
Întrebări şi Răspunsuri
Să rămânem în picioare doar un moment pentru rugăciune. 

Scumpe Dumnezeule, noi Îţi mulţumim în seara aceasta pentru, întâi, pentru Isus Cristos, Salvatorul nostru. Noi Îţi
mulţumim din cauză că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Noi Îţi mulţumim pentru oamenii care cred asta. Noi suntem
aşa de bucuroşi că avem un Dumnezeu, nu doar un dumnezeu imaginar, un idol imaginar, un duh imaginar; nu este
nimic imaginar privitor la acesta-un Dumnezeu viu şi adevărat care locuieşte cu noi şi în noi şi lucrează prin noi. Nu
să facem o statuie pentru Dumnezeu, dar noi fiind imagini vii ale lui Dumnezeu... Duhul Sfânt, nu vorbeşte printr-o
statuie, ci vorbeşte printr-un vas răscumpărat-Dumnezeu manifestat în trup. Cum Îţi mulţumim noi pentru aceasta,
marele Stâlp de Foc urmându-ne, sau noi Îl urmăm, mai degrabă, şi pentru toate marile manifestări ale aceluiaşi Duh
făcând aceeaşi lucrare pe care El întotdeauna a făcut-o când El a venit pe pământ. Ce consolare ne dă aceasta. 

2  Ne-am adunat în seara aceasta, Doamne, pentru nici un alt scop decât să cunoaştem cum şi să învăţăm cum, cu
ajutorul Tău, să fim Creştini mai buni şi supuşi mai bine potriviţi pentru acest ceas de care ne apropiem. Nu ai vrea să
ne ajuţi, Doamne; noi avem nevoie de Tine. În Numele lui Isus. Amin. (Vă puteţi aşeza.) 

3 Erau cam alte treizeci sau patruzeci de întrebări. Eu-eu nu ştiu cum aş ajunge vreodată la ele. Am încercat din greu
în această după-amiază să văd dacă eu aş putea măcar să le aduc jos la normal, dar nu am putut să o fac. Însă eu vreau
să spun că am să fac cât pot eu de bine să-să răspund la aceste întrebări, deoarece ele sunt întrebări minunate, venind
din inimile Creştinilor. Şi eu-eu cu certitudine vreau să fac tot ce ştiu cum să le răspund tot atât de sensibil cât ştiu eu
să le răspund. Şi eu-eu vreau să mulţumesc Domnului pentru felul cum El ne-a ajutat în această dimineaţă să-să
apucăm aceste întrebări şi să-şi să-răspunsurile pe care El ni le-a dat. 

4 Acum, eu le am doar toate înăuntru aici amestecate, eu presupun că încă 150. Şi noi am ajuns cam la douăzeci, eu
presupun, azi dimineaţă. Şi-şi astfel acum, înainte să începem, mi-ar place doar să spun că dacă cineva a vrut să vadă
acest articol despre  O  Biserică se Leagănă aşa cum Tobele Bubuie,  lucrătorul Prezbiterian de aici conducându-şi
adunarea lui în rock 'n' roll, un program pentru-pentru sacrament... Lăsaţimă doar să văd doar un minut. 

5 "Membri tineri se avântă afară la jazz-jazz. Piesa de pătimire spune despre răstignirea în 1-i-m-b-a-j modern, rock
'n' roll." Păstorul aici conduce toţi adolescenţii sus acolo şi merg prin patimile lui Cristos, răstignirea jucată în rock 'n'
roll şi jazz. Păi... Aceasta era în Maryland. Acum, nu este asta ceva? 

6 Şi atunci, aici este tabloul despre acei... Eu v-am spus azi dimineaţă despre acei Beatles, Reîntoarcerea Beatleşilor,
şi acolo este articolul; voi doar ar trebui să-l citiţi din revista aceea şi  despre toate lucrurile diferite.  "...  cum era
aceasta, au fondat o nouă religie." Acum, menagerul lor... Eu am luat o notiţă de aici din ziar. Voi nu aveţi timp...
Dacă cineva vrea să citească aceste-sau eu le pot pune pe panoul de anunţuri, atunci voi le puteţi citi. Şi eu doar vreau
să vă arăt că ceasul în care noi trăim este şocant. Voi s-ar putea să nu o înţelegeţi, însă, oamenilor, încercaţi să o
înţelegeţi, că-ce sunt lucrurile acestea! L-am întrebat pe Fratele Capps-el are o educaţie bună şi poate citi mai bine
decât mine-i-am cerut să citească acest articol de la managerul Beatleşilor. Poţi tu să o faci, Frate Capps, la timpul
acesta? 

7 [Fratele Capps citeşte articolul despre Beatles – Ed.] Declară că: 

Beatleşii se întreabă despre ei înşişi şi nu trag nici un răspuns. "Este de necrezut, absolut de necrezut!" zice Derek
Taylor,  funcţionarul  de  presă  al  Beatleşilor,  "Aici  sunt  aceşti  patru  băieţi  din  Liverpool.  Ei  sunt  duri;  ei  sunt
profanatori; ei sunt vulgari; şi ei au cucerit lumea. Este de parcă ei au fondat o nouă religie. Ei sunt complet anticrişti.
Eu vreau să spun, eu sunt anticrist tot atât de bine; dar ei sunt aşa de A anticrist că ei mă şochează, care nu este un
lucru uşor. Însă eu sunt obsedat cu ei. Nu este fiecare? Eu sunt obsedat cu onestitatea lor, şi oamenii la care le place
cel mai mult de ei sunt oamenii care ar trebui să fie cei mai revoltători." 

"În Australia, spre exemplu, de fiecare dată când am ajuns la un aeroport, era de parcă deGaulle ar fi aterizat, sau
încă şi mai bine, Mesia. Rutele erau aliniate solid. Ologii îşi aruncau bastoanele. Oamenii bolnavi au alergat spre
maşină, de parcă o atingere de la unul dintre băieţi îi va face din nou sănătoşi. Femei bătrâne au stat privind cu nepoţii
lor în timp ce noi treceam. Eu puteam vedea expresia pe feţele lor. Aceasta era de parcă vreun salvator a sosit şi toţi
aceşti oameni erau fericiţi şi uşuraţi, de parcă lucrurile cumva urmau să fie mai bine acum." Taylor a pa uzat şi şi-a
băgat o ţigară în gură, "Singurul lucru rămas pentru Beatles," a zis, "este să meargă într-un tur de vindecare." 

8 Nu este asta ce El a spus? "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea şi vor zice, 'Doamne eu nu am..."' Vedeţi? Acum,
nu puteţi voi vedea că nu vă puteţi pune încrederea în campaniile de vindecare? Voi nu vă puteţi pune încrederea în
nici un fel de semn ca acela. Singurul lucru în care vă puteţi pune încrederea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL din
Biblie.  Acum, Biserică, aceea este exact unde am încercat să vă ţin, copiii mei. Şi dacă ceva mi se întâmplă şi
Dumnezeu mă ia afară de pe acest  pământ,  să nu daţi  greş  niciodată.  Amintiţi-vă aceasta cu toată inima
voastră: staţi cu Cuvântul! Să nu părăsiţi acel Cuvânt! Orice contrar la Acesta, lăsaţi-l în pace, indiferent de ce
este aceasta. Atunci voi ştiţi că Acesta este corect. Vedeţi? 

9 O campanie de vindecare acum! Oamenii păcătoşi care au şocat chiar pe proprii lor manageri cu vulgaritatea lor, şi
gunoiul, şi murdăria; şi oamenii îşi aruncă cârjele şi se vindecă prin a privi la aceşti băieţi. Aceasta este aşa de stricat,
şi murdar, şi anticrist! Voi vedeţi, acesta este Satan într-o campanie de batjocură. Înţelegeţi? El face orice care Cristos



poate face, dar el nu poate confirma Cuvântul. Înţelegeţi? El va lua o parte din Acesta aici şi ct parte din Acesta aici,
dar el nu Îl poate lua în totalitate. Înţelegeţi? El nu-L poate lua împreună. Deci voi vedeţi, nu-i de mirare că Biblia a
spus că aceea ar înşela aproape chiar pe cei Aleşi dacă ar fi fost posibil – duhul anticrist. 

10  Acum, chiar propriul lor manager de presă aici, agent de presă, el este pentru ei, crede în ei, şi zice că el este
posedat de acelaşi lucru, deoarece l-au câştigat de partea lor. 

11  Lucrurile acelea rele, acei... Acum, nu vedeţi voi, femeilor, de ce încerc eu să vă spun despre acest purtat-scurt,
tăiatul părului, ciupilire, şi lucruri. Acesta este un duh. Acesta este un duh! Aici este chiar în revistele noastre de frunte
şi fiecare lucru despre ceea ce este arătat-rock 'n' roll şi lucruri în biserică. Păi, acesta este un aranjament exact pentru
Satan, şi ele încă sunt biserici şi denominaţiuni. 

12 Înapoi la Cuvânt, copii, cât de repede ştiţi voi; şi să nu îndrăzniţi să-L părăsiţi! Voi staţi drept cu Cuvântul. 

Vedeţi, cum acel duh anticrist, el poate vorbi în limbi, poate arăta semne şi minuni; el poate vindeca bolnavi; el
poate face toate aceste lucruri. Vedeţi? Acei oameni cred că ei se apropie de Dumnezeu, că acei băieţi sunt trimişi de
Dumnezeu, deoarece biserica a abandonat Cuvântul. 

13  Acei băieţi aparţin la biserică. Elvis Presley este un Penticostal. Pat Boone este un Biserica lui Cristos. Priviţi la
tipii aceia, Penticostali, Biserica lui Cristos, şi toţi din aceia în felul acela cu duhurile acelea rele peste ei. Red Foley, o
voce de aur, Biserica lui Cristos, cântă cântările religioase cum nimeni nu le poate cânta şi rock 'n' roll în vocea
următoare. Prin roadele lor voi îi cunoaşteţi. Priviţi la ce biserici aparţin ei. Elvis Presley sunt membri ai Adunărilor
lui Dumnezeu. Ia te uită, fiecare din ei au vrut asta, iar Satan le-a dat-o. 

14 Nu vedeţi voi, prieteni, cum... Nu vă lăsaţi de Cuvântul acela. Vedeţi, acesta este un duh care vine peste voi. 
15  Şi  eu le  spun acestor femei,  când ele se  fac să  arate  atrăgător  în aceste  rochii,  că  Dumnezeu vă va face să

răspundeţi pentru comiterea de adulter.  Dacă voi mă credeţi de a fi  ce voi ziceţi,  slujitorul lui Dumnezeu, un
profet, ascultaţi la ceea ce vă spun eu. Înţelegeţi? Voi aţi putea să nu fiţi în stare să înţelegeţi aceasta, şi dacă voi
nu puteţi, atunci voi faceţi doar ce eu vă spun să faceţi. Dumnezeu mă va ţine răspunzător pentru ceea ce spun
eu. Înţelegeţi? Voi ascultaţi foarte atenţi, şi amintiţi-vă că lucrurile acelea sunt duh. 

16 Obişnuit, poate persoana nu... Amintiţi-vă, Dumnezeu a acoperit cu piele, despre ce am predicat nu demult (vedeţi,
vedeţi?)-Dumnezeu cu piele pe el? Acum, doar reţineţi, unii din noi suntem trimişi la această lume Asă pătrundem în
aceste tărâmuri să ne spună aceste lucruri. Înţelegeţi? Aceasta este ştiinţa mai dinainte; Dumnezeu vorbeşte, arătând.
Când tu judeci ceva prin fire, păi, ei sunt nevinovaţi (priviţi aici), oameni buni, cinstiţi, nu ţi-ar spune o minciună nici
nimic. Şi toată treaba este diavolul. Religios, chiar începe o campanie de vindecare. Înţelegeţi? Din tocmai exact
anticristul. Înţelegeţi? Şi acolo sunt Prezbiterieni şi toată aceea. Voi vedeţi acele denominaţiuni, cum fac ele-chiar în
acelaşi lucru? 

17 Păi, aici în Londra, Anglia, doar recent ei au avut o echipă de rock 'n' roll să personifice pe Cristos, şi Iuda, şi toată
aceea, şi... L-au numit pe Cristos "Daddy-o" şi i-au vorbit toate cuvintele acelea care le vorbesc acei copii nebuni.
Vedeţi? Copiii  adolescenţi  au preluat  lumea.  Acum, voi  ştiţi  că Biblia prezice asta:  Nemulţumitori,  nesfinţi,  fără
afecţiune naturală, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, neascultători de părinţi (vedeţi?), adolescenţi preluând lumea, şi
aceasta s-a făcut. 

18 Am mers într-un loc zilele trecute; ei cântau acest-unul din aceste vechi, jukeboxes murdare, toată treaba aceea. Eu
nici măcar nu am vrut să-mi duc familia. I-am spus la doamna aceea, "Cât costă plăcile acelea?" 

"Zece cenţi bucata." 

"Câte va cânta aceasta într-o oră." Ea mi-a spus. Am zis, "Aici sunt banii; scoate-1 din priză!" 

"Păi," a zis, "eu nu aş putea face asta. Copiii aceia vin aici să-i dea drumul." 
19 Atunci eu nu am putut să cheltui bani acolo; am plecat altundeva. Vedeţi? Păi, treaba aceea te-ar irita; tu ar trebui

să mergi jos să iei o grămadă de calmante să iei după ce auzi treaba aceea nebună. Aceea doar supără pe un Creştin.
Dacă ţie-ţi place felul acela de lucruri, tu ştii ce-i rău cu tine? Tu ai nevoie să fii salvat, pentru că ceea ce este în tine se
hrăneşte din altceva pe lângă Cuvânt. Aceasta se hrăneşte din... 

20 Tu nu ţi-ai imagina ca Isus să facă un lucru ca acela nu-i aşa? Ţi-ai putea imagina ca unul dintre profeţi să facă un
astfel de lucru? Nu vedeţi voi, prieteni, întregul lucru peste tot este diavolul. Şi Biblia a spus cum va veni el în formă
de religie şi doar face întocmai exact ca Cristosul. Vedeţi? Dar singurul fel în care veţi fi în stare să o deosebiţi, nu
este să aderi la această biserică, sau să aderi la acea biserică, este să staţi cu Cuvântul; El este Cuvântul. 

21 Acum, Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Noi mergem chiar drept la întrebări. Şi acum, pentru cam-până cam
o oră şi cincisprezece minute... Eu nu voi fi în stare să trec prin toate aceste întrebări. Acolo sunt doar grămezi de ele.
Eu cred că ele sunt întrebări bune. Ele sunt foarte minunate. Mă voi întinde doar jos şi culeg una aici şi acolo aşa cum
eu merg înainte. Şi acum... răspund aceasta... 

Eu aş-m-am gândit în seara aceasta ca eu să vin doar jos, să las pe cineva să le citească, să zic, "da" sau "nu," "da"
sau "nu," despre... Aceea nu este de a face oamenilor drept. Ei au întrebat acele întrebări să li se răspundă. Şi eu-eu nu
aş face aceea, deoarece eu voi lua ce eu pot; şi ce nu pot, eu voi lua data viitoare pe aici. 



22 Şi acum, eu-eu... Cam următoarea duminică, eu nu ştiu. Eu vă spun; dacă voi îl veţi prinde pe Billy cândva între
acum şi miercuri... Noi poate trebuie să plecăm. 

23 Acum, aici este un lucru. Eu sunt mult în urmă în interviuri. Billy mi-a arătat un teanc de interviuri aşa de înalt,
care aşteaptă, unele din ele, cu lunile. Păi, în timp ce sunt înăuntru, eu trebuie să apuc unele din acelea, să apuc ceva
din adunare, să fac tot ce pot ca să balansez cumva aceasta. Am să mă rog în această săptămână în timp ce sunt plecat
şi  să  întreb  pe Domnul,  "Ce  vrei  Tu ca  eu să  fac,  să  sfârşesc  acestea  sausau să  iau  interviurile?"  Dacă eu  iau
interviurile, atunci eu doar voi alerga-vin acasă pe duminică şi trec interviurile chiar toate pe undeva, şi merg drept
înainte în decursul zilei cu interviuri. Şi dacă eu nu, păi, eu trebuie să amân interviurile până vin înapoi din nou. Dacă
eu nu, atunci eu voi răspunde... Eu voi... Billy vă va trimite o carte poştală. 

24 Şi eu vă spun; aceasta-i frumos, aceşti copii scumpi, să-ţi spună cum le place unul de altul, dragostea care ei o au
unul pentru altul. Unul va spune la celălalt iar celălalt va spune... Billy doar cheamă pe unul într-o secţie, cam o sută şi
cincizeci de mile, iar restul din ei îi prinde pe ceilalţi din ei. Ei se iubesc unul pe altul. Ei nu vor să piardă nimic. Ei
au-vor să fie aici la fiecare minut să vadă ce se petrece; căci dacă Domnul ar da ceva, ei vor să fie aici să o primească.
Şi eu îi apreciez. 

25 Acum reţineţi, dragi prieteni, azi dimineaţă am făcut o declaraţie asupra unor întrebări. Şi eu observ că unele din
acestea (da!) încă-au venit înăuntru azi dimineaţă, este mai mult despre oameni mutându-se afară la Arizona. Vedeţi?
Mam gândit că eu aş-mai bine să o fac clar, astfel ca voi să înţelegeţi. 

26 Acum, să nu-să nu gândiţi că eu încerc să spun oamenilor unde pot ei să locuiască, şi ce pot ei să facă, şi... Acum,
eu spun asta, fratele meu scump. Aceşti oameni cinstiţi care vor să se mute afară la ... Păi, oricine care vrea să se mute,
eu sigur aş fi-fi bucuros, atât timp cât eu sunt acolo care-atât de mult cât sunt acolo... Eu sunt aici cam de zece ori de
cum sunt acolo. Eu am... Între acum şi Crăciun, eu am cam patru zile să fiu acolo. Apoi imediat după aceea, eu plec
pentru străinătate. Eu voi fi aici la tabernacol poate în două sau trei săptămâni înainte ca eu să merg în străinătate într-
o-o trezire, aşa cum eu fac de obicei în această primăvară. Şi atunci de acolo, eu am numai un miting în toată Arizona,
şi aceea vine târziu în Ianuarie la Phoenix, două seri cu Oamenii de Afaceri Creştini. Vedeţi? Eu nu... Dacă oamenii
acolo afară... Ai putea tu să întorci banda aceea? 

[Fratele Branham cere ca aparatul de înregistrat să fie închis şi vorbeşte către adunare – Ed.] 
27  Acum, aşa cum noi începem asupra acestor întrebări în seara aceasta, eu voi lua una aici şi... Vouă vi le plac?

Ziceţi, "Amin!" [Adunarea răspunde, "Amin!" – Ed.] Eu cred că este folositor pentru noi la timpul acesta. Şi oh, eu
cred căci curând la... Privind azi dimineaţă înainte să vin jos aici la uneleunele texte şi unele locuri în Biblie, m-am
gândit, "Oh, ce lucru minunat ar fi... În timp ce noi aşteptăm pentru venirea Domnului, ce lucru minunat ar fi să o
luăm înapoi prin toate acele caractere ale Vechiului Testament, prin Iov şi pe acolo, şi să ducem serii de adunări
asupra lor (nu ar fi asta minunat?), doar să vă arăt cum se tipizează ei chiar în ziua aceasta (întregul Cuvânt se leagă
împreună), şi totul despre nimicirile din-şi timpurile străvechi şi cum se modelează ele cu astăzi; cum fiecare lucru din
Vechiul Testament vorbeşte despre venirea Domnului Isus." 

279.  Acum, prima întrebare am tras-o afară de aici: Frate Branham, este greşit ca o Creştină să pună-
să-şi pună părul în bigudiuri? De asemeni, cât de lungi trebuie să fie mânecile ei? Îţi mulţumesc. O soră. 

28  Acum, aceea este-înseamnă foarte mult pentru femeia aceea. Acum, pentru unii dintre noi fraţii am putea gândi,
"O, femeia nesăbuită." Dar-dar aceasta nu este nesăbuinţă pentru ea; ea vrea să ştie. 

Acum, despre a pune părul în ce era aceasta, codiţe sau una alta? Îmi pare rău. Eu-eu nu am... Aceasta... Îmi pare
rău. Bigudiuri. Scuzaţi-mă. Bigudiuri-codiţe! Aceea-i ceea ce fetele obişnuiau să poarte cu ani în urmă. Vă amintiţi,
cumva... Nu era aceea corect? Ei le-au numit codiţe, doar un fel de bucle atârnând în jos? Nu, bigudiuri, scuzaţi-mă,
prieteni. 

29 "Ce lungime de mâneci trebuie să poarte ea?" Eu-eu nu cred că este ceva despre aceea. Eu nu ştiu. Vedeţi? Ceea ce
eu nu pot susţine cu Biblia, eu-eu nu vreau să spun mult despre aceasta. 

30 Acum, eu doar vă spun aceasta pentru mine, deoarece eu nu am nici o Scriptură să o susţin. Singurul lucru pe care-
l am pentru doamne despre părul lor  este să nu-l taie.  Cum vor ele să-l  poarte, aceea depinde de ele. Şi  despre
bigudiuri, de fapt, eu nu ştiu ce sunt ele, numai dacă acestea sunt aceste lucruri care arată ca clamele de haine pe care
ele şi le bagă în păr. Cum eu... singurul lucru care-l ştiu... 

31 Iar lungimea mânecilor, eu cred, fiind o Creştină, Dumnezeu îţi va spune ce să faci privitor la lucrurile acelea. Voi
înţelegeţi? Eu cred ca o persoană Creştină tu ai-tu ai şti despre cum să faci aceea. Eu nu cred că Dumnezeu taie ceva
lungimi anumite sau orice este aceasta. Atât timp cât tu eşti decentă şi arăţi onorabil şi curată, eu-eu cred că asta-i în
regulă. Voi nu? Vedeţi? Acum, asta-i doar părerea mea. Acum, acesta sunt eu, vedeţi, deoarece eu nu pot susţine
nimic altceva cu Scriptură. 

32  Eu cred că azi dimineaţă a apărut întrebarea despre vopsitul părului, voi ştiţi, cu o-cu o culoare. Acum, eu-eu -
aceasta-eu-eu nu pot spune nimic despre aceea. Eu nu ştiu, însă eu-eu-eu-eu nu am Scriptură să spun să-să nu vă
coloraţi părul. Acum, aceea este-aceea este... 

Voi femeilor,  vă place să arătaţi  frumos, şi  voi trebuie să arătaţi  frumos. Şi Fratele Branham nu este împotriva



voastră copiilor. Voi sunteţi copiii mei; eu-eu-eu vă iubesc, şi eu-eu nu vreau să vă cert. Eu-eu nu aş face aceasta
pentru nimic; eu încerc numai să vă ajut. 

33  Dar acum, priviţi, lăsaţi-mă doar să întreb... Lăsaţi-mă să spun aceasta ca răspuns la acea întrebare. Acum, voi
sunteţi gata? Şi către voi pe bandă, aici este aceasta, surorilor: Dacă există o întrebare în aceasta, să nu o faceţi. Dar
dacă voi sunteţi-dacă voi sunteţi umplute cu Duhul lui Dumnezeu şi călăuzite să mergeţi să o faceţi, atât timp cât
aceasta nu se amestecă cu Scriptura şi nu se amestecă cu o întrebare, voi sunteţi perfect satisfăcute că aceea este voia
Domnului,  atunci  mergeţi  înainte şi  faceţi-o (vedeţi?),  deoarece nu există  Scriptură  să  spună nu (vedeţi?)  despre
aceasta. Eu nu... Nu spune nimic de felul acela în Biblie. 

34 Eu ştiu că Isaia 5, eu cred că este, a vorbit despre femei, cum că ele vor purta găteli schimbătoare şi fiecare lucru
ca acela; dar aceea era mândrie şi  lucruri,  îmbrăcate. Dacă voi faceţi  asta pentru mândrie, atunci aceasta-i greşit.
Vedeţi? Cercetaţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu există nici o Scriptură pentru aceasta, şi felul în care
Duhul vă călăuzeşte, voi mergeţi înainte şi faceţi-o. Dar acum, când se ajunge la faptul dacă voi trebuie să aveţi păr
lung sau păr scurt, voi aveţi păr lung; aceea este Biblia. 

35 Există o întrebare aici; eu-eu aş putea să o răspund chiar acum. Ea este aici; eu am văzut-o azi dimineaţă sau ceva.
A zis, "Tu întotdeauna pisezi despre femei, cum nu trebuie să-şi poarte părul, dar tu nu spui nimic despre bărbaţi." 

36  Dacă am văzut un bărbat să vină înăuntru aici cu părul lung atârnându-i jos pe spate ca o femeie, eu aş spune,
"Domnule, de ce nu te duci la frizer? Tu arăţi ca o femeie." Înţelegeţi? Dar bărbaţii de obicei nu fac asta. Înţelegeţi?
Nu ca bărbat... Acum, nu ca infailibilitatea bărbaţilor, ei sunt tot atât de vinovaţi ca femeia. 

