
NUME HULITOARE
1 Mulţumesc, Frate Neville. Aceasta era un-un fel de surpriză pentru mine. Eu nu trebuia să fiu aici astăzi; dar

deseară este seară de Împărtăşire, şi eu-şi m-am gândit că voi veni jos în această dimineaţă. Şi l-am chemat pe Fratele
Neville, şi el a zis, "Ei bine acum, dacă vii jos," a zis, "de ce nu vorbeşti doar pentru noi un pic." 

2 Şi m-am gândit, "Ei bine, dacă am venit jos, şi a fost posibil, eu nu o să predic, ci doar mi-ar place să vorbesc
bisericii puţin despre chestiuni care, voi ştiţi, care mă gândesc că ar întări biserica." 

3 Noi tocmai ne-am întors din a noastră-din călătoria noastră de vânătoare de toamnă (fraţii şi eu aici), şi noi am avut
un timp glorios cu... Noi suntem foarte recunoscători. Noi toţi ne-am încărcat şi-şi-şi ne-am obţinut vânatul nostru
pentru care am vânat. Şi-şi pastorul nostru şi eu ştim căci carnea de vânat este foarte, foarte bună. Şi astfel, noi am
avut nişte căprioare bune. Şi eu am avut un urs şi două căprioare. 

4 Şi noi am venit înapoi, şi acesta trebuie să fie timpul în care eu urmează să vorbesc asupra celor ultime Şapte
Peceţi. Şi ei nu au pregătit biserica. Şi acolo este ceva, piedică, care a cauzat-o, care... Eu cred că oraşul ne dă un fel
aspru, din cauză că nu este loc adecvat de parcare pentru cantitatea de oameni care noi-care îl va deţine biserica. 

5 Noi vrem o biserică nouă pusă aici, şi noi avem o parte bună a banilor deja destinaţi şi-şi să facem o-o biserică mai
mare. Dar când noi avem aceste servicii, păi, voi înţelegeţi ce este aceasta. Este un lucru aşa de dureros: oamenii sunt
în jurul pereţilor, afară în ploaie, şi-şi este doar îngrozitor. Şi chiar criticismul vine de la prieteni de-ai mei. Au zis,
"Frate Branham, se pare că ei..." 

6 Un doctor prieten de-al meu a zis, "Se pare ca şi cum tu ai putea obţine un loc în care tu... Îmi pare rău," a zis," ...
trec pe acolo." 

7 O soră de spital vecină de-a mea a zis, "Păi, eu vin pe acolo într-o dimineaţă la ora 5. Tu trebuia să fii acolo," şi a
zis; "oamenii deja se adună în jurul acelei biserici acolo jos la ora 5 dimineaţa. Tu urma să fii acolo la 9:30." Deci,
vedeţi? Şi aceasta o face greu. 

8 Şi noi vrem o biserică care are ceva loc, şi unde fiecare poate şedea jos. Şi noi credem că noi trăim în ultimele zile -
credem căci-căci unde-noi ar trebui să învăţăm biserica despre-despre aceste lucruri care se conturează: lucrurile care
au fost profeţite. Unele dintre ele, mii de ani. Şi pentru cel puţin douăzeci şi cinci şi treizeci de ani chiar de la această
biserică, care au fost profeţite, se vor împlini. Iar acum, noi o avem venind chiar la împlinire. Deci noi ar trebui să
reînnoim aceste lucruri, dar nu avem loc adecvat. 

9 Deci în această dimineaţă... Eu aş, făcându-mi chemările mele şi lucrurile ieri, şi eu am o... ceva mai mult să fac în
această după-masă şi aşa mai departe. Iar apoi, eu am avut o... unii oameni care au vrut să vină înăuntru, un ins drăguţ
tânăr care este doar o zdrobire nervoasă, un frate predicator în câmp; şi oh, câţiva ca acela; şi un frate din Norvegia.
Şi-şi noi am avut micile interviuri înapoi în camera din spate, şi am zis, "Bine acum, noi doar vom păşi afară." 

10 Şi Fratele Neville a zis, "Bine, noi vom veni afară şi vom zice câteva cuvinte să întărim biserica puţin." 

Primul-unul dintre primele lucruri care eu vreau să spun... Eu am scris câteva lucruri aici pe hârtie, care, când vin la
biserică, aş vrea să le spun. Un lucru pe care l-am scris aici era privitor la decesul graţiosului nostru Frate Taylor în
timp ce am fost plecaţi. 

11 Fratele Taylor a venit la această biserică de ani şi ani. Noi toţi l-am cunoscut, sunt sigur. Dar dacă ar fi ceva
străini aici, el era acel domn scump, bătrân care întotdeauna v-a găsit un scaun să şedeţi, Fratele Taylor. Ultima dată
când l-am văzut, acum, până când îl văd un om tânăr, el stătea acolo la uşă cu vreo două sau trei duminici în urmă. El
a zis, "Mi-ar place să am câteva cărţi, Frate Branham. Mi-ar place să distribui aceste cărţi." 

12 Astfel noi... El... Ce eu înţeleg, el a avut diabet şi a intrat în-într-o comă şi-şi nu a-fără să ştie că are diabet şi-şi
era... El a murit. El nu a murit; el doar a mers să fie cu Domnul Isus. 

Şi  el a fost un frate credincios, minunat,  întotdeauna grijuliu cu alţi  oameni. Şi plăcerea lui era să încerce să-i
găsească cuiva un loc să şadă jos când ei vin la biserică. Şi voi ştiţi, poate când noi trecem dincolo de bară, nu ar fi
frumos să-1 vedem pe Fratele Taylor, acolo, să ne găsească un loc să şedem jos de cealaltă parte? 

13  Mă  gândesc  că  în  comemorarea  Fratelui  Taylor...  Eu  nu  am fost  aici  să  vorbesc  la-cu  Fratele  Neville  la
înmormântarea lui, dar eu vreau să spun un cuvânt din aprecierile mele la văduva lui. Sora Taylor, eu presupun, că
este aici pe undeva în această dimineaţă. Binecuvântez inima ei loială. 

14 Fratele Taylor, într-o zi a zis, "Vino sus şi vizitează-mă. Eu am un mic lac săpat acolo. Am pus ceva peşti în el
aşa că să vii şi să pescuieşti." Întotdeauna îngrijindu-se de altcineva, şi acolo era Cineva care s-a îngrijit de el; acela
era Cristos, să-i dea salvare. Şi mă gândesc în comemorare încă pentru această biserică, aşa cum se adună ca un trup în
această dimineaţă, să ne ridicăm împreună şi să ne aplecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. 

15 Tatăl nostru ceresc, noi ca fiinţe umane în această dimineaţă şi cei-cei care vin la acest loc de închinare... Braţul
Tău mare s-a mişcat printre noi şi a luat de la noi unul dintre fraţii noştri scumpi, pe care noi îl iubim şi ştim că Tu l-ai
iubit. Şi Tu ai avut un motiv pentru toată aceasta, Doamne, sau nu s-ar fi întâmplat în acest fel, ştiind că Biblia noastră
ne spune că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce-l iubesc pe Dumnezeu; şi el a făcut-o. 

Şi noi privim în jur în lume, şi noi aflăm natura, în fiecare fel, vorbindu-ne că mormântul nu-l poate ţine, căci pe



pământ el a servit scopului pentru care Tu l-ai trimis aici să-l facă. El a fost un frate bun, loial. 

16 Şi noi aflăm că în viaţa vieţii botanice, şi în viaţa soarelui care răsare dimineaţa să ne dea lumină... Iar în mijlocul
zilei  el  devine la vârstă mijlocie,  şi  apoi,  seara moare din nou,  numai să răsară din nou în dimineaţa următoare
proaspăt şi nou, deoarece a servit scopului lui Dumnezeu. 

17 Noi vedem florile cum înfloresc, şi înfrumuseţează pământul, şi împodobesc sălile funebre şi locurile de nuntă, şi
servesc unui  scop:  deschizându-şi  inima şi  oferind liber,  miere pentru albină,  şi  parfum la trecător,  frumuseţe la
căutător; dă tot ce are în slujire pentru Dumnezeu, apoi ea îşi pleacă, capul ei mic. Dar când vine primăvara în jur ea
învie din nou, pentru că ea a servit scopului lui Dumnezeu. 

18 Apoi în faţa întregii naturi, şi a Bibliei, Promisiunea, şi Duhului Sfânt, noi putem bucuroşi să ne veselim în inima
noastră să ştim că Fratele nostru Taylor, tot la fel, Doamne, a servit scopului lui Dumnezeu. Şi să spunem că el nu va
învia din nou ar fi să negăm Biblia noastră, Dumnezeul nostru, şi toate lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu să le
privim, să ştim că există o înviere. Deci noi privim înainte spre timpul când îl vom vedea din nou, când el este tânăr şi
sănătos şi niciodată să nu mai fie bolnav sau să îmbătrânească. 

19 Binecuvântează soţia lui scumpă, acea loială însoţitoare a lui. Cât de mult ne vor lipsi ei, Doamne, aşa cum îi
vedem mergând împreună afară la heleşteu, şi şezând pe băncile mici acolo afară, pescuind şi discutând, şi cum ei erau
iubiţi adevăraţi împreună. 

20 Şi acum, noi ştim că există o zi mare care vine când eroii credinţei vor mărşălui sub marele arc de triumf, şi
Îngerii de-cu imnuri vor umplea aerul. Noi îi vom vedea din nou în locul acela. 

21 Până atunci, Doamne, dă-ne curaj. Binecuvântează-ne şi ajută-ne. Ne va lipsi mult Fratele Taylor. Şi fiecare care
vine la această biserică, cum stătea el la uşă şi afla un loc pentru cel ce venea să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, să
şadă jos în uşurinţă şi odihnă. 

22 Şi zilele trecute când el a trecut dincolo, Doamne, m-am rugat ca marele Arhanghel al lui Dumnezeu să stea acolo
la uşă să-i găsească şi lui un loc, Doamne, în care el să poată şedea jos. Căci este scris în Biblie, "Cel milostiv va
căpăta milă." Până când îl vedem, Doamne, fie ca amintirile să continue dulci în inimile noastre, până când într-o zi ne
vom întâlni din nou în cealaltă ţară. Prin Numele lui Isus Cristos noi o cerem. Amin. 

23 El ne va lipsi mult printre noi şi în mijlocul străinilor şi aşa mai departe care vin la biserica noastră sau clădirea
noastră de aici să se închine. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceea.
Într-o zi la fel, fiecare din noi se va duce unul câte unul, până când cădem jos de-a lungul liniei în felul acela. Lasă-ne
acum, în timp ce avem timp şi putem, lasă-ne să ne pregătim pentru acel timp care vine; căci noi nu ştim când va fi.
Noi nu ştim care va fi următorul. Să trăim astfel ca în fiecare zi, că dacă va veni cândva, să fie pentru noi, noi vom fi
gata. 

24 Acum mi-ar place să fac un anunţ. Acum curând, poate posibil... Eu nu am vorbit cu comitetul de când am venit
înapoi, referitor la starea clădirii-biserica de aici, sau ce avem de făcut în continuare despre a face biserica noastră aşa
ca să putem avea adunările noastre. Apoi eu voi continua înainte (scuzaţi-mă) cu cele-cele Şapte Peceţi. Iar apoi,
există Şapte Potire şi-şi multe lucruri încă în care trebuie să intrăm imediat. 

25 Şi acum, duminica dimineaţa următoare acolo-eu trebuie să fiu la Elizabethtown, Kentucky, cu Fratele L. G.
Hoover, la un serviciu de dedicare. Şi acela-i să dedicăm un tabernacol nou-sau un tabernacol care l-au cumpărat la
Elizabethtown, Kentucky. Chiar jos pe 62 până când ajungi la Elizabethtown -sau drept în jos-vreau să spun 31, sau
jos la barieră. Chiar la ieşire vă duce spre Elizabethtown. Este cam o oră; este cam treizeci şi cinci, patruzeci de mile
acolo jos. Eu cred că vreo patruzeci de mile pe calea de-de 31, şi vreo treizeci şi cinci de mile sau ceva pe cealaltă
cale, jos pe la barieră. Este pe Strada Mulberry. Serviciul de dedicare... 

26 Fratele Hoover va avea şcoala duminicală obişnuită la ora 10, şi eu urmează să predic la serviciul dedicaţional de
la 11:00 până la 12:00, această duminică următoare, în 11 noiembrie. 

27 Pe afişierul de anunţuri de acolo afară este o-articolul de ştiri despre aceasta, şi el va fi la... Voi puteţi să vă găsiţi
drumul chiar de acolo. Este pe Strada Mulberry, sau ei-ei dă direcţiile pe... Este pe afişierul de anunţuri acolo afară în
faţa bisericii. 

28 Apoi în-în noiembrie 22, eu-eu trebuie să fiu la Shreveport, Louisiana, în 22, 23, 24, 25, şi 26; cinci zile, eu cred,
la  Shreveport,  Louisiana,  la  Life  Tabernacle.  Aceea  este  cu  Fratele  Moore.  Ei  sărbătoresc  jubileul  lor  de  aur.
Binecuvântarea  Penticostală  a  căzut  în  Shreveport,  Louisiana,  cu cincizeci  de  ani  în  urmă,  în  22 a  acestei  luni.
Cincizeci de ani, primul mesaj Penticostal a fost predicat, şi a căzut-Duhul Sfânt a căzut în Louisiana. Şi ei au un
memorial pentru aceea, şi acesta este jubileul de aur. Şi eu trebuie să vorbesc la acest jubileu, cinci seri cu Fratele
Moore la Shreveport, Life Tabernacle. 

29 Voi aveţi nişte prieteni înăuntru şi prin jur acolo, păi (la care vreţi să le scrieţi sau ceva), noi vom fi bucuroşi să-i
avem acolo. Şi doar să le spuneţi despre adunările care urmează. 

30 Şi Life Tabernacle, dacă a fost cineva cândva acolo cu Fratele Moore, el este un om minunat. Şi acolo există un
grup minunat de oameni. Acei Sudici vechi, voi doar cu greu îi puteţi bate. Şi aşa, Life Tabernacle, oricine din jurul
Shreveportului vă poate spune unde este. Shreveport are cam 200.000 de persoane, şi este un oraş frumos are multe



locuri de acomodare, astfel... 

31 Şi tabernacolul este un tabernacol mare, foarte mare tabernacol. Are etaje, şi balcoane, şi etaje principale, şi apoi
un etaj dincolo de acela; şi acolo este doar loc din belşug, şi chiar drept dincolo-de la auditoriul oraşului care are cinci
mii de locuri-doar-doar cum a-i traversa strada aici la auditoriul oraşului. 

32 Şi Reverend Jack T. Moore sau-sau oricare Life Tabernacle la Shreveport, Louisiana... Aceea începe în 22. Aceea
va fi de joi până duminică: joi, vineri, sâmbătă, duminică, patru zile în loc de cinci, scuzaţi-mă. Aceea ar fi în 22, 23,
24, şi 25 (eu cred că acela-i felul cum este) din-din noiembrie. 

33 Şi apoi, noi vom afla atunci cum este-ce am făcut noi cu biserica de aici, să aflăm cum a progresat biserica în a-şi
obţine clădirea. Contractorii ne spun că ei pot să pună suficienţi oameni pe ea, încât vreo zece zile ei pot aproape să o
aibe aşa ca noi să putem merge sub ea. Vedeţi? Chiar repede. Şi ei doar aşteaptă ca oraşul să semneze... Voi ştiţi, şi
noi trebuie să avem aşa de mult loc de parcare, şi aşa de mult aceasta; şi oh, vai, este multă formalitate în care să intri,
să începi să zideşti ceva. 

34  Dar  mi-ar  place să  ajung la  biserică  înainte  de a  ajunge înapoi  în  câmp din  nou.  Eu-eu  am o chemare  la
Tanganyika, Uganda, şi pe acolo. Joseph are adunările stabilite să înceapă în februarie. 

35 Şi ieri când am venit înăuntru, acolo erau câţiva fraţi şi Sora Toms şi cei din străinătate care au venit înăuntru, şi
au-am găsit o notiţă pe uşa mea, sau o invitaţie de la o-o asociaţie jos în Africa de Sud. Deci eu le scriu să aflu doar ce
se poate face. Poate în timp ce sunt aşa de departe, eu pot să cobor jos în Africa de Sud, poate, în ultima parte din
februarie şi martie şi pe la timpul acela. 

36 Şi noi sperăm să ridicăm biserica sus, aşa ca eu să pot lua aceste Epoci ale Bisericii înainte-înainte ca iarna să se
aşeze, dacă este posibil. Dacă eu nu, sau când eu trebuie să vin înapoi de pe acolo, dacă Domnul Isus întârzie... 

