la Washington, în-în-în Confederaţia Bisericilor; nu, aceea este o statuie
moartă, o statuie moartă şi un crez mort. Ci o imagine vie în persoană!
189
Cineva învăţa zilele trecute, sau avea o mică notă, şi cineva a spus că, "Dacă un bărbat nu a fost mântuit, şi...
Dacă un bărbat a fost mântuit şi soţia lui nu a fost mântuită, vor merge ei în Răpire? Femeia nu ar putea merge în
Răpire, acolo nu ar fi un astfel de lucru ca o femeie să meargă în Răpire pentru că ei sunt una." Absurd! Isus a spus,
"Vor fi doi într-un pat, şi Eu voi lua unul şi voi lăsa unul." Este o chestiune individuală între tine şi Dumnezeu,
predând trupul tău; fie că mama, tata, copii, orice altceva primeşti Aceasta sau nu. Amin!
190
O Dumnezeule! Această lume coruptibilă, spurcată, murdară; aceste numite biserici spurcate, murdare, aşa numite
biserici; aceste organizaţii spurcate, murdare; aceste crezuri spurcate, murdare care sunt împotriva Cuvântului lui
Dumnezeu. O Dumnezeule, adu o persoană mică umilă pe undeva şi curăţeşte-i, şi înalţă-i în locurile Cereşti şi aratăTe, Atotputernicule Dumnezeu. Amin. Ce lucru coruptibil a ajuns să fie!
191
Noi suntem făcuţi părtaşi ai sfinţeniei Sale. Noi, după chipul Său, noi suntem imagini vii ale unui Dumnezeu viu.
Atunci, morţi faţă de sine, înviaţi cu El, (acum ascultaţi, ascultaţi la aceasta), Cuvântul Lui făcut trup din nou în noi.
(Oh, Frate Neville!) Priviţi! Ce este aceasta? Nu dumnezeul mitic, imaginar şezând acolo afară, ci Dumnezeul cel viu.
Ce este Dumnezeul cel viu? Cuvântul în voi făcându-Se real. Pfiu! Slavă lui Dumnezeu! Oh, eu ştiu că voi vă gândiţi
că eu sunt un holy-roller, poate că sunt. Dar, oh, frate, o vedeţi voi? A triumfat asupra fiecărei denominaţiuni, a
triumfat asupra la tot păgânismul, un Dumnezeu viu manifestat într-un templu viu, şi Cuvântul lui Dumnezeu ( care
este Dumnezeu) este făcut trup în voi. De ce? Voi sunteţi aşezaţi în locurile Cereşti, aţi triumfat asupra tuturor
lucrurilor, în Cristos Isus. Amin!
Oh, mie chiar îmi place Aceasta. Trebuie să sar peste ceva şi să continui.
192
Acum, ascultaţi. Atunci cel mai neînsemnat dintre credincioşii Lui, indiferent de cât-cât de mult, sau cine-cine,
mic, sau orice eşti tu, cel mai neînsemnat dintre credincioşii Lui (în El) are tot răul sub ei. Vedeţi? Priviţi! Cristos este
Capul Trupului. Aşa este? Ei bine, oriunde este Capul trupul este cu Acesta. Slavă! Unde merge capul meu acesta ia
trupul meu cu el. Şi unde este Isus, Biserica este cu El. Amin! El nu iasă din Cuvântul Său; El stă în Cuvântul Său,
veghează asupra Acestuia, să Îl manifesteze. Biserica Lui este cu El.
193
Şi, priviţi, voi spuneţi, "Dar, Frate Branham, eu sunt cel mai neînsemnat." Acela este talpa picioarelor Lui. Dar,
amintiţi-vă, El a triumfat cu tine, a triumfat cu tine asupra fiecărei părticele din acesta, chiar dacă tu eşti talpa
picioarelor Lui. Fiecare boală, fiecare diavol, fiecare putere, chiar însăşi moartea, este sub picioarele tale, sub tine.
Slavă! Nu mă simt că eram de cincizeci şi doi de ani în această dimineaţă. Acesta este Adevărul. Dacă reuşesc măcar
să fac ca această biserică să vadă lucrul acesta, frate, noi vom fi o biserică triumfătoare. Credincioşi în El, tot răul sub
El. Oh, slavă!
194
Eu am să cercetez puţin, voi începe din nou data viitoare.
195
Ascultaţi, ascultaţi la aceasta. Voi ziceţi, "Frate Branham, eu nu am nici o putere." Nici eu nu am. Eu nu am nici o
putere. "Bine, Frate Branham, eu sunt un slăbănog." Şi eu la fel. Dar eu nu depind de tăria mea, nu este tăria mea. Eu
depind de autoritatea mea, vedeţi, autoritatea mea dată mie. Nu sunt eu tare, eu nu sunt tare. El este tare, şi eu-eu sunt
al Lui.
196
Aici, ca aceasta, să spunem de exemplu, aici se face trafic venind în jos pe stradă, pe Fourth şi Broadway în
Louisville, "zuum, zuum, zuum, zuum," doar cât de rapizi pot ei, şaizeci de mile pe oră de-a lungul străzii, fiecare
grăbindu-se, se înbulzeşte, se agită. Un om mic iasă afară acolo, îşi ridică mâna, şi, frate, frânele patinează. Bine, acel
om mic nu are destulă putere să oprească una din acele maşini, dar el are autoritate. (Slavă!) Nu este puterea lui. Ei
bine, dacă una din acele maşini l-ar lovi, l-ar demola. Dar să-şi ridice el mâna! De ce? Şoferii maşinii recunosc acea
uniformă.
197
Oh, frate, ei recunosc acea uniformă, frânele alunecă. De ce? Privesc la autoritatea lui. Privesc la ce este în spatele
lui. Întregul sistem al oraşului este în spatele lui. Punerea în aplicare a legii oraşului este în spatele lui. Acea uniformă
reprezintă lucrul acela. El este diferit, da, domnule, pentru că el este un poliţist.