Şi apropo, un bărbat care va lăsa pe soţia lui să facă asta, el este vinovat dublu de aceasta, deoarece el trebuie să fie
acela care îşi are cuvântul în casă. Iar omul acela nici măcar nu-şi poate conduce propria lui casă; cum ar putea el să o
facă în casa lui Dumnezeu? Înţelegeţi? 

37  Eu sunt aşa de mulţumit pentru grupul nostru de femei care îl avem să vină aici. Eu spun aceasta cu respect şi
dragoste, şi acum, Dumnezeu ştie că acesta-i adevărul. Eu-eu am avut un prieten predicator jos în Sud care a avut una
din bisericile cu cea mai curată înfăţişare care am văzut-o vreodată. Unde vine la femei, cele mai frumoase femei care
leam văzut vreodată să şadă acolo sfinte, evlavioase, cu păr lung. Şi eu întotdeauna am admirat mergând la biserica
aceea. Şi Domnul Isus mi-a dat o biserică astăzi aici care întrece în strălucire pe aceea cu o sută de mile-femeile mele. 

38  Eu nu vă mustru ca să fiu aspru; eu sunt numai aşa de fericit pentru voi. Eu doar nu vreau ca Satan să-şi pună
undeva un picior înăuntru. Înţelegeţi? Eu vreau ca voi să vă mişcaţi în sus, nu înapoi. Să nu lăsaţi niciodată pe nici un
om să vă amăgească prin ceva încântare, sau ceva de felul acela, sau ceva să zică, "O bine, aceasta nu..." Vedeţi?
Acela este felul cum Satan a interpretat f:uvântul la Eva. Vedeţi? Voi credeţi doar ce spune Cuvântul. În regulă. 

280.  Foarte urgent. Frate Branham, ştiind că timpul se sfârşeşte şi eternitatea se aşează înăuntru,
care ar fi sfatul tău pentru o pereche care-şi planifică căsătoria? 

39 Mergeţi drept înainte şi căsătoriţi-vă. Înţelegeţi? Mergeţi drept înainte chiar de parcă voi urma să trăiţi aici alţi o
sută de ani aici pe pământ. Doar mergeţi drept înainte; păstraţi-vă inima fixată pe Cristos, nu inimile voastre asupra
acestor  lucruri  ale  lumii,  ci  pe  Cristos.  Vedeţi?  Mergeţi  drept  înainte;  căsătoriţivă,  copii.  Dumnezeu  să  vă
binecuvânteze în nunta voastră. 

281.  Dragă Frate Branham, eu am fost botezat în Numele lui Isus. Cuvântul spune voi veţi primi
darul Duhului Sfânt. Înseamnă aceasta-înseamnă aceasta botezul, Duhul Sfânt, sau înseamnă aceasta că
eu trebuie să primesc darul-hotărât-eu trebuie să primesc o experienţă hotărâtă cu botezul? Eu sunt
nerăbdător să fiu-să fiu umplut cu-Duhul. Te rog scuză-mi notiţa lungă după cum am vrut să te întreb
această întrebare de multă vreme. Îţi mulţumesc. Şi persoana îşi are numele semnat. Ei sunt oameni din afara
oraşului. 

40  Acum, acolo este o întrebare bună. Acum, botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă hotărâtă pe care o persoană
trebuie să o primească. Acum lăsaţi-mă cumva să clarific aceea doar pentru un minut. Vedeţi? Acum, mulţi oameni
au-ideea... Eu cred că aceasta este răsucită. Şi poate chiar aici la biserică şi la biserica care ascultă, acolo ar putea fi o
întrebare. Acum, când eu vorbesc despre a nu crede că dovada iniţială a Duhului Sfânt este vorbirea în limbi (eu-eu nu
accept aceea) eu cred căci cu ajutorul lui Dumnezeu eu o pot dovedi în Biblie că aceea este greşit (vedeţi?), deoarece
vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt. Câţi cunosc asta? Vindecareadivină este un dar al Duhului Sfânt, şi aici
Beatles fac aceasta. Înţelegeţi? 

41  Satan poate imita oricare din acele daruri. Vrăjitori, vraci pot vorbi în limbi şi să le tălmăcească. Pământurile
junglei, de multe ori un vraci va vorbi în limbi, bea sânge dintr-un craniu uman, şi tălmăceşte limbi necunoscute. 

42  Afară în Arizona când ei au vechiul festival de dans despre dansul porumbului, Indienii înfăşoară aceşti şerpi
masculi în jurul lor când ei încearcă să se roage lui Dumnezeu să le trimită ploaie pentru porumbul lor. Ei îl numesc
dansul porumbului. Ei iau floarea porumbului, o pun în jurul lor, şi fac un noruleţ, şi ei dansează. Iar vraciul vine afară
cu coarne pe capul lui, coarne de bivol. Şi ei dansează cu aceşti şerpi masculi în jurul lor, iar vrăjitorii şi mulţi dintre
fumătorii de pipă şi lucruri în jurul locului... Ei nu ar lăsa un om alb pe acolo la timpul acela, însă eu i-am urmărit prin
binoclu, şi  am prieteni Indieni  care au mers la dansurile lor;  aceia sunt  cei  care nu sunt  Creştini,  desigur.  Iar ei



dansează acest dans al porumbului ţinând aceşti şerpi. Şi vrăjitorul vine afară, şi se taie cu cuţite, şi toate celelalte, şi
în sfârşit ei ajung în duhul, şi vorbesc în limbi şi le tălmăcesc. 

43 Eu am-v-aş putea lua chiar în decurs de trei sau patru ore de acum, unde un mediu va aşeza un creion pe o masă, şi
merge într-o transă şi tot felul de lucruri, şi îşi flutură mâinile; şi creionul acela se va ridica sus şi scrie în limbi
necunoscute, iar vrăjitorul va sta şi-ţi va spune ce spune acesta. 

44 Acum, aceea nu este nici o dovadă a Duhului Sfânt. Înţelegeţi? Nu vă puteţi baza pe aceea. Voi nu vă puteţi baza
pe roada Duhului, deoarece prima roadă a Duhului este dragostea. Şi Ştiinţa Creştină exercită mai multă dragoste
decât oricine de care eu ştiu, şi ei chiar neagă pe Isus Cristos de a fi Divin. Înţelegeţi? Există numai o singură dovadă a
Duhului Sfânt despre care eu ştiu, şi aceea este o credinţă veritabilă în Cuvântul promis din ceasul acesta! 

45 Acum, au venit Iudeii aceia; ei aveau mai multă religie decât aveau ucenicii. Ei erau oameni mai bine instruiţi în
Scripturi decât ucenicii, deoarece ei erau pescari, vameşi, şi aşa mai departe. Şi ei aveau credinţa adevărată şi credinţă
veritabilă în ceea ce ei făceau. Acum, ascultaţi atenţi acum; să nu pierdeţi aceasta! Înţelegeţi? Când s-a ajuns să fie
roadele Duhului, buni şi blânzi, eu presupun că acolo nu era nici unul din acei preoţi care să nu poată întrece în
strălucire pe Isus Cristos în aceasta. El a mers la templu, a împletit frânghii, a privit asupra lor cu mânie, şi le-a
răsturnat mesele, şi i-a alungat afară din locul acela. Este asta adevărat? Biblia a spus că El a privit asupra lor cu
mânie. Biblia a spus asta. Aceea este exact corect. 

46  Deci vedeţi, acei preoţi erau blânzi, smeriţi, oameni înţelegători. Când s-a ajuns la roadele Duhului, ei puteau să
arate mai multe roade ale Duhului decât putea vreodată Isus. Când se ajunge la teologie, ei nu ştiau-avea o şcoală din
care El a ieşit. "De unde vine omul acesta? De unde a venit el? Ce fel de carnet de părtăşie are el? La ce organizaţie
aparţine el? Noi nu ştim de unde vine el. El era doar absolut un ins proscris care s-a născut într-o naştere nelegitimă.
Păi, noi am putea să-l înjosim aici în câteva minute şi să vă arătăm prin legile..." Ei au avut un drept să facă ceea ce au
făcut când s-a ajuns la asta. De ce? Deoarece ei au omis să vadă că El era acel Cuvânt promis din ceasul acela.
Singurul fel în care ei au recunoscut aceasta, când Isus a înfăptuit Cuvântul prin a fi în stare să le spună ce aveau ei în
inimile lor, ceea ce ei făceau... El era un Profet conform cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ce El a spus s-a împlinit, fiecare
cuvânt, cuvânt cu cuvânt. 

47  El era Profetul lui Dumnezeu, Slujitorul, Dumnezeu Profetul. Nu... Acesta era-era-era înainte acolo, profetul lui
Dumnezeu, iar acesta este Dumnezeu Profetul, nu profetul lui Dumnezeu. Acela era Maleahi, Ieremia, şi Isaia, şi Ilie,
şi aşa mai departe, dar acesta era Dumnezeu Profetul, nu profetul lui Dumnezeu. Voi o pricepeţi acum? 

Toţi profeţii care au portretizat viaţa Lui în porţiuni, şi-au jucat partea, dar în El era Plinătatea tuturor profeţilor.
Profeţii, Cuvântul Domnului a venit la ei, profeţii, dar Acesta era Cuvântul şi Profetul, aceeaşi Persoană. Înţelegeţi? 

48  Acum, acum, când un om primeşte pe Cristos în maniera în care El este, tu nu o poţi accepta ca fiind... Vedeţi?
Acum, unii din ei au zis, "Păi, eu sunt un Luteran." Păi, nu există nimic împotriva aceleia, dar Vulturii nu se hrănesc
din aceea. Înţelegeţi? Aceea era atât de departe cât era; era hrana aceea proaspătă din ziua aceea. 

"Eu sunt un Wesleyan." Aceea este în regulă, însă tu trăieşti în trecut. Vedeţi? 

Acum, oamenii aceia au zis, "Păi, noi îl avem de tată pe Abraham." 

Profetul acela a zis, "Dumnezeu este în stare din aceste pietre să-i ridice copii lui Abraham." Înţelegeţi? 

"Noi aparţinem de asta. Noi aparţinem de aceea." 

Aceea nu are nimic... El a zis, "Voi genera ţie de şerpi, cine v-a avertizat să fugiţi de mânie? Să nu începeţi să ziceţi,
'Noi avem de tată pe Abraham,' deoarece Dumnezeu este în stare din aceste pietre să-i ridice copii lui Abraham."
Vedeţi? 

49 Deci fiind un teolog bine instruit nu are nimic de-a face cu aceasta. Fiind smerit şi blând nu are nimic de-a face cu
aceasta. Ce L-a făcut deosebit? El a fost Cuvântul făcut trup, nu Cuvântul pentru ziua lui Moise, Moise era ziua aceea
– Cuvânt; nu Cuvântul pentru zilele lui Noe, Noe a fost Cuvântul pentru ziua aceea; nu ziua – Cuvântul pentru ziua lui
Ilie, Ilie era Cuvântul pentru ziua aceea; dar el a fost Cuvântul timpului prezent, iar ei trăiau în trecut. 

50  Acelaşi  lucru  se  repetă!  Aceea este  dovada  Duhului  Sfânt,  când Dumnezeu îţi  descoperă  şi  tu  o vezi,  AŞA
VORBEŞTE DOMNUL şi o accepţi. Nu ce tu eşti, ce tu erai, sau nimic privitor la aceasta, este ce Dumnezeu a făcut
pentru tine acum. Acolo este dovada. 

51 Isus a zis... El ne-a dat dovada Duhului Sfânt, Ioan 14. El a zis, "Eu am multe lucruri să vă spun. Eu nu am timp să
o fac, dar când Duhul Sfânt vine, El vă v-a spune, vă v-a aduce aminte de lucrurile despre care Eu v-am spus, şi de
asemeni vă v-a arăta lucruri care urmează să vină." Voi nu vedeţi? Acolo este dovada. Aceea este prezicerea şi fiind-
având interpretarea Divină a Cuvântului scris. Acum, nu este aceea dovada unui profet? 

52  Un văzător în Biblie era un om care putea prezice şi aceasta să fie perfect, exact, nu că cineva şi-a pus mâinile
peste el, acela este un dar. Un profet este predestinat şi născut să fie un profet. Înţelegeţi? Toată viaţa întreagă el era
un profet, aceea este o slujbă. Acolo este unde oamenii... 

53 Multe dintre întrebările de aici despre: "Păi, Mireasa va... ?" "Va aceasta... ?" "Biserica şi..." Vedeţi? Voi-voi nu
puteţi împărţi ce sunt ele. Mireasa este Aleasa lui Dumnezeu. Biserica merge prin... Aceia sunt aceia de care El zice,



"Oricine vrea, el să vină." Dar Mireasa sunt cei Aleşi ai lui Dumnezeu. 
54  Acolo sunt cinci slujbe alese de Dumnezeu. "Căci Dumnezeu a aşezat în Biserică apostoli, profeţi,  învăţători,

păstori,  evanghelişti." Dumnezeu a făcut aceea. Oamenii au diaconi şi  aşa mai departe, şi  toate celelalte,  dar voi
vedeţi, însă Dumnezeu a aşezat în Biserică pentru desăvârşirea Bisericii-nu o poate împărţi. 

55  Acum, Duhul Sfânt, când El vine, El este un martor pentru voi (vedeţi?) că acest Cuvânt este corect, Cuvântul
pentru astăzi, nu Cuvântul pentru Luther, Cuvântul, nu pentru Moise. Noi mărturisim că Acesta este Adevărul, dar
aceasta este o altă zi. 

56 Acum, ce dacă Isus ar veni şi ar zice, "Acum, aşa cum Moise a venit să vă scoată pe toţi din Egipt, Eu am venit să
vă duc altundeva"? Ce dacă El a zis, "Să mergem la lucru şi să zidim o arcă. Eu-Eu sunt Domnul Dumnezeu, Eu-Eu
urmează să plutesc lumea la o parte acum. Eu am să înec lumea, pe toţi dintre ei"? Păi, El ar fi afară din... Vedeţi,
Scriptura nu a spus că El va veni în felul acela. Înţelegeţi? El nu ar fi fost Mesia. Nu contează cât de multă corabie ar
fi construit El, sau orice a făcut El. El totuşi încă nu-El nu s-ar fi calificat Mesia. Aleluia! Ia te uită! Aceasta este
calificare! Da, domnule! 

57  I Corinteni 13 zice aceasta: "Când vine cel care este desăvârşit, ceea ce este în parte se va termina." Deci toate
aceste lucruri mărunte de a sări în sus şi-n jos ca un copil, încercând să vorbească în limbi, şi toate astealalte lucruri,
când cel care este perfect... Şi noi avem astăzi, prin ajutorul lui Dumnezeu, interpretarea perfectă a Cuvântului cu
adeverire Divină! Atunci ceea ce este în parte se va termina. "Când eu eram un copil, am vorbit ca un copil, am înţeles
ca un copil; dar când am devenit un om, am pus lucrurile copilăreşti deoparte." Amin! Eu merg să predic şi atunci nu
ajung la aceste lucruri. 

282.  Frate Branham... (Am terminat eu asta? Am luat eu despre botezul Sfântului ... Da, aceea era despre
aceasta nu-i aşa? În regulă. Scuzaţi-mă, dacă eu nu o iau, doar iertaţi-mă. Eu... Acestea sunt întrebări aşa de
minunate. Tu ai putea doar sta o seară întreagă doar asupra unei întrebări, frate, şi atunci nici măcar să o atingi.)
Eu te apreciez ca pe un slujitor al lui Dumnezeu, cred-şi eu cred Mesajul Adevărului. Soţia mea nu vrea
să mă asculte-zice orice-zice orice despre acest Mesaj, şi nu vrea să asculte la nici o bandă. Eu sunt de
asemeni în necaz nervos la lucrul meu de asemeni. Eu vreau ca şi soţia mea să creadă şi roagă-te pentru
copiii mei. Frate Branham, eu vreau să fiu un prieten al lui Dumnezeu-eu vreau să fiu găsit în voia lui
Dumnezeu pentru viaţa mea. Eu vreau să fiu slujitorul Lui. (Şi persoana semnează "dincolo." Aşteptaţi un
minut.)  Când  am fost  mic,  am spus  la  fiecare  că  am vrut  să  fiu  un  predicator.  Eu  nu  ştiu  ce  vrea
Dumnezeu ca eu să fac. Eu vreau să fac orice pentru Domnul. Al tău în Domnul. 

58 Acum, o întrebare bună. Şi omul este sincer. Soţia lui, perechea lui care este o parte din el... Pot eu să adaug ceva
aici la aceea? Fraţii mei, eu spun asta în Numele Domnului. Într-una din aceste zile, cu voia Domnului, mă gândesc că
eu doar voi merge înainte şi voi face banda aceea despre Căsătorie şi Divorţ (vedeţi?), o aduc chiar aici la tabernacol.
Dacă aceasta separă, ea doar trebuie să separe. Însă noi o să dovedim că acesta este Cuvântul Domnului. 

59  Priviţi, fraţii mei. Ascultaţi la aceasta. Ştiţi voi că de multe ori voi luaţi perechea greşită aici pe pământ? Ceva
pereche de ochi frumoşi maro, sau albaştri, sau căprui te ademeneşte întrun loc în care tu-în care tu nu ar fi trebuit să
asculţi. Mulţi bărbaţi îşi dau seama de asta. 

60  Un om care se căsătoreşte ar trebui mai întâi să se apropie de aceasta cu rugăciune. Tu nu ar trebui să alegi o
femeie prin a fi frumoasă pe dinafară, ci frumoasă pe dinăuntru, una care va fi o mamă pentru copiii tăi. 

61  Eu ştiu că aceasta urmează să sune îngrozitor ca un predicator să spună aceasta la amvon. Dar eu obişnuiam să
merg cu-cu cumpărători de vite când eram în Vest. Noi cumpăram vite de prăsilă, şi ei vroiau să înceapă o cireadă. Şi
am învăţat foarte mult acolo că-în timp ce am observat pe acei licitatori şi lucrurile care ei le făceau, acei cumpărători.
Eu obişnuiam să merg cu un om bătrân, a venit aici la biserică cu mine, şi l-am condus la Cristos, un necredincios
perfect de la început, Dl. Jeverez. Mulţi dintre voi vi-l amintiţi, un fermier afară din Colorado. Noi mergeam, şi ele
veneau înăuntru-o vacă. 

Am văzut o viţeluşă de prăsilă într-o zi să se vândă pentru $11.000, doar o viţea mică; ea nu a fost încrucişată încă.
Şi am zis-şi Jev a zis, "Dacă eu aveam banii, eu i-aş pune în viţeaua aceea." 

Şi  m-am gândit,  "Acum, el  este  un fermier;  el  înţelege slujba lui."  Am zis,  "Jev,  de ce ai  vrea tu...  Care  este
calificarea? Ea este o Hereford. Acea una s-a vândut cu un timp în urmă pentru $300, pentru mine, arăta ca o viţea mai
mare şi fiecare lucru." 

62 El a zis, "Uite, Billy, există un lucru pe care tu nu-l înţelegi în cumpărarea vitelor." A zis, "Eu cred că tu ar trebui
să te ţii de drumul tău să predici." Dar a zis, "Tu nu înţelegi vitele." El a zis, "Acum, priveşte la viţeaua aceea jos
acolo." Noi am mers jos acolo. A zis, "Vezi privirea aceea sălbatică în ochii ei?" 

Am zis, "Da." 

A zis, "Copiii ei, şi nepoţii ei, şi stră, stră, nepoţii ei încă vor avea acea privire sălbatică." Şi a zis, "Şi ele se vor
conduce slabe. Ele niciodată nu vor fi o mamă pentru viţeii lor." Şi a zis, "Tu nu le-ai putea îngrăşa; ele niciodată nu
vor face carne." El a zis, "Priveşte la această viţeluşă de aici care-i vândută. Priveşte cât de blândă arată ea. Priveşte la
înfăţişarea aceea paşnică în faţa ei, înfăţişarea aceea bună, nici o zgâire în ochii ei; A zis, "Ea va fi o mamă adevărată



pentru viţelul ei; şi viţelul viţelului ei, şi viţelul viţelului vor continua să fie în felul acela." Şi a zis, "Ele toate vor fi
mămici, dacă ele pot primi felul corect de taur de prăsilă la acea viţea (vedeţi?), care le va face copiii. Dar arătarea
aceea holbată în faţă va face întotdeauna o cireadă săracă de vite, dacă un om încearcă să cumpere vite." Am zis, "Da,
domnule! Îţi mulţumesc." 

63 Şi acelaşi lucru este valabil prin femei. Voi luaţi pe una din acele cu faţa vopsită şi ochii holbaţi, arată ca un fel de
animal, încercând să se desfigureze dintr-o fiinţă umană, ea niciodată nu va face ceva. Ea va alerga tot timpul. Iar
Creştinătatea nu este frumoasă pe dinafară, ea este pe dinăuntru: de pace, linişte, se împodobesc într-un duh, paşnic
liniştit, care este un mare preţ înaintea Domnului. Asta-i după ce noi vrem să ne uităm la femei, şi la bărbaţi, şi oricine
este acesta. Acum... 

283.  Frate Branham: Întrebare: Să poarte o femeie Creştină bijuterii simple, ca lănţişor sau perle? 
64  Păi, Soră, eu ştiu că aceasta înseamnă mult pentru tine, şi  aceasta înseamnă mult pentru mine ca tu să-ţi  pui

încrederea că eu îţi voi spune adevărul. Acum aminteşte-ţi, Biblia a spus, "Când vă împodobiţi, nu vă împodobiţi cu-
cu bijuterii scumpe, şi perle, şi tot felul de purtări de bijuterii, ci lăsaţi ca aceea să fie împodobirea de o pace, şi linişte,
şi duh smerit (care eu tocmai am citat), care este un mare preţ înaintea Domnului." 

65 Acum, eu nu vreau să spun prin aceea, Soră, că dacă tu ai avut o broşă... Acum, acesta sunt eu nu Domnul. Dacă tu
ai avut o broşă pe care tu ai vrut să o porţi, sau un lănţişor pe care ţi l-a dat soţul tău, sau poate a ta-ceva de felul acela
care tu ai purtat, acum, pentru mine, eu nu cred că aceea este rău. Acum, acela sunt doar eu. Acum reţine, eu mă fac
limpede; aceea este părerea mea. Însă eu cred că este apropierea de aceasta; este felul cum tu o faci. Vezi? Este
motivul în spatele acesteia. Şi când tu vezi că aceasta te prinde, atunci lasă lucrul acela în pace. Dar eu cred că dacă tu
porţi verigheta ta... 

66 Acum, eu ştiu că voi oamenii Nazarineni, se obişnuia să fie că voi nici măcar nu aţi fi botezat o femeie cu un inel
de căsătorie pe ea. Vedeţi? Eu-eu nu cred că aceea este necesar. În Biblie ei au purtat inele de căsătorie, numai că
acesta era un şireag cum l-au numit ei, în jurul capului lor, cu nouă bucăţi de monede în el. Dar eu... să arate că ei erau
căsătoriţi. Acum, eu cred că aceea este în regulă. 

67  Dacă femeile vor să se îmbrace şi-şi se fac să arate decent, curat, ca o doamnă, păi, eu cred că nu există nici un
lucru de aceea, pentru mine. Dar când tu ajungi să mergi să-ţi pui lucrul acela în a-l face puţină mândrie, atunci tu eşti
greşită. Aceasta este atitudinea ta. 

68 Vă amintiţi femeilor de aici că nu de mult ei aveau ceea ce ei au numit "fuste de ruşine"? Eu cred că ele vin din
nou afară, sau ei au-ar trebui să fie... Ele sunt fără ruşine acum în loc de ruşine. Dar ei obişnuiau să aibe o piesă în
urmă nu demult... Ei aveau fetele, femei tinere... Şi desigur, şi cele bătrâne o făceau, deoarece ele sunt-toate vor să fie
tinere. Eu nu vreau să spun că voi surorile, eu vreau să spun femeile din lume. Iar ele îşi taie a lor-lor fustă sus de tot,
cam un picior înălţime de fiecare dată, apoi poartă vreun fel de îmbrăcăminte de dedesubt să arate frumos. Şi când ele
ar face un pas, ea ar arăta această îmbrăcăminte de dedesubt cu dantelă, şi volanuri, sau orice era pe ea. Care, voi
ştiţi... 

69 Acolo era o-o fată care a venit la mine, care era o fată Dunkard, [sectă religioasă de Germani-Americani – Trans.]
tocmai a primit Duhul Sfânt. Ea a aparţinut la Adunările lui Dumnezeu, şi aceea era în Fort Wayne, Indiana, unde eu
am fost căsătorit. Şi ea a venit la mine, o domniţă minunată, şi a zis, "Frate Branham, eu vreau să-ţi pun o întrebare." 

