CARTEA VIEȚII
MIELULUI

Bună dimineața, prieteni. Într-un fel a fost o surpriză pentru mine
să fiu aici, astăzi. Nu m-am așteptat să fiu aici. Eu urma să fiu jos în
Kentucky. Și un foarte scump prieten de-al meu foarte bolnav, fratele
nostru Lyle McSpaddin. (Loc gol pe bandă)...într-o stare pe moarte în spital.
Doamna Fergerson care obișnuia să vină aici, fiul ei pe moarte de
asemenea, în spital. Și așa că nu m-am dus și doar am rămas de dragul
lor.
2
Și apoi domnul Matheny din biserica penticostală din New
Albany, de pe strada Silver, chiar alături de... Este între...Este pe Oak și
Silver, cred. Și el...Trebuia să vorbesc pentru el în seara asta și i-am
spus...Am anulat-o, miercurea trecută și i-am spus că voi aștepta până
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mă întorc din Indianapolis. Și apoi, așa cum am alergat la spital ieri,
să-l văd pe fratele Lyle, păi, eu l-am întâlnit. Și el a spus: „Ei bine, văd
că n-ați plecat.”
Și eu am spus: „Nu.”
El a spus: „Ei bine, haide, vorbește oricum.”
3
Astfel, eu cred, cu voia Domnului, voi fi jos acolo deseară să
vorbesc pentru fratele Matheny. Și, da, i-am spus, că atunci când
mergem acolo, eu voi avea un serviciu de vindecare pentru el. Și mie de
obicei îmi place să postesc cam trei zile înainte de serviciul de vindecare.
Așa că i-am spus lui că voi vorbi și dacă va fi cineva acolo, noi ne vom
ruga pentru ei, oricum, doar---linia de rugăciune obișnuită.
4
Acum, noi mai avem încă o săptămână, o săptămână de lunea
viitoare, acum până ce serviciile încep la Cadle Tabernacol în
Indianapolis. Și noi ne încredem că Domnul ne va binecuvânta acolo,
într-o adunare foarte minunată. Ca un copil, cu așteptările de Crăciun,
eu aștept după acel serviciu. Eu...
5
Voi... este doar ceva referitor la a-l sluji pe Domnul, noi ajungem
atât de obosiți uneori, încât se pare ca și cum nu putem merge deloc mai
departe. Și apoi, când te odihnești, doar o zi sau două, este ceva care
te atinge și---și tu doar trebuie să mergi din nou. Astfel, astăzi, noi
suntem aici pentru un singur scop, acela este să-L slujim pe Domnul.
6
Și chiar înainte ca noi să avem rugăciune și citirea Cuvântului,
vreau să-i cer scuze, public, fratelui Neville. Eu...Ieri, eu am rămas acasă
jos în Kentucky, ieri, intenționat, ca să predic pentru el la o transmisiune
radio. Sâmbăta următoare și cu voia lui Dumnezeu și cu voia fratelui
Neville, vreau să vorbesc la transmisiunea radio de dimineață, sâmbăta
următoare pentru fratele Neville.
7
Și astfel, el a fost așa de binevoitor să mă ierte, cu ușurință. El a
spus... Eu cred că am profitat de el și el este unul din acele persoane
care pot... Eu îi pot răspunde cu același compliment înapoi și...
„Așteptând după cineva.” Și ceea ce m-a neliniștit a fost devreme în acea
dimineață când ei m-au chemat la fratele Lyle și la aceia și New Albany.
Și eu...Era cam ora nouă fără zece minute și eu am spus: „O, trebuia să
fiu la acea transmisiune radio în zece minute.” Și iată-mă, eu aici în
Jeffersonville, el jos acolo așteptându-mă. Astfel eu...
8
Fratele Wood l-a sunat ieri și eu m-am gândit că-l voi lăsa pe
fratele Wood să ceară scuze în locul meu, mai întâi, voi știți. Așa că el

3
doar m-a penalizat pentru asta făcându-mă să vorbesc în această
dimineață, ca să vin jos. Așa că iată-ne! Și astfel el...noi suntem...
9
Noi ne încredem că---că Dumnezeu va---va fi în serviciile
noastre. Eu nu am programat nimic; nici măcar nu știu de unde să încep
în scriptură; doar mi-am luat biblia cu câteva momente în urmă și am
alergat jos. Trebuia să iau biblia mea Collins, pentru că ea are scrisul un
pic mai mare.