198
El strigă, "Stop!" Ei bine, una din acele maşini se duce "zuum," şi doar îl ia aşa. Dar ei mai bine să nu încerce
aceasta, priviţi la ce este în spatele lui. Ei vor scârţâi frânele şi patinează. El nici măcar nu trebuie să spună vreun
lucru, doar îşi ridică mâna. Aceea o face, sigur. Autoritatea lui vine de la aplicarea legii, este toată în spatele lui. El
însuşi, este slab, dar ce este în spatele lui? Aceea-i ce începe... ţinuta lui, el este tot îmbrăcat într-o uniformă.
199
Asta-i ce... nu idolul, dar cum ar trebui să fie îmbrăcată persoana. Să ne punem pe noi toată armura lui Dumnezeu,

amin, coiful mântuirii, acest scut mare (de mărimea unei uşi) al credinţei. Oh, frate. Nu este ceea ce este el, dar ce
reprezintă el.
200
Aceea este ce poliţistul... nu este acel om mic care stă acolo, el este doar un om obişnuit, dar ceea ce reprezintă el!
201
Armura noastră este Isus Cristos. Da, domnule. Toţi diavolii patinează frânele lor când ei văd Aceea. Când văd ei
acea armură completă a lui Dumnezeu, adevăratul botez cu Duhul Sfânt, amin, care L-au văzut venind drept de la
Tronul lui Dumnezeu, îmbrăcat în armura completă a învierii Lui. Amin.
202
Nu că tu eşti tare, tu nu eşti nimic, dar ceea ce este în spatele tău. De ce? Tu eşti mort. Te-ai înrolat la armată, teai înrolat la forţele de poliţie, tu vei ţine legea şi controlul acestor diavoli. Aşa este, tu eşti în forţele de poliţie, întregul
lucru este în spatele tău. Vedeţi, tu eşti considerat mort, tu nu eşti nimic, nu ai putea opri nimic. Dar autoritatea ta care
ţi-a fost dată, pentru că tu eşti înălţat şi stai în locurile Cereşti în Isus Cristos, diavolul recunoaşte lucrul acela. Totul
îşi patinează frânele când acele mâini se ridică.
203
Sfântul Martin, odată într-un tribunal... Era un om jos acolo sfâşiat (un diavol), el muşca bucăţi mari din oameni
în acel fel, şi oamenii fugeau, el încerca să-i omoare. A tras o mână bună... avea colţi imenşi, dinţi, el smulgea
muşcături mari de carne în acel fel în timp ce hărţuia în jur.
204
[Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... în închinători. Şi în zilele care le-a văzut înainte, şi a ştiut că va fi aşa, când El
Însuşi va fi dat afară din biserica Sa Proprie, biserica Laodiceană. El a spus, "Iată, Eu stau la uşă şi bat." Acea
organizaţie L-a dat afară, şi ei au făcut-o astăzi, dar El stă la uşă să bată.
205
O Dumnezeule, fie ca membri Trupului Său să realizeze astăzi că noi suntem în Biserica triumfătoare. Noi
suntem-noi suntem în Cristos. Noi suntem aşezaţi deasupra tuturor acestor lucruri ale lumii.
206
De ce ar vrea femeile noastre să-şi taie părul? Dumnezeule, aceasta arată că ceva este greşit. De ce ar vrea ele să
se expună în lucruri cu aspect sexy? De ce ar avea oamenii noştri foame în inimile lor să audă un-un tip ca Elvis
Presley sausau vreunul din aceşti Rickişi, sau aşa mai departe, stau sus acolo cu o chitară veche şi acea muzică
stridentă şi le fac pe fetele noastre tinere să se legene şi să-şi smulgă lenjeria lor de corp, şi lucruri? Dumnezeule, şi
apoi acel băiat pretinde a fi Penticostal! O Dumnezeule, ce este... Priviţi la acest Pat Boone care pretinde că aparţine
Bisericii lui Cristos şi toate aceste lucruri vulgare, murdare... O Dumnezeule, numindu-se "de la Biserica lui Cristos."
207
Dumnezeule, noi realizăm că insigna autorităţii nu este un nume al unei denominaţiuni, dar este puterea-puterea
învierii lui Cristos în viaţa fiecărei persoane. Dumnezeule, fie ca aceşti oameni de aici în această dimineaţă să se
străduiască să intre în Aceea. Şi dacă se iveşte prilejul ca această bandă să iasă afară vreodată prin ţară unde sunt
oameni, Doamne, fă-i să ştie că nu a fost spus să fie cu răutate, căci aş fi greşit eu însumi, dar pentru ca Biserica să
poată să fie triumfătoare şi să-şi dea seama de locul ei. Ca ei să vadă unde toţi aceşti idoli... Unde biserica Catolică a
ieşit afară clar şi au făcut-o "un idol," Protestanţii o fac "o organizaţie," şi este tot la fel de rău; tăgăduind Cuvântul,
"Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea." O Dumnezeule, cât de adevărat este Cuvântul Tău, fiecare
Cuvânt!
208
Acum ne rugăm, Tată, ca tu să ne ierţi de păcatele noastre, şi fie ca acest Mesaj să pătrundă adânc în inimile
noastre. Şi fie ca oamenii... Fie ca această biserică, în timp ce acest tabernacol mic acum este în proces de construcţie
pentru construirea unei biserici, fie ca ei niciodată să nu privească la ceva frumos, dar doar suficient să adăpostească
oamenii. Dumnezeule, fie ca ei niciodată să nu meargă să privească şi să spună, "Noi aparţinem la marele tabernacol
care are cupola mare pe el." Dumnezeule, lasă ca aceasta să fie o carcasă goală. Fie ca ei niciodată să nu piardă din
vedere Obiectivul, despre Isus Cristos. Fie ca El să fie Cel care umple templul lor, şi atunci puterea şi focul Duhului
Sfânt va cădea pe altarul inimilor lor. Acolo-i unde este adevăratul altar, Doamne, este pe inima fiecărei persoane.