Am spus, "În regulă, Soră, ce este aceasta?" 

Ea a zis, "Crezi tu că este greşit ca o fată să-fată Creştină să poarte o 'fustă de ruşine'?" 

Am zis, "Soră, acesta este un lucru care eu-eu doar nu-l pot înţelege. Ce este o 'fustă de ruşine'?" Şi ea mi-a spus ce
era. Eu... 

Ea a zis, "Aceasta arată juponul." 
70  Am zis, "Ce-ce este într-o femeie care ar face-o să vrea săşi arate hainele ei de dedesubt la ceva bărbat? Ce ar...

Ce-ce treabă are o fată Creştină să facă un lucru ca acela? Ţi-ai putea imagina o Creştină?" 
71 Acum, priviţi, un bărbat, nu este mult de el când se ajunge la un trup. Şi el, dacă el a mers pe jumătate gol, aceasta

aracolo nu ar fi nici o ruşine pentru aceasta. Nu să ţin cu bărbaţii, însă ei... Voi ştiţi asta-ce fel de femeie ar fi ispitită
de un bărbat cu cămaşa lui luată jos şi cu pantaloni scurţi sau orice avea el? Trupul mare vechi cu arătare zbârlită,
acesta arată neîngrijit şi scârbos, eu-oribil. Vedeţi pe aceşti bărbaţi aici afară... Păi, eu cred că aceasta ar face pe o
femeie să vomite să privească la un astfel de lucru. Dacă ea avea... Dar acum, voi luaţi o femeie şi puneţi-o în felul
acesta, acela este un templu diferit. Voi înţelegeţi? În regulă. 

72  Dar eu cred că atât cât priveşte un lănţişor, sau... Acum, dacă tu mergi să te încarci de parcă tu ai trecut prin
magazinul de zece cenţi jos aici cu un magnet pe tine, eu-eu cred că... Scuzaţi asta, eu nu am vrut să spun asta în felul
acela, dar aceea-aceea este greşit. 

73 Dacă ceva m-a întors de prima dată împotriva la-m-a făcut să-mi fie ruşine de America, era... Eu eram în Elveţia
într-o zi, şi Fratele Arganbright şi eu am găsit un loc bun jos de tot lângă Lausanne unde noi puteam obţine un grătar,
mare minunat, cam aşa de mare roata, a cântărit cam trei sferturi de livră, eu cred, pentru în jur de treizeci de cenţi în
bani Americani. O, noi am trăit ca regi! În fiecare zi mergeam jos acolo. Şi toţi dintre ei acolo beau vin, voi ştiţi; apa



lor nu este bună. Şi eu nu am vrut să beau vinul acela, aşa că eu mi-am luat un ulcior mic de la-o farmacie care avea
apă distilată. Şi am cărat ulciorul acela oriunde am mers. Eu presupun că fiecare se gândea, "Băiatul acela îşi poartă
propria lui marcă." Deci eu l-am avut în mâna mea. Noi am mers jos acolo la acest loc unde toţi-vând aceste grătare, şi
într-o zi Miss America a mânat sus. Cam un model Chevy '28, avea un câine pudel şezând în poală şi l-a adus înăuntru
acolo, şi ea avea suficient... Acele două femei aveau suficiente bijuterii de magazin de zece cenţi, mari uriaşe, lucruri
lungi, şi cercei, şi atârnând jos de tot, şi vopsea; şi ele amândouă în vârstă de cincizeci de ani, aşa bătrâne ca mine. Şi
tu credeai că ele vroiau să fie de cincisprezece ani. Dar ce încearcă ele să facă? Ele încearcă să mâne pe drumul vieţii
privind printr-o oglindă retrovizoare, privind înapoi la ceea ce ele au fost. 

74 Acum, Creştinul nu face asta. Un Creştin nu încearcă să fie ceea ce obişnuia să fie; el nu priveşte unde a fost, el
priveşte unde se duce. Vedeţi, vedeţi? Nu daţi nici o atenţie la ceea ce aţi fost atunci; voi deja aţi trăit aceea. Voi
niciodată nu vă veţi întoarce la aceasta; aceea este în trecut. Şi orice om care mână pe drumul vieţii privind printr-o
oglindă retrovizoare se va duce la tamponare; şi aşa şi voi pe acest drum Creştin. Nu priviţi înapoi ce aţi fost, priviţi la
ce urmează să fiţi. Pavel a zis, "Uitând acele lucruri care sunt în trecut, eu presez înspre semnul înaltei chemări." 

75  Acum, dar aceasta te-a făcut ruşinat. Ei au adus acest micuţ, câine bătrân împuţit acolo şi l-au aşezat pe masă!
Acum, aceea ar face pe oricine să vomite! Şi ocupându-se de câinele acela chiar acolo, aşezându-l chiar sus acolo cu
mâinile lor, şi apoi să meargă să mănânce cu aceleaşi mâini! Iar ospătarul a venit acolo, şi a bolborosit ceva. Dr.
Guggenbuhl era cu mine; el a început să râdă, şi şi-a întors capul. 

Am zis, "Ce a-ce a spus?" 

A zis, "Ospătarul a zis, 'Ia-l jos!"' 

Ele au zis, "Nu, ea este o Americană; lasă-o în pace." Cu alte cuvinte, "Ea nu ştie mai bine." Vedeţi? 
76 Când am venit la Sfântul Angelo la Roma (acum, gândiţivă la asta), la Vatican în Roma, Italia, ei auA avut un afiş

sus la Sfântul Angelo: "Către femeile Americane: Înainte să intraţi în această catacombă, vă rog să vă îmbrăcaţi ca să
cinstiţi pe cei morţi" – biserica Catolică. Vedeţi? 

284.  Întrebare: Frate Branham, unde va fi Mireasa când pământul explodează şi arde? Va fi Ea într-
un loc cum erau copiii lui Israel în Goşen când au căzut plăgile? Va fi Mireasa pe pământ în timp ce are
loc aceasta? Dacă da, unde? Şi va fi Mireasa toată într-un loc la timpul răpirii? 

77  Mireasa, când pământul explodează... Timpul răpirii va fi trezirea celor morţi şi strângerea laolaltă a celor vii,
pentrucu cei vii, pentru ca răpirea să aibe loc. Acum, însă Mireasa... Acum, vedeţi, una din ele este o răpire în urmă de
tot  aici  înainte de Mileniu.  Şi  când pământul  arde este înapoi  aici  după Mileniu şi  după judecata Tronului  Alb.
Înţelegeţi? Sfinţii vor fi tăbărâţi pe lăţimea pământului când Satan vine sus în jurul preaiubitei Cetăţi şi Dumnezeu
ploaie cu foc şi pucioasă din Cer şi îi nimiceşte. În regulă. Acum, aceea este Scriptura. 

285.  De asemeni, Frate Branham, eu cred că o femeie trebuie să fie supusă bărbatului ei. Dar dacă o
femeie Creştină are un bărbat păcătos care nici măcar la unul din serviciile tale nu- vine la unul din
serviciile tale şi nu vrea-şi vrea ca soţia lui să facă lucruri, să-şi taie părul, să poarte pantaloni scurţi, şi să
meargă la locuri păcătoase, trebuie această femeie să fie supusă la acest bărbat în felul acesta? Te rog să
explici aceasta mai clar, după cum aceasta este o întrebare care este pusă adesea. 

78 Nu, Soră, tu nu eşti supusă la o astfel de persoană. Nu întradevăr. Pentru această cauză tu să părăseşti totul şi să te
lipeşti de Dumnezeu. Acum, lucrul... Dacă tu vrei-omul acela vrea să trăiască cu tine, şi tu să fii-să rămâi o Creştină...
Dar dacă el o să te facă să porţi pantaloni scurţi, să-ţi tai părul, şi să faci toate astealalte lucruri, şi locuri păcătoase, tu
caută mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea lui. Tu nu eşti legată de o astfel de persoană ca aceea. "Dar atât
timp," Biblia zice, "cât ea este mulţumită şi el este mulţumit să locuiască împreună (vă amintiţi asta?), ei să..." 

Şi acum, aceste, eu nu am notat Scripturile, deoarece eu tocmai le-am luat (voi vedeţi?) cu câteva minute în urmă. Eu
iau una din când în când la care eu nu am avut timp... 

79  Dar Pavel a zis că atât  timp cît  ei-soţul necredincios are o necredincioasă-sau soţia credincioasă sau aşa mai
departe, femeia credincioasă să rămână cu soţul credincios, atât timp cât nu este contrar acum cu Dumnezeu. Dacă el
este mulţumit să locuiască cu ea... "Mergi înainte, Scumpa, dacă tu vrei să mergi la biserică, aceea este în regulă; însă
eu nu mă duc. Eu nu cred în aceasta; nu am nimic de-a face cu aceasta. Dar tu mergi înainte; aceea este în regulă." Dar
când el zice, "Nu o poţi face," acum acolo este un lucru diferit. Tu nu eşti legată de acela atunci; tu separi totul pentru
Dumnezeu. 

286.  Frate Branham, este aceasta (Să vedem.) ... ca o persoană care are o-care are o pereche în viaţă,
divorţat care se recăsătoreşte înainte să vină în Mesaj să slujească? 

80 Păi, în I Timotei 3:2, dacă vreţi să notaţi asta, şi Titus 1 la 6 (eu am scris-o pe aceea jos), eu vreau ca voi să citiţi
asta pentru această întrebare. Înţelegeţi? Dacă un om-dacă un om doreşte slujba de episcop sau un predicator (una sau
alta în biserică), el trebuie să aibe doar o soţie. Asta-i adevărat! Un lucrător. Acum, aceea este I Timotei 3:2, şi Titus 1
la 6. Acum, Titus 1 la 6, da! În regulă. Acum, observaţi că Biblia a spus că omul acela care este un lucrător în casa lui
Dumnezeu va avea o singură soţie. Acum. 

287. Dragă Frate Branham, aproximativ zece ani în urmă Dumnezeu m-a întâlnit acum şi vindecat



ce darul de iubire-sau a descoperit ce era darul de iubire, şi la fel atunci rugăciunea mea este pentru-că
mă voi întoarce. Voi primi eu aceasta înainte ca eu să mor? Va auzi soţul meu Cuvântul, şi ce trebuie eu
să fac? 

81 Aceea este mai mult de o întrebare. Acum, ea zice... Acum, ce este aici, sau-ea a zis, "Soţul meu," deci eu presupun
că ea va trebui să fie o femeie care a spus aceasta. Acum, ea şi-a pierdut prima dragoste. Vedeţi? Ea-ea a devenit rece
în Duhul. Acum, Soră, poate că din cauză că tu încă vii la biserică şi faci ceea ce-i drept, tu nu ţi-ai pierdut mântuirea,
însă tu ţi-ai pierdut bucuria mântuirii tale. David a strigat către Domnul odată, "Doamne, restituie-mi bucuria mântuirii
mele." Tu încă eşti o Creştină, dar eu-ceea ce tu vrei să faci, Soră, este să te dezlegi de tot cum tu ştii, şi caută pe
Dumnezeu, şi roagă-te. 

82 "Va auzi soţul meu Cuvântul, şi ce trebuie eu să fac?" Aşa cum am spus azi dimineaţă, doar fii sărată: "Voi sunteţi
sarea pământului." Soţul tău va urmări viaţa ta curată, şi soţul care este un necredincios va fi sfinţit pentru Domnul
prin soţia credincioasă. Doar caută pe Domnul, stai umilită, şi roagă-te tot timpul, dând laudă lui Dumnezeu, şi să fii
bună cu soţul tău atât timp cât el vrea să trăiască cu tine în felul acela. 

288.  Pentru serviciile de duminică: Dacă o femeie comite un rău cu un... (Acum, aşteptaţi un minut; eu
mai bine citesc aceasta mai întâi pentru mine. Voi vedeţi? [Fratele Branham citeşte întrebarea pentru sine – Ed.]
În regulă.  Aceasta este în  regulă.)  Dacă o femeie comite un rău cu un-un om căsătorit,  se  căieşte  şi  o
îndreaptă cu soţul ei conform cu Scripturile, are ea nevoie ca să meargă la soţia omului implicat, chiar
dacă această soţie nu ştie nimic despre aceasta; sau este de datoria bărbatului să-i spună mai întâi; sau
trebuie ca ea să fie rănită până la urmă? Cât de departe trebuie noi să mergem cu restituirea când aceasta
s-a terminat şi s-a făcut, şi când este implicată prietenia? 

83 Păi, draga mea Soră, acolo este numai un singur lucru pe care tu l-ai făcut care este corect. Tu ai fost implicată, eu
presupun, sau cineva despre care tu ştii a fost implicată, întrun act greşit, că tu ai luat perechea unei alte femei şi ai
avut un act social. Şi când tu ai făcut-o, acolo tu ai căzut din harul tău. Apoi te-ai pocăit, şi tu nu ai putut să te
pocăieşti până când te duci înapoi la acest om şi o îndrepţi. Tu trebuie să iei pe soţul tău şi să mergi la omul acela,
ceea ce tu ai făcut. Şi acela era lucrul care tu trebuia să-l faci; aceea este Scriptura-tu trebuia să-l faci. 

84 O doamnă a venit la mine nu demult chiar de aici din Louisville, care... Ea este o femeie tânără. Ea a fugit cu un
bărbat şi-şi atunci ea... Ea ştia că ea făcea rău. Şi ea a părăsit oraşul, şi a mers într-un alt oraş departe de tot, şi şi-a
schimbat numele, a locuit cu nişte oameni. Iar omul acesta a urmărit-o şi i-a spus când el a ajuns acolo, că el o avea în
mână. Ea încă va trebui să rămână să-i fie o soţie în concubinaj sau el va spune. (Şi când ea era acolo, ea s-a căsătorit
cu un om minunat Creştin.) Şi a zis că dacă ea nu vroia, el va exploda toată treaba-a ameninţat-o; de aceea, ea a trebuit
să trăiască cu amândoi bărbaţii, ceea ce ea a făcut rău, în loc să-şi arate culorile la început. Şi ea a avut un copil, şi
acum, fata este cam în vârstă de optsprezece ani şi  nu ştie care din ei este într-adevăr tatăl ei. Acum, ea vine în
menopauză, şi aceasta a prins-o din urmă. Acum, ce poate face ea? Am zis, "Există numai o..." 

Ea a zis, "Dacă-i spun soţului meu, el mă va lăsa; şi dacă eu-fiica mea ştie aceasta, ea se va sinucide." 
85 Şi am zis, "Dacă tu o păstrezi în inima ta, tu vei merge în iad. Acum, alege." Există numai un singur lucru de făcut,

este să-ţi ştergi trecutul. Asta-i exact corect. Fii cinstită. 
86 Voi ştiţi, de multe ori în vedenii, cum vin oamenii, femei şi bărbaţi; Duhul Sfânt dezgroapă lucrurile acelea pe care

ei leau făcut în jos în viaţă şi (voi aţi auzit de aceasta şi aţi văzut aceasta, voi ştiţi. Vedeţi?)-şi spune lucrurile acelea
care ei au ajuns să le facă. 

Ei zic, "Păi, eu-eu deja am îndreptat aceasta cu Domnul." 

Dar tu o datorezi soţului tău sau soţiei tale ca să mergi să-i spui. Asta-i adevărat. Tu trebuie să mărturiseşti asta. 
87  Acum, această persoană, dacă ea este aceea care-i vinovată, ea a făcut-o; ea a mers la soţul ei. Acum, tu te-ai

limpezit, Soră, deoarece între... Tu-tu ai comis adulter împotriva soţului tău. Tu ai mers la soţul tău şi te-ai limpezit
faţă de soţul tău, apoi tu ai mers la omul acela şi soţul şi te-ai limpezit acolo. Tu eşti limpede. Dacă soţul tău continuă
să-să vrea să trăiască cu tine, aceea depinde de el. El nu trebuie să o facă acum, dar el-dar dacă el vrea să trăiască cu
tine şi te iartă, atunci tu să fii suficient de doamnă ca niciodată să nu fii iarăşi vinovată de un astfel de lucru. Dar dacă
el nu te iartă, atunci aceea este a lui-aceea este treaba lui. El te poate lăsa. Exact corect. 

88 Dar acum, omul cu care tu ai avut actul, acum, el este cel care trebuie să meargă la soţia lui şi să-şi ia soţia şi să
vină înapoi la tine. Tu ţi-ai făcut partea, acum este rândul lui să-şi facă partea lui. Înţelegeţi? A doua parte... 

89  Această femeie a avut actul cu bărbatul, şi ea şi-a luat soţul, a mărturisit aceasta, şi a mers la omul acela şi a
mărturisit, şi a îndreptat-o. Acum, omul următor era de asemeni un om căsătorit; acum, el trebuie să meargă la soţia lui
şi să ia soţia şi să vină înapoi la această soţie. Atunci aceasta este în regulă. Vedeţi ce vreau să spun? Aceasta este
împăcată atunci. Dar în afară de aceea, tu încă vei fi vinovată, şi jos în inima ta tu vei fi condamnată. 

90  Eu am avut o femeie nu demult sus acolo care avea asta de la Primul Război Mondial. Şi ea a zis, "O, Frate
Branham." Ea a cheltuit sute de dolari la psihiatri şi fiecare lucru. Eu şedeam acolo privind-o în camera aceea. Meda a
adus-o sus acolo. Ea şedea acolo răsucind o batistă prin mâinile ei în felul acesta, a zis,  "Eu simt că lumea o să
explodeze, şi eu..." toate în felul acesta. 



Doar am continuat să şed acolo. Am zis, "Acum, există ceva despre... Tu ai ceva în viaţa ta pe undeva?" 

"Nu, eu sunt o învăţătoare de şcoală duminicală." 

Am zis, "În regulă." Am şezut acolo un pic şi am privit. Am zis, "Eu văd o maşină mică verde, şi tu eşti cu un bărbat
cu părul blond, şi un tren aproape că loveşte maşina." 

... ? ... Ea a zis, "Să nu spui tu asta la nimeni!" 

Am zis, "Soţul tău a fost în armată la timpul acela." 

Ea a început să plângă, a sărit sus, "Să nu spui asta la nimeni." Vedeţi? Aceea era jos de tot în subconştientul ei. Ea a
zis, "Eu am mărturisit asta lui Dumnezeu demult în urmă." 

91  Am zis,  "Dar  stai  un  minut.  Tu  nu  ai  făcut  un  rău  împotriva  lui  Dumnezeu.  Tu  ai  făcut  un  rău  împotriva
legământului tău de căsătorie. Tu trebuie să mergi înapoi la soţul tău şi să îndrepţi asta mai întâi." 

Ea a zis, "El mă va părăsi." 

Am zis, "Dumnezeu te-a părăsit oricum. Astfel acum, care anume vrei ca să te părăsească?" Am zis, "Du-te la el." 

Şi ea a zis, "Oh, eu-eu... El va face asta, şi eu am doi copii." 

Am zis, "Păi, asta-i tot ce eu îţi pot spune. Psihiatru nu a tras aceasta din tine, dar Duhul Sfânt a descoperit; şi eu nu
team văzut în viaţa mea." 

Ea a zis, "Asta-i exact corect!" A zis, "Păi, eu-eu doar nu-i pot spune." 

Am zis, "Păi, eu... Bucuros că te-am cunoscut." Am mers înainte în camera cealaltă, şi ea a venit înăuntru acolo. 

Meda a zis, "Ea vrea să mergi înăuntru acolo din nou." 

Am mers acolo; şi am zis, "Ce vrei?" 

Şi ea a zis, "Frate Branham, eu nu-i pot spune asta soţului meu!" 

Am zis, "Soţul tău este un om cu părul negru." "Da!" 

Am zis, "El are acelaşi lucru să-ţi mărturisească." 

Ea a zis, "O, nu soţul meu!" 

Am zis, "Tu mai bine du-te ia-l şi veniţi aici." Am zis, "Cunoşti tu o anumită femeie, care poartă o haină roz, care
lucrează în biroul unui anumit fel de companie de automobile?" 

Ea a zis, "Sigur!" 

Am zis, "Nu o strigă ei un anumit nume?" 

"Da!" 

Am zis, "Cu două săptămâni în urmă ei au şezut sub un pom de fag cu o-şezând într-o maşină mică Chevrolet maro
cu numărul de circulaţie cutare-şi-cutare, şi erau în acelaşi act." 

Ea a zis, "Nu soţul meu!" 

Am zis, "În regulă, du-te ia-l şi veniţi aici." 

Ea a plecat. Câteva minute mai târziu, iată-i venind înapoi. 

El a zis, "Acesta este adevărul! " 

Am zis-am zis, "Tu vezi? Acum du-te spune-i lui Dumnezeu!" 
92 Dar mai întâi, când tu vii la altar şi-ţi aminteşti că există datorie, mergi mai întâi şi îndreaptă aceea. Şi atât timp cât

cealaltă parte de aici este vinovată de a nu spune soţiei lui... Această femeie s-a clarificat. Acum, aceasta depinde de ea
şi de soţul ei. Dar omul celălalt şi soţia lui trebuie să vină să clarifice aceasta. Şi voi nu puteţi... Nu contează ce faceţi
voi,  aceasta te va urmări atât timp cât tu trăieşti  până când o speli  curat.  Există numai o singură cale să o faci:
Mărturiseşte-o. Dacă aceasta îţi ia pielea de pe tine, fă-o oricum. Spune adevărul, atunci tu ai aceasta corect. Amin! 

93 Eu pot să aud mulţi pe bandă zicând, "Asta-i greşit." Însă voi încercaţi-o o dată şi vedeţi dacă nu este. În regulă. 

289.  Întrebare pentru duminică dimineaţa:  (Îmi pare rău că este acest timp, dar...)  În clipa primirii
Duhului Sfânt, sau a botezului Duhului Sfânt, există o diferenţă? Vorbeşte o persoană în limbi? Dacă nu
întotdeauna, ce manifestare este cunoscută? 

94 Păi, vă puteţi imagina o mamă care dă naştere la un prunc fără să o ştie? Ea ar trebui să fie inconştientă ca să nu o
ştie. Nici voi nu puteţi primi Duhul Sfânt fără să o ştiţi. Există ceva ce are loc în voi. Înţelegeţi? Există ceva care vă
schimbă. Întregul vostru sistem, întregul vostru sistem spiritual se face iarăşi nou, şi voi deveniţi o creatură nouă în
Cristos, aşa cum Biblia o pune, o creaţie nouă în Cristos. Voi o ştiţi. 

95  Acum, voi ziceţi, "Frate Branham, atunci tu nu crezi că un om trebuie să vorbească în limbi să primească Duhul
Sfânt." Nu să dovedească că el are Duhul Sfânt. 

96 Eu aş vrea ca fiecare membru din biserica mea să fi vorbit în limbi. Mi-ar place ca ei să facă asta, şi dacă-eu cred
că dacă tu ceri lui Dumnezeu, Dumnezeu îţi va acorda aceasta. Dar lăsaţi-mă să vă spun; eu cunosc mulţi oameni care



vorbesc în limbi şi nu au Duhul Sfânt. Şi nu există nici un lucrător care este cinstit cu el însuşi şi cu adunarea lui fără
să spună adunării lui la fel. Diavolul poate imita aceea. 

97  Pavel a zis, "Deşi eu vorbesc cu limbi omeneşti şi îngereşti, deşi mi-aş da trupul să fie ars ca o jertfă, deşi eu
înţeleg toate tainele Cuvântului, deşi dacă mi-aş da toate bunurile la săraci, şi toate aceste lucruri, şi nu am dragoste,
eu încă sunt nimic. Eu am credinţă încât eu pot muta munţii şi aşa mai departe; eu încă sunt nimic." Apoi el a zis,
"Ceea ce este în parte se va sfârşi când ceea ce este desăvârşit va veni," sau, "când ceea ce este desăvârşit este făcut
cunoscut." 

Acum, eu am o întrebare asupra acesteia. Eu sper să ajung la ea în seara aceasta, despre ce s-a întâmplat când s-au
deschis Peceţile. Şi eu cred că poate că aceea o va aduce corect pentru voi asupra acestei întrebări. 

290.  Întrebare:  Frate Branham, ce să facem noi? Ceva s-a stabilit asupra mea prin care eu nu pot
pătrunde. Toamna trecută, am visat că am fost pierdut în nisip alb. Se făcea întuneric; nu am putut să-mi
găsesc  drumul.  Visul  acesta  a  stat  cu  mine  de  toamna  trecută.  Acum,  eu  sunt  ca  unul  bâjbâind  în
întuneric.  Fiul  meu (E-r-v...),  Ervin,  şi  soţia  erau incluşi  în  visul  meu.  Acum,  ei  sunt  de  asemeni  în
întuneric. Noi suntem în disperare-noi suntem în disperare. Eu cred că Dumnezeu îţi va arăta ce este-ce
este în inimile noastre. (D-na... O, în regulă.) Dacă noi suntem în locuri rele sau păcătoase, spune-ne. Noi
vrem să fim bine. 