37 Eu am ascultat ieri când am luat-eu cred că a fost alaltăieri-despre o bandă. M-am gândit că am auzit-o redată aici
în această dimineaţă. Ceva frăţior Sudic a avut... Mama lui a venit în adunare; ea a avut o vătămare pe sânul ei, şi ea a
fost umbrită de moarte. Şi Duhul Sfânt, într-una din adunările recente la Southern Pines, cred eu că a fost, sau pe
undeva, i-a spus, zicea despre vătămarea ei, şi cine era ea, şi de unde a venit; şi a zis că ea avea un băiat care a fost un
decăzut, şi el urma să aibe un accident şi să fie pentru omucidere, şi multe lucruri ca acelea. 

38 Şi acest ins... Aceasta toată s-a întâmplat chiar în felul... 

Şi cancerul ei malign-sau umflătura malignă, adică, a părăsito (care este, umflătură malignă este un cancer, voi ştiţi).
Deci atunci aceasta-aceasta a părăsit-o, şi băiatul a fost sus pentru omucidere, şi totul chiar în felul cum a zis-o Duhul
Sfânt. Şi el a fost călăuzit la Cristos-înapoi din nou. Şi el a făcut o bandă din aceasta, şi eu-eu am auzit-o redată. V-a
plăcut acea mică vorbire sudică? A zis, "Aici jos în North Caroliner...", el a zis. [Fratele Branham imită vorbirea
tărăgănată a fratelui din sud – Ed.] Oh, mie-mie doar îmi place aceea, oamenii aceia din sud. Şi el avea... Domnul doar
l-a binecuvântat în aceasta. A zis, "Eu ştiu că tu spui că nu predici doctrină, Frate Branham, numai la adunarea ta," a
zis; "noi suntem parte din adunarea ta." Aşa că asta era chiar drăguţ din partea lui să spună asta. 

39 Şi acum, acolo este o fotografie... eu cred că poate este pe panoul de anunţuri în această dimineaţă. Dacă nu este,
Billy o va pune acolo. De multe ori s-a zis, când am început mai întâi să vorbesc că ei au zis, "Tu doar îţi imaginezi,
Frate Branham, că tu vezi Lumina aceea, Lumina aceea." 

40 Există probabil cu greu... Ei pot fi unii rămaşi aici, cei din timpuri vechi care-şi amintesc în urmă, înainte ca
fotografiile să fie luate despre Acesta. Este careva aici care-şi aminteşte că am spus asta, cu mult timp în urmă?
Priviţi! Doar vreo patru sau cinci mâini: Sora Spencer aici, şi Fratele şi Sora Slaughter, şi-şi Fratele de aici, şi Fratele
de acolo. Există doar vreo cinci sau şase rămaşi dintre cei din timpuri vechi. 

41  Ei  bine  acum,  după  o  vreme,  ochiul  mecanic  al  acelui  aparat  a  prins  acea  fotografie.  Astfel  ea  a  mers  la
Washington, D.C., şi a mers prin examinatori şi a venit înapoi, şi nici o-fără nici o expunere dublă sau nimic. Au zis,
"Lumina a lovit lentilele." Acela-i George J. Lacy. Voi aveţi numele lui semnat. Vedeţi? 

42 Păi atunci, de multe ori tu auzi, priveşti afară şi spui, "Acolo este o umbră întunecată peste această persoană. Ea
este umbrită de moarte." Câţi m-aţi auzit zicând aceea de multe ori (vedeţi?), de multe ori? Ei bine, s-a întâmplat că
aparatul a prins aceea. Şi aşa noi o avem aici. 

43 O doamnă care a venit la o soră şi i-a spus în adunare în-în Carolina, unde noi am avut o adunare aşa de minunată
la Southern Pines... Şi acolo, doamna era pe moarte cu cancer la amândoi sânii. Şi doctorii au renunţat la ea să moară.
Şi doamna doar a ajuns jos şi i-au luat fotografie chiar cum i-am spus cine era ea şi de unde venea ea; şi am zis,
"Acolo este o umbră întunecată peste tine. Tu eşti umbrită spre moarte." Şi doamna doar ia fotografia despre aceasta,
şi acolo este ea pe... Ochiul mecanic al aparatului ia umbra morţii. 

44 Aţi văzut careva dintre voi  Cele  Zece  Porunci  şi a văzut îngerul morţii, cum a pătruns înăuntru, acea umbră
întunecată, cu o arătare mohorâtă? Ea este pe această fotografie. Şi eu mă gândesc că ea este pe panoul de anunţuri
acum. Dacă nu este, Billy poate să mă audă, păi, el să o pună pe panoul de anunţuri. Şi aceasta are săgeata indicând
spre persoană. Şi persoana... Umbra a părăsit femeia şi... a fost vindecată miraculos. Dar acolo este ca o glugă de fum
negru adunat în jur şi învăluit peste doamnă, şi atârnând în jos peste cancerul acela, în felul acela, venind din acela.
Desigur aceea este umbra unde moartea se toarnă în ea din cancer. 



45 Ei bine, nu contează cât de mult încerci să spui oamenilor adevărul, există cineva care va fi bănuitor că acesta nu
este adevărul. Şi dacă tu spui întotdeauna adevărul, atunci tu ştii că eşti-eşti corect. 

46 Eu am un prieten care este un-un pădurar în vest. Şi-şi Conservaţia a plătit vreo $4.000 pentru un snowmobile să
numere cireada de elani care a rămas în urmă dincolo de Troublesome Valley. Dl. Jeffereys, care a şezut aici în
biserică, eu l-am călăuzit la Cristos-un păgân complet. Şi voi m-aţi auzit spunând povestea cum am călărit împreună.
Şi el nu a crezut că... În nimic decât eticile lui Darwin, şi acel Prunc, născut din fecioară, era fără sens. Şi noi am
tăbărât serile trecute chiar unde el l-a acceptat pe Cristos. 

47 Şi astfel  atunci,  acest bărbat  i-a spus;  el  a zis,  "Acum eu...  tu nu trebuie să cumperi automobilul acela-acel
snowmobile." A zis, "Eu doar îţi spun exact câţi elani sunt acolo sus." A zis, "Acolo sunt nouăsprezece." A zis, "Au
fost douăzeci-au fost douăzeci şi unu, şi eu am omorât doi dintre ei." Şi el vorbea cu paznicul de vânătoare. Tu nu poţi
să omori decât unul. Deci el a zis, "Au fost douăzeci şi unu, şi eu am omorât doi dintre ei. Mai rămân nouăsprezece." 

48 Şi el a zis, "Da, Jeff, eu ştiu că tu ai omorât doi dintre ei." El a zis, "Eu am omorât!" 

Ei bine, ei au luat snowmobilul şi au mers acolo sus, şi acolo erau nouăsprezece capete de elani. El a zis, "Billy, doar
spune-i omului adevărul; el nu-l va crede." Astfel cam acela-i felul cum este. Voi puteţi spune oamenilor adevărul, şi
totuşi ei  ...  Acolo a fost  aşa de multă înţelegere greşită şi-şi  minciuni  despre lucruri,  încât ei nu cred că tu spui
adevărul când le spui adevărul. Vedeţi? 

49 Dar noi suntem aşa de mulţumitori că noi avem un Tată ceresc care confirmă acel Adevăr cu o confirmare.
Acesta-i Adevărul. Deci atunci, dacă aceasta va fi ultima mea zi pe pământ, cei... Chiar cercetarea ştiinţifică şi dovezi
au dovedit că eu am spus adevărul despre aceste lucruri. Aşa este; acesta-i adevărul. Aşa că acesta va fi probabil pe
panoul de anunţuri. Billy, eşti tu în sală acolo? Tu o ai în mână, fotografia? Şi dacă o ai, ei bine adu-o aici, şi atunci tu
o poţi aşeza aici sus, şi ei pot probabil să o vadă. Ei bine, eu nu ştiu. Acolo va fi o lumină pe-pe panou. 

50 Şi aici este-aici este fotografia chiar aici. [Fratele Branham arată fotografia – Ed.] Eu presupun că nu o puteţi
vedea, dar chiar aici voi puteţi vedea acea umbră înglugată a morţii peste capul acelei femei. Şi aici este scrierea
despre aceasta aici înapoi, unde doamna a luat fotografia şi, să vadă dacă ea de fapt s-a arătat; şi acolo este pe-pe
acolo. Este o umbră înglugată a morţii. O vedeţi acolo pe aceea? Tu ai văzuto eu presupun. Frate Neville? 

51 Astfel Billy o va pune probabil pe panoul de anunţuri, dacă vreţi. Billy va veni să o ia, şi o va lua prin faţă, şi o va
pune pe panou, aşa ca toţi să o poată vedea aşa cum ies afară. El sau Doc, oricare. Acum, m-am gândit poate ea ar
putea arăta suficient de clar ca voi să o puteţi vedea, dar acolo este prea mult întuneric pentru acel fel de fotografie.
Dar el o va avea acolo afară ca voi să o puteţi vedea aşa cum el merge afară. 

52 Acum, amintiţi-vă toate anunţurile. 

Şi acum, în această dimineaţă m-am gândit poate că vom vorbi puţin despre ceva să încurajăm biserica, ceva care să
vă dea un-un mai... 

53 Ce zici? [Doc, fratele Fratelui Branham vorbeşte cu el referitor la un reflector – Ed.] Da, Doc, dacă vrei. Acesta
ar putea fi bun. Aş vrea să-l folosesc pe acesta aici. Eu am avut... Unele din ele nu au fost puse pentru săptămâna
trecută, astfel ne-am gândit poate că acesta va da puţin mai bine pentru astăzi. Am vrut să vorbesc despre el, deoarece
a aparţinut de un-un vis ce l-a avut o soră. 

54 Mă întreb dacă Sora Shepherd este în biserică în această dimineaţă. Eu am întâlnit-o seara trecută. Şi de prima
dată eu am văzut-o pe femeie. De fapt, eu nici nu ştiam cine era ea. Este ea? Eu presupun că ea nu este. Da. Ai fi
împotrivă, ar fi ceva afară din cale dacă m-am referit la visul acela? Sora Shepherd, nu eşti împotrivă, nu-i aşa? În
ordine, este în ordine. Şi înainte de a ne apropia de aceea, să ne plecăm capetele acum, din nou. 

55 Graţiosule Tată ceresc, Ţie îţi dăm laudă pentru toată bunătatea şi mila Ta. Iar acum, linişteşte-ne, Doamne, ca
noi să putem studia Cuvântul Dumnezeului cel Viu, aşa cum El vine la noi prin viziune şi este confirmat prin Duhul
Sfânt, susţinut de Biblie. Astfel noi ne rugăm ca Tu să ne dai înţelegere, ca noi să putem şti ce să facem în aceste zile
din urmă aşa cum vedem puterile rele aşezându-se în jurul nostru acum. Bătălia, bătălia finală, este chiar gata se se
dea. Ajutăne, Doamne. Ca adevăraţi războinici, tari, să ţinem sus scutul credinţei cu Cuvântul lui Dumnezeu, Sabia, şi
să ne mişcăm înainte. În Numele lui Isus. Amin. 

56 Acum, gândindu-ne la mişcarea înainte, o bătălie, ca o-o bătălie aşezată în linie, gata să meargă în acţiune, o-o
adevărată bătălie să lupte lupta credinţei... 

57  Sora  Shepherd,  aici,  şi  Fratele  Shepherd,  care  sunt  foarte  graţioşi  prieteni  de-ai  noştri,  şi  care  vin la  acest
tabernacol... Şi ei sunt copii scumpi ai lui Dumnezeu. Şi-şi această Soră Shepherd... Când mi-am luat corespondenţa
(felul la care Billy poate da răspuns, doar cineva zice, "Trimite-mi aşa de multe pânze de rugăciune." Şi eu mă rog
peste  ele;  el  doar  le  răspunde  înapoi.  Dar  când  este  o  scrisoare  individuală,  eu  trebuie  să  o  răspund  personal.
Vedeţi?) ... Deci mi-am luat corespondenţa mea individuală. Şi aşa am dus-o acasă, şi eu am citit acolo; ea a zis, "De
la Sora Shepherd." Şi acesta era un vis care ea l-a avut cu câteva luni în urmă. Şi ea nu putea să-l ia chiar corect până
cu două sau trei duminici în urmă când am învăţat despre aceste-aceste Şapte Epoci ale Bisericii şi-şi cele şapte roade,
II Petru, cum se ia la (II Petru 1), să adăugăm la credinţa noastră. Vedeţi? 

Întâi: fundamental, este credinţa. A doua: adăugaţi la credinţa voastră, cinste; la cinstea voastră, cunoştinţa; de la



cunoştinţă,  înfrânare;  de  la  înfrânare,  răbdare;  la  răbdare,  evlavie;  şi  de  la  evlavie,  dragostea  frăţească-bunătatea
frăţească; şi apoi dragostea fiind piatra din capul unghiuluişapte din lucrurile acelea. Şapte epoci ale bisericii (vedeţi?),
şi şapte stele ale epocilor bisericii, şi toate acestea sunt întărite împreună de Duhul Sfânt. 

58 Acum, aceea este ceea ce este nevoie să deveniţi un slujitor al lui Cristos. Cristos îşi zideşte Biserica Lui în şapte
epoci ale bisericii, Mireasa Lui, o Persoană, Femeie, Biserică. Şapte epoci ale bisericii constituie şi fac Mireasa: unii
din epoca aceasta, şi unii din epoca aceea, şi unii din epoca aceea, şi toţi împreună, şi O formează ca o piramidă. 

59 Ca Enoh care a construit piramidele, care noi credem... Şi piatra din capul unghiului nu a fost pusă în vârful lor,
din cauză că piatra din capul unghiului a fost respinsă. 

60 Şi noi o luăm acum, nu ca doctrină, ci ca să înţelegem, doar pentru biserica de aici, că aceste ... 

Dumnezeu Se face perfect în trei. El Se face perfect în Tată, Fiu, Duh Sfânt, trei slujbe ale unui singur Dumnezeu. El
Se face perfect în justificare, sfinţire, botez al Duhului Sfânt; vine perfectă lucrarea harului. El Se face perfect în trei
veniri: prima dată să-Şi răscumpere Mireasa, a doua oară să-Şi primească Mireasa, a treia oară în Mileniu cu Mireasa
Lui. Şi totul este perfect în  treiuri.  Şi  şapte este numărul de închinare al lui Dumnezeu; Dumnezeu este închinat în
şapte, complet. Acum, perfectat şi completat. 

61 Şi lucrul ciudat era (nu să aduc aceasta înăuntru, ci doar să vă arăt), ultimul cerb pe care l-am avut avea cinci
vârfuri pe o parte şi trei pe cealaltă, vedeţi? Har şi perfecţiune. 

62 Acum observaţi la aceasta, căci Cristos... Dumnezeu a scris trei Biblii. Prima Biblie era în cer, numită zodiacul.
Acum, dacă voi nu cunoaşteţi Cartea lui Iov, doar uitaţi de aceasta, căci-căci Iov este cel ce o explică: cum că el s-a
uitat sus, şi a numit lucrurile acelea în cer. 

63 Şi observaţi, în zodiac, cu ce a început acesta? Primul lucru în zodiac este fecioara. Ultimul lucru în zodiac este
Leo Leul: prima venire a lui Cristos prin fecioară; a doua venire, Leo Leul, Leul din Seminţia lui Iuda. 

64 Apoi Enoh a completat în ziua lui, sau în urmă în ziua aceea, piramida. Şi acesta ar... Desigur, noi nu avem timp
să o recapitulăm şi să arătăm cum că piramida a venit sus prin camere şi aşa mai departe. Ea vorbeşte chiar drept până
la timpul sfârşitului acum. Ei sunt în camera regelui acum prin măsurători. Dar piatra din capul unghiului niciodată nu
a fost pusă pe piramidă. Şi aceea stabileşte perfect arhitectural sau-sau zidărie, până chiar o-lamă mică subţire de
bărbierit... Şi ei nu ştiu cum au zidit-o cândva, nu înţeleg-să poată cândva o lamă de bărbierit să alunece pe margini
unde să fie mortarul acela, şi acolo nu este mortar în el. Este doar perfect, pus împreună. 

65 Deci aşa este când Cristos şi Biserica devine una. Acolo nu există mortar între ei; nu există nimic între, doar
Dumnezeu şi persoana-Dumnezeu, Cristos, şi persoana. 

66 Acum, dar piatra din capul unghiului, ei niciodată nu au găsit-o. Voi ştiţi Piatra de Scone care ei o au în Anglia să
ordineze regii-sau să-să îi încoroneze şi aşa mai departe? Dar piatra din capul unghiului... 