209
Mă rog în această dimineaţă ca acest Cuvânt să se aşeze aşa de apăsător pe altarul fiecărei inimi încât ei să nu fie
niciodată în stare să se îndepărteze de la Acesta, ca ei să vină cu mintea sănătoasă şi cu înţelepciune la Evanghelie,
crezând Cuvintele; şi să nu îşi deschidă inima lor la puteri demonice (sau senzaţii, sau chiuituri, sau să sară, sau-sau
vreo manifestare, vreo formă fizică, sau ceva în felul acela), dar la Duhul adevărat, iubitor al lui Cristos, unde El se va
manifesta pe Sine în dragoste şi putere.
210
Acordă aceasta, Doamne. Vindecă bolnavii şi suferinzii. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Că-ntâi El ma iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl iubesc – Ed.]
... Eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
211
Cu capetele noastre aplecate, câţi îşi vor aşeza inimile pe altar şi să îl facă un ogor pentru Dumnezeu, ca El să
poată semăna Cuvântul Său pe altarul inimii voastre, care să producă o viaţă a învierii lui Cristos? Vreţi să vă ridicaţi

mâinile şi să spuneţi, "Dumnezeule, eu doresc aceasta cu toată inima mea"? Dumnezeu să vă binecuvânteze inimile
voastre înfometate, zeci şi zeci.
Las-o acolo, doar las-o acolo,
Du povara ta la Domnul şi las-o acolo;
Dacă ne încredem şi nu ne îndoim niciodată,
El cu siguranţă ne va scoate afară;
Ducem povara noastră la Domnul şi o lăsăm acolo.
212
Chiar în inima voastră, amintiţi-vă Cristos Salvatorul, amintiţi-vă că El a murit pentru voi. Şi dacă tu doar vei
muri faţă de tine însuţi, aceea va goli trupul tău, va goli sufletul tău, va goli inima ta de toate lucrurile din această
lume şi toate plăcerile acesteia, atunci Cristos... tu vei învia cu El.
213
Dacă nu ai fost botezat în Numele lui Isus Cristos, este un bazin plin cu apă aici. Şi, când te ridici afară din acea
apă, te ridici ca să umbli cu Cristos într-o viaţă nouă. Tu eşti mort atunci, tu nu mai eşti... mânia şi totul este dusă. Tu
eşti o creaţie nouă în Cristos. Atunci El te învie prin Duhul Sfânt şi te aşează în locurile Cereşti cu Sine, cu mult
deasupra la toate puterile acestei lumi.
214
Nu contează cât de neînsemnat, dacă eşti o mică spălătoreasă, dacă eşti-dacă eşti doar un frate care nu are a lui...
ştie ABC-ul lui, nu are nici o importanţă cine eşti tu. Tu eşti în Cristos, triumfezi asupra tuturor lucrurilor. Şi
autoritatea ta este peste fiecare demon şi fiecare putere pe care o are diavolul. Tu eşti în Cristos, triumfător.
În timp ce aveţi capetele voastre aplecate:
215
Eu ştiu că este un frate care a venit jos în această dimineaţă, Fratele Slink (Cred că ei l-au chemat "Sink, Jim
Sink"), care cred a fi... Şi fratele nostru aici este recunoscut a fi un învăţător al acestui Cuvânt. Nu-i aşa, Frate Sink?
Noi urmează să pune mâinile peste el în această dimineaţă chiar înainte să ne rugăm pentru bolnavi, pentru a-l ordina
un slujitor (unul din fraţii noştri) să meargă afară la biserici să predice Evanghelia.
216
Frate Jim Sink, vrei să vi aici sus la altar? Vino, Frate Neville. Frate Junie Jackson, eşti aici? Careva din ceilalţi
slujitori ai acestei Credinţe?
217
Fratele Jim Sink aici crede în această Evanghelie pe care noi o predicăm, Fiul lui Dumnezeu, să creadă că El este
cu adevărat Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară. Este aşa, Frate Sink? [Fratele Jim Sink răspunde, "Amin!" – Ed.]
Crezi tu că El a murit şi a înviat din nou a treia zi, a triumfat asupra tuturor lucrurilor, şi şade la dreapta lui Dumnezeu,
în centrul puterii lui Dumnezeu în Înălţime, veşnic viu pentru a face mijlociri pentru noi? ["Amin!"] Crezi tu în
botezul cu apă în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor? ["Amin!"] Crezi tu în botezul cu Duhul Sfânt chiar
cum Dumnezeu Îl va da, cu semne şi minuni să-l însoţească pe credincios? ["Amin!"] El crede asta. Şi eu cred că el
avea o viaţă ireproşabilă înaintea oamenilor. El predică aici la biserică, deseori pentru ei aici, şi eu aflu, ,,un om
minunat al lui Dumnezeu."
218
Acum, către această biserică, există vreun cuvânt aici, vreun om care are un cuvânt împotriva Fratelui Sink?
Spuneţi-l acum sau tăceţi pentru totdeauna. Câţi credeţi căci cu predicarea acestui Mesaj şi a acestui Cuvânt că Fratele
Sink... şi voi credeţi că prin mărturia Duhului Sfânt, că Fratele Sink să fie ordinat şi trimis din această biserică de aici
ca un slujitor al Evangheliei, să proclame aceste Mesaje cum au fost predicate în această dimineaţă, peste tot unde el
poate să meargă în lume unde Domnul îl va trimite? Ridicaţi mâinile şi spuneţi, "Mă voi ruga pentru tine, Frate Sink."
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Să ne aplecăm capetele.
219
Frate Neville, dacă îţi vei pune mâinile peste Fratele Sink în timp ce îţi pui mâna pe Biblie.
220
Tatăl nostru Ceresc, noi îţi aducem Ţie, în această dimineaţă, un om care a fost adus afară din corupţia acestei
lumi, sa recunoscut mort faţă de sine şi a acceptat pe Cristos ca Mântuitor, a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, a
înviat cu făgăduinţa primirii Duhului Sfânt, şi acum în locurile Cereşti, şi simte o chemare în viaţa lui pentru slujire.