98 Eu nu o cunosc pe doamna, însă eu doar simt dacă tu eşti aici, doamnă, că aici este necazul tău. Tu ai îngăduit ca
ceva să ţi se întâmple care te-a făcut agitată, deoarece fiind în "nisipuri albe" reprezintă puritate şi neprihănire. Şi tu
doar laşi pe Satan să pună una peste tine. Visul tău a dovedit că nu există nimic rău. Tu eşti doar agitată, şi prin a face
aceasta şi a gândi aceasta, tu-i faci pe restul familiei tale agitaţi. Încetează să o faci; pretinde-ţi drepturile date de
Dumnezeu. Visul tău dovedeşte prin interpretare că tu eşti în nisipuri albe. Totul este în regulă. Aceasta eşti tu, însăţi,
agitată. 

99  Şi dacă tu laşi  ca un membru al  familiei  să devină agitat,  aceasta merge la următorul  membru,  şi  următorul
membru, şi primul lucru voi toţi vă certaţi şi vă agitaţi. Şi un membru al familiei devine cumva supărat privitor la
ceva, aceasta supără pe celălalt, şi pe celălalt, şi pe celălalt, primul lucru care-l ştii întreaga familie este supărată.
Acesta-i  Satan.  Apoi dacă un membru al  familiei  se bucură,  ceilalţi  să se bucure cu el.  Deci  fiecare din familie
încearcă să facă aceea. 

100 Încercaţi, fiecare din voi copii, să ajutaţi pe tată-1 vostru, şi mama. Mamă, tu... Tată, tu încearcă să ajuţi copiii. Nu
lăsaţi duhul posomorât, de necredinţă să ajungă în jurul vostru. Voi sunteţi Creştini. Voi sunteţi născuţi din Duhul lui
Dumnezeu. Voi sunteţi sarea pământului. Voi aveţi drepturi date de Dumnezeu. Şi Biblia a zis, "Dacă acolo este vreo
laudă, dacă acolo este vreo virtute, gândiţi-vă la lucrurile acestea." Nu vă gândiţi despre lucrul rău. 

Şi Soră, eu cred că acela-i necazul tău, Soră dragă. 

Eu aş putea zăbovi asupra acesteia multă vreme, dar conform cu ceea ce am promis, doar douăzeci de minute... Şi
mi-ar place să iau doar aşa de multe din acestea... dacă aceasta nu este, puneţi-o înapoi pe pupitru şi eu o voi lua din
nou. 

291.  Unii zic că Fratele Branham este Fiul omului. Am crezut că Stâlpul de Foc era Fiul omului.
Sunt eu greşit? 

101  Păi, asta-i o întrebare bună, foarte bună. Dar eu nu sunt Fiul omului, ci un fiu al omului. Acolo chiar că este o
diferenţă. Isus Cristos a fost Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui David. 

102  Acum, motivul că întrebarea asta probabil a fost pusă sau a fost spusă, deoarece oamenii mă consideră ca un
văzător, care eu niciodată... Eu am o întrebare aici care doar mă atacă despre asta. Vedeţi? Însă eu-eu-eu-voi-voi...
Când eu citesc aceste întrebări voi veţi vedea de ce răspund la lucruri în felul în care eu o fac. Până când eu sunt
hotărât călăuzit să fac ceva (vedeţi?), atunci eu voi-eu voi spune ce trebuie să spun. Dar ceasul acela nu a sosit. 

103 Deci eu nu sunt acel-acel-acel Fiu uns al omului. Eu nu pretind să fiu profetul Lui. De multe ori am spus aceasta
când nu m-am gândit că am spus-o, mă prind pe mine pe bandă. Dar eu spun asta uneori, deoarece dacă voi vreţi să o
daţi în termeni, un profet este în termen Englez este doar "un predicator." Oricine ştie asta; luaţi dicţionarul. Vedeţi?
Un profet este "un predicator" sub dicţionarul Englez. Dar sub cel Ebraic sau cel Grecesc, un profet este "un văzător,
unul care prevede lucruri şi prezice lucruri." Dar sub interpretarea Engleză, un profet este "un văzător." 

104  Deci eu nu vreau să mă numesc nimic decât fratele vostru. Eu sunt fratele vostru, şi voi doar consideraţi-mă ca
Fratele Bill, sau Fratele Branham, sau orice vreţi voi să faceţi privitor la asta. Aceea-aceea-aceea este bine. Aceea
este-aceea este ceva... Ce voi credeţi, păstraţi aceea pentru voi. Voi vedeţi? 

105 Şi acum, ce era cealaltă întrebare? Eu devin aşa de înfăşurat în aceasta, eu uit care erau lucrurile. Una din ele era,
"Eram eu Fiul omului?" şi... Iată-o aici eu cred. "... Fiul omului sau era Stâlpul de Foc Fiul omului?" Nu! Stâlpul de
Foc este Ungerea. 

106 Stâlpul de Foc... Acum, aceasta ar putea să meargă puţin adânc afară doar dacă acesta este careva din voi teologii,
Dr. Vayle, probabil Fratele este aici, şi unii din aceşti lucrători de aici din Arkansas, şi-bunii mei prieteni din jur, ei
probabil că ar şti. 



107 Acum, acel Stâlp de Foc este Logosul care a ieşit de la Dumnezeu. Logosul, care este de fapt atributul Plinătăţii lui
Dumnezeu. Când Dumnezeu a devenit într-o formă până unde El a putut să fie văzut, Acesta era ungerea marelui Duh
care a mers înainte, bunăvoinţa Lui, venind jos, Dumnezeu, Tatăl, Logosul care era sus peste Israel, care... El era sfânt,
nu putea suferi păcatul. Acolo trebuia să fie o jertfă de sânge chiar în Eden. Atunci acel Logos a devenit trup şi a locuit
printre noi; şi unde acest Logos a locuit într-un trup uman, care era jertfa... 

108 Când omul a fost făcut în chipul lui Dumnezeu... Şi atunci Dumnezeu a venit jos în chipul omului să răscumpere
omul; aceea a adus pe om şi Dumnezeu împreună. Cerul şi pământul s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat unul pe altul;
Dumnezeu şi omul s-au îmbrăţişat unul pe altul ca Paternitate şi calitatea de fiu când Logosul a devenit trup şi a locuit
printre noi. 

109  Isus a zis,  "Eu am venit  de la Dumnezeu, şi  Mă duc la Dumnezeu." Este asta adevărat? După moartea Lui,
îngroparea, învierea, şi înălţarea, când trupul a fost luat sus să şadă la mâna dreaptă a lui Dumnezeu... Acum, eu nu
vreau să spun că Dumnezeu are o mână dreaptă, Dumnezeu este un duh. Dar la mâna dreaptă înseamnă "în puterea şi
autoritatea lui Dumnezeu." Că în acel Nume totul în Cer este numit după El şi supus Lui. Totul pe pământ este numit
după El şi supus Lui, un Nume mai presus de toate numele, Isus Cristos. 

110 Acum, acest Logos care era în El, care era Duhul lui Dumnezeu, cel Uns, prin harul sfinţitor al Sângelui, a adus pe
mulţi fii la Dumnezeu, care este uns cu acelaşi Logos. 

111  Acum, în ziua Cincizecimii El a venit jos, Stâlpul de Foc, şi s-a rupt aparte în felul acesta, şi limbi de foc s-au
aşezat pe fiecare din ei, nu limbile lor, ci limbi de foc s-au aşezat peste fiecare din ei, un grup, ales selectat, identificat
prin  acest  Stâlp  de  Foc,  arătând  că  Dumnezeu  S-a  împărţit  în  oameni.  Voi  o  pricepeţi?  Dumnezeu,  Logosul,
împărţindu-Se în oameni! Dumnezeu, nu într-o persoană, El este în Biserica Lui universal. Acela-i motivul că Isus a
zis, "Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi, mai mult." Acum, eu ştiu că King James [traducerea Bibliei după King
James – Trans.] zice, "mai mari," dar traducerea corectă acolo este "mai multe decât acestea veţi face." Dumnezeu a
fost turnat şi restrâns într-un Om, Isus Cristos. Însă acum El este turnat şi restrâns în întreaga Biserică universală a
Viului Dumnezeu. 

112 Chiar acum, în timp ce Dumnezeu este aici vorbind cu noi în inimile noastre, El este în Africa, El este în Asia, El
este în Europa, El este în Anglia. Oriunde sunt credincioşi adunaţi împreună, acolo este El în mijlocul lor. 

113  Acum, după moartea Lui, îngroparea, şi înălţarea, şi venirea Duhului Sfânt, Pavel pe drumul lui în jos-care era
Saul-spre Damasc, el a fost trântit jos de un Stâlp de Foc, Logosul. Iar acel Iudeu niciodată nu ar fi numit acel Stâlp de
Foc, "Doamne," dacă el nu ştia că Acesta era acelaşi Logos pe care l-a urmat poporul lui prin pustie. Vedeţi? Acum,
acela nu era Fiul omului, acela era Logosul. 

114 Acum, noi spunem aceasta cu reverenţă, şi dragoste, şi respect. Vedeţi? Ca Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci,
şi de asemeni că în zilele din urmă, aşa cum a fost înainte de timpul lui Lot, sau în timpul lui Lot în Sodoma, aşa va fi
în ziua în care Fiul omului Se descoperă din nou, descoperindu-Se. Acum, în aceste zile din urmă Logosul  care era
peste Isus-care El a devenit din acela înapoi la Stâlpul de Foc din nou şi a coborât jos pe pământ să (eu urma să spun
ceva, dar eu sunt atent cu banda. Ei nu ar crede asta dacă le-ai spune. Aceasta nu ar conta. Ei... Oamenii nu ar crede
aceasta, însă eu voi omite asta)-dar a venit jos pentru, cum o judecată de investigaţie se desfăşoară. 

115 Şi acum, acest mare Stâlp de Foc care este absolut identificat chiar de aparatele de fotografiat ştiinţifice, care sunt
aici pe pământ astăzi... Acolo este fotografia Acestuia atârnând acolo. Eu cred că ea încă este acolo, nu este asta
corect? Este ea acolo? Dovedit ştiinţific de cel mai bun pe care- 1 avem. George J. Lacy, şeful FBI pentru amprente şi
documente, a zis, "Eu am numit aceasta psihologie eu însumi, Reverend Branham, dar," a zis, "lumina a lovit lentila.
Eu am pus-o sub lumini de raze ultra şi am avut o examinare aici pentru patru sau cinci zile. Iar lumina a lovit lentila.
Şi această lentilă nu va lua psihologia!" Acum, asta este identificat. 

116  Atunci urmăriţi lucrările Acestuia. Aceasta, printre noi, dovedeşte că acelaşi Isus care a trăit odată în Palestina,
acelaşi Duh care era peste El a venit sus printr-un Trup până când El a venit înapoi la Căpetenie din nou, care El vine
curând să pretindă Trupul. Amin! Capul vine la Trup. Voi o pricepeţi? Acela va fi Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului,
Fiul lui David, acel EU SUNT, Trandafirul din Şaran, Crinul din Vale, Luceafărul de Dimineaţă. 

117 Eu nu sunt El; eu sunt slujitorul Lui. Iar Stâlpul de Foc nu este El; Acesta este în formă de Duh (vedeţi?) care a
fost peste Fiul omului şi a venit acum să ungă fiii omului, să aducă înapoi o slujbă întocmai exact cum El a spus că va
fi, pentru ca Capul şi restul Trupului să se conecteze împreună. 

118  Întocmai ca şi-ca piramida cum a zidit-o Enoh. Şi noi găsim în acea piramidă, că ei niciodată nu au pus piatra
unghiulară pe ea. De ce? Piatra unghiulară urmează încă să vină. Cele şapte trepte în-în piramidă... Noi vom merge
prin aceea într-o zi, şi mi-ar place doar să vă arăt cum este aceasta într-adevăr perfect cu Scriptura. 

119  Şi acum, dacă voi observaţi pe bancnota voastră de dolar American, acea mare piatră unghiulară, un ochi, zice,
"Marele Sigiliu." Aceasta va veni. 

Şi observaţi acele pietre... A fost cineva de aici vreodată la piramide în Egipt? Păi, dacă voi observaţi... acolo, sunt
mâini acolo care sunt sus înapoi acolo. În regulă. Acele pietre stau înăuntru acolo aşa de perfect, şi acel vârf, unde ca
şi cupola în vârful acesteia, când piatra aceea vine, ea va fi ca un mare diamant potrivindu-se drept jos acolo întocmai



perfect cu aceasta. 
120 Acum, acea piatră nu s-ar potrivi jos acolo pe acea fundaţie de jos, nici nu s-ar potrivi ea pe a doua fundaţie sau a

treia fundaţie. Ea se va potrivi numai pe fundaţia din vârf, când întreaga clădire a devenit potrivită la piatra aceea. Şi
Isus nu poate veni până când Biserica, un Trup de credincioşi şi slujba pe care El a lăsat-o odată va trebui să fie
aceeaşi atunci aşa cum a fost atunci la... Şi apoi, aceea aduce..."Aceia fără noi nu sunt făcuţi desăvârşiţi," Pavel a zis,
Evrei 11. "Fără noi ei nu pot fi desăvârşiţi." Ei trebuie să aibe această slujbă să învie pe Luterani, Wesleyeni, şi toţi
dintre ei în jos prin epoci, Când aceea vine, când acea parte din-unde vulturii se adună... "Chiar cum este stârvul
vulturii vor fi adunaţi," era întrebarea. O, aceasta este doar perfect. Eu sper că asta a răspuns la întrebare. 

292.  Frate Branham, poate Satan să folosească darul limbilor sau profeţiei într-o persoană care are
Duhul Sfânt? 

121 Aceea este una bună nu-i aşa? Da, domnule! Dacă... Aceasta trebuie urmărit foarte, foarte atent. Dacă veţi observa
în I Corinteni 14:29, voi care vreţi să o notaţi... Vedeţi? Persoana care a scris aceasta nu şi-a semnat numele; ei doar au
zis, "Dumnezeu să te binecuvânteze." Vedeţi? În I Corinteni 14:29 noi aflăm că orice dar în biserică trebuie să fie
judecat mai întâi. Vedeţi? Voi trebuie să urmăriţi, deoarece duhuri rele se strecoară înăuntru. Deoarece amintiţi-vă,
ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept. Aceeaşi ploaie care a fost trimisă să coacă grâul de asemeni coace buruiana,
aceeaşi apă. Câţi ştiţi asta? Acum, asta ar trebui să clarifice sămânţa şarpelui pentru voi atunci, cum că acest fiu a
venit. Eu încerc să o culeg de aici să o iau înainte ca timpul meu să se termine, însă eu nu o pot găsi: deci, cum acel fiu
era despre sămânţa şarpelui. Vedeţi? 

122 Dumnezeu are o lege. Acum, pe aceasta, în această lege a Duhului Vieţii voi trebuie să urmăriţi, deoarece Satan se
strecoară înăuntru. 

123  Şi Pavel, când ceva i-a fost descoperit cuiva, aceasta trebuia să aibe cel puţin doi sau trei judecători înainte ca
aceasta să se poată spune înaintea bisericii. 

124 Acum, de asemeni aici eu aş putea să aduc aceasta afară. Eu văd pe al meu... Eu nu cred că Fratele meu este aici în
seara aceasta, dar cineva şi-a bătut joc de cineva care a părăsit tabernacolul şi a mers jos la a lui Fratele Junior Jackson
pentru biserică. A zis, "Ei au mers jos printre 'păsările moarte."' Nu-ţi este ruşine să faci o remarcă ca aceea? Oricine
eşti tu, dacă tu eşti copilul meu în Cristos aici, mi-e ruşine de tine. Să nu faci un lucru ca acela. Junior Jackson este
fratele meu. Don Ruddell este fratele meu. 

125 Păi, motivul pentru aceasta, deoarece când eu aşez aici biserica într-o anumită ordine, când eu vin înapoi, să văd
dacă eu pot obţine manifestarea darurilor, jumătate din ei s-au retras de la aceasta. Deoarece când tu ai începe să
vorbeşti, sau să predici, sau ceva, aceasta are... Aceasta a ajuns într-un astfel de loc încât tu deabia că puteai predica
fără să fie cineva să vorbească în limbi, cineva să tălmăcească, cineva să dea tălmăcirea; şi jumătate din aceasta nici
măcar nu s-a împlinit. 

126 Acum, eu cred în vorbirea în limbi. Eu cred în tălmăcire, însă aceasta trebuie să fie ceva direct către biserică, nu,
"Domnul vine în curând," sau ceva-care este în regulă. Dar, "Să nu folosiţi repetări zadarnice," a spus Isus, "cum fac
păgânii." 

127 Aceasta trebuie să fie ceva. "Mergi spune-i Fratelui Cutare-şi-cutare un anumit lucru care l-a făcut şi-şi să ia..."
"Păi,  du-te spune-i Fratelui,  Sora  Cutare-şi-cutare,  când ea a făcut un anumit  lucru jos acolo zilele trecute, ea a
încălcat legile soţului ei-legământul faţă de soţul ei. Dacă ea nu îndreaptă-îndreaptă aceasta, Duhul Sfânt o va tăia
jos." Acolo voi aveţi AŞA VORBEŞTE DOMNUL! 

128  Atunci aduce păcatul acela înăuntru. Aceea este când noi avem o biserică cum a fost când Anania şi Safira au
venit înăuntru. Atunci noi avem o biserică care stă solidă. 

"Oh," voi ziceţi, "Frate Branham..." Un ins, eu i-am spus asta; el a zis, "Păi, tu ne pui prea mult pe muchie." 
129 Am zis, "Nu sunt eu pe muchie sus acolo faţă de străini pe care nu i-am văzut în viaţa mea? Dar eu am credinţă şi

încredere în Dumnezeul meu care m-a trimis să fac aceasta, şi nici o singură dată nu a fost aceasta greşit şi niciodată
nu va fi atât timp cât acesta este Dumnezeu." Asta-i adevărat. 

130  Nu vorbirea în limbi şi lucruri ca acelea... Eu cred că acele limbi şi oamenii care au acele daruri, dacă ei sunt
Creştini  adevăraţi  veritabili  şi  interesaţi  în  aceasta,  ei  se  vor  întâlni  împreună,  deoarece-şi  îşi  vor  da  limbile  şi
tălmăcirile şi să vadă ce pot ei să facă pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei au o slujbă de-a lor proprie, însă
aceasta nu aparţine aici în mijlocul audienţei unde-se are de-a face cu păcătoşi şi aşa mai departe. Biblia a spus, "Ei
vor spune că voi sunteţi neînvăţaţi." 

131 Uneori ei devin aşa de lipsit de respect cu aceasta şi-şi aşa mai departe... Nu grupul nostru, însă eu îi las să meargă
înainte pentru o vreme. Eu spun, "Urmăriţi aceasta." 

132 Acum, le-am spus fraţilor (există martori aici care ştiu asta), am zis, "Lăsaţi-o în pace. După o vreme eu voi-noi
vom afla dacă aceasta este de la Dumnezeu sau nu. Dacă acesta nu poate suporta pedepsirea, atunci el este un copil
bastard." Aceea este exact ce a spus Biblia. Şi când vine pedepsirea, ce s-a întâmplat? V-am spus eu asta cu mult în
urmă? Vedeţi? Întrebaţi pe păstorul de aici. 

El a zis, "Cum este cu asta şi aceea?" 



133  Am zis, "Doar lăsaţi-o în pace! Ei sunt prunci. Noi nu putem judeca aceasta, însă urmăriţi când într-adevăr se
ajunge să se prindă jos de Cuvânt." 

134 Acum, Fratele Junior Jackson a avut un drept să fie în dezacord cu asta. El vrea ca biserica lui... Oamenii toţi vor
să vorbească în limbi şi lucruri în audienţă. Acelea sunt necazurile Fratelui Junior; aceea-aceea depinde de el. Însă
Junior Jackson crede acest Mesaj la fel cum-oricare dintre noi ceilalţi credem. El este unul dintre noi. Şi aceasta nu
este o "pasăre moartă" să mergi acolo. Junior Jackson este un om al lui Dumnezeu pe care eu îl iubesc din toată inima
mea. Şi nu este aici în seara aceasta, aşa că eu într-adevăr o pot turna în felul în care eu vreau. 

135 Şi-şi Don Ruddell... Eu nu cred că Don este aici în seara aceasta, deoarece ei au o biserică de-a lor proprie. Dar
dacă eu am văzut fiecare persoană care vine aici la acest tabernacol, să păşească afară şi merge la Don Ruddell, sau-
sau  Fratele  J.  T.  Parnell,  sau  Fratele-oricare  din  aceşti  fraţi  de  aici  care  sunt  fraţii  noştri  aici  şi  concetăţeni  ai
Împărăţiei, eu aş fi aşa de fericit că nu aş şti ce să fac. Eu aş zice, "Doamne, umple-ope aceasta din nou. Hai să o
turnăm afară şi să umplem alta." Îmi place asta. Mi-ar place să văd pe acei băieţi... Ei sunt ai mei-ei sunt copiii mei. 

136 Acum, J. T. sau-sau oricare din ceilalţi dintre ei nu trebuie să creadă întocmai cum cred eu; ei nu trebuie să facă
asta. Aşa cum v-am spus azi dimineaţă, eu nici măcar nu sunt de acord cu soţia mea, sau ea nu este de acord cu mine.
Ce dacă eu am mers la masă şi  Junior avea plăcintă cu mere şi  eu aveam plăcintă cu cireşe. Frate, noi amândoi
mâncăm plăcintă,  noi  vom fi  de  acord  cu  aceea,  dar...  Şi  noi  amândoi  predicăm aceeaşi  Evanghelie.  Disciplina
bisericii lui... 

137 Voi ştiţi, Petru şi Pavel aveau diferenţe, nu în învăţăturile lor, ci în felul în care Petru se comporta. Ei au avut o-o
mică diferenţă în aceasta, dar aceasta niciodată nu i-a separat. Ei erau fraţi. Păi, sigur că noi o să avem diferenţe, nu
diferenţe... Eu sunt în dezacord cu Adunarea lui Dumnezeu. Eu sunt în dezacord cu sistemele lor, dar există mulţi
oameni în Adunarea lui Dumnezeu care sunt un frate preţios. Eu sunt în dezacord cu învăţătura unitariană, dar există
mulţi din acei oameni care sunt oameni scumpi. 

138  Eu sunt  în  acord-dezacord cu Baptiştii,  cu Prezbiterienii  şi  sistemele  lor,  dar  înăuntru acolo,  există  Creştini
veritabili. 

139  Într-un fel sau altul în această după-amiază am ridicat o telegramă. Eu am pierdut-o. Un frate, un predicator
Baptist, a zis că el ar-a căutat pentru multă vreme să vină la un loc-sau să ajungă la un loc unde oamenii respectau pe
Dumnezeu înăuntru acolo-în loc să se respecte unul pe altul. 

140 Şi un frate scump care vine la această biserică a zis, "Eu am să te duc la un astfel de loc." El tânjea să ajungă aici,
un Baptist. Voi vedeţi, ei sunt răspândiţi pretutindeni. Eu nu aş fi de acord cu sistemul lor, însă eu cu certitudine
iubesc anturajul. Deci să nu spuneţi asta despre fraţi. 

141  Acum aici înăuntru, aceste daruri sunt-trebuie să fie urmărite. Nu dar... Trebuie să urmăriţi aceasta. Satan poate
imita orice dar. Priviţi la aceşti Beatles acum urmează să imite vindecarea Divină-stricaţi, murdari, putrezi, născuţi din
iad. Vedeţi? În regulă. 

293.  Era Daniel al patrulea om în cuptorul încins deoarece el era profetul din epoca aceea? 
142 Nu, acesta era Isus. Al patrulea Om era-ca Fiul lui Dumnezeu. Eu nu cred că acesta era profetul, deoarece el era în

groapa leilor; însă eu-eu nu aş crede că Daniel era în cuptorul încins. Eu-eu nu pot cu greu... Acum, acolo tu ai putea
avea dreptate, însă atunci aceea este doar părerea mea. 

294.  Frate Branham, în Geneza 6 şi versetul 12, Dumnezeu a spus că toată firea şi-a corupt calea.
Are aceasta referire la divorţ şi căsătorie? Dacă da, nu s-a referit Isus la acelaşi lucru când El a spus căci,
"Cum era în zilele lui Noe, aşa va fi când Fiul omului va fi descoperit" în Matei 24, versetul 38 şi 39? 