67 Observaţi pe bancnota Americană de un dolar; voi o vedeţi pe bancnota Americană de un dolar. Pe o parte, în
partea stângă, este Sigiliul American, un vultur cu săgeţi în mâna lui. Pe a doua parte... Acesta este numit Sigiliul
Statelor Unite. Dar pe cealaltă parte este piramida, şi  deasupra ei,  un ochi mare. Şi aici dedesubt spune, "Marele
Sigiliu." De ce ar fi acesta Marele Sigiliu în această naţiune, chiar deasupra Sigiliului naţiunii noastre? Vedeţi, nu
contează ce faceţi vreodată, Dumnezeu îl face să vorbească chiar la fel. Vedeţi? El face pe păcătos să vorbească despre
acesta; El face naţiunile să vorbească despre acesta; totul trebuie să vorbească despre El, fie că voi-voi vreţi să o
credeţi sau nu. Este chiar acolo. 

68 Acum observaţi, există un ochi în acela-ochiul lui Dumnezeu. Şi din cauză că piatra din capul unghiului nu a
venit jos, Pecetea capului, pentru că Ea a fost respinsă, care este Fiul lui Dumnezeu, Piatra unghiulară a clădirii,
Pecetea de căpetenie a piramidei, şi toate acestea. 

69 Acum, acum, eu sunt... Nu-mi place să... Uneori ei înregistrează aceste lucruri, şi aceasta ajunge afară printre fraţi
în biserici-din alte biserici. Şi când ei fac asta, atunci fraţii uneori au o impresie greşită, că eu spun ceva despre fraţi.
Dar eu nu o fac. Eu... Dacă aţi putea doar să ascultaţi şi să înţelegeţi (vedeţi?), Eu nu vorbesc împotriva vreunui frate,
căci aceea nu se cuvine la fraţi să vorbească de-împotriva unul altuia. Noi ar trebui să vorbim unul pentru altul, nu
unul împotriva altuia. Dar când eu vorbesc uneori despre anumită organizaţie ca Prezbiteriană, Metodistă, sau aşa mai
departe,  ei  spun,  "Vedeţi,  el  este împotriva acesteia." Eu nu sunt  împotriva fratelui  de acolo sau sorei  de acolo.
Sistemul care separă frăţietatea este lucrul împotriva căruia vorbesc eu. Copiii lui Dumnezeu sunt o familie şi nu-şi nu
grupuri diferite. 

70 Şi unii dintre ei spun, "Eu nu voi avea nimic de-a face cu acesta, căci acela este Prezbiterian şi eu sunt Metodist."
Vedeţi? Acum, acea nu este... Vedeţi, este sistemul din organizaţia aceea care rupe acea frăţietate. Vedeţi? Acum
acel... 

71 Aşa cum am zis: Dacă tu mergeai în jos pe râu cu o barcă veche, cu o arătare neîngrijită şi încercai să treci
cascada, şi eu ştiu că aceea nu va merge, ei bine atunci, eu nu ţip, să te mustru; eu încerc să te scot afară din barca
aceea, vedeţi; căci barca este aceea care se va sfărâma, şi-şi-şi tu vei fi lăsat stând singur în apă. Deci-deci nu este-nu
este fratele din barcă, ci eu strig la fratele să-i arăt ce este gata să se întâmple. 

72 Ei bine, toate aceste sisteme, pe care omul le-a făcut în realizările lor, trebuie să se strice. Aceea este tot. Ele



trebuie să vină... Noi trebuie să venim la unitate, la frăţietate. Aceea a fost... Scopul vieţii mele este să încerc să unesc
şi nu să rup o organizaţie, ci să-i las să-şi lase ideile lor şi să fie fraţi cu fiecare Creştin născut din nou. Aceea-aceea
este ideea; acolo este unde am stat eu. 

73  Ei  bine  acum,  dacă  fraţii  ar  observa  aceasta,  eu...  Mulţi  dintre  fraţii  noştri,  chiar  în  rândurile  noastre  ale
Evangheliei depline, ei nu cred că Baptiştii, şi Metodiştii, şi Luteranii, şi aceia au o şansă. Dar eu... Acum, ei pot fi
corecţi, dar eu nu sunt de acord cu aceea. Eu cred că epoca de aici, din Epoca Luterană, şi această epocă de aici care a
fost  numită,  eu  cred,  Epoca  Sardes,  şi  apoi  Epoca  Filadelfia  pentru  Metodişti,  şi  apoi  cea  Penticostală,  Epoca
Laodicea... Eu cred că acelea sunt epoci, şi Dumnezeu în ficare din acele epoci a luat un popor ales. Şi în aceea, cum-
Evrei 11 spune că ei fără noi nu sunt făcuţi desăvârşiţi. Vedeţi? Dar acum, Biserica a venit din aceasta, venind într-o
minoritate tot timpul, până când este jos în Epoca Penticostală. 

74 Acum, motivul că eu spun aceasta: ca voi să puteţi lua o idee despre ce a visat sora. Şi visul ei este desigur
comparativ cu-cu ceea ce am învăţat eu. 

75 Observaţi, acum aici, acum toate lucrurile acestea pe care I Petru al 6-lea şi al 7-lea verset vă spune, adus prin
credinţa voastră, aceea este întâi. Acum, eu spun că oamenii pretind că au aceste virtuţi fără măcar să fie născuţi din
nou. Şi eu cred că am făcut o remarcă dură şi am zis că este ca o pasăre neagră care încearcă să-şi pună pene de păun
şi să se facă un păun; el nu o poate face. Aceasta trebuie să fie o pană naturală crescută din el. Interiorul lui trebuie să
scoată acea pană afară. 

76 Şi întotdeauna-şi eu întotdeauna am fost acuzat de a fi aspru cu surorile noastre despre a purta părul tăiat, şi
manichiură peste toată faţa lor, şi lucruri. Eu întotdeauna am fost acuzat de a fi dur cu surorile noastre. Aceasta nu este
că eu am ceva împotriva lor. Eu nu spun că femeia nu este o femeie bună, că ea este ceva-o haimana de stradă sau
ceva. Aceea nu este atitudinea mea. Dar este aceasta: când ea îşi pune aşa de mult artificial în exterior, arată că este
mult artificial în interior, vedeţi, unde ar trebui să fie umplut cu Cristos. Pentru că exteriorul întotdeauna exprimă ce
este în interior. "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi? Şi acolo unde Cristos ar trebui să fie, şi să îngrijească de...
Dumnezeu, şi să poarte de grijă de alte lucruri, în loc de aşa de multă pompă artificială, şi-şi, voi ştiţi, pleoape verzi, şi
arătare inumană, şi tot felul acela de lucruri... Eu doar nu sunt de acord cu aceasta; şi eu nu cred că Biblia este de
acord. Deci mie-mie îmi place să fim doar ceea ce suntem. 

77 Observaţi acum, dacă ea nu are ceva unghii şi vrea să-şi pună câteva, dacă ea nu are ceva dinţi şi are nevoie de
câţiva, nu ai un braţ şi ai nevoie de unul, nu ai păr şi ai nevoie de puţin, tu nu ai aceste lucruri, aceea este altceva. Dar
când vă scoateţi dinţii buni adevăraţi, din cauză că nu sunt aşa de strălucitori cum ar trebui să fie, atunci tu ai făcut rău.
Dacă ai păr roşu şi vrei negru, şi tu mergi aici jos şi-l colorezi în negru, doar pentru că... Tu ai făcut rău. Da, aşa cred
eu. Dar lucrul principal... Nu există Scriptură pentru aceea, numai pentru tăiatul părului, există Scriptură pentru aceea,
avem mult din aceea. Deci atunci, noi vrem să ne asigurăm mult că aceea este corect. 

78 Acum, acum, sora noastră în a visa, ea a visat că ea... Păi întâi, ea a fost tulburată: "La ce foloseşte să mergi
înainte şi să încerci să lupţi prin viaţă dacă Dumnezeu ne cere să primim Duhul Sfânt şi noi nu-L avem?" 

79 Acum, eu nu cred... Ei pot să înregistreze aceasta, dar dacă ei nu... dacă ei o fac, este numai pentru biserică.
Vedeţi? Acum, şi dacă vreun frate va apuca aceasta, şi voi auziţi glasul meu, frate, pe aceasta, amintiţi-vă, eu doar
învăţ pentru biserica mea. Voi întotdeauna, înaintea adunării voastre... Examinaţi- benzile, şi dacă nu vreţi ca adunarea
voastră să le asculte, să nu-i lăsaţi să le asculte. Dar eu-eu doar încerc să spun la acest grup mic de aici că eu, că
Fratele Neville şi eu, prin Duhul Sfânt, încercăm să-să păstorim şi să-i învăţăm. 

80 Acum, există unele din aceste lucruri cu care nicidecum nu puteţi fi de-acord. Deci dacă există, întocmai cum am
spus întotdeauna despre a mânca pui  fript,  când ajungeţi  la os să nu aruncaţi  puiul,  voi doar aruncaţi  osul.  Deci
întotdeauna să faceţi aşa. Mâncaţi  plăcintă cu cireşe şi  ajungeţi la un sâmbure, voi nu aruncaţi  plăcinta, voi doar
aruncaţi sâmburele. Deci faceţi acelaşi lucru când ascultaţi la aceasta. 

81 Acum, eu-eu cred căci-căci motivul că există aşa de multă confuzie astăzi referitor la Duhul Sfânt, Acesta nu se
învaţă corect. Eu cred că botezul este învăţat, şi doar zice, "botezul," dar atunci... Aşa cum ziceţi, "automobil." Dar
acum, eu am câţiva mecanici în această biserică, şi eu nu ştiu un lucru despre aceasta, aşa că dacă eu fac o greşeală,
fraţilor, eu sunt... Amintiţi-vă eu nu sunt un mecanic. 

82 Acolo trebuie să fie arcuri,  şi  bujii,  şi  platine, şi  valve, şi  câte altele care formează automobilul.  Şi când tu
vorbeşti despre Botezul Duhului Sfânt, există multe care merg cu aceea. Vedeţi? Există multe care merg cu aceea. Şi
iată ce cred eu că Dumnezeu dovedeşte că Duhul Sfânt este aici. Vedeţi? 

83 Acum, Petru a zis, "Întâi, credinţă." Acum priviţi-o foarte atent acum. Noi vom învăţa aceasta pentru câteva
minute. Credinţa, acum, este a voastră prima. Şi adăugaţi la credinţa voastră, virtute; la virtutea voastră, cunoştinţa; la
cunoştinţa  voastră,  înfrânarea;  la  înfrânarea  voastră,  răbdarea;  la  răbdarea  voastră,  evlavia;  la  evlavia  voastră,
dragostea frăţească, bunătatea frăţească, şi apoi dragostea. Şi oricine ştie că dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu este
dragoste. Vedeţi? 

84 Acum aceea-atunci de la aceasta, şi apoi aducând aceasta la cele Şapte Epoci ale Bisericii, Dumnezeu zideşte în
şapte epoci ale bisericii o Mireasă pentru Cristos. Prin cea Filadelfiană, Tiatireană, şi Pergam, şi Smirna, Efes, o epocă
a bisericii de care Isus a zis, "Dacă-dacă Mirele vine în prima strajă sau a şaptea strajă, toate aceste fecioare s-au



trezit."  Ele  erau-ele  s-au trezit,  fecioarele  din Efes,  Smirna,  Pergam,  Tiatira,  Sardes,  Filadelfia,  şi  Laodicea.  Aţi
observat voi aceea? Aceasta a fost a şaptea epocă aceea când El a venit şi a trezit fecioarele acelea adormite. Aceea le
aduce peste tot în urmă până aici, vedeţi? Căci în aceasta, de-a lungul anilor, epoci, El a zidit o Mireasă, a născut o
Mireasă, a născut o Mireasă pe pământ pentru Cristos. Şi în acelaşi fel cum El naşte această Mireasă, El a născut
persoane. 

85 Acum, eu fundamentez aceasta, aşa ca voi să vedeţi când se spune visul sorei. 

Acum, aceste lucruri de aici absolut trebuie să fie în Creştin înainte ca Duhul Sfânt să-i pecetluiască, înainte ca
aceasta să vină jos pe deasupra şi să facă o unitate completă. 

86 Acum, visul sorei noastre acum. Ea era îngrijorată dacă avea Duhul Sfânt sau nu. Când ea s-a culcat pe Duofold,
unde soţul ei citea un ziar (şi ea are copilaşi, aşa cum am şi eu, şi ei întotdeauna fac o gălăgie şi lucruri), şi astfel în
acesta, ea a adormit pentru aproximativ zece minute sau cinsprezece; şi ea a visat. Şi ea nu l-a putut înţelege sau să-l ia
în întregime de un an în urmă, aproape, până când acest mesaj a fost învăţat. Apoi în timp ce eu îl învăţam, acesta tot
i-a venit înapoi. 

87 Şi ea a visat că se ruga. Ea se plimba mai întâi pe podea, înainte de a visa, şi îşi freca mâinile, şi se gândea,
"Doamne, am primit eu Duhul Sfânt? Poţi Tu să-mi dovedeşti? Unii spun pentru căci-căci am strigat, sau unii au zis
pentru că am vorbit în limbi." Şi noi credem în toate acelea. Dar Îl am eu într-adevăr?" 

88 Eu cred în toate lucrurile acelea, acele virtuţi: vorbire în limbi, şi strigare, şi tot felul de demonstraţii. Eu cred în
orice pic din aceasta. Dar dacă este acolo fără acesta, există ceva greşit. Vedeţi? Acum, vedeţi? Voi... Vedeţi, voi aveţi
o coajă. 

89 Observaţi, şi ea s-a îngrijorat despre aceasta, astfel ea doar s-a culcat pe Duofold, unde soţul ei citea, şi ea a
adormit. Şi ea a visat că ea era sus pe un munte. Şi în acest munte... Cel mai bine... Eu nu am hârtia înaintea mea, dar
eu cred că este în acest fel: Ea a visat că a văzut ca o-o cutie de piatră, ca o schelă stând chiar în vârful acestui munte.
Şi soţul ei era chiar în spatele ei. Şi ea a văzut un om mare stând acolo îmbrăcat cu haine de lucru, cu mânecile
sufulcate, scoţând cea mai pură apă pe care a văzut-o ea cândva şi turnând-o în această cutie, această cutie de piatră
stătea pe vârful muntelui. Şi cutia de piatră nu ţinea apa; şi ea se scurgea chiar afară de acolo şi doar fierbea tot
gunoiul şi beţele şi totul de acolo, şi le fierbea, şi se rostogolea jos pe munte. Şi s-a rostogolit peste picioarele ei, şi ea
stătea chiar în lucrul acela; numai că nu se lipea de ea. Şi-şi atunci ea a întrebat de ce cutia nu o ţinea, şi omul a zis,
"Aceea nu este apă. Acela-i Duhul Sfânt," şi a zis; "nimic nu-L va ţine." 

90 Şi a zis, "Apoi el a mers înapoi şi a luat o altă găleată mare, şi ea a fost plină de miere, şi a turnat mierea înăuntru
acolo şi a zis, 'Acum, ea o va ţine pe aceasta."' Şi ea s-a gândit că cutia era-cutia de piatră urma să se spargă şi să verse
mierea, dar nu s-a spart. Ea în final s-a lipit împreună şi a ţinut-o. 

91 Ea s-a întors şi a mers în jos pe munte. Mergând în jos pe munte, ea s-a oprit la poala muntelui şi a privit înapoi.
Ea a văzut cinci cursuri din această apă pură, cristalină, ne contaminată de lucrurile prin care a trecut, încă era pură şi
limpede, venind repede. Apoi ea a încetinit; apoi aproape să se epuizeze. Şi ea se întreba dacă va ajunge aceasta
vreodată la poala muntelui, cinci cursuri; şi ea s-a trezit. Eu cred că aceea este cam aproape să fie corect, nu-i aşa, Soră
Sheperd? 

92 Acum, nu mai mult decât că am luat scrisoarea şi am deschis-o, înainte să o citesc, eu am văzut visul ei. Acum,
acela-i felul cum sunt tălmăcite visurile. Acum, mulţi dintre voi aţi venit la mine cu visuri şi-şi să-mi spuneţi lucruri
despre visuri. Eu spun, "Aşteaptă un minut. Tu nu l-ai spus tot" (vedeţi?); şi mergi înapoi şi îl iei. Apoi dacă tu nu poţi
spune ce ai visat, cum ştii că interpretarea este corectă sau nu? Vedeţi? Tu trebuie să ai-tu trebuie să vezi visul. O
viziune trebuie să arate visul. Şi când tu vezi visul pe care l-a visat persoana, şi-l poţi spune lor înainte ca ei să ţi-l
spună, atunci tu cunoşti interpretarea... 