Vai! Eu am trecut de patruzeci, știți. Astfel când tu ajungi la
10
patruzeci de ani, orice este aproape de tine, tu nu vezi cum obișnuiai,
voi știți. Câți știți că aceea este adevărat? Da. Da, domnule.
11
Aici nu demult, m-am gândit: „Ascultă, este ceva greșit cu mine,
eu nu pot purta ochelari verzi sau ochelari maronii.” Eu niciodată n-am
putut; mă îmbolnăvește la stomac. Astfel că am spus: „Este ceva greșit.”
L-am sunat pe doctor Adair și am spus: „Doctore, ce culoare...Ai putea
să-mi examinezi ochii, să-mi spui ce culoare trebuie să aibă ochelarii
mei?”
12
El a spus: „Eu, aș putea să-ți spun ceva.” A spus: „Îți voi spune.
Te voi trimite la Louisville, la ceva specialist acolo, pentru asta.”
13
„Ei bine,” am spus, „Nu vreau niciun control la ochi.” Am spus:
„Eu am ochi buni. Eu pot sta și să văd un fir de păr care este pe podea.”
14
El a spus: „Dar mai bine să-ți facă o examinare oricum și el îți va
spune ce culoare trebuie să ai.”
15
Astfel că m-am dus direct acolo. Și am ajuns să aflu, el era un
frate creștin, vrea să meargă înapoi în Africa cu mine și să facă niște
operații. A spus: „Acum, acei băștinași sunt foarte neobișnuiți, înțelegi.”
A spus: „Ei nu vor lăsa niciun cuțit să taie în ei. Dar ei te iubesc. Și eu
vreau să dau șase luni de serviciu gratuit, de a opera cataracte și lucruri
asemănătoare, pentru băștinași.” Și el a spus: „Când te duci acolo,” a
spus, „eu aș vrea să dau șase luni din viața mea pentru serviciul
Domnului.”
Am spus: „Doctore, crezi tu în vindecare divină?” A spus:
„Fiecare cuvânt din ea.”
16
Și el mi-a dat o mărturie, despre o dată când...El era un specialist
pentru gât și ochi. El a spus că l-au sunat. Un copilaș a înghițit unul din
acele fluiere și-l avea prins în gâtul lui. A spus: „M-am dus acolo și
băiețelul doar era pe ducă. Ei au fugit la spital. Nu era nimic ce puteai
face.” A spus: „Eu n-am știut ce să fac,” a spus, „Eu doar, am pășit afară
din cameră și am spus: `Scumpule Tată ceresc, ajută-mă să știu în vreun
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fel ce să fac pentru acel biet copilaș. E pe moarte. Și eu nu pot lua nimic
pe-acolo ca să-l scot și eu nu știu ce să fac.`” Și a spus: „Copilașul a
făcut, `Îh!` Și fluierul a zburat pe podea. Așa că, ” a spus, „cum aș putea
să mă abțin să nu cred?” Rugăciunea schimbă lucrurile. Asta-i adevărat.
Așa că, el mi-a spus. Noi am stat acolo și am vorbit un pic.
17
Și el avea acea cameră mică, întunecată, el a avut acel lucru mic
să vină pe-acolo și eu am văzut o luminiță roșie. El a spus: „Poți citi
aceea?”
18
Am înțeles că aceea a spus douăzeci-douăzeci. Am spus: „Da,
domnule.” Eu am putut citi oricum, douăzeci-douăzeci. Apoi el a pus
cincisprezece-cincisprezece, eu am putut citi. Și zece-zece, eu am putut
citi.
19
A spus: „Ei bine, nu este prea rău cu ochii tăi.” Și apoi el a pus
un telescop mic aici, cu un... A spus: „Citește-mi aceea.” Și eu am fost
atent, am putut citi aceea bine. El a continuat să meargă mai aproape,
mai aproape. Și eu am început să încetinesc citirea. Și când el a ajuns
la cam așa, m-am oprit. El a spus: „Eu îți voi spune, înainte ca să te
întreb. Tu ai trecut de patruzeci.”
Am spus: „Da. Corect.” Am spus: „Eu am patruzeci și cinci de
ani.”
20
Și el a spus---el a spus: „Ei bine, când un om trece de patruzeci...”
A spus: „Eu nu văd cum ai trecut cu aceea așa de mult.” A spus: „Așa
cum părul tău încărunțește, pielea ta se ridează, părul crește în urechi și
așa mai departe.” Domnul Egan vă poate spune aceea ca un frizer.
„Când treci de patruzeci de ani,” a spus, „globii tăi oculari se fac plați și
nu se vor dilata.” A spus: „Acum eu îți voi spune cum să faci. Ei bine
acum, închide-ți ochii pe jumătate, foarte aproape împreună și citește
aceea.”