295.  Frate Branham, se vor naşte copii acolo în decursul Mileniului-o mie de ani-Mileniul, o mie de
ani de domnie a lui Cristos aici pe pământ? Sau va exista ceva semn pe pământ-ceva păcat (scuzaţi-mă) pe
pământ în timpul acela; şi vor fi oameni pe pământ acolo în trupuri fizice în timpul acela? 

143  Eu încerc doar să trec prin ele chiar repede. Acum, în Geneza capitolul 6, versetul 12, Dumnezeu a zis că toată
firea s-a stricat... Da, aceea era căsătorie, divorţ, şi toate celelalte. Biblia a spus, "Cum era în zilele lui Noe, cum se
căsătoreau, şi dădeau în căsătorie," şi aşa mai departe ca aceea. Acela este unul din semnele din timpul sfârşitului,
doar unul din semne. 

144 Acum, dacă asta-i tot ce făcea lumea, eu nu aş putea numi aceasta dovada timpului sfârşitului, nici mai mult decât
eu să pot numi vorbirea în limbi dovada Duhului Sfânt. Aceasta este adevărat că acolo trebuie să vină un timp când
căsătoria şi divorţul este întocmai cum a fost în zilele lui Noe, însă există aşa de multe alte lucruri care merg cu
aceasta; acesta este doar unul din semne. 

145 Şi vorbirea în limbi este unul din semnele Duhului Sfânt, dar nu un semn infailibil al Duhului Sfânt, nu mai mult
decât doar că femeile şi bărbaţii se căsătoresc şi divorţează şi se căsătoresc din nou. Acela nu ar fi singurul semn.
Dacă acela este singurul care era, eu nu l-aş putea numi aceasta. Vedeţi? Alte lucruri trebuie să meargă cu vorbirea în
limbi sau oricare alt dar să-l facă Dumnezeu. 

146 Acum, "Se vor naşte copii în timpul domniei Mileniului de o mie de ani?" Aceea este întrebarea în mintea mea, pe
care vam spus-o zilele trecute. Eu nu ştiu. Aceasta arată foarte mult de parcă ar putea fi; arată foarte mult de parcă nu



ar putea fi. Eu voi fi aşa de cinstit cu voi cât ştiu eu să fiu. Eu nu ştiu până la timpul acesta. Dacă Dumnezeu o
descoperă vreodată, eu vă voi spune. Dar aşteptăm; aceasta trebuie să vină de la Dumnezeu. Voi sunteţi copiii mei. Eu
nu v-aş spune. Eu nu ştiu dacă vor fi sau dacă nu vor fi. Eu nu pot spune. 

147 "... sau va fi păcat pe pământ în timpul acela?" Nu! Acolo nu va fi nici un păcat pe pământ. Satan este legat. 
148 "Şi vor fi acolo oameni pe pământ în trupuri fizice în timpul acela?" Da, domnule! Noi vom avea trupul nostru de

slavă chiar aici pe pământ, mâncând, bând, zidind case, şi-şi-şi trăind întocmai cum facem acum pentru o mie de ani.
Aceasta este o-aceasta este luna de miere a Miresei şi Mirelui. 

296.  Frate Branham, ce a vrut să spună Isus în Matei 12, versetul 32, unde Isus a spus, "Oricine
vorbeşte un cuvânt împotriva Duhului Sfânt, aceasta nu i se va ierta, nici în lumea aceasta, nici în lumea
care vine"? Te rog explicămi aceste versete din Scriptură. Îţi mulţumesc. Şi aceasta are numele omului; el
este un predicator. În regulă. 

149 Frate, eu sunt-tu eşti un teolog, eu nu sunt. Însă mi-ar place să spun asta, că Isus a zis, "Oricine vorbeşte împotriva
Duhului Sfânt aceasta nu i se va ierta." Cu alte cuvinte, să o punem cu restul Scripturii, "Tot felul de păcate îi vor fi
iertate  omului,  dar  hulirea  Duhului  Sfânt  nu  va  fi  iertată  la  oameni."  Hula  Duhului  Sfânt  este  a-şi  bate  joc,  să
vorbească despre, ridiculiza, a face ceva de felul acela este când tu treci linia între bine şi rău. 

150 Acum, dacă voi vedeţi Duhul Sfânt... Spre exemplu, ce dacă Duhul Sfânt ar veni jos aici şi discerne aşa cum El
face, şi ce dacă acela ar fi Duhul Sfânt, şi tu nu ai crezut că El era, şi tu ai mers afară şi ţi-ai bătut joc de El şi ai vorbit
despre El; mie nu-mi pasă ce vei face tu vreodată, tu eşti terminat. Şi tu nu o poţi face. Aceea o dovedeşte chiar acolo
că tu nu eşti din Dumnezeu, deoarece Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în om şi el nu poate păcătui. Şi ce este păcatul?
Necredinţă. Când el vede Cuvântul făcut manifest, el Îl va crede. Şi el poate numai... 

151  Vedeţi,  există numai un păcat,  numai un păcat.  Câţi  cunoaşteţi  asta? Aceea este necredinţa.  Asta-i  adevărat.
Comiterea de adulter nu este un păcat. Fumând ţigări, spunând minciuni, jurând, aceea nu este păcat. Acelea sunt
atribute ale necredinţei. Tu faci aceasta, deoarece tu nu eşti un credincios. Asta-i adevărat. Deci, vedeţi, există numai
un păcat, şi acela este necredinţă. "Cel ce nu crede este deja condamnat." Nu contează ce face el sau nimic, el este
condamnat de la început. În regulă. 

297.  Frate Branham, este greşit ca o tânără necăsătoritănecăsătorită  (nu a spus ce)  să-şi taie a ei-
părul lor? Îmi imaginez că este o femeie. 

152 Da! Da, este-este greşit ca o femeie să-şi taie părul. 

Aceea era doar o întrebare mică scurtă. Vă este-vă este somn? Păi, ne vom-ne vom grăbi tot aşa de repede cât este
posibil. Eu am încercat aşa de mult să iau acea sămânţă a şarpelui. 

Roagă-te pentru fiul nostru în... 

Asta-i o cerere de rugăciune. Eu doar le-am ridicat şi am alergat, doar... 

298.  Frate Branham, este îngăduit femeilor să lucreze în afaceri publice când ele au un soţ sănătos şi
copii? Eu pun această întrebare pentru altcineva. 

153  Păi, eu-eu-eu-eu nu ştiu despre asta. Eu nu pot spune. Însă eu-eu doar am această simţire. Lăsaţi-mă să spun
aceasta: eu cred, dacă eu eram o-o femeie şi eu ştiam că soţul meu era sănătos şi avea un serviciu bun, lucrând, eu cred
că ar fi o-o mare plăcere pentru mine să stau acasă, să am grijă de copiii mei şi să fac... şi-şi-şi să am grijă de copiii
mei şi să-i cresc, şi să iubesc pe Domnul. Şi dacă eu aveam ceva timp de la spălatul meu şi lucruri care eu urma să le
fac, eu cred că i-aş învăţa pe copiii mei cum să slujească pe Domnul. 

154 Acum, dacă voi aveţi o-o datorie sau ceva pentru care tu încerci să-l ajuţi pe soţul tău să o plătească, sau ceva care
tu trebuie să faci ca aceea... Păi, eu cred că este bine dacă tu încerci să-l ajuţi. Şi-şi tu trăieşti o doamnă. Şi eu-eu cred
că este greu. Nici un om care are o bună înţelegere nu vrea ca soţia lui să ajungă într-o grămadă, unde există o
grămadă de oameni vulgari, murdari şi lucruri ca acelea. Însă dacă femeia trebuie să intre în aceea, eu cred că ea ar
trebui să-soţul ei ar trebui să ştie că ea este o Creştină veritabilă în care se poate încrede,  o femeie vrednică de
încredere. 

155 Dar acum, ca să spun că ea nu ar trebui să lucreze, eu-eu nu ştiu. Vedeţi, nu există Scriptură să, susţină asta. Eu
sunt doar-eu doar transmit părerea aceea. Însă eu cred că dacă o femeie vrea să lucreze şi ea vrea să lucreze... 

156  Acum, eu sunt  împotriva  ca  femeile  să  lucreze  în  aceste  birouri  unde toţi  aceşti  oameni  de afaceri...  Ei  se
comportă,  spun glumele  acelea  murdare.  Şi  o  femeie,  plăcută  curată  şade  acolo,  şi  toate  aceste  lucruri  obscene
murdare sunt spuse în jur în felul acesta, eu-eu sunt împotrivă la aceea. Eu cred că voi trebuie să ieşiţi afară de prin
astfel de lucruri ca acelea. 

157 Dar acum, dacă o femeie se poate ţine ca o-ca o adevărată doamnă şi încearcă să-şi ajute soţul să îndeplinească-
ceva haine pentru copii să meargă la şcoală, sau-sau să-şi plătească o factură, sau ceva de felul acela, şi ea vrea să
lucreze până când se termină aceea... Acum, acesta nu-i Domnul, deoarece eu nu am nici o Scriptură pentru aceasta.
Eu doar spun că aceea ar fi părerea mea; dar de altfel, nu m-aş gândi numai pentru că ea vrea să lucreze doar să alerge
în jur şi să aibe-sau-mai mulţi bani să cheltuie, să alerge în jur, şi să alerge la baruri, sau să bea, fumeze, şi să se



comporte; eu nu cred că ea ar trebui să o facă. Eu cred că ea ar trebui să stea acasă, să încerce să fie o doamnă, şi să
aibe grijă de casa ei. 

299.  Dacă Isus în al doilea... (Nu!) Dacă Isus-dacă voi într-o a doua căsătorie unde amândouă părţile
sunt divorţaţi... cea-aceasta (p-o-c-ă-i...) pocăinţa... este pocăinţa este pocăinţa suficientă, sau trebuie ca tu
să sfârşeşti-sau trebuie ca tu să sfârşeşti relaţia ta de căsătorie ca să fii corect? 

"Dacă-dacă tu eşti într-o a doua căsătorie unde ambele părţi sunt divorţaţi..." Eu cred că deja am răspuns la asta.
Vedeţi? Da, deja s-a răspuns aceea. Unde ambele părţi suntsunt... Eu doar... 

158 Eu-eu doresc ca noi să nu fi trebuit să mergem prin aceste lucruri, oamenilor. Am prieteni care şed chiar aici, afară
în această audienţă aici care eu ştiu...  Aceasta aproaye că mă omoară să spun asta, însă eu-eu trebuie să o spun.
Înţelegeţi? Iar lumea este într-o stare aşa de coruptibilă. 

159 Vreo sărmană, micuţă, femeie face o greşeală şi se căsătoreşte cu ceva alcoolic şi-şi se întorc în direcţia aceea, sau
vreun sărman om s-a căsătorit cu vreo femeie de stradă şi nu o ştie, şi apoi să fie legat de femeia sau omul acela atât
timp cât ei trăiesc. Acela este un lucru oribil. Căsătoria este un lucru sacru. 

De multe ori copii păcătoşi aleargă înăuntru şi fac acele lucruri, şi apoi ei se întreabă ce este cu toată aceasta. Eu ...
Aceasta este... Eu cred, dacă Domnul îmi va permite să explic această căsătorie şi divorţ în felul în care ar trebui să
fie, eu cred că aceasta ar clarifica mult din aceea. Aceasta este totul... [Sfârşitul primei părţi a benzii; a doua parte
începe cu întrebare incompletă – Ed.] 

300.  Noi vedem... De ce nu ne putem vinde casele? Îţi mulţumesc. Noi... P. S. Noi ne-am rugat şi
postit-şi-să o vindem, totuşi fără rezultate. 

160  Păi acum, Frate sau Soră (ei nu-şi semnează numele), dar oricine este acesta, acum, dacă voi încercaţi să vă
vindeţi proprietatea şi aţi făcut ce voi... Voi vreţi să o vindeţi şi probabil să cumpăraţi ceva mai mult sau orice vreţi voi
să faceţi, eu nu ştiu. Dacă obiectivul vostru este corect, voi încercaţi să cumpăraţi o casă... Dacă voi aveţi copii sau
ceva de felul acela, voi vreţi să le luaţi o casă mai bună sau ceva... Eu nu ştiu cum îi cu toate acestea, dar eu aş spune
aceasta: 

Dacă voi încercaţi să o vindeţi, şi postiţi şi încercaţi să o vindeţi, atunci predaţi aceasta la Domnul şi uitaţi despre ea.
Vedeţi? Deoarece s-ar putea să fie că Dumnezeu... Voi aţi putea să vă mutaţi înăuntru altundeva, şi ar putea să nu fie
bine. Vedeţi? 

161  Dacă eşti un Creştin şi te încrezi în Domnul, deoarece tu sigur te încrezi sau tu nu te-ai ruga şi posti. Înţelegi?
Deci eu doar aş preda-o la Domnul. Zii, "Acum, Doamne, când este timpul Tău ca noi să o vindem, Tu să ne trimiţi un
cumpărător." Atunci aceasta este predată Domnului, i-aţi mâinile jos de pe aceasta şi mergi înainte. Eu cred că aceasta
va merge. Eu cumva mă grăbesc aici, deoarece eu doar îmi epuizez timpul. 

301.  Frate Branham este greşit ca o femeie să-şi onduleze părul? 
162 Eu deja am trecut prin aceea. Sigur, mie nu-mi pasă, doar păstraţi-l lung. Vedeţi? Eu nu... Eu ştiu că voi sunteţi...

Eu nu vreau ca aceea să fie "de glumă" cu voi fetelor. Înţelegeţi? Aceea este sincer. Voi-voi-voi vreţi să ştiţi, şi voi mă
întrebaţi. Voi aveţi încredere în mine sau voi nu m-aţi întreba aceea. Acum, eu am încredere în voi, Soră, că ceea ce eu
vă spun, eu cred că voi veţi face. 

163 Eu nu pot susţine asta cu Scriptura. Dacă voi vreţi... Dacă voi nu aveţi păr frumos, creţ şi tu eşti o femeie, tu vrei
să arăţi frumos pentru soţul tău, pentru prietenul tău, sau ceva de felul acela, eu-eu nu vă pot spune despre încreţirea
părului vostru sau-sau cum au numit-o ei, colorându-l sau ceva? Eu-eu nu am nimic de spus despre asta; aceea depinde
de voi. Voi vedeţi? 

Eu-eu... Voi doar, între... Voi doar întrebaţi pe Domnul ce să faceţi, El-El vă v-a spune asta, deoarece eu-eu încerc să
explic lucrurile prin Scriptură. Înţelegeţi? 

302.  Te rog explică I Corinteni 13:8-12. Acum că Cuvântul perfect este restituit la Biserică sunt-sunt
aceste versete împlinite? 

164 Acum, eu cred că tocmai am trecut prin asta, nu-i aşa? "Şi când cel care este desăvârşit a venit, cu cel care este în
parte se va termina." Pavel a zis, "Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi eu fac toate aceste lucruri aici...
Dar  când cel  care  este  perfect  a  venit..."  Acum,  există  ceva perfect  în  afară  de  Dumnezeu?  Nu,  domnule!  Este
Dumnezeu cel perfect?  La început era  [Adunarea răspunde, "Cuvântul." – Ed.]  şi Cuvântul era cu Dumnezeu; şi
Cuoântu! era Dumnezeu. Cuvântul încă este Dumnezeu. Înţelegeţi? În regulă. Când cel ce este perfect a venit, cel care
este în parte se sfârşeşte. 

303. Frate Branham, este greşit să ai o tunsoare în perie? 
165 Eu presupun-eu presupun că acesta este un bărbat; eu-eu sper că el este. Păi acum, unele femei fac asta. Sigur. Eu

urcam pe un autobuz odată când am fost paznic de vânătoare al statului aici. Mergând sus aici... Eu şedeam acolo, şi
un om vorbea în felul acesta, avea o şapcă de sudor, şi eu doar vorbeam cu el. Şi el a început să fumeze o ţigară, avea
ochelari de sudor împinşi în sus în felul acesta. Era chiar sus aici pe la Sellersburg. Şi eu şedeam acolo vorbind cu
tipul acela. El a spus ceva acolo, şi noi toţi am ajuns să râdem; eu l-am lovit peste picior; am zis, "Băiete, asta-asta



într-adevăr ia prăjitura, nu-i aşa?" 

Şi eu şedeam acolo în felul acesta, şi-direct ceva-o femeie şezând vizavi acolo a zis, "Zii, Ruth, ai să mergi tu la... ?" 
166 Avea pe ea salopetă, mare uriaşă, zdravănă întocmai ca un bărbat, şedea acolo fumând o ţigară şi suflând afară pe

nas, eu credeam că era un bărbat. Ceva despre a scăpa torţa de acetilenă şi făcând ceva, lovind peste capul cuiva şi a
aruncat cum-se-cheamă jos, şi a început să râdă. Am râs şi eu şi am lovit-o drept peste picior, crezând că era un bărbat.
Eu nu ştiam deosebirea. Tu nu le poţi deosebi. Şi Biblia a spus, "Orice femeie care se îmbracă cu haine care aparţin
unui bărbat, este o urâciune." Ia te uită. 

167 Nu, Frate, dacă tu vrei o tunsoare perie, eu îţi spun; Tu aşteaptă numai până când ajungi cam la vârsta mea, tu vei
avea una. Astfel... Asta-i în regulă. Eu nu am vrut să o spun în felul acela, prietene. Binecuvântată-ţi fie inima dacă tu
îl crezi pe Fratele Branham că îţi spune adevărul. Eu nu cred că Dumnezeu spune ceva despre bărbat, acoperitoarea
lui-lui este doar atât timp cât el îşi taie părul. Dacă el îşi lasă părul să crească în jos lung ca o femeie, Biblia spune că
este o ruşine ca un bărbat să facă asta. 

168  Dar acum, dacă tu-atât timp cât tu ai părul tău şi tu eşti un băieţaş... Şi eu ştiu că am spus foarte mult despre
aceasta: 

"Şi voi, Rickys, cu acea tunsoare perie," şi toate ca acelea, şi lucruri ca acelea, însă eu-eu doar spun aceea. Vedeţi? 
169 Eu nu-eu nu cred că lui Dumnezeu îi pasă cum îşi taie un bărbat părul, atât timp cât el îl taie, deoarece capul lui

este Dumnezeu. Dar capul unei femei este un bărbat; de aceea, ea trebuie... Şi dacă ea îşi taie părul, ea îşi dezonorează
capul. Atunci o femeie dezonorabilă trebuie să fie divorţată şi terminat cu ea. Asta-i adevărat? Deci dacă o femeie îşi
taie părul, ea are-soţul ei are un drept Biblic absolut să o lase în trăire rea-o persoană dezonorabilă. Câţi cunoaşteţi că
acesta-i Adevărul? Aceasta este ce a spus Biblia, pentru că ea îşi dezonorează capul. Să nu se trăiască cu nici o femeie
dezonorabilă. 

304.  Frate Branham, când Isaia a vorbit către fiicele Sionului (sau a vorbit către, eu vreau să spun, eu
presupun că ei au vrut să spună "vorbit despre") – fiicele Sionului despre ace de buclat, păr încreţit, şi în loc
de un păr bine aşezat, chelie; în loc de un... Va fi aceea valabil pentru astăzi sau este vechea Biblie fără
efect cum spun unii? 

170 Vechea Biblie este întotdeauna în efect, şi fiecare Cuvânt pe care îl spune Dumnezeu este în efect. Da, domnule!
Singurul lucru care-l face din noua Biblie la vechea Biblie, aceasta doar a mărit. Isus a zis, "Voi i-aţi auzit zicând, 'Tu
să nu comiţi adulter' (tu trebuia să fii în act); dar Eu vă zic vouă, oricine se uită la o femeie să poftească după ea a
comis deja adulter cu ea în inima lui." Ce lucruri mari remarcabile sunt acestea! 

Acum, eu trebuie să închei, prieteni. Se face un pic prea târziu. Acum, aceea este una prea lungă. Să vedem dacă eu
pot lua altceva. Să vedem. 

305.  Frate Branham, cum trebuie femeile (o, vai!) să-şi poarte părul? 
171  Iarăşi, doar în orice fel vreţi voi. I Timotei 2:9. Vedeţi? "Femeile să se împodobească în ţinută modestă."  Eu

vreau săeu vreau să-l port pe al meu să-i placă lui Dumnezeu.  (Dumnezeu să te binecuvânteze, Soră dragă.)  Îţi
mulţumesc. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Roagă-te pentru noi. Şi persoana îşi semnează numele. 

172  Sharon, sigur, Soră! Dumnezeu să te binecuvânteze. Poartă-l doar lung aşa cum este lung, Soră. Aceasta este o
fetiţă. Dumnezeu să te binecuvânteze, Scumpa. Aceasta este bine. Tu mergi drept înainte. 

306.  După ce Mireasa este răpită va fi careva dintre fecioarele neînţelepte mântuite sau ele toate vor
fi pierdute? 

173  Nu!  Vedeţi,  totul  va  fi  sfârşit  pentru  biserica  Neamurilor  când Mireasa  este  luată  de pe  pământ.  Duhul  lui
Dumnezeu părăseşte pământul: "Cel ce este întinat încă este întinat; cel ce este neprihănit încă este neprihănit; cel ce
este sfânt încă este sfânt." Cu alte cuvinte sanctuarul devine înnegrit,  undeAvocatul stă să pledeze cazul.  Cristos
părăseşte sanctuarul; ziua Lui de mijlocire s-a terminat. Răpirea vine; El pleacă de la sanctuar, merge înainte şi ia
Cartea de Răscumpărare, şi pretinde tot ce El a răscumpărat. Acolo nu mai este lucrare de mijlocire. Câţi înţelegeţi
asta? Eu o am pe una din Peceţi-sau una din...  Da, Peceţile, eu cred că era, căci Cristos vine înainte să pretindă
lucrarea Lui de mijlocire. 

174 Acum, doar un minut. "Va fi mântuită fecioara neînţeleaptă?" Nu! Orice se întâmplă ea-se întâmplă acum. După
timpul acela ea este în starea... Acum, ea va trebui să treacă prin perioada necazului. Şi motivul pentru aceasta este,
este deoarece ea a respins Ispăşirea în plinătatea Ei. Ea este o credincioasă, o credincioasă pretinsă, însă ea va trebui să
treacă prin perioada necazului. Biblia a spus, "Iar restul dintre ei, balaurul a vărsat apă din gura lui să meargă şi să facă
raz boi..." Şi ce ceas este acela. Cei... 

175 Nu a fost niciodată un timp în istorie unde biserica nominală să fi devenit aşa de flămândă să afle botezul Duhului
Sfânt. Eu-eu vorbesc pentru Oamenii de Afaceri Creştini. Constant, aceştia sunt Presbiterieni, Luterani, Catolici, şi
toţi, Baptişti cu sutele, Biserica lui Cristos, Nazarineni, Sfinţenia Pelerinilor, Adventişti de Ziua a Şaptea, fiecare din
ei îngrămădindu-se înăuntru încercând să afle... Vedeţi? 

176 Acum, acesta este un lucru izbitor. Vă rog să nu luaţi aceasta ca o învăţătură, dar înţelegeţi voi ce a spus Scriptura



că va avea loc când aceea s-a făcut? Timpul s-a sfârşit. Căci priviţi, acolo erau şapte fecioare-sau zece fecioare au ieşit
afară să întâmpine pe Mire, şi jumătate din ele aveau ulei în lampa lor, jumătate din ele nu aveau. Aceea este partea
Trupului care este moartă şi partea care este vie. Cele cinci înţelepte, când ele-strigătul a venit, "Iată Mirele..." ele
toate au curăţit-s-au trezit şi şi-au curăţit lămpile să meargă la cina de nuntă. Dar când fecioara neînţeleaptă a zis,
"Daţi-ne ceva din uleiul vostru, lămpile noastre s-au stins. (Vedeţi?) Daţi-ne din uleiul vostru." Au zis, "Nu aşa, noi
doar avem suficient pentru noi. Mergeţi şi cumpăraţi-l." Şi în timp ce ele au mers să-l cumpere, a venit Mirele. 

177  Când proclamaţia a ieşit, decretul, "Mirele vine," fiecare a vrut să se pună în ordine, foarte repede. Nu-i acela
ceasul când scrisul de mână este pe perete? 

178  "Oh, noi vrem botezul Duhului Sfânt." "Noi vrem  asta, aceea  sau  cealaltă!"  Dar în timp ce ei au mers să-L
cumpere, Mirele a venit. Cei înţelepţi au intrat, iar ei au fost lăsaţi afară unde va fi plânsul, vaietul, şi scrâşnirea
dinţilor. 

179 Eu am chiar întrebări frumoase aici să meargă cu asta: 

"Cine era omul îmbrăcat cu robă care a venit înăuntru, care nu avea pe el haina de nuntă?" Şi toate întrebările care se
leagă chiar înăuntru în aceasta. 