221
O Dumnezeule, ca bătrâni ai acestei biserici, ca adunare şi supraveghetori generali şi aşa mai departe, ca să
veghem turma de care Duhul Sfânt ne-a făcut să ne ocupăm, turma şi-a ridicat mâna că ştiind că Fratele Sink, "că el
este un om drept," noi prin urmare ne punem mâinile peste el, atât Fratele Neville cât şi eu, ca bătrâni ai Tăi, şi prin
aceasta ne rugăm rugăciunea de credinţă şi îl ordinăm pe Fratele Jim Sink în lucrarea lui Isus Cristos. Acordă aceasta.
Fie ca el să fie umplut cu puterea lui Dumnezeu. Fie ca el să nu compromită niciodată. Fie ca el să câştige suflete
pentru Tine.
222
Şi, Dumnezeule, ne angajăm loialitatea şi frăţia noastră pentru el, să-l sprijinim oriunde se află, în rugăciune, şi în
ajutor, şi în orice fel putem. Primeşte-l, O Dumnezeule, aşa cum noi ţi-1 prezentăm Ţie. În Numele lui Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin.
223
Cu mâinile tale pe Cuvânt, şi iată Fratele meu Sink, eu te ordinez un frate în Cristos şi în părtăşia noastră, în
Numele lui Isus Cristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. Bine. Şi adunarea a spus, "Amin." [Adunarea spune,
"Amin!" – Ed.] Dumnezeu să te binecuvânteze. Este mult de făcut în Evanghelie, nevoie foarte mare, noi suntem în
spatele tău sută la sută cu tot ce putem face să ajutăm. Dumnezeu să te binecuvânteze.
224
Nu este El minunat a fi un... Oh, vai! Îmi place să văd omul. E în regulă. El este, după cum înţeleg acum, el preia

păstorirea Tabernacolului Sfinţeniei din Utica, Indiana, de care el locuieşte nu departe de acolo.
225
Acum, să vedem. Oh, îi avem pe acei fraţi? Oh, cred că trebuie să ne rugăm pentru bolnavi încă, nu-i aşa? În
regulă, au dat ei... aţi dat ceva cartonaşe de rugăciune? În regulă, să chemăm câteva cartonaşe de rugăciune chiar
repede, doar fiecare să stea liniştit dar un moment. Suntem chiar în întârziere. Îmi puteţi da zece minute? În regulă.
Cartonaşe de rugăciune, oamenii care au rugăciune... De la cât le-aţi dat, unu?
226
În regulă, cartonaşul de rugăciune numărul unu, vrei să vi, numărul doi, numărul trei, numărul patru, numărul
cinci. Cartonaşul de rugăciune numărul unu, doi, trei, patru, cinci, staţi chiar aici, doar cât de repede puteţi acum, dacă
vă puteţi ridica. Dacă nu puteţi, bine, doar anunţaţi-ne, vom veni să vă purtăm. Vom încerca să luăm cât de mulţi
putem. Unu, doi-doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece; şase, şapte, opt, nouă, zece; şi numai doi s-au
ridicat din aceea. Zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cinsprezece. (Hm?) Ei toţi, toate
cartonaşele de rugăciune, mutaţi-vă pe cealaltă parte, veniţi pe această parte aici, pe partea aceasta dacă vreţi.
227
Oh, nu este El minunat? Acum, fiecare doar cât de reverenţi puteţi, aproximativ zece minute acum, doar
aproximativ zece minute. Acum, aceia cu cartonaşe de rugăciune, noi am făcut o declaraţie că "Oamenii pentru care
vor să li se facă rugăciune, să vină cu cartonaşele lor de rugăciune," şi aşa ca noi nu să nu... Vedeţi, ei continuă să vină
înapoi, şi atunci ei încearcă să folosească darurile lui Dumnezeu ca o tablă de Ouija [spiritismTrans.], dar noi nu-noi
nu credem în a face aceea.
228
Noi-noi credem doar în a-l lăsa pe Dumnezeu să-şi facă Lucrarea Sa. Credeţi lucrul acesta? Câţi credeţi acest
Mesaj din această dimineaţă a fi Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Vă mulţumesc.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu Îl cred cu toată inima mea, suflet, şi minte.
229
Acum, se pare că avem aproximativ cincizeci de oameni aici pentru care să ne rugăm, cam aşa ceva. Acum,
ascultaţi. Acum, fiecare din voi sunteţi în Cristos. Voi sunteţi în Cristos Isus, triumfători asupra tuturor bolilor. Voi
toţi care sunteţi în rândul de rugăciune, care sunteţi Creştini, credincioşi născuţi din nou, ridicaţi-vă mâinile. Poziţia
voastră atunci este în Cristos. Voi deja sunteţi triumfători, şi singurul lucru care trebuie să-l faceţi acum este să
acceptaţi şi să credeţi că ce a spus Dumnezeu este Adevărul.
230
Nu aş putea cu greu să iau acel rând pentru discernămât, ar fi prea mult de făcut, ne-ar lua prea mult. Nu ar fi
pentru mine, eu cred că aş putea să stau aici tot restul zilei, eu chiar mă simt bine. Eu chiar mă simt bine. Eu ştiu că
Aceasta este adevărat. Laudă Domnului! Dar acum noi suntem în Cristos, acum noi suntem aşezaţi poziţional în
Cristos. Amin! Oh, vai! Sunt aceste lucruri care v-am învăţat Adevărul? Dacă sunt, atunci El se va produce pe Sine.
Aşa este.
231
Câţi dintre voi oamenii din rândul de rugăciune sunt străini faţă de mine? Cunosc mulţi dintre voi, dar unii dintre
voi sunt străini. Ridicaţi-vă mâna, care ştiţi că nu ştiu nimic ce este în neregulă cu voi, ridicaţi-vă mâna sus; toţi de-a
lungul rândului, aha, bine. Este El Cristos? Credeţi lucrul Acesta? Voi trebuie să aveţi credinţă, trebuie să O credeţi.
Dacă nu credeţi Aceasta, atunci Aceasta nu va funcţiona. Voi trebuie să vă cunoaşteţi poziţia, trebuie să vă cunoaşteţi
locul vostru. Aşa este, Frate West? Aşa este. Să vă cunoaşteţi poziţia, Cristos a promis "Lucrurile pe care Eu le fac le
veţi face şi voi." Credeţi Aceasta cu toată inima voastră.