93 Ei bine, eu cred că şi aceea este în Scriptură. Daniel odată (nu a fost aşa?) a zis... Da, eu cred... Eu chiar s-a
întâmplat să mă gândesc la aceea atunci. Vedeţi? Dar tu întotdeauna vezi visul, acum, dacă interpretarea este corectă.
O persoană începe să-ţi spună un vis, tu doar să-i opreşti, zicând, "Aşteaptă un minut. Şi acesta a fost aşa-şi-aşa, a fost
aşa-şi-aşa, plus aşa-şiaşa." 

94 Iar apoi tu zici, "Aceea este exact corect." Vedeţi? 

Un om, zilele trecute, încerca să-mi spună un vis ce l-a visat. El a zis, "Ei bine," el a zis ... 

Am zis, "Acum, frate, de ce ai lăsat afară partea cealaltă?" 

El a zis, "Ce altă parte?" 

Am zis, "Tu ai visat că ai aruncat o piatră sus în aer, şi eu am împuşcat spre ea şi mi-a sărit ceva în ochi." 

El a zis, "Acela-i exact adevărul, Frate Branham." 

95 Şi ei doar au luat ultima parte din el ieri. Aşa că acolo sunteţi. Vedeţi? Voi vedeţi? De ce nu lăsaţi... Spuneţi
adevărul despre el. Dar, voi vedeţi, acesta întotdeauna descoperă înapoi ce-îţi spune visul tău, ce ai visat. Atunci tu ştii
că este corect. 

96 Acum, iată interpretarea visului ei. Ea era necăjită despre Duhul Sfânt. Acum, într-atât cum ea a văzut că cutia pe



vârful muntelui era stânca, cutie de piatră este "mărturisirea stâncii." Acum, aşa cum a zis Isus în Scriptură, El a zis...
Petru a zis... Isus a zis, "Cine zic oamenii că Eu, Fiul omului, sunt?" 

97 Unul a zis, "Tu eşti Ilie, şi Moise, şi aşa mai departe." Şi El a zis, "Dar Cine ziceţi voi că sunt Eu?" 

El a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu." Acum, unii oameni spun... Acum, biserica Catolică zice, 

Biserica Romano Catolică zice că a Lui-ce a fost stânca de care Isus a zis, "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica
Mea şi porţile locuinţei morţilor nu vor izbuti împotriva Ei." Ei au zis că a fost pe Petru, şi Petru era piatra aceea,
deoarece  Petru  înseamnă  "piatră  mică."  "Şi  pe  această  piatră  mică  Eu voi  zidi  Biserica  Mea."  Şi  pe  Petru  ei-
succesiunea apostolică-ei zidesc biserica. 

98 Apoi biserica Protestantă zice, "Aceea este greşit," că a fost că El pe Sine a zidit Biserica. 

Acum, nu ca să fiu în dezacord, ci eu-în felul meu de a o vedea, amândoi sunt greşiţi, pentru că El niciodată nu o
zidit-o pe Petru, nici nu a zidit-o El pe Sine; ci este pe descoperirea lui Petru despre Cine era El. Vedeţi? "Cine spun
oamenii că sunt Eu, Fiul omului..." 

99 "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu." 

"Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona: nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta (la vreun seminar. Vedeţi?); ci
Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o. Tu eşti Petru, pe această stâncă (de mărturisire, pe această descoperire)
Eu voi zidi Biserica Mea." 

100 Şi aceea a fost... Fiecare epocă a bisericii a avut acea mărturisire de piatră până la această mărturisire de piatră a
Laodicei. Iar acum, voi nu puteţi face o biserică sfântă. Nu există un astfel de lucru ca o biserică sfântă sau organizaţie
sfântă. Duhul Sfânt poate fi predicat în aceasta, dar acolo voi găsiţi buni şi răi, renegaţi, indiferenţi, şi toate altele.
Astfel o organizaţie nu va ţine... Voi nu puteţi spune, "Noi Îl avem; nimeni din restul lor nu-L au." Nu, domnule!
Duhul Sfânt este turnat pe persoane. Este persoana. 

101 Astfel de aceea, stânca... Această biserică Penticostală din ziua din urmă, care a primit Duhul Sfânt ei au făcut la
început... Peste tot prin epoci, ei au primit Duhul Sfânt, dar nu în măsura cum Îl au ei acum; căci este o reaşezare a
celui de la început. Aşa cum noi luăm sfeşnicul, Alfa şi Omega, cum au aprins ei prima candelă: ea a mers din ce în ce
mai mare, şi s-a făcut mai slabă şi mai slabă, şi apoi a venit iarăşi înapoi. Vedeţi? Prima şi ultima şi aşa mai departe. 

102 Acum, însă în această epocă a bisericii Mesajul este turnat în biserică. Dar trupul bisericii, însuşi, în întregime...
Ca şi-acest tabernacol, noi vom zice; acolo este unde vine ea la biserică. Acest tabernacol nu este un tabernacol al
Duhului Sfânt. Nu există un astfel de lucru. Persoanele care vin în această biserică sunt corturi ale Duhului Sfânt. Ei
sunt corturi care conţin pe Duhul Sfânt, dar nu biserica în trupul de grup. De aceea El curge afară. 

103 Dar ce, acest om care turna apa, mesagerul către biserică, turna Mesajul în biserică... Dar ce făcea apa? Ea
fierbea afară tot gunoiul ce era în ea. Aceea este ce face Duhul Sfânt: îl fierbe. 

104 Acum, acum, mierea a reprezentat dragostea frăţească, bunătatea frăţească, care este această epocă. Eu tocmai
am terminat spunându-vă (vedeţi?) despre bunătatea frăţească, epoca în care trăim noi acum. 

105 Acum, voi aţi putea spune, "Priveşte, mie-mie-mie sigur nu-mi place de Fratele Neville," sau "mie sigur nu-mi
place de Fratele Jones; nu-mi place de Fratele  Aşa-şi-aşa,"  şi ceva ca aceea. Dar lăsaţi doar să i se întâmple ceva;
frate, inima ta este zdrobită. Aceasta doar aproape că vă ucide. Vedeţi? Noi putem obţine bunătate frăţească şi să
simţim unul pentru altul. Vedeţi? Dar să menţii într-un grup de oameni ... 

106 De ce vă pasă de fratele acela? Din cauză că aţi frânt pâine cu el aici la altar, aşa cum veţi face în seara aceasta;
voi aveţi părtăşie cu el; voi aţi dat mâinile cu el; voi vă închinaţi cu el. El este fratele vostru. Şi el ar putea face ceva în
fire cu care să fiţi în dezacord, deoarece voi doar cumva staţi... care voi nu ar trebui să faceţi dar, îl eviţi puţin. Dar în
adâncul inimii tale, dacă i s-a întâmplat ceva acelui frate, aceasta aproape v-ar ucide, sau sora aceea. 

107 Eu sunt-eu sunt un om bătrân. Eu am fost odată tânăr iar acum sunt bătrân. Eu am văzut aceasta în jos prin epocă
făcând aceea. Aud pe oameni zicând, "Ei bine, eu doar nu voi mai avea de-a face cu el." Şi ceva i se întâmplă la omul
acela, aceasta aproape îl ucide; el se gândeşte, "Oh, Dumnezeule, eu am lăsat ca fratele meu scump să se ducă fără să
ne facem prieteni cu el (vedeţi?) iarăşi." Vedeţi? Vedeţi, este dragostea frăţească. Aceasta arată ca şi cum nu se lipeşte,
dar aceasta se lipeşte. Mierea, ea se lipeşte. 

108 Acum, fiindcă ea a venit de acolo, în jos pe deal la poala dealului... Acum, această apă glorioasă se revărsa peste
dealuri în cinci cursuri. Acum, cinci este numărul harului: J-es-u-s, F-a-i-t-h, G-r-a-c-e. [Isus, Credinţă, Har – Trans.]
Vedeţi? Cinci este numărul harului. Cinci cursuri se revărsau de aici sus la albie în jos pe aici. Şi fiecare din aceste
epoci au avut acea mărturisire de stâncă. Sfinţii sunt adormiţi, aşteptând, aşteptând, aşteptând, aşteptând (vedeţi?)
înainte până la această epocă, dar curând Duhul Sfânt, fiind revărsat din Cristos, va veni şi va sigila Biserica, apoi
Biserica va fi răpită. Aceasta va fi o unitate completă a lui Dumnezeu, o Mireasă pentru Cristos, care va fi capul
tuturor lucrurilor. Voi mă urmăriţi acum? 

109 Acum, ea se întreba... Acum, în visul ei ea se întreba, va ajunge acest curs mic, va ajunge cândva acest curs mic
până la poale. Vedeţi? El se usca. Acum, fiindcă ea însăşi... Acum iată la ce vreau eu să ajungeţi acum. Ea însăşi se
întreba despre ea însăşi. A avut ea Duhul Sfânt? 



110 Acum, m-am ferit să spun aceasta cu câteva zile în urmă, gândind că biserica va fi suficient de spirituală să o
prindă (şi poate mai bine aş opri această bandă chiar acum, dar-pentru că nu vreau să ajungă afară printre fraţi); dar
voi aţi putea vorbi în limbi, aţi putea striga, aţi putea dansa, aţi putea scoate draci, să faceţi orice vreţi, şi încă să nu
aveţi Duhul Sfânt. 

111 Nu au venit acei ucenici înapoi bucurându-se şi strigând, din cauză că dracii le-au fost supuşi? Şi Isus... Chiar
printre ei era Iuda? Nu a zis Isus în ziua aceea, când El a venit, că "Mulţi vor veni la Mine şi vor zice, 'Doamne, nu am
scos eu draci  şi  în Numele Tău am făcut  lucrări  mari,'  iar  Eu voi  zice,  'Depărtaţivă de la Mine,  voi  lucrători  ai
nelegiuirii,  Eu  nu  v-am cunoscut."'  Lucrurile  acelea  nu sunt  indicaţii  ale  Duhului  Sfânt.  Prin roadele  lor  îi  veţi
cunoaşte. 

112  Acum,  voi  ziceţi,  "Frate  Branham,  noi  am-să  vorbim  noi  în  limbi?"  Absolut,  acelea  sunt  daruri  ale  lui
Dumnezeu.  Dar  darurile  acelea  ale  lui  Dumnezeu,  fără  aceste  virtuţi  în  ele,  face  o  piatră  de  poticnire  pentru
necredincios.  Nu  este  acceptată  de  Dumnezeu.  Aceasta  trebuie  să  fie  mai  întâi.  Şi  când  aveţi  credinţă,  virtute,
cunoştinţă, înfrânare, răbdare, evlavie, şi dragoste frăţească, atunci Duhul Sfânt coboară şi vă pecetluieşte ca o unitate,
la fel cum El pecetluieşte epocile bisericilor ca o unitate. Felul cum El îşi face Mireasa Lui este felul cum El îşi face
pe individul  Lui: îi  face din acelaşi  material,  cum Eva a fost  făcută din Adam, o coastă din partea laterală. Iată
lucrurile care trebuie să le aveţi mai întâi. Voi nu le puteţi personifica; voi nu le puteţi imita; ele trebuie să fie trimise
de Dumnezeu şi născute de Dumnezeu. Imitaţia cauzează numai confuzie. 

113 Este aşa cum am spus: Vă puteţi imagina văzând un uliu, stând acolo cu pene de porumbel înfipte în aripile lui,
zicând, "Vedeţi, eu sunt un porumbel." El nu este un porumbel, el este un uliu, un răpitor. 

V-aţi putea imagina o pasăre neagră cu o pană de păun în aripile ei zicând, "Vedeţi?" Aceea este ceva ce şi-a înfipt
ea. Dar aceasta trebuie să vină din lăuntru în afară, şi aceasta produce Creştinătate. Dumnezeu, prin puterea Duhului
Sfânt... 

114 Sora noastră şi-a avut picioarele ude când a ajuns la poale. 

Noi toţi o cunoaştem pe Sora Shepherd a fi o milostivă... Casa ei este deschisă. Ea şi Fratele-mie nu-mi pasă dacă
este un leneş, cerşitor, sau orice este, ei îl vor hrăni, să facă orice pot ei să-l ajute. Oh, Dumnezeu a acceptat aceea,
partea ei de temelie. Şi aici este... 

115 Acum, primiţi această lecţie. Iată ce este rău cu-cu... (Eu nu ar trebui să mă întorc spre aceasta.) Iată ce este
greşit cu Tabernacolul Branham. Voi vedeţi? Există două feluri diferite de credinţă; există două feluri diferite de
virtute, aşa cum am avut-o zilele trecute; două feluri diferite de cunoştinţă; două feluri diferite de înfrânare. Unul
gândeşte interzicerea ei. Ei au... Acela nu este felul de înfrânare despre care vorbeşte Dumnezeu. Este acea rea, mânia
necontrolabilă care o aveţi, şi lucruri de partea aceea, rânjesc înapoi, se ceartă. 

116 Răbdarea, şi aşa mai departe, există o batjocură a acesteia, o prefacere de a fi, o credinţă dată de natură, o virtute
dată de natură. Există o înfrânare dată de natură. Şi toate aceste lucruri sunt date de natură. 

117 Şi cea mai mare parte a credinţei noastre este credinţă mintală. Prin auzirea Cuvântului, noi... ne aduce la o
recunoaştere mintală a lui Dumnezeu. Dar dacă aceasta vine de sus, oh frate, dacă ea loveşte vreodată aceasta, acolo
este  o credinţă evlavioasă,  spirituală.  Apoi  ce  face acea credinţă?  Acea credinţă recunoaşte numai  Cuvântul.  Nu
contează ce spune orice altceva, ea recunoaşte numai Cuvântul, căci  "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu." (Şi Cuvântul încă este Dumnezeu.) 

118 Şi Cuvânt1J,l s-a făcut trup, şi a locuit  printre noi." Şi când Cuvântul Însuşi este revărsat în credinţa noastră,
credinţa noastră mintală devine o descoperire spirituală... "Şi pe această temelie Eu voi zidi Biserica Mea," vedeţi, nu
pe o concepţie mintală de apartenenţă la biserică, o concepţie mintală a aceleia, ci pe descoperire. Când cursurile
acelea de har se revarsă în credinţa aceea mintală care o aveţi, atunci pe aceasta, o descoperire spirituală, "Eu voi zidi
Biserica Mea şi porţile iadului nu vor izbuti împotriva Ei." Vedeţi? Aceea arată că ei vor fi împotriva Ei, dar nu vor
izbuti. Oh, ce lucru glorios. 

119 Acum, vedeţi, credinţa, aceste cinci cursuri... Eu am avut o bucată de cretă aici, dar cred că el nu a adus-o afară.
Dar cele cinci cursuri le vedeţi venind în jos pe aici amestecă aceasta împreună. Duhul Sfânt a fost acela care a făcut
biserica Efes. Duhul Sfânt a fost acela care a născut biserica Smirna. Duhul Sfânt care a dat biserica Pergam, şi
biserica Tiatira în Epocile Întunecate. Acesta-i Duhul Sfânt care a zidit Mireasa aceea, Aleşii care sunt traşi afară din
toate sistemele de organizaţie în jos prin epoci în felul acela. Şi există o Mireasă aleasă, predestinată a lui Isus Cristos
pe care Duhul Sfânt a chemat-o afară, cei Aleşi. Şi a fost Duhul Sfânt în această epocă, acea epocă, acea epocă, aceea,
aceea, aceea, aceea, acea înainte în sus până la vârf; Duhul Sfânt. 

120 Iar acum, ca în persoane, aceste virtuţi şi lucruri sunt, cunoştinţă şi înfrânare, se adaugă la credinţa noastră, apoi
când vine Piatra din capul unghiului, Duhul Sfânt o cimentează împreună. Acolo-i Botezul Duhului Sfânt. De aceea
este aşa de scurt astăzi. 

121 Lăsaţi-mă să văd aici. Eu am câteva texte scrise aici jos. Să vedem. Eu am avut o ilustraţie desenată aici la-
pentru visul ei. Vedeţi? Voi nu o puteţi vedea de acolo. 

122 Acum, venind de la Duhul Sfânt, ce a venit? Apoi El vă va da credinţă supranaturală, credinţă spirituală, aceea



aici la partea de jos. Apoi acea credinţă spirituală recunoaşte numai Cuvântul. Nu contează ce spune oricare altul, ea
nu-ea nu ajută la nimic. Aceea cunoaşte numai Cuvântul. Dacă cineva zice, "Zilele miracolelor au trecut," credinţa
aceea cunoaşte numai Cuvântul. 