307.  Trebuie o persoană să plătească zeciuieli la un individual, sau un Creştin trebuie să lucreze? 
180 Sigur el trebuie. El este acel om care va lucra, este un Creştin. 
181 "Să plătească zeciuieli la un individual?" Aceasta depinde de cine este acel individual. Înţelegeţi? Asta-i adevărat.

În Evrei 7, prima dată unde s-a vorbit despre zeciuieli în-în o poziţie care noi... Aşteptaţi un minut, eu cred, întrebarea
numărul doi. Nu! Ah, ah. Nu! Pentru Fratele... A zis, "Două întrebări pentru Fratele Branham." 

182  Când...  În  Evrei  capitolul  al  7-lea,  când Abraham,  întorcându-se  de la  măcelărirea  împăraţilor,  a  întâlnit  pe
Melhisedec,  el  I-a  plătit  o  zeciuială.  Acela  era  Melhisedec,  Împăratul  Salemului,  care  este  Împăratul  Păcii,  şi
Împăratul Neprihănirii, care nu era nimeni decât Dumnezeu Însuşi. Vedeţi? 

183 Dar când tu plăteşti zeciuieli... Într-adevăr, unde tu datorezi zeciuielile tale este unde îţi primeşti hrana. "Aduceţi
toate zeciuielile voastre în hambarul Meu, zice Domnul. (Este adevărat?) Şi încercaţi-Mă prin asta zice Domnul, dacă
nu voi deschide Eu ferestrele Cerului şi voi turna o binecuvântare că voi nu veţi avea destul loc să o primiţi." Eu
provoc pe orice bărbat sau femeie care nu este un plătitor de zeciuială să accepte asta. 

184 Eu aş sta aici până dimineaţa, spunându-vă doar ce s-a întâmplat când am văzut asta, şi în ce situaţie eram eu. Dar
tot atât de loial cum am putut vreodată, am plătit zeciuieli. Şi când mi-am luat proprii mei bani de la biserică aici sau
de la campaniile mele, dacă luam mai mult-eu dădeam o zecime. Atunci eu îi dădeam la predicatori, şi dădeam restul
din ei la predicatori. Apoi, când nu am putut să fac asta, atunci lucrul care l-am făcut, am păstrat zece la sută şi am dat
lui Dumnezeu nouăzeci. Şi atunci, când legea mi-a spus că eu nu puteam să fac aceea, eu ar fi trebuit să iau... Şi dacă
eu făceam, aceştia urma să fie toţi încărcaţi la aceasta, atunci eu trebuia să iau şi să-i trec în misiunile străine şi aşa
mai departe, şi atunci doar să iau un salar din aceia de o sută de dolari pe săptămână; şi eu îmi plăteam zeciuielile mele
din aceia. 

185 Da, domnule! Eu cred în a plăti zeciuieli. Aceasta este una din binecuvântările lui Dumnezeu care s-a dovedit de a
fi o binecuvântare. Voi ziceţi, "Aceea este din Vechiul Testament." Aceasta este din Noul Testament de asemeni! Da,
domnule! 

308.  Dragă Frate Branham, dacă un copil este născut dintro-afară din căsătorie, poate acest copil să
fie vreodată mântuit sau să meargă în răpire? 

186  Mântuit? Păi sigur, eu cred căci copilul ar putea fi... Copilul nu poate face nimic de ceea ce s-a făcut. Asta-i
adevărat.  Însă eu...  Despre a merge în răpire...  Mântuit,  eu aş spune,  "Da." Dar în răpire aceasta este o sămânţă
predestinată care merge în răpire. Şi eu nu pot să cred că adulterul a fost o sămânţă predestinată. Voi înţelegeţi?
Vedeţi? Eu cred că oamenii pot-copilul poate să fie mântuit; el nu are-nici un drept de-a lui propriu. Acesta este un act
îngrozitor şi lucruri. 

187 Dar acum, în Vechiul Testament când un prunc a fost născut un copil bastard, acesta nici măcar nu putea să intre
în adunarea Domnului pentru zece generaţii, patru sute şi ceva de ani, blestemul acela era aşa de rău. Doar gândiţi-vă
la asta. Un prunc inocent, stră, stră, stră, stră, stră, stră, stră, stră, stră strănepoţii lui, doar gândiţi, stră, stră, stră, zece
stră strănepoţi ai copilului nici măcar nu puteau veni în adunarea lui Dumnezeu. Asta-i adevărat. 

188  Dar voi vedeţi, acolo nu era nimic acolo suficient de tare să ierte acel păcat. Sângele Vechiului Testament nu a
iertat păcatele; el a acoperit păcatele. Însă Sângele lui Isus Cristos desparte aceasta. Asta este diferit  acum. Când
Sângele lui Isus Cristos vine înăuntru, acesta este diferenţa. 

309.  Frate Branham, noi vrem să fim aşa de aproape de Mesajul tău cât este posibil. Să ne mutăm la
Arizona sau Jeffersonville? 

189 Cum vreţi, oricare. Eu sigur vă iubesc, mie nu-mi pasă unde vă duceţi, ce faceţi voi. Însă acum, ca sfat, eu cred că
eu aş veni la Jeffersonville. Dacă voi urmează să vă mutaţi oricum, eu aş veni la Jeff. Eu cred că sunt mai mult aici de
cum sunt în Arizona. Asta-i bine. 



310.  Frate Branham, este-este prea târziu ca să mai predicăm la păcătoşi? 
190 Nu! Nu! Nu-ţi băga asta în minte, frate. Continuaţi înainte să zidiţi casa. Continuaţi să faceţi tot ce puteţi voi. Doar

continuaţi să mergeţi până când sunteţi chemaţi la o parte. Înţelegeţi? 

311.  Întrebarea numărul 2. Trebuie cei mântuiţi să se separe de la păcătoşi în închinare? Trebuie cei
mântuiţi să se separe de păcătoşi la închinare? 

191 Eu nu ştiu exact ce vrei să spui prin asta. Dacă tu vrei să spui păcătoşi ca afară în... Voi vă închinaţi lui Dumnezeu
pretutindeni. Dar mă gândesc că dacă o facem, cum o să avem noi biserică, deoarece păcătoşii vin drept în biserică şi
se aşează jos alături de Creştini. Să nu vă separaţi de nimic decât de păcat, nu de păcătos. Câştigaţi-l pe păcătos dacă
puteţi, dar nu fiţi părtaşi la păcatele lui. 

312.  Să se refuze o soţie mântuită de la soţul ei dacă el este un păcătos? 
192 Nu, domnule! Nu, domnule! Acela este soţul tău. Tu îl vei duce mai departe de la Dumnezeu decât oricând prin a

face aceea. Înţelegi? Asta-i adevărat, Frate, Soră. Te-ai căsătorit cu el; el este al tău, şi tu eşti al lui. 

313.  Frate Branham, care este însemnătatea unei anulări? Sunt oamenii liberi să se căsătorească sau
este acesta doar un alt cuvânt pentru divorţ? Mi-ar place ceva informaţii despre aceasta. 

193 Sigur ei sunt căsătoriţi. Atât timp cât ei iau legământul acela, ei sunt căsătoriţi. Întocmai ca un băiat, dacă un băiat
îi promite unei fete să se căsătorească cu ea sub bună credinţă, el este obligat faţă de fata aceea. El este tot atât de bine
ca şi căsătorit cu ea. Singurul lucru care-l face legea, este să vă dea un-un act de drepturi să trăiţi împreună să vă ţină
de la a fi soţ şi soţie în concubinaj. Dar când un bărbat îi spune unei femei, "Mă voi căsători cu tine, Scumpa; eu te voi
lua ca soţia mea. Vrei tu să iei... ?" el este căsătorit. 

194 Legământul vostru este sfânt; aceea este ceea ce vă căsătoreşte oricum. Nu există nici un predicator care vă poate
căsători, nici un magistrat, sau nimic altceva; acesta este propriul tău legământ faţă de Dumnezeu şi faţă de acest
bărbat. Când tu promiţi, tu eşti căsătorit. 

195 Priviţi. Voi ziceţi, "Frate Branham, este asta... ? Tu zici... Tu ai spus că tu vei răspunde la asta numai prin Biblie."
Voi aţi vrut Biblia despre aceasta? Ridicaţi-vă mâinile dacă o vreţi. Acum, noi avem cam şase sau opt minute. În
regulă. 

196 "Iosif, soţul ei, fiind un om drept (soţul ei logodit, deja l-a numit soţul ei) ... Iosif, soţul ei, fiind un om drept, şi-a
'pus în gând' să o lase pe ascuns din cauza aceasta; dar înainte ca ei să vină împreună, ea a fost găsită cu copil de la
Duhul Sfânt. (Vedeţi?) Şi Îngerul Domnului i-a apărut într-un vis şi zicând, 'Iosif, tu fiul lui David, nu-ţi fie teamă să
iei la tine, pe Maria, nevasta ta."' Deja căsătoriţi, el i-a promis deja. 

197 Şi de... Şi micuţă doamnă, dacă tu ai promis să te căsătoreşti cu băiatul acela, tu eşti obligată faţă de el. Dacă tu te
căsătoreşti cu altul după obligaţia aceea, tu vei-de acum înainte oricum-tu vei trăi în curvie. Şi observaţi, acelaşi lucru
pentru un băiat să promită să se căsătorească cu o femeie... 

198 Să nu-ţi faci legământul tău la nimeni dacă tu nu intenţionezi să te ţii de acesta. Reţineţi, acolo este Biblia pentru
aceasta. Iosif a promis să se căsătorească cu Maria. Şi Dumnezeu a spus că aceea era... 

199  Citiţi  legile  Vechiului  Testament  despre  asta.  Vedeţi?  Legea  Vechiului  Testament,  dacă  tu  ai  promis  să  te
căsătoreşti cu o femeie, şi te-ai căsătorit  cu alta,  tu ai comis adulter;  şi  aceasta te-a aruncat afară din tabără. Da,
domnule! Tu trebuie să-ţi ţii jurămintele când tu promiţi aceea unei femei. Ea este un vas mic sfânt, şi acela este să
aducă din nou viaţă de copil în lume. Deci când tu îi promiţi, tu trebuie să te căsătoreşti cu ea. 

314.  Este prea târziu pentru servicii  de închisoare şi  astfel de lucru ca o mărturie să încerci  să
salvezi suflete? De asemeni trebuie ca cineva să-şi vândă tot ce au, Domnul vine curând? 

200 Păi, cum-cum faci tu... Eu sper că nu am spus nimic care v-ar face să credeţi un lucru ca acela. Nu-i aşa? Dacă am
spus, iertaţi-mă! Eu nu vreau să spun... Vedeţi? Să nu presupuneţi doar lucrurile acelea. Continuaţi să mergeţi drept
înainte, predicând, să aveţi servicii la închisoare, dând la fiecare, şi să nu... 

201  Priviţi aici. Adventiştii de Ziua a Şaptea aici nu demult, cam cu cincizeci sau şaizeci de ani în urmă, am văzut
aceasta în ziarul Courier-Journal (eu îl am pe undeva într-o ladă), o bucată mare din ziarul Courier-Journal, unde ei
au aruncat afară vechile aripi, unde când ei au fost numiţi Milleriţi [ucenici ai lui William Miller care a murit în 1849,
şi care a învăţat că sfârşitul lumii şi venirea domniei lui Cristos pe pământ va fi în 1843 – Trans.] înainte ca ei să
devină Adventişti  de  Ziua a  Şaptea.  Şi  ei  au avut  o  coală  întreagă mare  în  ziarul  Courier  aici  sus  la  Franklin,
Kentucky, când ei toţi şi-au vândut proprietăţile şi au... Ei au fixat o anumită dată, au dovedit-o prin Scriptură – Isus
venea în ziua aceea – Şi au mers sus acolo şi şi-au luat harfele şi lucrurile, şi s-au aşezat pe vârful dealului. Dimineaţa
următoare au coborât, roua a luat toate penele jos, şi ei au venit jos dezumflaţi. Vedeţi? Acestea sunt culte şi alte
lucruri. 

202 Să nu credeţi voi asta. Isus s-ar putea să nu vină pentru încă o sută de ani. Eu nu ştiu când vine El. Nici un om nu
ştie când vine El! Dar eu am să încerc să continui să predic şi să fac tot ce eu pot până când El vine. Dacă El nu este
aici astăzi, eu Îl voi aştepta mâine. Dacă El nu este aici la-această săptămână, eu Îl voi aştepta săptămâna viitoare;
Dacă El nu este aici în următorii zecţ ani, şi eu trăiesc, eu Îl voi aştepta următorii treizeci de ani. Înţelegeţi? Eu încă



voi aştepta. Eu nu ştiu când vine El, dar eu vreau să trăiesc devotat la Cuvântul Lui şi devotat la poporul Lui, şi să
trăiesc ca un Creştin, şi să aştept pentru venirea Lui. Înţelegeţi? 

203 Continuaţi să predicaţi servicii la închisoare, să salvaţi pe fiecare care puteţi. Eu nu ştiu când vine El; nimeni nu
ştie. Dar eu voi spune acest singur lucru. Aceasta este de ce eu încerc să vă spun, şi eu sper că voi nu încercaţi să vă
puneţi  propria  voastră interpretare...  Nu să  strig  la această  persoană.  Dumnezeu să te  binecuvânteze Frate,  Soră,
oricine eşti tu. Se părea că acesta era cineva din afara oraşului, deoarece aceasta era pe o-pe o carte poştală, eu cred,
din Denver, Colorado, şi... Da, Pike's Peak, Colorado. Deci ar putea să fie că cineva a trimis-o înăuntru prin poştă, dar
aceea-aceea este perfect în regulă. Ei ar putea obţine banda. 

204 Dar să ne amintim, să nu schimbaţi voi nimic, numai căile voastre de la păcat la neprihănire. Doar continuaţi drept
înainte la serviciul vostru, mergând drept înainte întocmai la fel. Toţi care înţeleg asta clar ziceţi, "Amin!" [Adunarea
răspunde "Amin!" – Ed.] Vedeţi? Faceţi asta acum! 

315.  Frate  Branham,  în  Matei  12:40,  se  zice,  "Aşa cum Iona  a  fost  în-trei  zile  şi  trei  nopţi  în
pântecele balenei; aşa va fi Fiul omului trei zile şi trei nopţi în inima pământului." Cum poate să fie că
ziua  care  ei  zic-astăzi  că  ei  zic  că  El  a  fost  pus  într-un  mormânt  vineri  seara  şi  a  înviat  duminică
dimineaţa, făcând aceasta numai două nopţi şi o zi? 

205 Acum, dacă voi observaţi, acesta zice, "Cum a fost" (voi vedeţi?) în zilele când Iona era în pântece trei zile şi trei
nopţi. Aceasta este în timpul a trei zile şi trei nopţi, în timpul acelor trei zile şi trei nopţi, deoarece voi nu puteţi face
Scriptura să mintă. Profetul a zis, "Eu nu voi îngădui ca Cel sfânt al meu să vadă putrezirea, nici nu voi lăsa Eu
sufletul Lui în iad." Iar putrezirea se aşează în trupul uman în şaptezeci şi două de ore, care sunt trei zile şi trei nopţi.
Cândva în timpul acelor trei zile şi trei nopţi că – El trebuie să vină înainte din mormânt. 

206 Deci fiind trei zile şi trei nopţi, nu înseamnă că trebuie să fie exact atât; aceasta este cândva înlăuntrul acelor trei
zile şi trei nopţi. El trebuia să vină înainte, deoarece profeţia nu poate să fie ruptă, ca... El nu putea să vadă putrezirea
şi ar fi putrezit dacă El ar fi stat exact timpul acela. 

316.  Frate Branham, dacă un om a fost căsătorit şi divorţat (Nu este asta îngrozitor (vedeţi?), aşa de
mulţi?  Acum,  eu  nu  zic  nimic  împotriva  oamenilor;  doar  aceea  este  pe  mintea  oamenilor.  Sigur,  ei  sunt
îngrijoraţi. Răpirea, oamenii nu se gândeau aşa de mult despre asta; nu era aşa de mult de aceasta. Dar acum,
aceasta doar a tencuit lumea. Şi oamenii citesc aceste lucruri în Scriptură. Şi oamenii, aleşi, acolo afară vin
înăuntru să se uite la aceasta. Şi ei o văd, şi ei sunt sinceri. Ei vor să ştie. Acela este motivul că eu vreau să
răspund la aceasta cu tot atât de mult sens faţă de aceasta aşa cum eu vi-l pot da.) –  a fost căsătorit şi divorţat şi
apoi recăsătorit cu o femeie care de asemeni a fost măritată şi divorţată şi apoi s-a căsătorit cu el, şi aceşti
doi pot-pot-căsătoriţi în privirea lui Dumnezeu -sunt ei căsătoriţi  în privirea lui Dumnezeu? Cum pot
amândoi sau unul din ei să fie în răpire? 

207 Cum? Eu nu ştiu. Eu nu v-aş putea spune. Întrebarea este, "Pot ei fi în răpire?" Divorţaţi, fiecare din ei divorţaţi,
fiecare din ei are o pereche în viaţă, apoi s-au căsătorit din nou, amândoi s-au căsătorit din nou. Şi acum, unul care...
Această femeie are un soţ în viaţă; acest om are o soţie în viaţă. Iar acum, ei au copii şi aşa mai departe şi vor să vină
la Dumnezeu. Pot ei merge în răpire? Aceea va depinde de Tatăl Ceresc. Eu nu aş putea răspunde la asta. Vedeţi? 

208 Am-am văzut un lucru. Biblia a spus că ei vor fi numiţi un curvar. Şi Biblia a spus de asemeni, "Un curvar nu va
intra în Împărăţia Cerurilor." Asta-i tot ce pot eu să spun. Eu-eu ştiu, că doar mă omoară să spun asta, însă eu nu pot
spune decât ce Cuvântul spune. Eu trebuie să stau cu acela. Eu sper că aceea totul este greşit. Există locuri în Biblie ... 

209 Eu nu vă sfătuiesc. Vă rog, lăsaţi-mă doar să vă dau o mică Scriptură. Vă rog, vă rog, să nu-să nu-să nu... Dacă tu
trăieşti fericită cu soţul tău, trăieşti fericit cu soţia ta, vă rog rămâneţi în felul acela. Vreţi voi doar-doar pentru... ?
Deoarece eu v-am spus asta, să nu-să nu-i lăsaţi pe copilaşii aceia fără un cămin şi lucruri ca acelea. Dumnezeu a făcut
restituiri în locuri pentru oameni care-care-care au făcut lucruri greşite. Vă amintiţi, că Isus a spus despre David când
ia fost foame, el a intrat în templul lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile puse înainte, care sunt legale numai pentru preot,
şi este găsit fără vină. Preotul de asemeni ponegreşte Sabatul în ziua Sabatului şi sunt găsiţi fără vină, şi unul mai mare
decât Sabatul era aici. Înţelegeţi? Acolo... Eu... Hai să-hai să o lăsăm doar să depindă de Dumnezeu, şi să mergem
înainte, şi doar trăiţi în felul în care voi... Doar-doar trăiţi pentru Cristos acum. 

210 Să vedem, acolo ar putea să fie o şansă ca voi să ajungeţi înăuntru. Să nu faceţi... Două rele nu vor îndrepta unul.
Doar mergeţi înainte şi trăiţi în felul în care sunteţi dacă voi sunteţi-dacă voi sunteţi fericiţi împreună. Tu ai putea avea
perechea care nu ar trebui. Eu voi spune acest singur lucru: dacă tu ai perechea care nu ar trebui în această soţie-în
această viaţă, tu nu o vei avea în viaţa cealaltă. Toate relele vor fi îndreptate. 

317. Vor merge toţi credincioşii născuţi din nou în răpire? 
211 Nu, doar rămăşiţa, doar rămăşiţa, nu toţi credincioşii născuţi din nou. Biblia a spus, "Iar restul dintre morţi nu au

trăit pentru o mie de ani," şi apoi ei au fost înviaţi şi separaţi, oile de capre. Nu toţi născuţii din nou vor merge în...
Conform cu Scriptura. 

318.  Care este dovada că o persoană este într-adevăr umplută cu Duhul Sfânt? 
212 Ioan 14:26: El va... "Când Duhul Sfânt este venit (vedeţi?), El vă va arăta lucruri care vin." Vedeţi? El va fi un...



El îl va desăvârşi; "cele făcute de om" nu o vor face; şi El este Cuvântul. Când El Duhul Sfânt este venit, El Se va
identifica în voi cu Scriptura. Şi acela este semnul adevărat că Duhul Sfânt este în tine, deoarece El este Cuvântul. 

213 Acum priviţi! Ce dacă tu ai vorbit în limbi? Eu doar vreau să vă întreb asta. Isus a spus când Duhul Sfânt vine ce
va face El. Şi ce dacă tu ai vorbit în limbi, ai sărit în sus şi-n jos, ai strigat, şi toate celelalte, şi atunci a venit Cuvântul;
şi eu vă spun botezul cu-vă dovedesc prin Scriptură aşa cum am făcut, că botezul folosind titlul de Tată, Fiu, şi Duh
Sfânt este absolut o neînţelegere în Scriptură-nimeni nu a fost vreodată botezat în felul acela-şi voi mergeţi înainte şi
vă agăţaţi de aceasta oricum? Aţi putea să-mi spuneţi că Duhul Sfânt din voi ar face un lucru ca acela? Cum poate El
să nege propriul Său Cuvânt? 

214 Când eu vă arăt ce trebuie să aibe loc în această zi, cum că Fiul omului urmează să Se descopere, şi ce trebuie El
să facă, şi toate aceste Scripturi care au fost acum, şi apoi să-L vedem coborând drept jos şi identificând aceasta, şi voi
vă ţineţi drept înainte de o denominaţiune şi ziceţi că voi sunteţi născuţi din nou? Aţi putea să faceţi să aibe un rost din
aceea? 

215 Aş putea să-i spun soţiei mele că o iubesc, şi-şi să am o întâlnire cu o altă femeie, şi să umblu în jur, şi apoi să-i
spun din inima mea că eu o iubesc? Credeţi voi că aceea ar fi dragoste adevărată? Ar putea ea să-mi spună că ea mă
iubeşte, şi în timp ce eu sunt plecat departe, ea aleargă în jur cu vreun alt om? 

216 Asta-i exact ce Israel a făcut la... Voi cunoaşteţi Biblia acolo, cum a zis El, vorbea... Israel, a zis, "Tu ţi-ai desfăcut
membrele şi ai luat înăuntru pe fiecare bărbat care venea pe acolo, şi ţi-ai jucat partea curviei cu Mine; şi Eu te voi
pune de-o parte în divorţ." Exact! Ce este asta? Tu comiţi adulter împotriva propriului tău trup. Şi când o femeie
merge afară şi trăieşte cu un alt bărbat, sau un bărbat cu o altă femeie, când ei sunt căsătoriţi cu ei, ei îşi întinează
propriul lor trup. Şi când o persoană spune că el este un Creştin şi neagă absolut Scriptura ca fiind corectă, el comite
adulter împotriva Trupului în care el pretinde să fie. Înţelegeţi? Deci acesta este un semn al anticristului, într-atât încât
aceea ar înşela pe cei Aleşi dacă-i posibil. 

319.  Frate Branham, este în regulă ca un-un copil tânăr să poarte pantaloni lungi şi scurţi? 
217 Cât de tânăr? Doar las ca voi să fiţi judecătorul la aceea; dacă tu eşti un Creştin. O fetiţă sau vreun copilaş mititel,

îmi imaginez, eu nu ştiu, eu... Singurul lucru care-l ştiu, Biblia spune că este o urâciune ca o femeie să poarte o
îmbrăcăminte care este-care aparţine unui bărbat. Înţelegeţi? "O femeie," nu a spus, "un copil." Însă acum, eu doar...
Voi doar faceţi cum vreţi despre aceea, eu... Cât mă priveşte, eu nu văd nimic rău cu un copilaş mic fetiţă mică în
vârstă de patru sau cinci ani cu o... Când ei sunt copilaşi mici, voi ştiţi cum vreau să spun, ei aleargă în jur acolo afară
în curte. Dacă ea poartă, ceea ce voi numiţi pantaloni lungi sau orice, este un copilaş micuţ, eu-eu nu văd nimic rău cu
aceasta. Poate... 

218  Vedeţi, eu doar vă spun ce spune Cuvântul. Este o urâciune ca o femeie să poarte o îmbrăcăminte care aparţine
unui bărbat. 