21
Ei bine, frate, am putut citi dacă era așa de aproape pentru mine,
ochii închiși pe jumătate. Mi-am pus mâinile astfel și am făcut ca un mic
telescop, tu ai putea citi aceea. Nu este nimic în neregulă cu ochii tăi.
Este doar natura, vârsta de patruzeci de ani, oamenii trebuie să poarte
ochelari de citit.
22
Și astfel el a vrut să-mi facă niște ochelari. Și, ei bine, el a făcut.
Dar mie---mie niciodată nu mi-au plăcut acele lucruri, voi înțelegeți. Și
eu niciodată nu mă gândesc deloc la ei și citesc uneori. Și... dar, eu
tocmai mi-am luat o biblie Collins, care are scrisul un---un pic mai mare.
Și m-am gândit: „Ei bine, eu doar nu mă pot obișnui să-i port, înțelegeți.

5
Și tu nu---tu nu te uiți...Dacă m-aș uita departe, afară astfel, tu nu poți
vedea nimic. Dar tu privești jos aproape, atunci ți-l aduc mai aproape.
23
A spus: „Acum, începe să citești astfel,” a spus. „Primul lucru pe
care-l știi, tu continui să îndepărtezi mâna înapoi. Așa de departe, brațul
tău nu este suficient de lung, așa ca tu să ajungi la asta.” Așa că, acela
este---acela este felul în care este asta.
Și astfel, acum, Domnul să vă binecuvânteze.
24
Acum, eu vreau să vă întreb ceva în această dimineață, înainte
ca să începem lecția de Școală Duminicală. Ce---ce este valoarea?
M-am gândit la asta. Dacă aș avea suficient glas, aș predica despre acel
subiect. Dar, gâtul meu este afectat și eu am această adunare care vine
aici, în New Albany, în seara asta. Și apoi, de asemenea, eu
am...Campaniile încep. Eu doar vreau să învăț un pic, în această
dimineață, din ceva scriptură. Dar, ce este valoarea?
25
Mama mea, eu nu cred că ea este aici. N-o văd nicăieri. Este?
Da, mamă, tu te faci mai mică. Deci, am întrebat-o ieri. Eu am
întrebat-o subiectul, din cauză că eu studiam despre el. Ați avut vreodată
asta în mintea voastră, doar să începeți să studiați? Frate Weber, tu ai
făcut asta de multe ori și doar începi să studiezi.
26
Ce este valoarea? Și am început să mă gândesc. Am spus: „Știi,
dacă aș avea o sută de milioane de dolari stând aici grămadă și aș avea
un buton mic aici. Dacă aș apăsa acest buton, aș pierde cei o sută de
milioane de dolari ai mei, dacă puteam să vorbesc cu tatăl meu în vârstă
care este dus, cam o oră, să fie ființă muritoare iarăși. Ce aș face eu?”
Fără nicio ezitare aș apăsa butonul. Aș da o sută de milioane de dolari
în această dimineață, să-l așez pe tatăl meu în acest scaun, în timp ce
învăț această lecție. Așa că, ce valorează banii? Cu cât mai mult
valorează un suflet decât banii? Vedeți?
27
Acum, mamă, îți amintești când eu aveam acel mic vechi Ford
model T, micul model vechi `26? Cum lustruiam acel lucru! Eu eram doar
un copil, cam de șaisprezece, șaptesprezece ani. Eu eram un păcătos
atunci. Și câteodată... Lucram cu domnul Genther în trecut acolo. Și eu...
Duminica după masa... duminica dimineața mergeam și ascuțeam toate
burghiele și lucrurile pentru compresorul de aer și le curățam. Duminica
după masă, eu lustruiam acel mic Ford vechi până când se părea că
aproape se ducea vopseaua de pe el. Cum ar fi dacă aș încerca să
găsesc o piesă din acel Ford? Cum ar fi dacă aș încerca să găsesc unul
din acele burghie din acel compresor de aer? În același timp eu puteam
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să câștig suflete, dar eu lustruiam Fordul meu. Mă întreb ce mai
valorează acele lucruri.
Lucram duminicile dimineața sus acolo, tot așa de mult cât mă
lăsau. Am apreciat aceea pentru că aveam datorii. Și eu... Dar unde--unde m-a dus asta? Ce-am câștigat cu asta?