232
Acel om care stă acolo în spate are ceva în neregulă cu şoldul lui. Crede Aceasta cu toată inima ta. Tu nu poţi
ajunge în rândul de rugăciune, dar tu poţi merge înapoi şi să şezi jos, aceasta va pleca. Şi nu este cancer. Du-te înapoi
şi aşează-te, este totul terminat. Eu nu l-am văzut pe om niciodată în viaţa mea. Dacă noi suntem străini, frate, ridică-ţi
mâna sus. Dacă noi suntem străini... Ce se întâmplă, el este vindecat! Isus Cristos te face bine.
De-a lungul acestui altar, credeţi voi?
233
Cât despre tine? Noi suntem străini, eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Mă crezi a fi slujitorul Lui? Crezi
acest Mesaj pe care îl predic eu? Ce-ar fi dacă ţi-aş spune că problema ta de spate te va părăsi? Crezi Aceasta cu toată
inima ta? Bine, D-le Burkhart, du-te înapoi în Ohio, tu eşti vindecat. Isus Cristos te face bine.
234
Tu nu eşti pentru tine, tu eşti aici pentru altcineva. Este o femeie. Şi ea este din Ohio, de asemenea, aşa este,
numele este Alice McVan. Aşa este. Ea a avut o operaţie. Aşa este. Probleme de stomac şi probleme de femei şi
nervozitate. Aşa este? Doar crede şi ea se va face bine. Mergi înainte şi crede Aceasta cu toată inima ta. Crede Aceasta
cu toată inima ta, ea o va avea.
235
Ce mai faceţi? Eu nu vă cunosc, suntem străini. Aşa este? Tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Crezi că noi am triumfat
în Cristos? Dacă crezi, cu nervozitatea ta şi cu problemele şi lucrurile pe care le ai, atunci, D-na Allen, te poţi întoace
înapoi la casa ta şi să te faci bine.
236
Cred că noi suntem străini, nu-i aşa? Eu nu te-am mai văzut înainte. Aceasta este prima dată când ne-am întâlnit
vreodată, suntem străini unul faţă de celălalt. Mă crezi tu a fi profetul Lui? Crezi tu lucrul acesta? Tu suferi cu o
problemă de rinichi. Este corect, nu-i aşa? Tu nu eşti de aici, eşti de jos din Sud. Tu te rogi pentru copiii tăi
nemântuiţi. Acela este soţul tău în spatele tău. El are un bărbat pe inima lui în această dimineaţă, un prieten pentru
care se roagă. Ascultă, eu văd pe cineva, voi sunteţi-voi sunteţi mama şi tata unui prieten de-al meu. Un om vine aici
sus numit L.C. sau S. T., sau aşa ceva, S. T. sau ceva, care estecare este fiul tău. [Fratele Neville spune, "J. T." – Ed.]
J. T. ... Asta este, S. T. Nu, nu este J. T., eu ştiu. Este un om mic, cu părul negru, l-am văzut stând chiar aici în faţă

unde se află el acum. Întoarce-te acasă, tu ai cererea ta. Du-te înapoi acasă.
237
Este acel om aici în această dimineaţă, un om de jos din Georgia? Da. T.S. Da. Eu niciodată nu i-am văzut pe
mama şi pe tatăl tău în viaţa mea, şi tu şti că este adevărat, dar te-am văzut pe tine aici sus, chiar aici înaintea lor chiar
atunci. Am ştiut că a fost. Tu ai cererea ta, nu te îndoi.
238
Voi credeţi toţi, cu toată inima voastră? Acum, câţi? Fiecare din voi toţi sunteţi în Cristos. Voi spuneţi, "Este
aceea Evanghelia?" Este exact ceea ce a făcut Isus Cristos. Este exact ceea ce au făcut apostolii. Este exact ceea ce
Irineu şi restul din ei au făcut. Este exact.
Credeţi voi Aceasta? Atunci aplecaţi-vă capul.
239
Vino aici, bătrâne. Sunt prea mulţi oameni pentru a trece prin tot rândul în felul acela. Am ales doi sau trei jos
acolo. Vino chiar aici jos. Acest Frate Neville al meu este un om al lui Dumnezeu. Eu cred lucrul acesta.
240
Noi vom trece prin acest rând aici şi ne vom ruga pentru aceşti oameni, punem mâinile peste ei. Voi toţi credeţi că
ei se vor face bine, fiecare din voi? Fiecare de aici vor crede Aceasta? Atunci aplecaţi-vă capul acum, noi suntem în
triumful Bisericii.
241
Doamne Isuse, eu îl cunosc pe acest frate, acela este motivul că eu nu i-am spus nimic despre aceasta. Eu ştiu ce
vrea el. Mă rog ca Tu să îl vindeci, Doamne, şi dă-i cererea lui. În Numele lui Isus Cristos.
242
Tată Ceresc, cu mâinile puse peste acest frăţior, în această dimineaţă, noi cerem în Numele lui Isus pentru
eliberarea lui. Amin.
243
Oh, tu eşti...
Tată Ceresc, dă-i Surorii noastre Dauch aici, o soră bună, care a fost o prietenă adevărată pentru noi aici, familiei
mele şi a dragilor noştri. Noi credem că ea şi soţul ei sunt copiii Tăi. Mă rog, Dumnezeule, ca tu să-i acorzi cererea ei
în această dimineaţă. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
244
Dumnezeule, în Numele lui Isus, binecuvântează pe Sora noastră Bruce. Noi ştim, Doamne, că ea este slujitoarea
Ta. Ne rugăm ca Tu să-i dai a ei-cererea ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
245
O Tată Ceresc, dându-ne seama că-că numai Tu o poţi vindeca pe Sora Blankco, ne rugăm ca Tu să o
binecuvântezi şi să-i acorzi această cerere, Doamne. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
246
Tată Ceresc, peste sora noastră ne punem mâinile în Numele lui Isus Cristos, cerem pentru eliberarea ei spre slava
Ta. Amin.