320.  Unde urmează noi să ne adunăm împreună? Şi tu ai spus să vă adunaţi la Trâmbiţe. 
219 Eu cred, camarade, Soră, oricine este acesta, tu eşti-tu eşti greşit acolo. Eu niciodată nu am spus să vă adunaţi la

Trâmbiţe. Eu am spus că Israel s-a adunat la Trâmbiţe, nu Mireasa Neamurilor. Nu, nu! Trâmbiţele, sunarea celor
Şapte Trâmbiţe urmau să adune pe Israel (câţi ştiu asta?) de prin toată... Da, nu cei... Nu, nu! Ah, ah! Nu, nu-nu-nu
Israel. Deci, aceasta nu este că... Noi nu ne adunăm la Trâmbiţe cu cei-la-Mireasa nu se adună. Trâmbiţele vin după
Sărbătoarea Cincizecimii. Înţelegeţi? Şi răpirea vine... Şi aceea... nu această întrebare acum. 

321.  Frate Branham, dacă tu ai timp te rog explică Matei 10:41. Eu aş vrea să ştiu care este răsplata
unui profet? 

220 Păi acum, Isus a zis, "Oricine primeşte pe un profet în numele unui profet, primeşte răsplata unui profet." Răsplata
unui profet este să fii un prieten cu profetul. Oricine primeşte pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit,
primeşte răsplata unui om neprihănit. Este asta adevărat? Şi dacă ei vor să ştie care este răsplata unui profet, este să fii
prieten al profetului. Vedeţi? Aceea este o răsplată. El este prietenul tău. 

221 Ca femeia Sunamită, aceasta ar putea să prindă bine într-o zi. Înţelegeţi? A prins bine cu ea. Înţelegeţi? Urmăriţi
slujitorii lui Dumnezeu. 

O, Doamne! Acum, noi suntem... Eu-eu doar trebuie să închei şi, prietene, eu-eu nu vreau să fac asta, însă doar
priviţi aici, doar priviţi ce, cu sutele. [Fratelui Branham i se cere de către adunare să răspundă la mai multe – Ed.] Nu!
Însă-eu ştiu, însă vedeţi, mie-mie îmi place ca voi să spuneţi asta, însă mă gândesc la aceşti oameni sărmani care
conduc sute de mile încă deseară. Doamne, ele sunt doar-există aşa de multe înăuntru acolo, eu... 

322.  Frate Branham eu aş vrea să ştiu despre Mileniu. Este acesta după Cina Nunţii, sau-sau este
acesta pe pământ, tot despre el. Eu nu-nu înţeleg despre acesta. 

222 Păi, Frate sau Soră, este greu pentru mine să înţeleg aceasta, eu însumi. Dar singurul lucru care-l pot spune este
acesta: că Cina Nunţii vine înainte de Mileniu. 

223 Acum, vezi, cineva, eu ştiu că pe undeva aici înăuntru are o întrebare despre aceea, care zice, "Frate Branham, tu
eşti-tu eşti greşit asupra celor şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel. Acolo încă vor fi şaptezeci de săptămâni." Nu,
Mesia urma să vină şi să profeţească, şi în mijlocul celor şaptezeci de săptămâni, şaptezeci de săptămâni, care sunt



şapte ani, El urma să-El urma să fie stârpit A de printre cei vii şi făcut o jertfă. Câţi vă amintiţi aceea? În regulă. Câţi
ani atunci a predicat Isus, Mesia? Trei şi jumătate. Atunci acolo încă sunt 3 1/2 hotărâţi. 

224 Şi în Apocalipsa capitolul 11, aceşti doi profeţi, ei profeţesc o mie două sute şi şaizeci de zile. Trei ani şi jumătate
încă promişi lui Israel când Mireasa Neamurilor este dusă. Câţi înţelegeţi asta acum? Vedeţi? În regulă, în regulă. 

323. Aceasta este o... Eu am o tejghea pentru prânz şi servesc copii de liceu pentru cea mai mare
parte. De când am venit în Lumină, eu am luat maşina de jucat bile şi  (tonomatul;  ei au)  j-box afară.
Tinerii fumează şi ei vor să pună muzica de rock and roll-la radio. Eu deschid numai cam patru ore pe zi.
Eu nu-eu nu susţin fumatul sau băutul, însă eu sunt îngrijorată în ţinerea locului. 

225 Voi ştiţi, aceea este o problemă. Vedeţi? Treaba despre aceasta este, că voi sunteţi-voi sunteţi-poate trebuie să vă
câştigaţi o existenţă. Însă voi ştiţi ce ar face aceea pentru mine? Aceea m-ar face aşa de agitat că eu nu aş putea... Eu-
eu-aceea...  Voi  aţi  putea  fi  în  stare  să  suportaţi  aceasta,  însă  grămada  aceea  mică  de  "Rickys"  înăuntru  acolo
comportându-se în felul Aacela, şi "Rickytele," eu aş-eu aş-aceasta m-ar înnebuni. Înţelegeţi? 

226 Şi eu vă spun; eu-eu... Dacă aceasta ar fi a mea, eu ştiu ce aş face. Eu aş zice, "Voi opriţi aceea sau ieşiţi afară de
aici." Vedeţi? Eu aş conduce un fel corect de loc sau nu aş conduce deloc. Însă tu, dacă tu trebuie să o faci pentru o
existenţă, eu nu vreau să te desconsider, Frate sau Soră. Eu-eu ştiu că este greu să spun aceste lucruri; dar aceea-aceea
doar... Aceasta nu este drept (voi vedeţi?), deoarece aceasta arată de parcă cumva...

227 Cum a spus cineva azi dimineaţă despre femeile noastre căşi poartă rochiile aşa de scurt, femeile noastre mai în
vârstă, era un exemplu rău pentru doamnele tinere. Eu cred că aceea este adevărat de asemeni. Voi vedeţi? 

228 Şi eu cred acelaşi lucru. Când ei te văd înăuntru acolo unde este tot acest fumat şi comportarea, şi cunosc mărturia
ta, şi toate aceste înjurături şi-şi zeflemind în jurul acelor copilaşi în felul acesta, şi ei comportându-se în felul acela, şi
tu să nu spui nimic despre aceasta, este un lucru rău asupra mărturiei tale. Tu să faci ceea ce te călăuzeşte Domnul. Mă
rog ca Dumnezeu să te călăuzească la calea corectă. 

324.  Dara (s-a-n-d...) stând în rând să intri în biserică urmează să fie numai o amintire, ce urmează
să se  întâmple dacă noi  nu o  să mergem prin necaz? Urmează ca noi  să  fim-fim văzuţi-acelaşi-ceva
suferinţă? Dacă noi nu urmează să vedem... 

Vedeţi? Eu... Această întrebare este probabil aşa. Eu încerc să mă grăbesc; eu-eu-eu nu ar trebui să fac aceasta. S ar
cuveni să le aşez înapoi, deoarece există un loc că tu ai putea sta asupra acesteia o oră (vedeţi?) şi aceasta-doar o
sfâşie. Mă voi-mă voi opri. 

229 Priviţi. Oamenii vor să spună că, gândind că ei-Biserica urmează să atingă necazul. Vedeţi? Ea nu va atinge; Ea nu
poate (vedeţi?), deoarece Ea este deja răscumpărată. 

230 Acum, biserica, cei-cei credincioşi nominali ca Lot, el va merge prin perioada necazului (vedeţi?) şi să fie salvaţi
de parcă erau prin foc. Noe a trecut prin perioada necazului, purtat deasupra acestuia, a ieşit cu Ham care a poluat
pământul din nou. Înţelegeţi? Lot a venit afară, propriile lui [iice s-au culcat cu el, şi a avut copii prin propriile lui
fiice. Înţelegeţi? Dar Abraham a produs Sămânţa Roială, a produs Sămânţa promisiunii.  Enoh a mers în slavă în
răpire, doar a luat o plimbare şi a plecat acasă. El nu a trecut prin perioada necazului. Voi vedeţi? 

231  Ia te uită. Vedeţi? Ea nu o face, Biblia nu poate printr-un model...  Iar modelurile nu pot da greş. Înţelegeţi?
Aceasta nu prezice ca Mireasa... Acum, biserica va merge prin perioada necazului. 

232 Acum, oamenii zic, "Cum este cu sfinţii timpurii?" Aceea era schimbarea perioadelor. Aceea era sub persecuţie,
care dacă voi aţi fost aici să auziţi aceste Epoci ale Bisericii, şi să vedeţi cum au mers ele afară în întuneric şi trebuiau
să facă aceea, atunci aceea arată unde trebuiau ei să ia acea persecuţie, deoarece fiecare din epocile bisericii şi fiecare
lucru a început să arate că ei au mers mai întunecat şi mai întunecat, până când ei în sfârşit au mers la un loc complet
în care ei au negat Numele Lui şi au luat un alt nume că ei trăiau şi erau morţi, Sardis. Şi apoi aceasta a venit înainte
afară, Tiatira şi Sardis, şi apoi a venit afară-apoi ea a început să vină afară la Filadelfia şi aşa mai departe, şi atunci a
ajuns la timpul chemării afară a Miresei care urma să scape de toată condamnarea. A socotit-o vrednică să scape de
toată această condamnare şi mânie care urmează să vină asupra pământului, ca voi să puteţi fi socotiţi vrednici să
scăpaţi de acesta, nu să treceţi prin el, să scăpaţi de el. Înţelegeţi? Voi înţelegeţi acum, fiecare? Înţelegeţi? 

233  Biserica, cea căldicică, cea oricare în afara Miresei alese va merge prin perioada necazului. Ei nu vor învia în
prima înviere: "Restul dintre cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani," Doar cei preordinaţi, predestinaţi, Mireasa
aleasă, alegerea proprie a lui Dumnezeu. "Cine este acesta, Frate Branham?" Eu nu ştiu? Eu nu vă pot spune cine este
acesta, dar eu ştiu că urmează să fie acolo, deoarece Domnul a spus că ei vor fi. Înţelegeţi? Ei sunt aceia care se vor
duce sus de la necaz, dar ceilalţi dintre ei vor merge prin necaz, merg jos, şi totul va fi omorât înaintea Mileniului.
Apoi cei-cei neprihăniţi vor ieşi afară în Mileniu şi vor trăi o mie de ani. 

234  Şi după mia de ani, atunci marea judecată a Tronului Alb vine, şi atunci cei morţi, şi buni şi răi sunt înviaţi. Şi
cărţile sunt deschise, şi Cartea Vieţii a fost deschisă; şi cei sfinţi, Soţul şi Soţia, au şezut şi au judecat lumea. Şi acolo
vine să se împlinească zicala: "Şi El va judeca toate naţiunile cu un toiag de fier." Toate naţiunile vor sta înaintea Lui
acolo, şi El îi va judeca cu un toiag de fier. El va despărţi oile de capre şi va zice către capre, "Depărtaţi-vă," şi oilor,
"Veniţi, voi binecuvântaţi ai Tatălui Meu." 



235  Acum deci,  acolo va fi  o întâlnire de tabără a sfinţilor  asupra latului pământului.  Şi Satan este dezlegat din
închisoarea lui şi se duce să facă război din nou cu sfinţii, întocmai exact ce a făcut el în Slavă de la început. Şi atunci
Dumnezeu ploaie foc şi pucioasă din ceruri, şi întregul pământ este scos parcă... El doar arde şi este distrus. Şi acolo
nu mai este nici o mare, nu mai este apă, nu mai este nimic rămas pe pământ. Vulcanele vor stropi şi ţâşni şi exploda,
şi întregul lucru... 

236 "Şi am văzut un Cer Nou şi un Pământ Nou: căci primul cer şi primul pământ au trecut; şi acolo nu mai era mare.
Eu, Ioan, am văzut Cetatea Sfântă coborând de la Dumnezeu din Cer ca o Mireasă împodobită pentru bărbatul ei." Vă
amintiţi aceasta? Şi în această Mireasă... "Iată Cortul lui Dumnezeu cu oamenii," şi Dumnezeu va locui cu ei pe
această Cetate în formă de piramidă de o mie cinci sute de mile pătrate. Şi în vârful Cetăţii acolo va fi o Lumină.
Amin! 

O, acea cetate pe Muntele Sionului, Ca un străin, totuşi eu încă o iubesc. Eu te voi întâlni în veacurile acelea, Când
eu ajung la acea cetate pe deal. 

237  Pe vârful Muntelui Sionului va şedea Mielul. Iar Cetatea nu va avea nevoie de lumină, pentru că Mielul este
Lumina de acolo. Şi deasupra Mielului va fi Tatăl, care este  Logosul,  Dumnezeu, Lumina măreaţă, Lumina Eternă
care va lumina chiar deasupra Tronului. Şi Isus nu va fi pe Tronul Tatălui Său, El va fi pe Tronul Lui. Iar Tatăl va
pluti deasupra Fiului, care Tatăl şi Fiul vor fi Unul. "Şi în timp ce ei încă vorbesc, Eu voi răspunde. Înainte să poată
gândi, Eu voi gândi pentru ei." Asta-i adevărat. 

238 Iar Isus va preda o desăvârşită, epocă desăvârşită la unDumnezeu desăvârşit viu, care El a răscumpărat şi a predat-
o la Tatăl. Este asta adevărat? Va întoarece la Dumnezeu Tatăl care este Duh, nu un om, Duh. Toată natura bunătăţii
adunată împreună, acela este Dumnezeu. Şi în bunătate... Acum, fiecare lucru pervertit din bine este rău; aceea este
împărăţia lui Satan. Tot binele aparţine lui Dumnezeu. Tot răul aparţine... 

239 Şi atunci Dumnezeu a devenit material într-un Om numit Isus Cristos care era Fiul Său. Acest Fiu şi-a dat Viaţa
Lui ca El să poată aduce alţi fii, ca Dumnezeu să poată deveni tangibil, lucrând în totul în toţi. "În ziua aceea voi veţi
cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine, Eu în voi şi voi în Mine." 

240  O, frate, aceea va fi o zi adevărată. Voi nu va trebui să conduceţi de acolo din Birmingham să auziţi Mesajul;
Mesajul va fi chiar cu noi atunci nu-i aşa? O, acesta va fi un-acesta va fi un minunat, minunat timp. Noi aşteptăm după
ziua aceea; Dumnezeule grăbeşte-o să vină. 

241  Acea Cetate măreaţă şezând acolo (acum, vedeţi?), ea nu va... Vă gândiţi, "O mie cinci sute de mile înălţime?"
Asta-i ce a spus Biblia. Acum, ea nu va fi o mie cinci sute de mile chiar drept în sus în felul acesta. Înţelegeţi? Noi
avem o altă măsură geografică în care toate părţile sunt egale; aceea este o piramidă. Vedeţi? 

242 Iar Cetatea va începe probabil cam la şaizeci de grade. Şi dacă ea începe, o mie cinci sute de mile din aceea, doar
gândiţi-vă cât de înaltă va fi aceea, dar cât de mult va lua să fi acolo. Tu deabia că ai şti că te urci sus pe deal. Căci o
mie cinci sute 9-e mile înălţime la şaizeci de grade, tu eşti doar cam uite aşa. Înţelegeţi? Şi Cetatea toată este pe acest
deal. Şi ea este întocmai aşa de înaltă cât este ea de lungă; ea este întocmai aşa de lungă cât este ea de lată. Înălţimea,
ori adâncimea, ori lăţimea, aceasta-aceasta este egală; toate zidurile sunt egale. O piramidă are patru ziduri, şi aceste
patru ziduri vor fi... 

243  Acum, zidurile în jurul Cetăţii vor fi-fi de 216 picioare înălţime, 144 coţi, şi fiecare din ei este o piatră. Doar
gândiţivă la acea Cetate, prieteni. O, Doamne! Ce-ce şedem noi aici în acest loc cald? Ce facem noi aceste lucruri? De
ce mânărn noi în felul acesta? De ce ne-de ce ne trudim? Se merită fiecare ţol din drum. 

O, trudirile drumului nu vor părea nimic, Când eu ajung la capătul drumului. 

Asta-i adevărat. Şi, oh, ce timp va fi acela. 
244 Şi acolo Isus va şedea pe Tron. Şi de sub Tron va curge râul Vieţii, strecurându-se în jos pe aceste patru ziduri în

mici crăpături, şi în braţe micuţe, şi vin să formeze un râu, şi jos prin Cetate. Acesta va merge drept în jos prin străzi în
felul acesta, şi pe fiecare parte stau pomii vieţii care vor rodi-sau îşi vor schimba rodul la fiecare-fiecare treizeci de
zile. O, ce o Cetate. 

245 Şi reţineţi, Dumnezeu, Creatorul, care a creat cerurile şi pământul, este în Slavă chiar acum pregătind acea Cetate.
Abraham a căutat după Ea. El şi-a părăsit casa; El s-a despărţit de fiecare lucru care i-a fost scump şi căuta după... De
ce? El era un profet. Şi fiind un profet, el era conectat cu Duhul şi parte din Duhul. Şi Ceva i-a spus înlăuntrul lui,
"Acolo este o Cetate," şi el a început să caute după Ea. A zis, "Eu sunt un pelerin, un străin. Eu caut o Cetate a cărui
Ziditor şi Făcător este Dumnezeu." El ştia că Cetatea aceea era pe undeva. O, Doamne! Şi eu cred că tocmai pe terenul
unde el a căutat după Ea, chiar acolo în Palestina, acolo este unde Ea se va ridica, pentru că Ea este pe Muntele
Sionului. Acolo este unde va fi Ea. 

246 Priviţi când Ea se va întinde afară în-în mare, de la mare la mare. Gândiţi-vă la acea Cetate de o mie cinci sute de
mile şezând acolo afară pe munţii Domnului. O, aceea va fi minunat! 

247 Iar leul şi mielul se vor culca jos împreună. Leul va mânca paie ca boul. Iar ursul va fi blajin, şi lupul va fi blând.
Ce timp va fi acesta! Nimic nu va vătăma sau distruge; totul va fi în pace şi dragoste. Acolo nu va mai fi bătrâneţe;
acolo nu va mai fi boală, nu se va mai muri. 



248 Oamenilor, aceasta nu este vreo poveste de Moş Crăciun, ceva mitologic, aceasta este scris în Cuvânt. Şi Cuvântul
niciodată nu a dat greş. Şi să ne gândim chiar despre promisiunea de... Nu în urmă în ziua Bibliei, ci în această zi, ziua
în care Dumnezeu-astăzi. Nici o iotă din Cuvântul Lui nu a eşuat vreodată. O, eu sunt destinat pentru acea Cetate. Eu
O iubesc, voi nu? 

249  Nu! Acum, Frate,  Soră, acesta arată nouă şi douăzeci.  Eu ştiu că eu am nişte prieteni  aici  de departe jos în
Kentucky. Eu ştiu că eu am prieteni aici din diferite părţi ale ţării. Dacă voi vreţi să staţi toată noaptea, eu voi plăti
pentru camera voastră. Eu v-am spus, voi aţi avut prânzul aşteptând după voi şi plătim pentru motelul vostru dacă voi
aţi vrut să staţi. Şi singurul lucru care îl aveţi de făcut este să-l întâlniţi în spate acolo, şi eu sigur voi face aceasta. Eu
voi face orice pot să vă ajut. Eu vă iubesc. 

250 Eu nu intenţionez să răspund la aceste întrebări poate uneori contrar. Dacă voi nu o credeţi, aceea este perfect în
regulă. Eu vreau ca voi să mă iubiţi întocmai la fel, deoarece Dumnezeu ştie că eu vă iubesc în felul acela. Eu răspund
numai la aceste întrebări cât de bine ştiu eu-eu aş putea fi greşit în unele din ele, prieteni, dar aceasta nu a fost greşit
cu voia. Dacă eu aveam cam şase sau opt întrebări, aşa că eu aş fi putut doar să stau cu ele şi doar să le explic drept în
jos, însă eu, în loc să trec de tot prin ele acum... Eu am câteva din ele despre căsătorie şi divorţ. Eu doar aveam-mă
gândeam să răspund câteva din ele. Eu nu am mai putut găsi mai multe aşezate aici, ridicându-le, dar eu am nişte
întrebări foarte importante aici, foarte importante întrebări. Eu vreau să le răspund pentru voi dacă pot. 

251 Acum, dacă voi locuiţi pe aici aproape, chemaţi pe Billy, miercuri; eu voi şti pe atunci dacă eu voi fi înapoi. Eu
mă voi ruga în această săptămână. Însă eu am o mulţime de interviuri particulare, oh, o grămadă cam aşa. Şi eu am
aproape  aşa  de multe în Arizona să fac într-una din aceste zile când eu pot. Şi aceştia sunt oameni care sunt într-
adevăr bolnavi. Unii din ei au probleme, şi ei doar nu ştiu ce să facă-soţi şi soţii cu probleme. 

252 Şi unele din acestea de aici trebuiau să fie îndreptate spre interviuri particulare, deoarece eu nu o puteam citi drept
afară, ce oamenii au spus aici despre afacerea lor de căsătorie şi lucruri ca acelea. Şi eu l-am pus pe Billy să meargă
afară şi să afle cine sunt ei, şi-şi să-i cheme, şi să le spună că noi îi vom pune doar la interviu, astfel ca eu să pot vorbi
despre ele. Unele foarte serioase, şi acestea sunt întrebări care trebuie să fie răspunse. 

253 Eu sunt aici să încerc să vă ajut, deoarece eu vă iubesc. Voi sunteţi copiii mei pe care eu i-am născut lui Cristos.
Eu vă pretind pe fiecare din voi. Eu vă pretind în seara aceasta; eu vă pretind tot timpul; eu întotdeauna vă pretind şi
asta-ca fratele şi sora mea. Voi sunteţi copiii mei; eu-eu sunt părintele vostru în Evanghelie, nu părinte aşa cum ar fi
un preot, eu sunt-eu sunt părintele vostru în Evanghelie aşa cum Pavel a spus acolo. Eu v-am născut lui Cristos, şi
acum, eu-eu vă logodesc cu Cristos; aceea este a vă logodi la Cristos ca o fecioară curată. Nu mă abandonaţi! Nu mă
abandonaţi! Voi staţi o fecioară curată. 

254 "Cum o voi face eu, Frate Branham?" Staţi drept cu Cuvântul; trăiţi curaţi şi puri; să nu aveţi nimic de-a face
cu lucrurile lumii. Dacă dragostea de ea este în inima voastră, ziceţi, "O, Isuse, te rog ia asta de la mine. Eu nu vreau
să fiu aşa." 

Acum eu nu vreau să spun doar să fii ceva persoană carezice aceasta. Eu-eu vreau să spun să fii un credincios
veritabil. Credeţi pe Isus Cristos şi trăiţi pentru El în fiecare zi. Să nu faceţi nici un rău. 

255 Acum, de multe ori eu vorbesc despre credinţa Calvinistă. Acum, să nu gândiţi că aceea vă dezleagă să faceţi orice
vreţi voi. Un om zilele trecute... Am zis, "Tu ai mers la biserică?" 

El a zis, "Am mers la vânătoare." 

Soţia omului a venit la mine, şi ea venea de la spălătorie duminica. Şi am zis, "De ce nu te-ai dus la biserică?" 

Ea a zis, "Mi-am făcut spălatul." 

Am zis, "Tu nu ar fi trebuit să faci asta." 

"Păi," ea a zis, "Eu nu sunt o legalistă veche." 

Am zis, "Dar eu am crezut că tu erai o Creştină." Vedeţi? 

Am zis, "Ai ştiut tu că pui o piatră de poticnire în calea cuiva." Vedeţi? Am zis, "Aceasta..." 

"Păi, ah, eu-eu cred aceasta. Eu nu trebuie să fac lucrurile acelea. Eu nu sunt o legalistă." 
256 Păi, uite Fratele meu, Soră, uite aici. Pavel a zis, "Dacă a mânca carne pune o piatră de poticnire în calea fratelui

meu, eu nu voi mai mânca carne atât timp cât stă lumea." Şi eu cred că ar fi cu mult mai bine... 
257 Acum, ziceţi, "Frate Branham, tu vânezi. Nu vânezi tu vreodată duminica?" Lăsaţi-mă să vă spun ceva. Nu-eu nu

mă pun pe mine în spatele acesteia, însă eu sunt... Eu nu sunt un Sâmbătar acum, eu cred că Duhul Sfânt este Sabatul
nostru. Eu cred asta, însă eu cred că noi ar trebui să onorăm învierea aceea ca un memorial. Acela este un memorial
care eu... Dacă voi onoraţi vreo zi, onoraţi acea înviere. 

258 Acum, nu există nici o lege pentru a ţine vreo anumită zi, deoarece voi intraţi în Sabat, pacea, când voi intraţi în
El. Eu am întrebarea aceea aici ca să o răspund destul de curând oricum, dacă va voi Domnul, despre ce este ziua
Sabatului? Eu o voi explica, cu voia lui Dumnezeu. 

Şi acum observaţi, reţineţi aceasta. Înţelegeţi? Când eu eram un băieţaş, chiar sus aici pe drum unde a locuit Eichs,
eu eram cam în vârstă de patrusprezece ani; eu puneam capcane pentru o existenţă. Singurul lucru ce aveam să ajut să



aduc pâinea în casa noastră era să prind dihori, guzgani, oposum. 