29
Frate Ledford, cum ar fi dacă cineva ar veni la tine și la mine și
la fratele Neville, în această dimineață, noi toți, trei dintre noi, mai
degrabă și ar spune: „Slujitorilor, eu vă voi da fiecăruia un milion de
dolari.” Cineva avea... ar putea face asta.
30
Și eu aș spune: „Acum, frate Ledford, frate Neville eu vă spun ce
să facem. Haideți să mergem afară și să găsim toți oamenii săraci câți
putem. Haideți să facem fiecare cămin mic fericit prin a cumpăra
micuților niște haine și să achităm creditul sau să cumpărăm acest loc
mic. Noi niciodată n-am rata aceea. Un milion de dolari de fiecare, păi,
dobânda după ei, am putea să ne îngrijim cât de mult am putea face cu
aceia; să-i punem în ceva investiție bună sau ceva. Și atunci, ce vom
face noi? Aceea ar fi bine, ca să nu lăsăm pe nimeni să știe nimic despre
asta. Inimile noastre s-ar simți satisfăcute.
31
Dar acum, în o sută de ani de astăzi, fraților ar fi nevoie de un
miracol de la Dumnezeu, dacă noi suntem încă în viață, o sută de ani de
astăzi, știți aceea. Acum, noi vom fi în eternitate. Ce bine ar face milionul
de dolari sau toată hrănirea săracilor și lucrurile pe care le-am făcut?
Înțelegeți? Nu ar valora foarte mult. Dacă aș avea un miliard, în această
dimineață, ce bine ne-ar face aceea nouă după ce suntem duși?
32
Dar lăsați-mă să vă spun ceva. Noi nu avem acei bani. Voi sunteți
oameni săraci; toți dintre noi suntem. Așa este! Noi, fiind predicatori
trăim din ceea ce dăruiesc oamenii. Dar, frate, în Africa, un băiețaș mic
negru cam așa de înalt sau o prostituată afară pe stradă în Louisville, un
suflet salvat; în Eternitate, când acea stea strălucește dincolo, numele
nostru va fi înfășurat în ea. Iată valoarea ta. Nu este cât de multe ai tu,
nu este cât de multe dorești. Este cât de mult poți face pentru a salva
suflete pentru Isus Cristos. Banii noștri vor trece
33
Eu am lustruit acel mic Ford vechi. Și în această dimineață, stând
sus acolo în garaj este un Cadillac pe care ei mi l-au dat. Dar într-una
din aceste zile, acel Cadillac va fi cum este Fordul, el nu va mai fi. Dar
Dumnezeu va fi tot la fel. Dar dacă câștig un suflet salvat pentru Cristos,
frate, atâta timp cât este o Eternitate, gloria lui Dumnezeu se va odihni
pe acel suflet.

7
Așadar, ce este valoros, totuși? La ce ajută când chinurile sunt
în gâtul tău, când doctorul urmărește pulsul crescând în brațul tău? La
ce bun sunt toți banii și toată popularitatea? Oamenii să te mângâie pe
spate sau să devii o persoană mare, ce bine îți face aceea? Nicio
fărâmă. Acestea dispar și rămân aici pe pământ.
35
Dar un suflet salvat, tu îți vei vedea numele tău înfășurat în el
atâta timp cât steaua dimineții va străluci pe cer. Deci, să salvăm suflete,
fraților. Fiecare, voi casnicelor, nu trebuie să fiți un predicator; faceți ceva
pentru gloria lui Dumnezeu. Amintiți-vă, lucrurile eterne sunt cele care
rămân pentru totdeauna, și aceea este să salvezi suflete. Lăsați ca acela
să fie cel mai împortant lucru din toată munca voastră și toate ideile
voastre și toate motivele voastre.
36
Ieri, stând în așteptare, ținând mâna unei mame, brațul meu în
jurul ei și bărbia ei tremurând.
37
Și băiatul ei zăcând acolo, pe moarte, ea a spus: „Billy, eu---eu
am tânjit și am tânjit ca tu să vii înapoi la tabernacol.”
38
Am spus: „Soră Fergerson, mie---mie mi-ar place să fac aceea.
Ea a spus... Eu am spus: „Ei bine, uite, soră, aici eu aș putea avea,
poate, cincizeci de suflete salvate, într-un an, în tabernacol, aceea ar fi
o recoltă bună pentru un an. Eu pot avea o sută de mii din ele salvate
într-o altă țară. Înțelegi?
39
Când eu pășesc în glorie, eu nu vreau să... Dumnezeu m-a
salvat. El m-a salvat. Aceea este stabilit. Dar ideea este, că atunci când
eu ajung acolo, eu vreau să privesc în jur și să văd stelele strălucind.