123 Cineva zice, "Nu există un astfel de lucru ca botezul Duhului Sfânt." Credinţa aceea cunoaşte numai Cuvântul.
Aceea este credinţă reală spirituală. Voi vedeţi? Aşa este. Vedeţi? Ea cunoaşte numai Cuvântul. 

124 Apoi, aceea a fost numărul unu. Numărul unu, venind la voi, credinţa voastră mintală, chiar aici, vine Duhul
Sfânt, venind jos în credinţa voastră mintală făcând-o o credinţă spirituală. Apoi credinţa spirituală recunoaşte numai
Cuvântul. 

125 Acum, şi numărul doi... trei. Apoi voi veţi avea spiritual... veţi fi-aveţi Duhul Sfânt, şi va pecetlui toate aceste
lucruri în voi, aşa cum acel Duh Sfânt acoperă aceasta. De la credinţa voastră sus spre Duhul Sfânt vă pecetluieşte
înăuntru cu Cristos; apoi voi deveniţi unul. Amin! (Luaţi acest lucru afară din calea mea. Este greu pe braţele tale.)
Voi deveniţi unul. Vedeţi, voi şi Cristos trăiţi împreună. "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în
Mine, Eu în voi, şi voi în Mine." Vedeţi? Atunci aceea este o unitate pecetluită a Domnului Dumnezeu. Acum, şi
atunci ei sunt adeveriţi şi plasaţi. Când are loc timpul acela, ei devin fii şi fiice adeveriţi ai lui Dumnezeu. 

126  Vă  amintiţi  acolo  în  Cartea  lui  Matei,  al  17-lea  capitol,  de  la  1-ul  la  al  5-lea  verset,  Isus  pe  Muntele
Transfigurării? Voimaţi auzit... Ascultaţi de El,  predica aceea eu doar, aici cu vreun an în urmă, am predicat, care a
devenit aşa de populară, Ascultaţi de El. Plasarea unui fiu în Efeseni 1:5 de asemenea: 

127 "Dumnezeu ne-a predestinat la înfierea de fii." 

Vedeţi, o familie... Când un fiu este născut în ea, este un fiu atunci. Dar acel fiu are tutori care să-l crească. Şi dacă
acel fiu niciodată nu a venit la-să fie felul corect de fiu, el niciodată nu devine moştenitor. Dar dacă el era fiul corect,
şi fiul care se supune tatălui său, atunci fiul acela a fost înfiat sau plasat poziţional. El devine moştenitor la ce avea
tatăl. 

128 Şi aceea era ce făcea Dumnezeu pe Muntele Transfigurării. 

Când El şi-a luat propriul Lui Fiu, după ce El a fost dovedit să fie Fiul corect (vedeţi?), şi a suportat toate ispitirile,
El L-a luat sus pe Muntele Transfigurării şi L-a umbrit. 

129 Voi ştiţi, în Vechiul Testament ei au luat un fiu, l-au îmbrăcat într-o haină foarte frumoasă, şi l-au aşezat afară
înaintea publicului. Şj. ei au avut o ceremonie de aşezare, sau noi o numim înfiere. În Galateni acolo, mă gândesc
cumva că Sfântul Pavel se referă la aceasta ca înfierea fiilor. 

130 Acum, prin aşezarea unui fiu... Lucrătorii vor înţelege, şi cititorii spirituali ai Bibliei, o-aşezând acest fiu. Cu alte
cuvinte, fiul era un fiu când el a fost născut. 

131 Acolo este unde Penticostalii noştri au făcut greşeala lor. 

Fiind născuţi în familie prin Duhul Sfânt,  aceea este corect,  dar atunci noi trebuie să fim felul corect de copii,
îngrijiţi de tutorele corect. Vedeţi? 

132 Acum, dacă un om în urmă în epoca veche s-a gândit la fiul lui, şi l-a vrut să fie un fel corect de fiu, el a luat cel
mai bun tutore ce l-a putut afla, cel mai bun învăţător; căci el a vrut ca fiul lui să crească să fie ca tatăl lui. Vedeţi?
Deci el a luat tutorele corect. 

133 Acum, dacă un om pe pământ s-ar gândi la cel mai bun tutore, ce spuneţi despre Dumnezeu, Tatăl nostru?
Acum, El niciodată nu a pus episcopi, cardinali, şi preoţi; ElA are Duhul Sfânt să fie Tutorele nostru. Şi Duhul Sfânt
este Învăţătorul nostru. Şi El-El este în Biserică, şi El duce mesaj la Tatăl. 

134 Şi apoi, ce ar fi dacă tatăl-tutorele venea sus şi zicea, "Ei bine, Tată..." Acum, El nu va lua vreun fel de tutore
care vrea un pai în pălăria lui, voi ştiţi, o pană, o numim noi; zicând, "Oh, dacă-i spun Tatălui ceva despre ... Acel
băieţel este un renegat oricum, dar dacă eu-dacă eu îi spun Tatălui, Tatăl poate să-mi dea o plată mai mare." Acela nu-i
felul corect de tutore. Un fel corect de tutore care este cinstit, spune adevărul. Şi Duhul Sfânt spune adevărul când El
vine înaintea lui Dumnezeu, la noi. Da. 

135 Deci El vine sus. Ce gândeşti tu? El s-ar înroşi astăzi să spună, "Fiicele Tale toate îşi taie părul, şi Tu le-ai spus
să nu o facă. Fiii tăi sunt aşa de înclinaţi să se organizeze încât ei doar simplu nu se pot vedea unul pe altul, şi aceea
este... Şi ei adoptă  aceasta pentru aceasta şi  aceasta  pentru  aceea."  Cum trebuie El să roşească. Dar cum Tutorele
acela i-ar place să vină şi să zică, "Oh, vai! Acel fiu este un adevărat fiu. El este chiar ca Tatăl." Oh, cum i-ar place
Lui să spună aşa. Vedeţi? 

136 Apoi Tatăl se mândreşte şi zice, "Acesta este fiul Meu." Aceea este exact ce a făcut Dumnezeu pe Muntele
Transfigurării. Voi observaţi acolo s-au arătat Moise şi Ilie. Şi Petru, tot emoţionat, supranaturalul s-a făcut, ... Petru s-
a emoţionat; el a zis, "Să zidim trei corturi: unul pentru Tine, şi unul pentru Moise, unul pentru Ilie." 

137 În timp ce el încă vorbea, Dumnezeu l-a făcut să tacă. El a zis, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit în care-mi găsesc
plăcerea. De El să ascultaţi." Vedeţi? Dumnezeu S-a pus în umbră şi, "Acesta este Fiul Meu." 

138 Moise a reprezentat legea. Profeţii au reprezentat justiţia Lui. Noi nu am putea trăi prin legea Lui. Noi nu am
putea trăi prin justiţia Lui. Eu nu cer justiţie; eu vreau milă, nu justiţie. Eu nu pot ţine legea Lui, şi nu pot face faţă



justiţiei Lui; dar am nevoie de mila Lui. Şi Dumnezeu a zis că legea şi justiţia sau împlinit în El. "El este Fiul Meu
preaiubit. De El să ascultaţi. Acela-i El, acela-i Acela." 

139 Acum, în Vechiul Testament când fiul acela era înfiat sau plasat în familie, numele lui era tot aşa de bun pe cec
cum era al tatălui său. Da, domnule! Ei nu aveau o... Ei aveau un inel în zilele acelea, un-un semn, sigiliu; şi ei scuipau
pe el [Fratele Branham face un sunet de a scuipa şi loveşte amvonul cu pumnul – Ed.], îl puneau. Acela era un sigiliu.
Acela era doar un... El purta inelul tatălui lui, a lui-sigiliul lui; şi acela era tot aşa de bun ca al tatălui său. 

140 Acum, când Isus a fost ascultător, Isus lui Dumnezeu, Dumnezeu L-a aşezat poziţional: "Acesta este El." 

Acum, când membrul este născut prin Duhul Sfânt în familia lui Dumnezeu şi a dovedit să aibă aceste virtuţi în el,
încât  Dumnezeu  poate  vedea  virtute,  cunoştinţă,  înfrânare,  răbdare,  bunătate  frăţească,  şi  evlavie  în  el,  atunci
Dumnezeu îl pecetluieşte sau îl aşează. Şi acolo, atunci este când voi vedeţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu. 

141 Apoi Efeseni 4:30 zice, "Să nu întristaţi Duhul sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi până în ziua
răscumpărării voastre." Acum, unii dintre voi Baptişti care vreţi să mergeţi pe siguranţa eternă, acum, dacă veţi veni la
stagiul acela, eu voi sta cu voi pe siguranţa eternă, dacă veniţi la locul acela. Dar doar să ziceţi, oricine zice, "Eu voi
merge şi mă voi ataşa de biserica Baptistă"; "Eu sunt un Prezbiterian"; "Eu am securitate eternă"; aceea este greşit.
Propria voastră viaţă dovedeşte că voi nu o aveţi. Până când Acesta nu este acolo şi Dumnezeu nu te-a înfiat şi te-a
pecetluit  prin Duhul Sfânt  în împărăţia Lui...  Atunci nu mai există ieşire din aceasta. Voi sunteţi  asiguraţi  etern.
"Crede...  Să nu  întristaţi  pe  Duhul  Sfânt  al  lui  Dumnezeu,  prin  care  voi  toţi  şi  virtuţile  voastre  evlavioase  sunt
pecetluite până în ziua răscumpărării." 

142 Eu cred că există o Mireasă care este predestinată. Eu cred că Dumnezeu a zis că El va avea o Biserică fără pată
sau zbârcitură. Eu cred în predestinare: că Mireasa este predestinată; Ea trebuie să fie acolo. Eu sper că eu sunt cu Ea.
Aceea este... Vedeţi? Eu sunt cu ea. Acum, depinde de mine să-mi rezolv salvarea mea cu Dumnezeu până când aceste
lucruri sunt aprobate de Dumnezeu şi apoi pecetluit în Impărăţia lui Dumnezeu. Acolo este Duhul Sfânt. Acolo sunt
lucrările veritabile ale lui Dumnezeu. Ea este pecetluită până în ziua răscumpărării. 

143 Acela a fost visul ei. M-am gândit că acesta era frumos. Acum, de aceea, când Ea face aceea, când Biserica
aceea vine la acest loc, sau persoana...  Biserica va fi acolo. lăsaţi-mă să o spun foarte bine ca voi să o prindeţi:
Biserica este predestinată să fie acolo. Eu vreau să fiu cu Ea, dar singura cale cum voi fi cu Ea, este să fiu parte din Ea.

144 Cum devin eu parte din Ea? Prin a fi în Ea. Cum ajung eu în Ea? Prin botez, printr-un Duh. 1 Corinteni 12:
"Printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup," un Trup, botezaţi în El. 

145 Dar voi nu puteţi băga aceste lucruri mici, zicând, "Eu am vorbit în limbi. Eu Îl am." Voi mergeţi aici afară, şi
mânioşi, şi juraţi, şi vă agitaţi (vedeţi?), aceea este a pune pene de păun întra-gaiţă. Vedeţi? Voi nu o puteţi face. Viaţa
voastră proprie dovedeşte că nu este.  Dar când aceste lucruri  operează în voi  prin Dumnezeu,  atunci  voi  sunteţi
pecetluiţi. Atunci nu există prefăcătorie referitor la aceasta. Voi sunteţi doar voi înşivă. 

146 Aceea este când viziuni, lucrări perfecte de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, totul se face manifestat. Din ce cauză?
Voi şi Cristos deveniţi unul (eu sper că s-a înţeles), voi şi Cristos deveniţi unul. 

Eu am avut altceva ce am scris aici jos la ce am vrut să mă gândesc. Ne aduce la locul Vieţii, atunci voi deveniţi-
aveţi Viaţă Eternă. 

147 Acum, Eu am Lexiconul Grecesc aici, The Emphatic Diaglott. Eu am studiat zilele trecute asupra unui cuvânt. 

Acum, în Ioan 14-sau Ioan 3:16, noi aflăm un loc care zice, "are Viaţă Veşnică"; în alt loc zice, "are Viaţă Eternă."
Dar în-în versiunea Greacă, în Ebraică ea zice, "Viaţă fără sfârşit." În cuvântul Grecesc, are A-i-n-i-o-a-n... Aproape
ca "aeon." Aeon este un spaţiu care nu poate fi... Este un număr care nu poate fi numărat. El este dincolo de milioane,
trilioane, bilioane. Dar acesta este un aionion de timp: Viaţă Eternă. Şi cuvântul Englezesc pentru acesta este eternal.
Noi îl ştim ca etern, Aionion sau Viaţă fără sfârşit. Vedeţi? 

148 Şi dacă voi aveţi Viaţă fără sfârşit, cum puteţi voi pieri? 

Voi aţi devenit o parte din Etern, şi există numai un lucru etern. Satan nu este etern. Nu! El-el a devenit Satan. Iadul
nu este etern. Iadul a fost creat; el nu este etern. Şi aceste trupuri nu sunt eterne; ele au fost create. Dar Duhul lui
Dumnezeu este Etern. El niciodată nu a avut un început, sau El niciodată nu are un sfârşit. Şi singura cale cum putem
să avem Viaţă Eternă (din cuvântul acela Grecesc Zoe, care înseamnă "Propria viaţă a lui Dumnezeu"), noi avem-noi
devenim o parte din Dumnezeu când noi devenim fii şi fiice ai lui Dumnezeu şi noi avem Viaţă Aionion. Deci partea
care trăieşte, noi, care recunoaştem acest Cuvânt de  aici  până  acolo,  şi recunoaşte, este Viaţă  Aionion,  Viaţă fără
sfârşit. Aceasta-i propria Viaţă a lui Dumnezeu în noi. Amin. 

149 Zilele trecute, în călătorie, eu am avut o discuţie; Martorii lui Iehova. Acum, fără desconsiderare faţă de credinţa
cuiva. Noi avem destui din acei convertiţi şezând aici de la Martorii lui Iehova. Unul din comitetul nostru al bisericii
este Martor al lui Iehova, a fost, şi a fost salvat, el şi familia lui. Tatăl lui a fost un cititor, Fratele Woods şi aceia. Toţi
dintre fraţii şi surorile lui acum, cam toţi dintre ei au venit şi au primit Duhul Sfânt, din cauza viziunilor lui Dumnezeu
spunându-le ce au făcut şi ce ei... Vedeţi? Aceea a făcut-o. 

150 Acum, dar aici Martorii lui Iehova în cartea lor, aceasta zice că respiraţia care o respiraţi este sufletul. Acum,
aceea nu poate fi corect. Respirarea care o respiraţi nu este suflet. Dacă ea este, voi sunteţi-voi sunteţi... Odată voi



sunteţi un fel de suflet; data următoare sunteţi... Altcineva a răsuflat acel suflet. Priviţi unde aţi fi. Acum, răsuflarea
este vânt, şi vântul este ceea ce respiraţi în nările voastre. 

151 Acum, e1 iau Scriptura din urmă, "Şi Dumnezeu a suflat suflare în nările lui, şi el a devenit un suflet viu."
Acum, aş vrea să vă întreb ceva. Dacă el era un om, ce fel de răsuflare a suflat el înainte ca Dumnezeu să-i sufle
această suflare de viaţă în el? Vedeţi? Ce fel de răsuflare... El răsufla, trăia, om. Ei bine atunci, dacă aceea este aşa,
atunci fiecare animal este un suflet viu, căci ei respiră sufletul uman, şi sufletul nostru, şi totul împreună. Atunci Isus
nu ar fi trebuit să moară; jertfa animală ar fi fost suficientă. Vedeţi? Deci, frate, argumentul nu stă. 

152 Dar ce a făcut Dumnezeu, El a suflat suflarea Vieţii Eterne (Amin!), atunci el a devenit un suflet viu, un suflet
care nu poate muri. Acum priviţi acum. Noi vom intra în miere până la coatele voastre. Observaţi, a suflat suflarea
Vieţii Eterne în nările lui. Şi el a devenit un suflet etern, căci Dumnezeu a suflat, nu ce a făcut natura, ci ce a făcut
Dumnezeu a suflat suflarea de viaţă în nările lui, şi el a devenit un suflet viu. 

153 Atunci voi îmi spuneţi, "Adam a murit, Frate Branham." 

Dar amintiţi-vă, înainte ca Adam să moară el a avut un miel care l-a răscumpărat.  Aleluia! Pe acei care El i-a
cunoscut mai dinainte El i-a chemat. El a avut un miel să-i răscumpere. 

154 El era un model. Adam a căzut. Apoi mielul a fost rânduit pentru Adam, din cauză că deja în nările lui a devenit
suflarea Dumnezeului Etern; şi el a devenit un suflet viu. El era un fiu al lui Dumnezeu. Nu suflarea lui, ca şi cuvântul
African (eu nu ştiu care este cuvântul Grecesc pentru acesta acum, dar...), cuvântul African ei numesc Amoyah, care
înseamnă "vântul, o forţă nevăzută." Animalele respiră Amoyah. Păcătoşii respiră Amoyah. 