247
"Aceste semne vor urma pe cei care cred," A şi ne punem mâinile peste această soră care se va însănătoşi. În
Numele lui Isus, acordă aceasta, Doamne. În timp ce acest trup care tremură, nervos, stă în picioare aici, Doamne, sub
impactul Duhului Sfânt, şi obosit, dar Tu eşti Dumnezeu. Vindecă această tânără, mă rog, în Numele lui Isus Cristos.
248
Dumnezeule Atotputernic, dă fratelui nostru cererea lui. Acordă aceasta, Tată. Noi punem mâinile peste el şi
condamnăm vrăjmaşul, cei care ar otrăvi sufletul lui, sau ar pune un-un semn negru înaintea lui. Fie ca el să se ridice
triumfător peste aceea în această dimineaţă, Doamne, şi să realizeze poziţia lui în Cristos Isus. Şi astfel va avea el ceea
ce cere, în Numele lui Isus.
249
Tatăl nostru Ceresc, cu mâinile puse peste acest frate, în Numele lui Isus Cristos, acordă-i cererea. Amin.
250
Această fetiţă drăgălaşă, Tată, în Numele lui Isus fie ca Domnul să fie milostiv, spre Slava lui Dumnezeu noi
cerem pentru eliberarea ei.
251
Dumnezeule, noi ştim strigătul inimii acestei mame şi strigătul fiicei ei. Dumnezeule, acordă-i credinţă în această
dimineaţă, şi apoi aplică aceasta chiar acum, ştiind că ea are putere asupra acesteia. Şi aceasta se va face, în Numele
lui Isus Cristos.
252
Dumnezeule, vindecă acest băieţel, ne rugăm în Numele lui Isus Cristos.
253
Dumnezeule, Tatăl nostru, noi punem mâinile peste sora noastră şi cerem în această dimineaţă ca Tu să-i acorzi
cererea ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
254
Tatăl nostru Ceresc, în timp ce această doamnă mică vine să-şi ia locul ei pentru vindecare, noi punem mâinile
peste ea şi cerem vindecarea ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
255
Peste acest copilaş drăgălaş ne punem mâinile, în Numele lui Isus Cristos, cerem vindecarea.
256
Prin Numele lui Isus Cristos, cu mâinile peste sora noastră, fie ca Tu să o vindeci acum.
257
Tatăl nostru, Care eşti în Cer, sfinţească-se Numele Tău, peste acest frate ne punem mâinile. În Numele lui Isus
Cristos, fie ca el să creadă Aceasta. Amin.
258
Tată Ceresc, peste fratele nostru galant aici, slujitorul Tău, un om al lui Dumnezeu, ne punem mâinile peste el ca
cererea lui să-i fie acordată. În Numele lui Isus Cristos fie ca el să-şi ia poziţia lui acum. Acum, iată un fiu al lui
Dumnezeu, în gloria timpului, O Doamne.
259
Tată Ceresc, peste surioara noastră care a venit chiar din întunecime ca să umble în Lumină, acordă, Doamne, ca
sufleţelul ei galant să fie ridicat în înălţime în această dimineaţă, în atmosfera Cerească. Şi dă-i a ei-cererea ei, în

Numele lui Isus. Amin.
260
Tată Ceresc, peste fratele nostru aici noi avem mâinile puse în Numele lui Isus Cristos, cerem ca această cerere
să-i fie acordată. În Numele Domnului Isus Cristos. Amin.
261
Tatăl nostru Ceresc, punem mâinile peste copilaşul Surorii noastre, şi cerem ca cererea ei să-i fie acordată, Tată,
aşa cum ne punem mâinile noastre peste ea în Numele lui Isus Cristos.
262
Tatăl nostru Ceresc, ne punem mâinile peste sora noastră, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca cererea ei să fie
acordată, în Numele lui Isus. Amin.
263
Tatăl nostru Ceresc, în timp ce sora noastră trece prin acest rând şi să lase... noi ne punem mâinile peste ea, fie ca
Cristosul lui Dumnezeu să se apropie acum şi să condamne necazul şi să o facă bine. Amin.
264
Tată Ceresc, peste fratele nostru, ne punem mâinile peste el şi cerem ca în Numele lui Isus Cristos, ca Tu să îl
vindeci în Numele lui Isus. Amin.
265
Tată Ceresc, peste această fată ne punem mâinile noastre, şi cerem preţiosului nostru Domn. În Numele lui Isus
Cristos, cerem vindecarea ei. Amin.
266
Scumpul nostru Domn, noi ne punem mâinile peste fratele nostru, în Numele Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos,
Care noi suntem mai mult decât biruitori prin El. Şi cerem ca Tu să-i dai fratelui nostru cererea lui, în Numele lui Isus.
Amin.
267
Tatăl nostru, peste fratele îngrijitoarei noastre, acest ostaş mic al Crucii, mă rog, Dumnezeule, ca Duhul Tău să
vină peste el şi să-i acorde cererea. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
268
Tatăl nostru Ceresc, peste acest ostaş viteaz al Crucii, el a stat pentru Cuvântul Tău în-în timpuri de critică şi aşa
mai departe, şi încă stă lângă Cuvânt, a plecat mai mult decât biruitor în Cristos Isus. Dă-i cererea lui, Tată. Mă rog
rugăciunea mea şi dăi din binecuvântarea Ta, Doamne, ca Tu să-l vindeci şi să-i dai cererea lui. În Numele lui Isus.
Amin.
269
Tată Ceresc, acest copilaş nu poate trăi în afara lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îl poate face bine. Îmi pun mâinile
peste el şi îl condamn pe vrăjmaş, în Numele lui Isus Cristos. Binecuvântează copilul, şi fie ca Tu să îl ajuţi să
prospere în Numele lui Isus Cristos. Amin.
270
Tată Ceresc, pentru sora noastră, peste care noi punem mâinile în Numele lui Isus Cristos, cortul triumfător al lui
Dumnezeu făcut trup şi a locuit printre noi. Fie ca prin Numele Lui, Numele neprihănit al acelui Fiu al lui Dumnezeu,
Isus Cristos, să-i dai surorii noastre cererea ei. Amin.