Îmi place să pun capcane, şi eu trebuia să o fac. Eu mergeam la şcoală mirosind ca un dihor, şi eu-eu aveam numai
un rând de haine, şi aceea era tot ce puteam purta. Aceea era tot ce aveam. Mama le lua jos şi le spăla, şi le îmbrăcam
din nou; şi acum aşa este cum am mers la şcoală, băiat mic. Dar eu stăteam sus acolo într-o noapte; am zis, "Eu am
acele capcane aşezate sus acolo în jurul lui Wathen, sus deasupra de acela." Eu mergeam în fiecare dimineaţă cam la
ora 2 cu un felinar să pun aceste capcane, apoi să ajung înapoi la timp să merg la şcoală. Eu prindeam un iepure; eu
obţineam cincisprezece cenţi din el. Eu cumpăram o cutie de cartuşe din aceia, şi poate asta omoară trei sau patru
iepuri.  Ce noi  nu aveam să facem ceva pogăcele  şi  iepuri-păi,  sos  pentru cină,  eu vindeam pe celălalt,  şi  poate
obţineam suficient să cumpăr ceva pâine, sau ceva mâncare, sau ceva făină cu care să facem sos. Eu nu ştiu dacă voi a
trebuit să trăiţi în felul acesta sau nu. 

259 Eu aşezam fire pentru păstrăv pe râu; mergeam jos, şi luam peştii aceia, şi-i vindeam pentru zece cenţi o livră. Îmi
aşezam firele de păstrăv. Eu nu aveam nici o barcă; eu înotam afară cu un buştean. Intram în râu-şi el era încă rece-îmi
puneam găleata cu momeală aici afară pe buştean şi să-vâsleam şi vâsleam afară în felul acesta, trupul meu gol în râu,
şi întindeam această... Îmi aveam o sfoară pe partea asta, îmi legam peştii. Acei somni bătrâni înţepându-mă în picior
mergând înainte în felul acesta, şi mi-am pus momeala pe... 

260 Dar priviţi, multe nopţi am mers afară în acel râu la ora 11 şi am scuturat fiecare bucată de momeală de pe firul
acela. Dacă eu nu puteam prinde destul în şase zile, eu nu l-am vrut pe acela să vină în a şaptea. Eu am stat acolo în
ploaie. 

261 Într-o noapte eu doar încă mă pot vedea stând, proptindumă de... Eu eram un păcătos; dar eu stăteam, rezemându-
mă de stâlp în felul acesta, la uşă. O, ploaia turna în jos, destul de aproape de ora 11. Am zis, "Eu voi întârzia în seara
aceasta, însă eu mă duc şi salt fiecare din capcanele acelea. Eu nu îl voi prinde în ziua Sabatului." Am zis, "Eu nu-eu
nu voi aşeza acele capcane." Dumnezeu a onorat asta. 

262  Îmi amintesc timpul când eu întotdeauna am vrut, eu întotdeauna, toată viaţa mea am vrut să fiu un vânător.
Bunicul meu era. Voi ştiţi, bunica mea a venit de pe rezervaţie; ea primea o pensie. Mie doar îmi place afară. 

263 Şi îmi amintesc când întotdeauna am vrut... Eu-eu doar am vrut toată viaţa mea... Mă gândeam că dacă aş putea să
obţin vreodată destui bani până am putut să posed o puşcă .30- 30... Dacă eu o puteam face vreodată, atunci eu mi-aş
lua o grămadă de capcane. M-aş duce la munţi; eu aş lăsa restul lumii să treacă. Mă gândeam, "Poate cândva dacă îmi
voi lua .22 a mea şi practic să fiu un bun trăgător, vreun vânător cândva ar vrea ca eu să merg cu el. Dacă eu ajung să
fiu un trăgător destul de bun, el mă va lăsa să merg împreună pentru protecţia lui; eu voi ajunge să merg la vânătoare."
Mă uit,  atârnând pe pereţii  mei,  şi  cele  mai  bune puşti  pe  care  le  pot  cumpăra banii  atârnă acolo,  încât  eu pot
împrumuta la oameni puşti să meargă la vânătoare. 

264  El mă lasă să merg în munţi şi să predic, şi unii din cei mai buni ghizi care există în lume mă iau la vânătoare,
gratuit. "Har uimitor, ce dulce-i sunetul." 

265 Când eu... Chiar azi dimineaţă, un vânător de căprioare bătrân aici pe undeva cu un Remington .35-eu nu am avut
într-adevăr nevoie de puşcă-dar el şi-a pus braţul în jurul meu, şi a spus că el devine prea bătrân să vâneze, "Eu vreau
să-ţi dau puşca mea." M-am gândit la aceea când eram un băieţaş, cum, dacă mă gândeam vreodată ca eu să posed o
puşcă ca aceea, oh, Doamne, ce ar fi fost aceasta. Şi acum, doar mă gândesc, atârnând acolo pe peretele meu, puşti
minunate, locuri să merg la vânătoare. 

266 Îmi amintesc mergând afară, iar băieţii cumpărau con de îngheţată. Şi uneori careva din ei avea cinci cenţi în plus
şi ei îmi cumpărau mie unul. Doamne, eu nu le puteam cumpăra unul înapoi. Mă gândeam, "Dacă eu..." 

267 Şi ei uneori obişnuiau să cumpere aceste vechi, ceea ce noi numim "rnudlark hamburger." Nu ştiu dacă voi toţi vă
amintiţi sau nu, dar unii dintre voi din timpuri vechi... Tu îl cumpărai pentru cinci cenţi, cu o mulţime de ceapă prăjită
cu el. O, mie îmi plac lucrurile acelea. Ca mic copilaş noi nu aveam... Doar pâine de mălai şi melasă-voi ştiţi cum
este-să mâncăm. 

268 Acum, cineva îmi cumpăra unul din acele hamburgers, şi băiete, eu îmi lingeam degetele unde l-am ţinut. Acesta
eraacesta  era-un  gust  aşa  de  bun.  Şi  mă  gândeam,  "Băiete,  omul  acela,  dacă  aş  putea  numai  să-i  cumpăr  un
hamburger." Şi acum, eu pot să cumpăr pentru o biserică cina lor. 

269 Îmi amintesc toate lucrurile acelea, şi de unde a venit aceasta? Harul lui Dumnezeu, nimic ce eu am făcut. 
270  Îmi amintesc mergând în jos pe stradă aici şi am vorbit cu cineva. Tatăl meu-voi toţi ştiţi aceasta-el a băut; el a

făcut whiskey. Şi aceea-nimeni nu a avut nimic de-a face cu mine. Eu mergeam în jos pe stradă şi încercam să vorbesc
cu oamenii; eu încă întâlnesc pe acei oameni astăzi. Încerc să vorbesc cu cineva, dacă nu era nimeni altcineva cu care
să vorbească, ei stăteau, "Da, ah, ha." Vedeţi? Eu eram un Branham. 

271 Deci, eu mă simţeam foarte rău, şi mă întorceam în jur, şi plecam. M-am gândit, "Eu nu sunt vinovat de asta. Eu
nu am făcut ce a făcut tăticul meu. Eu nu am băut în viaţa mea. De ce trebuie eu să suport asta?" Şi eu îi spuneam
soţiei aici nu de mult, "Eu aproape că trebuie să stau afară din oraş." Dumnezeu a fost aşa de bun cu mine. 

272  M-am gândit acolo unde el i-a spus lui Natan şezând acolo odată. Natan... David a spus, "Este drept ca eu să
locuiesc într-o casă de cedru iar casa Dumnezeului meu sub un cort acoperit acolo afară." El... 



Natan, profetul, a zis, "David, fă tot ce este în inima ta, pentru că Dumnezeu este cu tine." Profetul a făcut o greşeală,
nu cu voia. 

Noaptea aceea Domnul a venit la profet, a zis, "Du-te spune-i slujitorului meu David, 'Eu l-am luat de la stâna de oi,
mânând acele câteva oi acolo; şi Eu i-am dat un nume ca oamenii mari care sunt pe pământ. (Nu a spus că El i-a dat
cel mai mare nume, El doar i-a dat un nume ca oamenii mari care erau pe pământ.) Eu am făcut toate aceste lucruri
pentru tine, David. Eu i-am tăiat pe duşmanii tăi oriunde ai mers tu. Eu am fost alături de tine. Eu niciodată nu te-am
lăsat, şi Eu nu te voi lăsa. Însă Eu nu te pot lăsa să zideşti cetatea."' 

273 Eu m-am gândit la asta, despre un loc acum unde Dumnezeu m-a ajutat şi m-a lăsat să cunosc oameni mari, m-a
lăsat să merg în jurul lumii. Şi oameni din toată lumea cheamă să vin să mă rog pentru ei, şi oameni bolnavi, şi-vrând
câteva minute cu tine, unde doar cu câţiva ani în urmă nici măcar nu şi-ar fi întors-ei să-şi întoarcă capul să mă vadă
pe stradă. Iar acum, oamenii de afaceri prosperă prin oamenii pe care eu îi aduc în oraş şi îi am aici, prin plăţile lor de
hrană şi motelul lor, şi lucruri ca acelea, au-mergând la moteluri şi în jurul oraşului şi lucruri ca acelea. 

274 Oameni care... Oamenii nu m-au iubit deloc; nimeni nu a avut vreun folos de mine. Iar acum, prin ajutorul lui
Dumnezeu, eu cred că eu îndrum Mireasa lui Isus Cristos. Oh. "Har uimitor, Ce dulce-i sunetul." 

275 De unde a venit aceasta? Educaţia mea? Eu nu am nici una. De unde a venit aceasta? Personalitatea mea? Eu nu
am nici una. A venit aceasta de la cunoştinţa mea de teologie? Eu nu cunosc nici una. La ce a ajuns aceasta? Harul lui
Dumnezeu care m-a mântuit. 

Este harul ce mi-a învăţat inima să se teamă, 
Este harul care mi-a uşurat temerile; 
Ce fericit acel har a apărut, 
Ceasul în care mai întâi am crezut. 

Prin multe pericole, trudiri, şi curse, 
Deja am trecut; 
Este harul ce m-a adus în siguranţă până acum, 
Este harul ce mă va duce acasă. 

Şi când noi am fost acolo în acea Cetate zece mii de ani, 
Care-i mai strălucitoare decât soarele; 
Noi nu vom avea timp mai puţin să-I cântăm lauda, 
Decât când noi am început mai întâi. 

O, cum îl iubesc eu pe Isus, acel nume frumos care m-a salvat când am fost un-un păcătos, care m-a vindecat când
am fost bolnav, care îmi dă promisiunea unei case în acea Cetate. Eu am o casă în acea Stâncă. Nimic altceva nu
contează acum decât să strâng toţi copiii lui Dumnezeu laolaltă şi să zicem, "Să mergem." Ceasul, miezul nopţii bate;
este mai târziu decât ne gândim. Să ne rugăm. 

276 Doamne Isuse, încheierea unei zile desăvârşite... Aşa cum noi am sta pe vârful muntelui şi am privi soarele, când
fâşiile roşii vin sus peste munţii mari apuseni acolo, când marele ochi s-a închis, păsările încep să-şi croiască drumul
spre cuib, se face noapte. Noi am văzut o altă mare zi Spirituală când Duhul Sfânt ne-a ajutat să răspundem la aceste
întrebări. Acum, noi mergem la cuiburile noastre, Doamne. Ai grijă de noi; să nu laşi să ne lovească nimic, Doamne.
Păzeşte-ne de şerpii şi răul nopţii. Fie ca Dumnezeu să fie aproape de noi tot timpul, să ne protejeze şi să ne ajute. 

277 Mă rog, Tată ceresc, ca Tu să binecuvântezi pe fiecare care a fost în adunare, pe acei care nu au putut să fie, pe
toţi care aud benzile. Fie ca întrebările să nu fie prea tari. Şi dacă eu am făcut o greşeală, Doamne, Tu îmi cunoşti
inima; eu nu am făcut-o intenţionat.  Mă rog, Dumnezeule, că dacă există ceva greşit, ca Tu să nu laşi niciodată,
niciodată să meargă înainte; fie ca banda să se oprească. Să nu mă laşi să amăgesc pe nimeni, Doamne. Lasă-mă să fiu
slujitorul Tău devotat, pentru că asta-i toată dorinţa inimii mele. Dacă eu trăiesc sau mor, dacă eu zăbovesc sau merg
înainte, dacă eu dorm sau dacă sunt treaz când El vine, aceasta nu contează pentru mine, Tată, voia Ta să se facă.
"Căci eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte, şi că în zilele din urmă El va sta pe acest pământ. Şi deşi după ce
viermii pielii au nimicit acest trup, totuşi în trupul meu eu voi vedea pe Dumnezeu." Acela era profetul Iov când el a
văzut venirea Domnului. 

278 Şi, Doamne, astăzi ca slujitori ai Tăi, noi privim înainte şi vedem venirea Ta. Deci aceasta nu contează pentru noi,
Doamne, când, cum, unde. Noi vrem numai să Te mulţumim. Noi suntem în mâinile Tale. Păstrează-ne, Doamne,
până când soarele este sus. Îngăduie aceasta, şi atunci noi toţi vom mărşălui sus spre Sion unde-i acea Cetate unde
Mielul este Lumina. 

279  Scumpii mei copii de aici, Doamne, pe care eu Ţi i-am născut prin legăturile Bibliei, ei sunt roada din acest
Cuvânt. 

Ei mă iubesc, şi eu îi iubesc pe ei. Şi eu ştiu că Tu ne iubeşti pe toţi. Ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu aşa să ne
împregnezi cu Cuvântul Tău ca noi să-l putem vedea numai pe El. Îngăduie aceasta, Doamne. Fie ca noi să fim aşa de
plini de Cuvântul Lui încât Duhul să ne poată folosi oriunde la orice loc să manifeste orice Cuvânt pe care El l-a
promis. Îngăduie aceasta pentru noi toţi. Aici asupra acestei audienţe aici aceste... 



28° Fratele meu Jackson se reîntoarce acum, jos de tot în Africa de Sud. Mergi cu el şi soţia lui; fii cu ei, Doamne.
Călăuzeşte-i în călătoria lor. 

281  Aici  este  Fratele  Lee  Vayle  scriind,  notând  jos  fiecare  cuvânt  pe  care-l  spun,  încercând să  facă  cartea.  O,
Dumnezeule, ajută pe Fratele Vayle şi pe Sora Vayle. 

282 Aici sunt aceşti fraţi de jos în-în Arkansas, şi-şi fraţii Martin, şi-şi-toţi dintre ceilalţi fraţi. Mă rog ca Tu să fii cu
fiecare dintre ei. 

283 Fii cu Fratele Neville, Fratele Capps, Fratele Ruddell, Fratele Jackson, cu toţi. O, Dumnezeule, acolo sunt aşa de
mulţi. Ei au venit din Georgia, din Alabama, şi de-a lungul statului şi din jurul lumii. Ne gândim la cântarea: 

O, ei vin de la Est şi Vest; 
Ei vin din ţările îndepărtate; 
Să sărbătorească cu Regele nostru, 
Să prânzească ca oaspeţi ai Lui, (El i-a invitat să ia parte din El.) 
Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini. 
Privind faţa Lui aureolată, 
Aprinsă cu iubire divină; 
Binecuvântaţi părtaşi ai harului Său, 
Ca nestemate în coroana Lui să strălucească. 

284 O, Dumnezeule, fie ca noi să strălucim astfel ca nestemate în coroana A Lui, ca alţii să poată vedea şi să tânjească
să-L slujească. Îngăduie aceasta, Doamne. Păzeşte-i de-a lungul drumului. Binecuvântează pe fiecare. 

285 Şi Tată, la timpul tău hotărât... Eu sunt slujitorul Tău. Dacă Tu vrei ca eu să continui această săptămână următoare
sau să iau acele interviuri, descoperă-mi, Doamne, şi fă-mi de cunoscut între acum şi miercuri astfel ca noi să putem
înţelege. Îngăduie aceasta, Tată, astfel ca oamenii să poată veni. Şi eu mă rog pentru această binecuvântare ca Tu să ne
ajuţi şi-şi să te întâlneşti din nou cu noi aici la timpul nostru de întâlnire următor. 

286  Fii cu Fratele Neville şi aceşti bărbaţi care aduc Cuvântul jos de tot în Texas, şi afară în Arkansas, şi locuri
diferite; doar fii cu ei, Tată. Fratele Pearry Green şi tot grupul de acolo, şi-doar fii cu ei toţi, Doamne; ei sunt copilaşii
Tăi. Pretutindeni în jurul lumii ei aşteaptă după venirea Ta. Ajutăne, Tată noi ne rugăm, aşa cum ne predăm Ţie. În
Numele lui Isus foloseşte-ne. Amin. 

287  Îmi place cântarea aceea, Ei Vin De La Est şi Vest. Câţi îl cunoaşteţi? Eu nu ştiu cum îl ştiu, însă eu cred că eu
cunosc un verset. Tu ai putea să-l prinzi, Soră. Eu nu ştiu dacă ei îl pot obţine. 

O, ei vin de la Est şi Vest; 
Ei vin din ţara îndepărtată, 
Să sărbătorească cu Regele nostru, 
Să prânzească ca oaspeţi ai Lui, 
Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini. 
O, privind faţa Lui aureolată. 
Aprinsă cu iubire divină; 
Binecuvântaţi părtaşi ai harului Său, 
Ca nestemate în coroana Lui să strălucească. 

O, Isus vine curând; 
Încercările noastre atunci se vor sfârşi. 
O, ce ar fi dacă Domnul nostru ar veni în acest moment 
Pentru acei care sunt eliberaţi de păcat. 
O, v-ar aduce atunci bucurie, 
Sau tristeţe şi adâncă disperare? 
Când Domnul în Slavă vine, 
Noi Îl vom întâlni sus în văzduh. (Vă place asta? Să o încercăm din nou.) 

O, ei vor veni de la Est şi Vest; 
O, ei vin din ţara îndepărtată, 
Să sărbătorească cu Regele nostru, 
Să prânzească ca oaspeţi ai Lui, 
Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini. 
Privind faţa Lui aureolată, 
Aprinsă cu iubire divină; 
O, binecuvântaţi părtaşi ai harului Său, 
Ca nestemate în coroana Lui să strălucească. 

O, Isus vine în curând; 
Încercările noastre se vor sfârşi atunci. 
O, ce ar fi dacă Domnul nostru ar veni în acest moment 



Pentru acei ce sunt eliberaţi de păcat. 
O, v-ar aduce atunci bucurie, 
Sau tristeţe şi adâncă disperare? 
Când Domnul nostru vine în Slavă, 
Noi Îl vom întâlni sus în văzduh. (Câţi vor să-L întâlnească sus acolo? O, Doamne!) 
O, Isus vine în curând; (Doar închideţi-vă ochii şi imaginaţi-vă că auziţi trâmbiţa sunând.) 
Necazurile noastre atunci se vor sfârşi. 
O, ce ar fi dacă Domnul nostru ar veni în acest moment 
Pentru acei care sunt eliberaţi de păcat. 
O, v-ar aduce atunci bucurie, 
Sau întristare şi adâncă disperare? 
Când Domnul nostru vine în Slavă, 
Noi Îl vom întâlni sus în văzduh. (Vă place asta?) 

288  Pat, fii curajos! Se va crăpa de ziuă pentru tine într-una din aceste dimineţi. Eu nu ştiu întocmai unde a mers
aceasta, însă a arătat bine. Amin! Tu ai un timp îndelungat, frate, aceasta va veni înapoi. Şi ca pâinea pe apă se va
reîntoarce la tine într-o zi. Asta-i adevărat. În regulă. 

O, voi Îl iubiţi? 

Credinţa mea priveşte sus la Tine, 
Tu Miel al Calvarului, 
O, Salvator divin! 
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog, 
Ia-mi la o parte toate păcatele, 
Nici să nu mă laşi vreodată să rătăcesc departe de Tine. 

În timp ce eu calc în labirintul întunecat al vieţii, 
Şi întristările în jurul meu se împrăştie, 
Fii Tu Călăuza mea, 
Porunceşte întunericului să se schimbe în ziuă, 
Şterge la o parte temerile întristării, 
O, lasă-mă ca din ziua aceasta să fiu cu totul al Tău! (Nu vă place asta?) 

Credinţa mea priveşte sus la Tine, 
Tu Miel al Calvarului, 
O, Salvator divin! 
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog, 
Ia-mi toate păcatele la o parte; 
Nici să nu mă laşi vreodată să rătăcesc departe de Tine. 

Binecuvântată fie legătura care leagă (O, Doamne!) 
Inimile noastre în iubire Creştină; 
Părtăşia de gândire asemănătoare 
Este ca cea de sus. 
Înaintea tronului Tatălui nostru 
Ne turnăm rugăciunea noastră arzătoare; 
Temerile noastre, speranţele noastre, ţelurile noastre sunt una, 
Mângâierile noastre şi grijile noastre. 

Dar când noi ne despărţim, 
Aceasta ne dă durere lăuntrică; 
Dar noi încă vom fi uniţi în inimă, 
Şi sperăm să ne întâlnim din nou. 

289 Soră Wilson, tu îţi aminteşti cam cu treizeci şi trei sau treizeci şi cinci de ani în urmă într-o mică adunare de casă
noi ne ţineam mâinile unul la altul? Am ştiut că îţi aminteşti asta. O, să ne întindem dincolo acum şi să luăm pe cineva
de mână. 

Binecuvântată fie legătura care leagă 
Inimile noastre în iubire Creştină; 
Părtăşia de gând asemănător 
Este ca cea de sus. 

Înaintea tronului Tatălui nostru 
Ne turnăm rugăciunea noastră arzătoare; 
Temerile noastre, speranţele noastre, ţelurile noastre sunt una, 
Mângâierile noastre şi grijile noastre. 



Când noi ne despărţim, 
Aceasta ne dă durere lăuntrică; 
Dar noi încă vom fi uniţi în inimă, 
Şi sperăm să ne întâlnim din nou. 

Vă iubiţi unul pe altul? Copilaşilor, iubiţi-vă unul pe altul. 

Până ne-ntâlnim, până ne-ntâlnim, 
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; 
Până ne-ntâlnim, până ne-ntâlnim, 
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou. 

290  Voi Îl iubiţi? Nu este El minunat? Vă iubiţi unul pe altul? Întindeţi-vă în jur, spuneţi ceva unul la altul. Ziceţi,
"Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate. Să te binecuvânteze, Soră." 

291  Ei ascultă la noi în seara aceasta dincolo de râu acolo, Soră Wilson. Eu îl pot vedea pe bătrânul Frate Seward
umblând pe duşumea, bătând din palme. L-am văzut pe fratele nostru înapoi acolo cu barbă pe faţa lui ridicându-şi
mâinile,  lăudând  pe  Dumnezeu;  m-am  gândit  la  Fratele  Ryan,  cum  obişnuia  el  să  şadă  chiar  acolo  în  vechiul
tabernacol cu barba lui lungă ca aceasta. El ascultă în seara aceasta dincolo de portalurile Gloriei, un scump bătrân
sfânt. Nu este El minunat? 

Ia Numele lui Isus cu tine, 
Copil al întristării şi al jalei; 
Acesta îţi v-a da bucurie şi mângâiere, 
O, ia-l oriunde te duci. 

Nume Preţios, O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului, 
Nume Preţios, O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului. 

Acum, tu ia Numele lui Isus cu tine. (Pentru ce?) 
Ca un scut de orice cursă. (Ce se întâmplă?) 
Când ispitele în juru-ţi se adună, 
Şopteşte acel nume sfânt în rugăciune. 

Nume Preţios, O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului; 
Nume Preţios, O ce dulce! 
Speranţa pământului şi bucuria Cerului. 

[Fratele Branham vorbeşte cu cineva în adunare – Ed.] 
292  Pentru interviuri: Billy a spus să verificaţi cu el între acum şi miercuri pentru interviuri sau de miercuri înainte

până sâmbătă pentru interviurile care vin, fie că... Dacă noi nu avem adunările după miercuri, verificaţi cu el, voi care
aveţi interviuri. Unii din voi, el nu ştie cum să ajungă la voi. Astfel el va... Toţi care vor interviurile acum, verificaţi cu
Billy. 

293 Voi Îl iubiţi? În regulă. Acum, până ne întâlnim, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noi vrem să ne plecăm capetele;
şi eu am să-l întreb pe prietenul meu, loial bun, care merge dincolo de mare acum, spre jos de tot în Africa, unde am
misionat odată acolo în Numele Domnului, Fratele Sidney Jackson, el şi soţia lui... Noi suntem foarte fericiţi să-i
avem cu noi pentru aceste ultime câteva servicii. Cum l-a binecuvântat Dumnezeu. Şi eu am să-i cer Fratelui Sidney
Jackson dacă el va elibera această audienţă în rugăciune. Frate Jackson, dacă tu vrei. 