155 Atunci de ce să ne luptăm pentru Viaţa Eternă dacă acela-i sufletul etern răsuflat în noi prin răsuflare. De ce să
ne  luptăm pentru  Viaţă  Eternă?  Aceasta  se  întoarce  împotrivă,  frate.  Vedeţi?  Ea-ea  doar  nu  o  poate  face.  Dar
Dumnezeu în special, asupra lui Adam, a suflat suflarea Vieţii Eterne, şi el a devenit o persoană eternă cu Dumnezeu.
El avea putere ca Dumnezeu: el era un dumnezeu amator. El era dumnezeu al pământului, nu Dumnezeul Cerului
acum, dumnezeu al pământului. 

156 Şi într-o zi fiii lui Dumnezeu vor deveni din nou dumnezei. 

Isus a zis aşa: "Nu este scris în legea voastră, 'Voi sunteţi dumnezei'? Atunci dacă voi puteţi numi pe cei pe care-i
numeşte El dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a vizitat, cum Mă puteţi voi condamna, zicând, când Eu spun că Eu sunt
Fiul lui Dumnezeu?" Vedeţi? Acum, noi intrăm în ceva adânc. Acum, priviţi aceasta când o conducem în jos. 

157 Acum, aici sunt ei. El este acum un fiu al lui Dumnezeu, dar el face o greşeală. El ştie că face rău. Acum
amintiţi-vă, 

158 Adam nu a fost amăgit. Biblia a zis aşa: 1 Timotei 3: "Nu Adam a fost amăgit, ci femeia a fost-amăgită, a fost în
încălcare de lege." Adam a umblat cu Eva, din cauză că a fost nevasta lui. La fel ca şi Cristos, nu a fost amăgit de
Satan, ci a păşit în moarte cu Mireasa. El a mers să fie cu Mireasa, aşa ca El să poată răscumpăra Biserica. 

159 Adam a ştiut că el era greşit, astfel el doar a umblat afară cu Eva. Vedeţi? Dar acolo era un miel rânduit pentru
ei,  căci ei au fost răscumpăraţi.  Şi aceşti  miei astăzi,  care au fost cunoscuţi mai înainte de Dumnezeu şi pe care
Dumnezeu i-a chemat, există un Răscumpărător. "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu; şi toţi pe
care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine." Este corect? 

160 Deci există un Miel rânduit de la întemeierea lumii, unde numele lor sunt puse în Cartea Vieţii Mielului. Un
Miel a fost rânduit să facă o cale de har pentru fiecare din ei să meargă în înviere. Un miel rânduit, mielul lui Adam. 

161 Acum observaţi, aşa cum Adam a avut un miel rânduit. 

Acum, aceea este Biserica astăzi. Eu nu vreau să spun-biserica. Voi ştiţi ce? Eu nu spun aceasta să fiu profanator, şi
eu nu vreau să rănesc simţurile cuiva. Eu nu sunt aici să fac aceea, căci eu deja m-am explicat; eu sunt aici să ajut. Dar
ce încerc eu să fac... Ştiţi ce? De fapt aceste biserici nu sunt Biserici. Există numai o Biserică. Acestea sunt loje
(vedeţi?); ele sunt loje. Eu nu am nimic... Este în ordine, dar eu-eu vreau să v-o dovedesc în câteva minute, căci ele
sunt numai loje. Voi aparţineţi la loja Metodistă, la loja Prezbiteriană, sau la loja Penticostală, atât cât merge aceea,
care-i... Voi vedeţi? Loje! Vedeţi? Voi nu puteţi... Vedeţi, bisericile sunt de fapt loje unde oameni cu aceeaşi idee se
mişcă împreună. Dar Biserica este una. Şi voi nu vă puteţi înscrie în Biserică; voi sunteţi născut în Ea. Şi când sunteţi
născut în Ea, voi sunteţi un membru al Ei. 

162 Întocmai ca familia mea. Eu am fost în familia Branham de cincizeci şi trei de ani; ei niciodată nu mi-au cerut să
mă înscriu în familie. De ce? Eu nu trebuie să mă înscriu în familie. Eu am fost născut un Branham. Şi voi sunteţi
născuţi în Biserică. Acum, celelalte sunt loje. V-aţi gândit vreodată la aceea? Da, domnule! 

163 Într-o zi eu coseam iarba, şi mă gândeam la, ei bine, marea sfântă biserică Catolică, o numesc ei. Eu mergeam
pe acolo în felul acela, cosind, şi ceva m-a oprit aşa de ţeapăn, a zis, "Să nu o numeşti aşa." Şi m-am uitat în jur. Am
început să cosesc înainte, şi din nou m-a oprit, a zis, "Să nu-i numeşti aşa." A zis, "Ei sunt o lojă ca celelalte. Ei nu
sunt Biserică. Există o singură Biserică." Vedeţi? Ei sunt membri unei loje, căci voi vă puteţi înscrie într-o lojă, dar nu
vă puteţi înscrie în Biserică. 

164 Biserica, voi sunteţi născuţi în Ea. Voi deveniţi un membru al Ei prin naşterea din nou, apoi un membru al



familiei, un frate sau o soră în Ea. 

165 Acum, lăsaţi-mă doar să vă citesc din The Emphatic Diaglott aici ceva, din Apocalipsa 17:3, în Apocalypse din
The Emphatic Diaglott  de aici, şi doar urmăriţi aceasta, cum se citeşte aceasta şi cât-cât de frumos aceasta doar se
compară cu aceea: Apocalipsa 16 ... 17. În ordine! Acum, să citim aici doar un minut. Ascultaţi la aceasta foarte atent.
Apocalipsa 17:3: 

166 Şi unul dintre cei şapte Îngeri având... şapte potire a venit şi a vorbit către mine, ... (Eu vă citesc din Lexicon,) ...
având,  "Vino, eu îţi voi arăta judecata  curvei  celei mari, care  şade  pe multe ape; ...  (Şi noi toţi ştim că acela este
Vaticanul.) 

167 Aici noi avem Our Sunday Visitor aici de la biserica Catolică, spunându-ne chiar exact ce este. Vedeţi? Şi acest
răspuns la aceasta a zis, "Dar aşteptaţi un minut." A zis, "Au existat tot felul de nume," a zis, "care ar face 666." 

Am zis, "Dar doar un minut!" 

A zis, "Numele tău poate să facă şase sute şase- ... " 

Dar am zis, "Eu nu şed pe şapte dealuri stăpânind lumea." 

168 Vedeţi? Vedeţi, aşa este. Vedeţi? 

"...  arătat  judecata  curvei  celei  mari,  care  şade  pe  ape  multe;  (Ape,  Apocalipsa  17:15,  sunt  gloate  şi
mulţimi de oameni. Vedeţi?) 

... cu care regii pământului  au  săvârşit  curvii,  şi locuitorii pământului  s-au îmbătat  cu  vinul-curviilor  ei." (Acum
priviţi.) 

Şi el m-a condus, în Duhul, într-un pustiu; ... (The Emphatic Diaglott acum. Vedeţi) ... şi am văzut o femeie şezând
pe o fiară îmbrăcată în stacojiu, plină cu nume hulitoare, ... 

169 Acum, în King James spune, ... plină de nume de hulă.  (Doar un moment. Acum, eu îl voi lua aici doar un
minut. Apocalipsa al 3-lea.) În ordine, iată-l. În ordine, Apocalipsa, am vrut să spun 17, nu 7, 17. Acum ascultaţi la al
treilea verset: 

Şi el m-a dus departe în duhul în pustie: şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de
hulă, ... 

170 Acela-i felul cum Engleza o ia, dar în Greaca originală din  The Diaglott  se citeşte astfel în Apocalipsa 17:3.
Ascultaţi. 

Şi el m-a condus, în Duhul, într-un pustiu; şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume
hulitoare, ... 

171 Aceea este mult diferit, de "nume de hulă" faţă de "nume hulitoare." Ce este aceasta? 

Şi noi-şi acum, ea era o mamă a curvelor. Noi toţi ştim asta. Acum, ce este aceasta? Tu nu trebuie să fii... Ei bine,
aşa  este.  Aceea  ar  lua  Biserica  Romano  Catolică,  dar  ea  este  plină  de  nume  hulitoare:  Metodistă,  Baptistă,
Prezbiteriană, Luterană, şi toate, numindu-se bisericile lui Dumnezeu-nume hulitoare. Multă diferenţă între "nume de
hulă" şi "nume hulitoare." Se autonumesc Biserica lui Dumnezeu şi se reprezintă înaintea lumii, şi partide de cărţi, şi
bând şi agitându-se, şi cine de supe, şi toate altele, şi tot felul de lucru încât... Există numai o Biserică. Voi sunteţi
născuţi în Ea. Voi nu veniţi înăuntru acolo, până când nu sunteţi spălaţi în Sângele Mielului şi pecetluiţi de Duhul
Sfânt. 

172 Ce diferenţă între "nume de hulă" şi "nume hulitoare." O pricepeţi? Eu am prins asta în această dimineaţă când
citeam aici-venind jos. Ceva doar mi-a spus, "Mergi în camera ta; ia The Diaglott." Nu, aceasta-i doar supunere, asta-i
tot. Am mers înăuntru, şi am ales Apocalipsa 17. M-am gândit, "De ce vrei Tu ca eu să citesc aceasta?" Şi am început
să citesc. Imediat ce am atins-o, "Iat-o acolo." Am luat un creion şi am notat-o. Am zis, "Iat-o acolo." 

173 Acum, ei strigă despre mine că lovesc împotriva organizaţiilor. Sunt acele nume hulitoare care se autonumesc
Bisericile lui Dumnezeu, şi Bisericile lui Cristos, şi biserici de Metodişti, şi biserici de... Acestea sunt loje, nu biserici.
O Biserică, aceea este Biserica Domnului Isus Cristos. Şi ce este Ea? Trupul tainic al lui Isus Cristos în lucrare pe
pământ, format dintr-un membru din oricare din aceste adunări, care ar fi un membru al Trupului lui Cristos. Tu
trebuie să fii născut în El; nu să te înscrii în EL Şi să-să te înscrii în El este nume hulitoare. 

174 Această femeie, această femeie, puterea ei... Şi voi vedeţi chiar acum unde ei urmează să ia pe toţi oamenii care
au idei ciudate despre religie şi-i trimite în Alaska. Voi aţi văzut aceea. Toate credinţele noastre ciudate... Şi-ce este
aceasta? Consiliul, Consiliul Mondial al Bisericilor. Şi Catolicii au marea lor afacere petrecându-se în Vatican acum,
acolo unde ei încearcă... Şi toţi  aceşti episcopi şi aşa mai departe, ei încearcă să vină la un acord să se lupte cu
comunismul, lumea luptându-se cu comunismul şi se unesc numai cu Catolicismul. 

175 Şi este chiar cum este astăzi: iată-ne aici, aşa cum am zis, noi suntem... Aur... Noi suntem aproape ruinaţi. Noi
împrumutăm, cheltuim bani acum pe taxe care vor fi plătite de azi în patrusprezece ani. Aşa de departe suntem duşi.
Cine are banii lumii? Biserica Catolică. Cum vor fi împrumutaţi Statelor Unite? Să ţină aceste companii de tutun şi
whisky şi lucruri. Sigur ei îi vor împrumuta de la... Când ei o fac, ei îşi vând drepturile de naştere chiar la Biserica
Romano Catolică. Noi ne consolidăm. Priviţi aceasta tot aşa de clar, mai clar decât citirea ziarului; iat-o aici. Vedeţi? 



176 Ei sunt Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, şi aşa mai departe, numindu-se biserica lui Dumnezeu. Catolic, şi tot
felul acela de lucruri. Este puterea aceasta de fiară plină cu nume hulitoare? Să vă numiţi, "Eu-eu sunt..." 

Am zis... Am mers la spital aici nu cu mult în urmă, urma să mă rog pentru o persoană. Am zis, "Noi urmează să..."
Aceasta era mama mea. Am zis, "Noi vom avea rugăciune pentru Mama." 

177 Şi doamna a zis, "Trage perdeaua aceea." Am zis, "Tu nu eşti o Creştină?" 

Ea a zis, "Noi suntem Metodişti." 

Am spus, "Îţi mulţumesc. M-am gândit poate că tu erai o credincioasă." Şi eu doar am tras perdeaua în jurul meu
atunci. Vedeţi? Deci dacă nu eşti un Creştin aceea este diferit (vedeţi?), dar "Noi suntem Metodişti." Aceea este hulă! 

178 Fiara, bisericile, numite biserici, ele nu sunt biserici. Să fiu sigur că aceea este în evidenţă. Ele nu sunt biserici;
ele sunt loje. Oamenii se înscriu în ele, dar voi nu vă puteţi înscrie în Biserica Viului Dumnezeu. Voi sunteţi născut în
Ea prin Botezul Duhului Sfânt. Şi când voi sunteţi botezaţi cu Duhul Sfânt, aceste virtuţi sunt pecetluite în voi de către
Duhul Sfânt; şi de aceea, "Cel ce este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat." Nu poate. Acolo sunteţi. Oh, vai!
Noi am putea doar vorbi toată ziua, nu-i aşa? 

179 Biserica este Trupul tainic al lui Cristos, născut din suflarea lui Dumnezeu. Aţi înţeles-o? Biserica lui Dumnezeu
este născută din suflarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a suflat suflare în nările, spiritual, lui Adam, şi el a devenit un
suflet  viu.  Aţi  ştiut  că Penticostalii,  sau adevărata Biserică Penticostală este născută din suflarea lui  Dumnezeu?
Lăsaţimă să vă citesc ceva doar un minut, doar despre aceea. Lăsaţimă să văd doar un minut. Sf. Ioan, eu cred, unde
urmează, şi vom afla dacă Biserica lui Dumnezeu este sau nu. Sf. Ioan... Să vedem, eu cred că aceea este pe la 16, 19,
180 20. În ordine. Aici, eu cred că o vom avea chiar aici. În ordine. Lăsaţi-mă să vă citesc să vedem dacă Biserica este
născută din suflarea lui Dumnezeu sau nu, cum a fost Adam la început. Priviţi. 

Şi în aceeaşi zi spre seară, fiind prima zi din săptămână, când uşile au fost închise şi ucenicii s-au adunat de frica
Iudeilor, Isus a venit şi a stat în mijlocul lor, şi a zis către ei, Pace vouă. 

Şi când el a zis aşa, el le-a arătat... mâna lui şi coasta lui. Unde... atunci ucenicii s-au bucurat, când l-au văzut pe
Domnul. 

Şi Isus, şi apoi Isus le-a zis din nou, Pace vouă: aşa cum Tatăl meu m-a trimis, ... aşa vă trimit Eu. 

Priviţi! Tatăl care L-a trimis a mers în El. Şi Isus, când El trimite un ucenic, El merge în el, acelaşi trimis! ... ? ... 

Şi când el a zis aceasta, el a suflat peste  ei,  şi a  zis...  Primiţi Duhul Sfânt: ... (Biserica născută din suflarea lui
Dumnezeu.) 

181 Când această statue este modelată acolo sus în stare, suflarea lui Dumnezeu suflă peste ei, ei primesc Duhul
Sfânt. Atunci tu eşti un fiu al lui Dumnezeu. Voi vă puteţi înscrie în orice vreţi, dar tu eşti născut în-Biserica Viului
Dumnezeu, născut de suflarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a suflat peste ei şi a zis, "Primiţi [Fratele Branham face un
sunet de suflare – Ed.] Duhul Sfânt." Oh, vai, acolo sunteţi. Nu "Vino şi înscrie-te, pune-ţi numele acolo," şi cu cinele
voastre de supe şi tot ce merge cu aceasta. Voi vă înscrieţi într-o lojă. Voi vă puteţi înscrie într-o lojă Metodistă, lojă
Baptistă, lojă Prezbiteriană, lojă Catolică, sau o lojă Penticostală, la orice vreţi să vă înscrieţi, dar voi vă înscrieţi într-o
lojă. Dar când tu devii un copil al lui Dumnezeu, tu eşti născut prin suflarea lui Dumnezeu. Amin! Mai bine să o laşi
în pace chiar acolo acum. În ordine. 

182 Viaţa lui Dumnezeu este de asemenea atunci în tine. Isus a zis, doar un minut, Isus a zis, "Eu sunt Viţa, voi
sunteţi mlădiţa." Acum priviţi. Care era cearta lor cu Isus? Cearta lor cu Isus, pentru că El era un Om făcându-Se
Dumnezeu. El era Dumnezeu. Dumnezeu era în Cristos. Vedeţi? Şi El le-a spus, El a zis, "Nu priviţi la Mine. Nu sunt
Eu; este Tatăl Meu, şi El locuieşte în Mine." Vedeţi? 