271
Sora noastră Kidd, binecuvântată să-ţi fie inima. Tatăl nostru Ceresc, aşa cum îl ţin pe acest bărbat şi femeie în
vârstă în mâinile noastre aici, care a propovăduit Evanghelia când eu eram doar un băieţel, cu câteva zile în urmă
zăcea pe moarte cu un cancer; m-am grăbit să ajung la el, şi puterea lui Dumnezeu s-a năpustit în jos peste un om în
vârstă de optzeci de ani şi l-a vindecat, încât doctorii au fost miraculos de tăcuţi, nu au putut înţelege lucrul acesta. Mă
rog ca tu să-i acorzi cererea în această dimineaţă. Soţioara lui binecuvântată, Doamne, care spăla pe o scândură pentru
a-l trimite pe soţul ei în lucrare să propovăduiască această-această Evanghelie Sângerândă a lui Isus Cristos. Acordă
aceasta, Doamne.
272
Binecuvântează pe fiul lor, Junior, Doamne. Ne rugăm ca Tu să îl faci bine şi să-l ţi tare, Doamne. El este
suportul lor să-i care din loc în loc, să aşeze batiste. Deşi aşa de bătrâni că ei nu mai pot ieşi afară în câmp, dar ei merg
de la spital la case, punând batiste peste bolnavi. Dumnezeule, Tu vei onora aceea, ştiu că Tu o vei face.
Binecuvântează-i şi dă-le tărie pentru încă multe zile, Tată. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
273
Te binecuvântez. Se va face, Frate Kidd, se va face. [Fratele şi sora Kidd vorbesc Fratelui Branham – Ed.] Laudă
lui Dumnezeu. Amin. Da, cel pentru care am avut rugăciunea prin telefon.
274
Un bărbat şi o femeie în vârstă de optzeci de ani, şi trecuţi, nu pot merge afară în câmpuri şi să stea în amvon,
prea bătrâni la acest timp să predice aşa, dar încă vor trimite aici şi obţin pachete de pânze de rugăciune şi le trimite la
bolnavi şi suferinzi, le duc la spitale şi de toate în felul acela. Să le pună peste... Ei nu mai pot ieşi afară şi să sprijine
slujba în acel fel, dar ei o duc înainte cât de bine pot ei. Ar trebui să ne facă pe noi oameni tineri să ne simţim ruşinaţi
de noi înşine. Aşa este, făcând ceva pentru Cristos.
275
Amintiţi-vă, acest om bătrân aici, Fratele Kidd, propovăduia Evanghelia înainte să mă nasc. Aşa este, afară acolo
rugându-se pentru bolriavivun bătrân ostaş viteaz. Şi aici, bătrân, câţi ani ai, Frate Kidd? În vârstă de optzeci şi unu de
ani, încă mergând pentru Împărăţia lui Dumnezeu! Prea bătrân pentru a sta în amvon şi să susţină un mesaj în acel fel,
dar va merge la spital, la marginea paturilor, unde are un băiat care-l duce în jur într-o maşină. Şi ei nu pot umbla,
astfel ei doar îl conduc într-o maşină şi îi duc într-un loc, şi ei amândoi, cuplu bătrân, intră acolo şi pun o batistă pe ei.
276
Ei au avut pe cineva drag foarte aproape de moarte zilele trecute, o fată, ei chiar mi-au spus despre aceasta. Noi
ne-am rugat pentru ei, nepoată, au mers şi au pus... Copila este sus acum. Laudă lui Dumnezeu!
277
Fratele Kidd, m-au sunat aici cu ceva timp în urmă, cam acum doi ani, eu presupun, că a fost, că el a avut cancer
la prostată, cam pe la vârsta de şaptezeci şi opt de ani, sau optzeci, aproape de optzeci de ani, cu cancer la prostată.
Doctorul doar a renunţat la aceasta, nu mai era nimic ce se putea face. Noi ne-am grăbit, eu şi cu Billy şi am făcut cu

schimbul la condus, ca să ajungem acolo unde se afla el. Şi Duhul Sfânt ne-a spus să mergem în dimineaţa aceea. Noi
de obicei nu facem lucrul acesta numai dacă suntem călăuziţi să o facem. Şi Duhul Sfânt a spus, "Du-te," şi noi am
luat-o spre acolo şi am pus mâinile peste bătrân, ca să ne rugăm pentru el. Şi doctorii nu pot găsi o urmă din acesta
nicăieri. Slavă lui Dumnezeu! Oh! De ce? Poziţia noastră este în Cristos Isus, înălţaţi mult deasupra tuturor bolilor şi
tuturor puterilor vrăjmaşului.
278
Oh, nu sunteţi fericiţi pentru El?
Sunt oameni aproape peste tot,
Ale căror inimi sunt toate în flăcări
Cu acest Foc care a căzut la Cinzecime,
Care i-a purificat şi i-a făcut curaţi;
Oh, îmi arde acum în inimă,
Oh, slavă Numelui Său!
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Chiar dacă aceşti oameni s-ar putea să nu înveţe să fie,
Sau să se mândrească cu faima lumească,
Ei toţi au primit Cinzecimea lor,
Botezaţi în Numele lui Isus;
Şi spun acum, şi departe şi peste tot,
Puterea Lui este încă aceeaşi,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
279
Câţi sunteţi unul din ei? Ridicaţi-vă mâinile acum:
... ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei;
Oh, unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Acum vino, fratele meu, caută această binecuvântare
Care îţi va curăţi inima de păcat,
Care va începe să sune clopotele de bucurie
Şi va ţine sufletul tău în flăcări;
Oh, îmi arde acum în inima mea,
Slavă Numelui Său,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei; Aleluia!
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi se rugau în Numele Lui,
Au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Apoi putere pentru serviciu a venit;
Acum ce a făcut El pentru ei în acea zi
El va face pentru tine la fel,
Şi sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Sunt Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei; Aleluia!
Unul din ei, unul din ei,
Oh, sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
280
Acum în timp ce o fredonăm, doar să ne dăm mâinile unii cu ceilalţi. Spuneţi:
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei; Aleluia!
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune să sunt unul din ei.
281
Nu sunteţi voi? Spuneţi, "Amin!" [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.]

Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul cu ei;
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
282
Pot să cânt acest verset din nou?
Chiar dacă aceşti oameni s-ar putea să nu înveţe să fie. (Ei nu au nici un mare D.D., Ph.D.-uri, vedeţi, nici un
lucru mare, vedeţi.)
Aceşti oameni s-ar putea să nu înveţe să fie, Nici nu se mândresc cu faimă lumească, (vreo mare organizaţie)
Ei toţi au primit Cinzecimea lor,
Fiecare din ei botezaţi în Numele lui Isus; Şi spun acum, şi departe şi peste tot, Puterea Lui este încă aceeaşi,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei;
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Oh, nici pentru milioanele de aur ale lumii nu aş părăsi acest loc preţios,
Chiar dacă ispititorul a... să mă convingă deseori a încercat,
Dar eu sunt în siguranţă în pavilionul lui Dumnezeu, fericit în dragostea şi harul Său,
Şi eu locuiesc pe partea Aleluia!
283
Oh, vai! Sunt atât de bucuros pentru lucrul acesta. Voi nu? Nu sunteţi bucuroşi să fiţi unul din ei? Doar unul din
ei, unul din acei oameni umili care doar v-aţi golit, aţi venit jos (nu înaintea unui idol), înaintea unui Dumnezeu viu,
(nu înaintea unei organizaţii şi să vă puneţi numele în registru), înaintea unui Dumnezeu viu, (nu să recitaţi un crez),
dar ca să lăsaţi Cuvântul să devină trup în voi. Vedeţi, asta e. Şi v-aţi smerit, şi atunci prin aceea El v-a înălţat
deasupra sus, (nu pentru a fi impetuos, încrezut, să spui "Eu sunt asta, aceea sau cealaltă"), dar în smerenie, bunătate,
şi "cum de a salvat El vreodată un netrebnic ca mine, şi cum de a făcut-o El?" Acela-i felul cum se simte adevăratul
Creştin. Nu credeţi asta? Oh, El este aşa de real!
Real, real, El este atât de real pentru mine!
Oh, real, real, El este atât de real pentru mine! Chiar dacă unii oameni se îndoiesc de El, eu nu pot trăi fără
El,
Iată de ce eu Îl iubesc, şi El este atât de real pentru mine!
Real, El este atât de real pentru mine! (Cântaţio!)
Real, real, El este atât de real pentru mine!
Chiar dacă unii oameni se îndoiesc de El, dar eu nu pot trăi fără El,
Iată de ce eu Îl iubesc, şi El este atât de real pentru mine!
284
Oh, oh, sunt atât de bucuros de asta! Da, domnule. Oh, sunt atât de bucuros pentru această cale veche minunată a
Evangheliei, trăind pe această minunată cale veche a Evangheliei.
285
Acum, prieteni, până când ne întâlnim la Tronul lui Cristos din nou, când vă rugaţi, amintiţi-mă. Şi Dumnezeu să
vă binecuvânteze pe fiecare din voi. Nu pot spune că îmi pare rău că v-am ţinut aici.
286
Acum, pentru voi cei care aţi aşezat batistele aici, eu doar ce am pus mâinile peste ele în timp ce ne rugam pentru
bolnavi, dacă m-aţi observat făcând lucrul acesta de îndată ce Duhul a lovit. Nu am intrat în prea multe vedenii, pentru
că sunt slăbit, obosit, voi ştiţi, sunt aici cam de două sau trei ore acum, predicând, şi doar am început să iau câţiva de-a
lungul rândului aşa ca voi să vedeţi că Dumnezeu este Dumnezeu. Vedeţi? Imposibilul, paradoxul, că lucrurile de
necercetat... Diavolul...
287
Acum, amintiţi-vă, fiecare din voi are putere în Cristos. Voi nu aveţi putere, voi aveţi autoritate, autoritatea
voastră. Voi doar sunteţi înălţaţi, mult deasupra; nu să fiţi înălţaţi voi înşivă, dar Cristos v-a ridicat. Cu cât vă înalţă
Cristos mai sus, cu atât vreţi să fiţi mai jos, vedeţi, vă veţi simţi atât de smeriţi. Aşa că cum ar salva El un netrebnic ca
mine, cum de a făcut-o El vreodată? Dar El a făcut-o, şi astfel eu sunt recunoscător pentru aceasta. Amin! Ce bine!
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al Regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump! Nu este El minunat?)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
288
Acum, ascultaţi, nu uitaţi aceasta. Voi cântaţi refrenul, lăsaţi-mă pe mine să cânt strofa. Vedeţi? Nu ştiu dacă îmi
pot aminti strofa care vreau să o cânt din aceasta, este următorul lucru.

La Numele lui Isus ne aplecăm,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al Regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă. (Vedeţi?)
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut pentru fiecare cursă;
Când ispitele în jurul tău se adună,
Doar susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Asta e tot. Ridicaţi sus acea mână şi ascultaţi alunecatul frânelor! Vedeţi? Vedeţi?
Susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
289
Să spunem aceea din nou, noi toţi împreună. Ce spuneţi? Să luăm doar acea strofă din nou, despre, "Ia Numele lui
Isus cu tine, ca un scut de orice cursă." Să o cântăm cu ochii noştri închişi.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice cursă;
Acum ascultaţi. Ce să facem?
Când ispitele în jur ţi se adună,
Ce trebuie să faceţi?
Susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi ...
[Fratele Neville îi vorbeşte Fratelui Branham – Ed.] (Eu nu. Nu, eu sunt-eu sunt puţin răguşit, am un pic de
răguşeală, astfel nu voi spune... ? ... Vrei să eliberezi... ? ... Nu, e în regulă, tu mergi drept înainte, asta-i bine.)
Speranţa pământului şi...
Fratele Neville, păstorul vostru, acum.