183 Acum, ei se uitau la acel trup mic care a fost născut de Maria. Vedeţi? Acela nu era Dumnezeu; acela era Fiul lui
Dumnezeu, dar Dumnezeu era în trupul acela. Acesta era Dumnezeu. El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu
atunci condamnaţi-Mă. Dar care din voi Mă poate condamna de păcat (necredinţă în Cuvânt)? Care Cuvânt a vorbit
Dumnezeu care nu a fost împlinit în Mine? (Păcatul este necredinţă.) Cine dintre voi Mă poate acuza de păcat? (Păcat
este necredinţă.) Arătaţi-Mi. Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă Eu fac lucrările
al Meu... chiar dacă nu Mă puteţi crede, credeţi lucrările care le fac Eu căci ele mărturisesc." De altfel, "Tatăl este în
Mine, mărturisind despre Sine," căci Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu Sine. Voi o pricepeţi? Ei bine acum,
aceeaşi viaţă care este în viţă este de asemenea în mlădiţă. Cum o să vă înscrieţi în aceea? Voi nu puteţi. 

184 Eu am văzut un pom nu cu mult în urmă în curtea Fratelui Sharrit în Arizona, care avea nouă fructe citrice
diferite pe el. Ce era acesta? Acesta era un-el era un portocal, un portocal navel, dar el avea o-el avea o-o lămâie, o
mandarină, o tangelo, şi un grapefruit; el avea toate felurile. Şi eu am stat, m-am uitat la acel pom, şi am zis, "Frate
Sharrit, tu vrei să-mi spui că pomul acela este un portocal?" 

185 A zis, "Sigur." 

Şi am zis, "Ei bine cum-cum vine?" Am zis, "Eu văd un grapefruit aici, şi o mandarină aici, şi o tangelo aici şi o
lămâie aici, şi toate aceste alte fructe. Cum vine aceasta?" 

El a zis, "Ei bine, tu vezi, ele sunt altoite înăuntru." 



"Oh," am zis, "păi, aş vrea să te întreb ceva. Acum, tu iei acest grapefruit şi lămâie jos. Acum, anul următor ce va fi
acesta? El va ieşi cu o portocală din acela?" 

"Oh, nu," a zis, "el va veni cu o lămâie!" 

"Oh," am zis, "îţi mulţumesc." Vedeţi? 

186 Voi nu puteţi face asta. Voi nu vă puteţi înscrie înăuntru. 

Dar el a zis că de fiecare dată când acel pom devine cu un an mai bătrân şi dă o mlădiţă nouă, ea rodeşte portocale,
dacă viţa însăşi dă mlădiţa. 

187 Şi ce am încercat noi să facem este să fim membri înscrişi la El, şi noi trăim sub numele de Creştinătate; pentru
că noi suntem, ca şi cum este o, într-un fel obişnuit de a zice, "Noi suntem fructul citric," biserica Creştină. Dar când
viţa însăşi rodeşte o viţă, ea va fi ca prima viţă care o rodeşte. Dacă prima Viţă pe care a rodit-o, ei au scris o Carte a
Faptelor în spatele ei, dacă ea va mai rodi vreodată alta, ea va scrie o Carte a Faptelor în spatele ei. Aşa este. 

188 Aşa că voi vă înscrieţi numai în loje. Dar când tu eşti născut din viţă... Tu ai un fruct; aşa este. Tu ai un fruct, dar
ce faci tu cu el? Tu ai o formă de evlavie şi  tăgăduieşti  Puterea de acolo. Tu tăgăduieşti  semnele; tu tăgăduieşti
minunile;  tu  tăgăduieşti  pe  Duhul  Sfânt.  Tu tăgăduieşti  vorbirea  în  limbi;  tu  tăgăduieşti  viziunile;  tu  tăgăduieşti
profeţiile. Tu tăgăduieşti vindecarea, şi totuşi îţi dai un nume. Nu-i de mirare că Duhul Sfânt a zis, "O putere a unor-
grupuri de oameni pline de nume hulitoare (sigur!), numindu-se Creştini, cu forme de evlavie dar tăgăduind Puterea
din ea. De la asemenea să te depărtezi, căci aceştia sunt felul care conduc femeile uşuratice împovărate cu diferite
pofte." 

189 Tot felul de organizaţii, biserica duce aşa de mult cu acest fel de societate şi acel fel de societate. Ce spuneţi de
societatea lui Isus Cristos? Vedeţi? Noi avem toate aceste alte lucruri, şi împovărăm biserica. Acum, acolo sunteţi. 

190 Voi nu vă puteţi uni de o biserică; voi vă uniţi de o lojă. Voi sunteţi un membru al unei loje, al unui grup de
oameni chiar aşa cum este o lojă. "Noi credem în aceasta; noi avem poruncile noastre, şi noi avem secretul nostru şi
aşa mai departe." Voi faceţi  la fel când-când vă înscrieţi la o aşa numită biserică, dar voi nu vă puteţi  înscrie în
Biserică. Voi vaţi înscris într-o lojă de membri dar nu o Biserică, căci voi sunteţi născuţi în Biserica aceea. Şi viţa
însăşi acum... Aşteptaţi un minut. Priviţi! Şi voi încheia după un timp. 

191 Observaţi! Scuzaţi-mă, eu-eu nu am vrut să spun asta. 

Priviţi. Dacă Dumnezeu a amestecat această Mireasă împreună cu Duhul, atunci El amestecă persoana împreună cu
Duhul acela. Vedeţi? Atunci voi sunteţi născuţi în acea Împărăţie, şi atunci tocmai Viaţa care era în această Biserică,
este în acea Biserică şi aceea, aceea, aceea, aceea. Şi tocmai Viaţa care a fost în coajă, Viţa, Isus, este în mădularul
care El l-a rodit. Glorie! "Cu aceleaşi lucruri care le fac Eu, lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi." Acolo este
adevăratul mădular al Trupului lui Cristos; nu un fel de nume ataşat de el. Chiar lucrările acelei persoane dovedeşte de
unde vine el. Acolo este Viaţa care mărturiseşte ce este el. 

192 "Eşti-eşti tu... Ce membru-la ce trup aparţii?" 

"Trupul lui Cristos!" 

"Ei bine, unde te-ai unit de El?" 

"Eu nu m-am unit; am fost născut în El." Vedeţi? "Eu am fost născut în El." 

193 Voi nu trebuie să le spuneţi. Ei ştiu ce s-a întâmplat. Voi doar... "Cum poţi aprinde o lumânare şi să pui un obroc
peste ea?" El a zis. Vedeţi? Nu, nu! 

Când eşti născut în Împărăţia aceea a lui Dumnezeu, atunci Viaţa, tocmai Viaţa care a fost în Isus... Atunci tu eşti
interesat în suflete. Atunci tu nu trebuie să implori pe oameni să vină la altar. Tu nu trebuie să implori ca cineva să
vină să caute cu aceia care sunt la altar. Lucrurile doar automat curg, căci sunt pecetluite în tine. Tu eşti o unitate a lui
Dumnezeu. Tu eşti pecetluit cu Duhul Sfânt. 

194 Acum voi ştiţi  ce înseamnă Duhul Sfânt? Nu înseamnă că am sărit  în sus şi  am strigat,  şi  că am avut  un
sentiment ciudat. Acelea sunt în ordine. Eu am sărit în sus şi am strigat şi am avut sentimente ciudate. Am vorbit în
limbi. Eu cred că Duhul Sfânt vorbeşte în limbi. Sigur! Eu am tălmăcit. Da, domnule! Şi eu cred asta. Dar aceea nu
este. Aceea nu este despre ceea ce vorbesc eu. Acolo poate fi o scurgere aici sus pe undeva. Poate exista o scăpare aici
în răbdarea ta. Lasă ca cineva să te lovească pe o parte a feţei. Întorci tu pe cealaltă? Dar tu spui, "Acel făţarnic
murdar." Atunci acolo există o scăpare care iese pe undeva. Mai bine am lăsa aceea în pace. În ordine. Dar voi ştiţi ce
vreau să spun? Dar când tu eşti pecetluit în Trupul lui Cristos, atunci tu eşti umplut cu Duhul, şi eşti un fiu al lui
Dumnezeu. 

195 Oh, aş fi dorit să mai fi avut zece minute să citesc ceva aici, dar eu... Vreţi să suportaţi cu mine alte zece minute?
Eu vreau să citesc ceva. Doar un pic acum. Eu voi... Cinstit, fasolea nu se va arde; eu doar vă asigur (vedeţi?), dacă
noi vom citi doar aceasta doar pentru câteva minute. Este doar prea bună să o lăsăm să treacă. Eu doar am două lucruri
aici care doar îmi vin în minte care mi-ar place să le spun. Să întoarcem la Sf. Ioan al 3-lea capitol, vorbind despre
Viaţă Eternă. Să aflăm doar ce spune aici despre această problemă a Vieţii Eterne şi Viaţa lui Dumnezeu. Acum, acum
priviţi aici. 



196 A existat un om dintre Farisei, numit Nicodim, un fruntaş al Iudeilor: 

Acela a venit  de aceea  la Isus noaptea, şi i-a zis, Rabi, noi ştim că tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu:  ...
nimeni nu poate face aceste miracole..., numai dacă este Dumnezeu cu el. 

197 Acum, ei-cei din curtea Sanhedrinului, ei au recunoscut că El era Fiul lui Dumnezeu. Ei au ştiut-o. Aici era
conducătorul lor chiar aici spunându-I, "Noi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu, căci chiar Viaţa lui
Dumnezeu curge prin Tine."  Vedeţi?  "Noi  ştim că învăţătura Ta nu este de la Tine;  este  de la  Dumnezeu,  căci
Dumnezeu o dovedeşte." Vedeţi? "Viaţa lui Dumnezeu curge chiar prin Tine." Acum priviţi! 

198 Isus a răspuns şi i-a zis, Adevărat, ... , Eu îţi spun, Dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate vedea împărăţia
lui Dumnezeu... (Oh, vai! "Dacă nu te înscri în biserica mea..." Oh, vedeţi cum o luaţi deviat? Vedeţi, vedeţi?) 

Isus atunci-Isus a răspuns, Adevărat, adevărat, Eu îţi spun, Dacă un om nu se naşte din apă şi. .. Duh, el nu poate
intra în împărăţia lui Dumnezeu. 

199 Cel ce este născut din... carne este carne; şi cel ce este născut din... Duh este duh. 

Nu te mira că Eu îţi spun, Tu trebuie să te naşti din nou. 

200 Vântul suflă încotro vrea, ... (Vedeţi? Chiar din nou. Vedeţi? Vine înapoi. Vedeţi?) ... Vântul suflă încotro vrea,
şi tu nu-i poţi auzi sunetul-auzi sunetul lui, dar nu poţi spune de unde vine el, sau unde se duce: tot aşa este fiecare
care este născut din Duhul. 

201 Nicodim a răspuns şi i-a zis, Cum pot fi aceste lucruri? 

Isus a răspuns şi i-a zis, Tu eşti un învăţător al lui Israel, şi nu ştii aceste lucruri? ... (Priveşte acolo, frate, un D.D.,
Ph.D., L.L.D. Vedeţi?), şi nu ştii aceste lucruri? 

Adevărat, ... , Eu îţi spun, Noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ceea ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră ...
(Noi ştim aceste lucruri. Noi leam văzut; noi o ştim, şi voi nici măcar nu primiţi mărturia noastră, ataşator de biserică.
Vedeţi?) 

202 Dacă Eu v-am spus  lucruri  pământeşti,  şi  voi  nu credeţi,  cum veţi  crede  voi,  dacă Eu vă spun...  lucruri
cereşti?... (Acum ascultaţi la aceasta de aici. Acum, priviţi!) 

Şi nimeni nu s-a suit sus în cer, afară de cel ce a venit jos din cer, chiar Fiul omului care este în cer. 

203 Tâlcuiţi-o pe aceea. Ştiţi că odată El a zis, "Ce gândiţi voi despre Cristos? Al cui Fiu este El?" 

Ei au zis, "Fiul lui David." 

El a zis, "Atunci de ce David, în Duhul, I-a zis, 'Domnul a zis Domnului meu, "Şezi Tu la dreapta Mea"'?" Cum
poate El fi Domnul Lui şi Fiul Lui? Nimeni nu L-a mai întrebat nimic. 

204 În Apocalipsa El a zis, "Eu sunt Rădăcina şi Vlăstarul lui David." Vedeţi? "Eu sunt Viţa şi Mlădiţa. Eu sunt
începutul. Eu am fost înainte de început; Eu am fost începutul, şi-şi am fost şi Vlăstarul lui." 

Acum, aici El a zis, "Nimeni nu s-a coborât din Cer, decât Fiul omului care acum este în Cer." 

O doamnă m-a întrebat odată, o întrebare, am zis, "Răspunde-o pe aceasta." 

A zis, "La cine s-a rugat Isus în Gheţimani?" 

205 Am zis, "Despre cine a vorbit El când El a zis, 'Nimeni nu s-a înălţat la Cer, afară de Cel care a coborât din Cer,
adică Fiul omului care este în-care este acum în Cer'?" 

Aici este El, stând chiar aici pe un acoperiş de casă vorbind cu Nicodim, şi a zis, "Eu sunt în Cer." Este corect? Să o
lăsăm până deseară, ce spuneţi? Se face prea târziu. Oh, vai! Doar să cugetăm asupra aceleia puţin în această după-
masă. 

206 Cum ajungeţi voi în Biserică? Născuţi! Prin ce? Suflarea lui Dumnezeu! 

Suflă peste mine, suflă peste mine; 
Duh al Viului Dumnezeu, suflă peste mine. 

Aceea este rugăciunea mea. Doar lăsaţi ca Duhul Sfânt să sufle. Oh, vai, pentru suflarea lui Dumnezeu. Ce este
aceasta? Pecetluit în Împărăţia lui Dumnezeu, ştiind că atunci când am mărturisit întâi, "Eu cred în Isus Cristos"... Da. 

207 Apoi la credinţa mea, eu adaug virtute, virtute evlavioasă. 

Apoi la virtutea mea, eu adaug cunoştinţa Cuvântului. La cunoştinţa mea eu adaug înfrânarea, control de sine. Îmi
place aceea, "Ţara mea mie dor de tine... Încoronează-mi sufletul cu înfrânare... De la mare la marea strălucitoare."
Răbdare. Oh, vai! Încercat: să nu vă îngrijoraţi, Satan le va încerca pentru voi. 

208 Eu mă urc sus pe scară acum. Vedeţi? Eu am adăugat virtute, cunoştinţă, înfrânare; acum eu trebuie să adaug
răbdare. Eu încă nu am Duhul Sfânt.  Apoi după ce adaug răbdare, eu adaug evlavie. Voi ştiţi  ce este aceea? Ca
Dumnezeu. Eu adaug aceea. Nu mă comport rău; merg cum sar cuveni unui domn Creştin. Nu lăsaţi ca aceea să fie o
prefăcătorie. Ceva în mine, dragostea lui Dumnezeu doar fierbe... Vedeţi, vedeţi? Nu zic, "Eu-eu-eu... Băiete, eu aş
putea s-o fac, dar poate mai bine să nu o fac." Vedeţi? Aha; aha! Ea este acolo oricum. Aceasta-i o naştere. Eu am fost
născut  în  aceasta,  în  aceasta,  în  aceasta,  în  aceasta,  în  aceasta,  în  aceasta,  în  aceasta,  şi  apoi  dragostea  lui



Dumnezeu, Cristos, vine jos şi pecetluieşte toată aceea în mine pentru slujbă. Vedeţi? 

209 Apoi ce face El când El îmi dă Duhul Sfânt? El te pune într-un loc separat singur, te însemnează. Vedeţi? Tu eşti
o persoană diferită atunci. Tu nu mai eşti din lume (vedeţi?), tu eşti îmbrăcat diferit. Tu eşti îmbrăcat diferit. Nu
această îmbrăcăminte din exterior. Nu, nu! Tu nu trebuie să fii ciudat şi neobişnuit, şi cu gulerul întors în jur, şi ca o
ceremonie lungă. Nu, nu! Tu nu faci aceea. Te îmbraci fizic ca... Este doar această haină spirituală care contează.
Haina de nuntă a fost pusă pe tine. Ce eşti tu? Ca Isus. 

210 Priviţi, El a fost umbrit, şi El a fost transfigurat acolo înaintea lor. Iar îmbrăcămintea Lui a strălucit ca soarele.
Acolo era El, Isus, Dumnezeu aşezându-şi propriul Lui Fiu. Vedeţi? Şi apoi, apare Moise. Apoi apare Ilie. Şi Petru a
zis,  "Ştiţi,  este-este un lucru bun să fim aici." Vedeţi cum devine omul? Oh, supranaturalul a făcut...  A zis,  "Să
construim trei corturi. Să construim unul pentru Moise, şi unul pentru Ilie, şi unul pentru Tine." 

211  Şi  înainte  să-şi  termine  vorbirea,  Dumnezeu  doar  a  închis  toată  lucrarea,  zicând,  "Acesta  este  Fiul  Meu
preaiubit. În toate lucrurile acestea care le-am cerut de la Moise, şi am dat legea prin Moise, justiţia prin profeţi, El a
împlinit totul. Ascultaţi de El. Eu voi păşi afară din tablou acum. Doar ascultaţi de El. Doar ascultaţi de El." Oh, vai,
ce lucru frumos. 

212 Apoi, când noi am îndeplinit  aceste calificări şi  devenim plini de virtuţile lui Dumnezeu şi de lucrurile lui
Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt coboară şi ne pecetluieşte în Împărăţie. Nu vă îngrijoraţi. Toţi vor şti că Îl aveţi. T4 nu
trebuie să zici, "Ei bine, glorie lui Dumnezeu, eu ştiu că A Îl am; eu am vorbit în limbi. Glorie lui Dumnezeu, ştiu că Îl
am; eu am dansat în Duhul odată." Tu nu trebuie să spui nici un cuvânt despre aceasta; toţi vor şti că tu Îl ai. Nu te
îngrijora; El va mărturisi Însuşi. El va lăsa să fie cunoscut între oameni. 

213 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt aşa de bucuros să fiu aici cu voi în această dimineaţă şi să am acest timp
de părtăşie. Ascultaţi! Bisericuţa noastră este mică, şi încă nu avem suficient loc pentru poporul care vine aici. Noi nu
suntem o organizaţie. Noi credem şi avem părtăşie cu fiecare organizaţie. Voi sunteţi doar veniţi aici, din cauză că
vreţi să veniţi. Şi voi... Noi vă iubim, şi noi vrem fiecare organizaţie, fiecare persoană... 

214 Eu cred că există oameni în toate organizaţiile acelea care sunt Creştini. Ei sunt fraţi şi surori în Cristos. Astfel
de aceea, noi nu avem condiţii, nimic de înrolat, nimic de făcut, ci doar să fiţi un Creştin. 

215 Aşa cum zicea E. Howard Cadle, "Noi nu avem nici o lege decât dragoste, nici o carte decât Biblia, nici un crez
decât Cristos." Şi aceea este corect. Veniţi să ne vizitaţi. Noi suntem fericiţi să... Noi credem Evanghelia Deplină,
fiecare părticică din Cuvânt. Noi credem chiar exact în felul. .. Noi nu adăugăm nici un lucru la El, nu scoatem nimic
afară din El, nu adăugăm nici un lucru de organizaţie la EL Noi doar Îl lăsăm în felul cum este El. Asta este. Şi suntem
întotdeauna bucuroşi să vă primim. Voi veniţi şi fiţi cu noi când puteţi. Noi ne rugăm pentru bolnavi. Noi credem tot
ce spune Biblia să facem. Noi "uităm slăbiciunile noastre, în urmă, şi presăm spre semnul înaltei chemări." 

216 Acum, încă un lucru. Îl veţi permite să se spună? Alaltăieri dimineaţă... Voi veţi observa pe-panou acolo afară o
viziune. Eu am avut o viziune. Era cam ora 5, aşa cum soţia mea acolo în spate ştie, sau 6. Eu m-am trezit. Ne-am
trezit să pregătim copiii să meargă la şcoală. Eu doar le am pe acestea din când în când; şi voi toţi ştiţi, fiecare dintre
voi de aici, că ele niciodată nu dau greş. Ele-ele sunt absolut perfecte (vedeţi?); ele niciodată nu dau greş. 

217 Şi m-am gândit că eram cea mai fericită persoană pe care am văzut-o cândva. Eu stăteam în soare, s-u-n, şi am
fost un-şi predicam Evanghelia la o adunare mare-imensă. (Eu am vrut doar să văd dacă era înregistrată), o-o adunare
mare imensă. Şi ei şedeau într-o pădure, şi şuviţe de raze de soare străluceau jos peste ei, doar ici şi colo, primindu-l,
primind Cuvântul. 

218 Şi eu sunt, ca de obicei, întotdeauna prea lung, prea târziu, predic prea mult. Şi eu am predicat aşa de mult, încât
adunarea a devenit flămândă după hrană fizică. Şi ei, unii din ei au obosit, aşa că ei doar s-au ridicat şi au mers afară
să-şi cumpere ceva hrană, au început să iasă afară. Am zis, "Nu ieşiţi, nu ieşiţi." 

219 Am avut două puncte culminante pe care am vrut să le îndeplinesc-am vrut să îndeplinesc în predica mea. Şi
Domnul mi-a dat aceasta. Şi orice predicator ştie când tu într-adevăr ştii că este-Dumnezeu ţi-o dă, tu doar arzi să o
spui la oameni. Şi eu doar am predicat, "Charlie," tot aşa de tare cum am putut să predic, doar o puneam înainte, voi
ştiţi, şi ziceam, "Toate aceste lucruri mari... Aceasta ce face Dumnezeu, priviţi la aceasta. El discerne gândurile inimii.
Ce este aceasta? Cuvântul," şi mergând în felul acela. 

220 Şi oh, aş dori să pot să-mi amintesc ce spuneam, care era textul meu. Eu nu pot să-mi amintesc. Vedeţi? Dar eu
doar predicam înainte, şi mă priveam pe mine făcând aceasta. Şi atunci, când stăteam acolo uitându-mă şi privind la
mine cum predicam... Şi eu doar predicam la "cine nu ar vrea să-l aibe." Şi după puţin timp m-am ridicat, ştiţi, şi m-
am gândit, "Glorie lui Dumnezeu." Am zis, "Priveşte la aceste lucruri minunate, şi aceasta, aceea..." 

221 În mod direct, am observat că oamenii au început să devină de parcă erau flămânzi fizic. Şi astfel ei au avut
suficient spiritual, aşa că ei au început să plece şi unii din ei [Fratele Branham cască să ilustreze – Ed.] au început să
plece. M-am gândit, "Ce se petrece cu fiecare?" Şi-şi m-am uitat şi aici erau câteva perechi tinere care mergeau alături
de mine, şi eu m-am oprit; am zis, "Doar un minut, prieteni, doar un minut. Voi veţi fi înapoi din nou când cad
umbrele serii." Vedeţi? Am zis, "Voi veţi fi înapoi din nou." Dar daţi-mi voie să vă dau primul punct culminant. "De
unde vin toate aceste lucruri care vi le-am arătat? De unde sunt ele?" Am zis, "Iată-le aici. Ele sunt în Cuvântul lui



Dumnezeu.  Ele sunt  AŞA VORBEŞTE DOMNUL, promisiunea Lui,  căci" am zis,  "voi toţi  îmi purtaţi  mărturie,
sunteţi martori la aceasta, că însărcinarea mea este, 'Staţi cu Cuvântul.'" Am zis, "Care este chestiunea cu voi toţi? Nu
puteţi voi înţelege Cuvântul? Voi trebuie să-L înţelegeţi." 

222 Şi cineva a zis, "Omule, mi-ar place să am nişte biscuiţi," şi aşa în felul acela. 

Ei bine, eu doar m-am gândit, "Ei bine, glorie lui Dumnezeu. Dacă ei vor biscuiţi, lăsaţi-i să meargă să-i ia." Deci
eu-m-am întors în jur; m-am gândit, "Oh, dar tu ştii ce? Umbrele vor cădea după o vreme. Imediat." Şi am zis, "Apoi
deseară,  când adunarea aceea se adună din nou...  Acum, eu am pus punctul  culminant  către ei şi  le-am spus că
lucrurile pe care ei m-au văzut că le fac se află în Cuvântul lui Dumnezeu, nu în vreo carte de mitologie sau ceva
organizaţie, se găseşte în 

223 Cuvânt (vedeţi?), fiecare părticică din acesta în Cuvânt, căci eu sunt însărcinat la aceea." M-am gândit, "Tu ştii,
ei vor fi fiecare înapoi deseară. Deci iată ce voi face: eu voi fonda, ca un fond." Ştiţi felul cum o fac eu în aceste epoci
ale bisericii şi lucruri, spun ce am zis înainte. "Eu o voi fonda pe Cuvânt, iar apoi acest măreţ, apogeu minunat..." Am
zis, "Ce timp va fi acesta. Slavă lui Dumnezeu." Şi m-am văzut devenind foarte mic, şi am auzit aceea, "Slavă să-i fie
lui Dumnezeu." Eu mam văzut dispărând astfel, şi iată eu stăteam acolo. 

224 Acum, iată interpretarea de acolo. Vedeţi? Primul lucru pe care l-am făcut: Lucrurile care s-au făcut au fost
tainice pentru oameni-cele mai multe dintre ele. Eu nu vreau să spun că Evanghelia Deplină şi sfinţii lui Dumnezeu, ci
eu vreau să spun pentru cei mai mulţi dintre oameni. Şi voi nu trebuie să vă uitaţi la lume, Cosmos,  ca Mesajul lui
Dumnezeu. Când voi intraţi, ziceţi ... 

225 Cum a zis Boze, "eu întotdeauna..." A zis, "Am avut un vis cu ani în urmă că Dumnezeu mă va trimite la
Chicago şi va zgudui Chicago pentru gloria lui Dumnezeu." 

Am zis, "Joseph, El deja a făcut-o." 

"Păi," el a zis, "ei nu au mai fost zguduiţi din timpul lui Moody." 

226 Am zis, "Aceea... Eu vorbesc despre Biserică. Aceea este carne de tun acolo. Acela-i doar pulbere a pământului;
mulţimea aceea înghesuindu-se prin străzi, şi Izabele vopsite, şi de toate..." Am zis, "Aceea este acolo afară. Acele loje
vechi mari şi lucruri se vor preface în pulbere şi vor cădea acolo pe străzi." Am zis, "El vorbeşte despre Biserică.
Biserica a văzut descoperirea lui Isus Cristos manifestată, şi ei au recunoscut-o. Ei poate nu vor fi cinsprezece din
Chicago. Poate nu vor fi zece în această generaţie din tot oraşul Chicago care vor veni. 

227 V-aţi gândit cândva la aceea? Aşa cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului, în care opt
suflete au fost salvate. Câţi au ieşit din Sodoma? Vedeţi ce vreau să spun? Mă îndoiesc dacă sunt o mână de oameni.
Vedeţi? 

228 "Dar Biserica însăşi a primit zguduirea. Ei au recunoscuto. Ei au cunoscut Cuvântul. Ei au văzut Cuvântul când
El s-a materializat, şi ei L-au prins. Acum, priviţi la aceea pentru un minut." 

229 Acum, şi acest primul mesaj, când ei l-au văzut, fiecare sau adunat pentru el; ziceau "Oh, glorie lui Dumnezeu.
Oh, dacă aş putea vedea...  aceasta, aceea,  şi  cealaltă,"  şi ei se duceau imediat, pe aceeaşi cale pe care au intrat.
Vedeţi? Iar acum, ei gândesc, "Ei bine, eu nu ştiu. Unde să te înscrii? Dacă eu nu vin cu aceasta, aceasta va fi în acest
fel; şi eu voi fi dat afară de aici, şi nu voi avea nimic de făcut aici." 

230 Şi fraţii şed jos şi zic, "Păi, ce aş face dacă eu... ?" Vedeţi acolo? Ei nu se opresc suficient de mult să recunoască
că Acesta este Cuvântul pe care Dumnezeu L-a promis să fie manifestat, vedeţi? Şi ei s-au îndepărtat. Dar să nu vă
îngrijoraţi, umbrele sunt foarte aproape. Vedeţi? 

231 Când m-am întors la câmp... Vă amintiţi serile trecute de mesajul pe care El mi l-a dat acolo în urmă când am
pus piatra de temelie. Întocmai exact, a zis, "Fă lucrarea..." A zis, "Când tu ieşi din această viziune, citeşte II Timotei
4." Voi ştiţi că aceasta stă chiar acolo în piatra de temelie-cu treizeci şi trei de ani în urmă. A zis, "Fă lucrarea unui
evanghelist. Fă dovadă deplină de slujba ta, căci va veni timpul când ei nu vor suferi învăţătura sănătoasă; ci după
poftele lor îşi vor îngrămădi învăţători având mâncărime la urechi, se întorc de la fabule-de la Adevăr la fabule." Dacă
aceea nu a fost chiar cuvânt cu cuvânt. 

232 Dar amintiţi-vă atunci, seara trecută când nu am citit restul. Cei treizeci şi ceva de ani care i-am predicat în acest
tabernacol, nici o singură dată nu m-am dus mai departe decât atât, şi eu nu ştiu de ce. Deseori m-am întrebat, până
într-o zi când am văzut unde Isus a luat Sulul şi a început să citească, şi a citit jumătate din profeţie, şi s-a oprit, şi a
zis, (acolo în Capernaum), El a zis, "Şi astăzi, această profeţie s-a împlinit." De ce nu a citit El restul din ea? Aceasta
aparţine la a doua Lui venire. Vedeţi? 

233 Şi acolo eu am citit aceea fără să ştiu... Eu am luat aceea, şi acolo a A fost chiar înaintea mea la Southern Pines,
South Carolina. În dimineaţa aceea, stând acolo vorbind cu Joseph Baze, sprijinit pe marginea unei maşini [Fratele
Branham îşi pocneşte degetele – Ed.], eu am lovit-o. Pavel a zis, "Eu... Toţi oamenii s-au întors împotriva mea. Nu
mai este nimeni cu mine. Dima m-a părăsit, iubind această lume prezentă. Şi acum eu... (priviţi!) Şi căldărarul mi-a
făcut mult rău." 

234 Priviţi ce trebuie că s-a gândit Dima. "Păi, l-am văzut pe Pavel predicând Evanghelia şi vindecând pe bolnavi; şi
aici el şade suferind el însuşi, purtând un doctor cu el, Luca, totdeauna el merge, luând un doctor cu el, un om care



predică Divin... Păi, eu l-am văzut lovind pe un om cu orbire; a zis, 'Domnul să te mustre, şi tu vei fi orb pentru o
vreme; şi a lăsat căldărarul să-l alunge dintr-o adunare. Eu presupun că şi-a pierdut puterea să-l lovească pe om cu
orbire. În sfârşit el şi-a pierdut puterea lui de vindecare Divină. Dumnezeu s-a întors împotriva lui." 

235 Eu nu cred că Dima a mers afară în lume, căci Dima a fost dintr-o... Voi îi cunoaşteţi istoria, el era dintr-o
familie mare, bogată; şi el a vrut să meargă cu restul gloatei. Dar Pavel, sărăcuţul Pavel, ce era acesta? Dumnezeu
întotdeauna lasă o slujbă să devină astfel iar apoi o încoronează. El l-a lăsat pe Isus să ajungă într-un loc (priviţi
acolo!), când El putea învia morţii, când El putea face orice lucru ce vroia El, şi a lăsat pe un soldat Roman să-i
smulgă barbă din faţa Lui şi [Fratele Branham face un sunet de scuipat – Ed.] L-a scuipat în faţă. La lovit pe... A pus o
zdreanţă în jurul feţei Lui şi a zis, "Acum, tu ştii, ei îmi spun că tu eşti un profet..." Ei toţi au stat în jur cu trestiile lor
şi L-au lovit peste cap [Fratele Branham ilustrează lovindu-L – Ed.] Şi au zis, "Acum să ne spui care te-a lovit." El ştia
cine L-a lovit. Sigur El a ştiut! Vedeţi? Dar slujba lui era gata să fie încoronată. Aceasta întotdeauna ajunge la punctul
acela  unde se  pare  ca  şi  cum este  foarte,  foarte  slabă,  cam aproape dusă,  atunci  Dumnezeu o încoronează.  Oh,
Doamne, lasă ca să se întâmple. Lasă ca să se întâmple, Doamne. Să ne aplecăm capetele. 

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc, 
Că-ntâi El m-a iubit, (Acum, închinaţi-vă Lui; Noi am avut învăţătură tare!) 
Şi a plătit salvarea mea 
Pe lemnul Calvarului. 

Să ne ridicăm mâinile acum spre El. 

Eu Îl iubesc, (Acum, fiţi în Duhul. Vedeţi? Eu Îl iubesc.) Eu Îl iubesc, 

Că-ntâi  El  m-a  iubit, ..