Amin. Eu---eu vreau să văd ceva care contează.
40
Dacă eu---dacă eu aș muri și eu aș fi un om mare, un președinte
ca Lincoln sau ceva asemănător ar fi ajuns o mare amintire; dar într-o zi
aceea nu va fi. Dar un singur suflet salvat, în Glorie, numele tău va fi
înfășurat în acela atâta timp cât există o eternitate care se va desfășura.
Ei bine, să ne rugăm acum.
41
Tatăl nostru ceresc, noi venim la Tine atât de umili în această
dimineață. Dumnezeule, sunt bucuros că m-am trezit, cam cu douăzeci
și cinci de ani în urmă, la faptul că---că fericirea nu constă în lucrurile
acestei lumi. Ea constă în lucrurile eterne care ne fac fericiți în sufletul
nostru.
42
Și cât sunt eu de mulțumitor în această dimineață și recunoscător
Ție pentru salvarea Ta și pentru harul Tău, care mi-a permis, Doamne,
să văd în jur de un milion de suflete că îngenunchează la altar. O,
34
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Dumnezeule, în ceva zi glorioasă, când eu trec dincolo, eu sper să-i văd
pe toți strălucind acolo ca stelele. Frații mei de-aici, surorile mele, în
această dimineață, fiecare simte în același fel. Ei au fost o parte din
aceea, Doamne, prin rugăciunile lor și implorările lor și ținându-se de
Dumnezeu; rugându-se, vorbind cu alții și vorbind puternic despre
lucrările lui Dumnezeu.
43
Și noi ne încredem astăzi, Dumnezeule, că dacă ar fi unii aici
înăuntru care nu sunt chiar cum ar trebui să fie sau nu L-au acceptat
încă pe Cristos, așa cum ar fi trebuit s-o facă, îngăduie ca aceasta să fie
ziua în care să fie făcută o decizie nemuritoare, eternă, să Te slujească
pe tine. Acordă asta, Tată.
44
Fie ca fiecare creștin care este aici înăuntru, fie ca inima lor să
ardă înăuntru să meargă afară undeva, la răspântii și la răscruci și să
aducă înăuntru suflete pierdute, nu contează cât de umil este asta, ei să
poată aduce înăuntru un suflet care va aduce înăuntru un milion după
aceea. Noi nu știm ce facem noi. Uneori aceste mame mici se întreabă,
Doamne, dar ele niciodată nu-și dau seama ce mult contează când ele
vorbesc unei persoane tinere, sau cu o persoană în vârstă, sau ceva
despre sufletul lor. Acordă asta, Doamne.
45
Acum intrăm în Cuvânt. Doamne, Tu ești în Cuvânt. Și dă-ne
credință să facem Cuvântul să trăiască și să acționeze, astăzi, în viețile
noastre, în ființele noastre. Căci noi cerem aceasta în Numele Lui și
pentru gloria Lui. Amin.
46
Eu nu sunt sigur dacă a fost Dwight Moody. Cred că el a fost,
pantofarul din Boston, care într-o zi... O femeie, în zilele metodiste
timpurii, ea a vrut să facă ceva pentru Domnul. Așa că, ea spăla rufe și
economisea bani, plătea un dolar și jumătate, cred, să aibă un predicator
bătrân să vină să predice pentru ea. Și ea a închiriat un grajd de închiriat,
pentru un sfert de dolar sau ceva pentru acea seară. A curățit grajdul și
a pus---mica scândură de spălat jos, în loc de altar.
47
Și doar să vă arăt ce simplu este, pentru voi casnicele, acum.
Vedeți? Voi ziceți: „O, frate Branham, dacă eu doar aș putea să predic!”
Tu nu trebuie s-o faci. Tu doar...Tu ești o mărturie. Tu ești o influență:
viața ta.
48
Și ea a obținut ceva broșuri și s-a dus afară la un colț, făcând
publicitate adunării și distribuindu-le. De fiecare dată când cineva îl
primea, ei îl aruncau pe jos. „Holy-roller! Fanatică!” Și mergeau mai
departe. Înțelegeți?

9
Un mic băiat a trecut pe-acolo cu pantalonii zdrențuiți. Bretelele
tatălui său peste umerii lui; părul atârnându-i în jos pe față. A spus:
„Doamnă, ce împărțiți?”
A spus: „O broșură, fiule.” Și i-a înmânat-o, în felulul acela. El a
privit-o, a spus: „Nu știu să citesc.”
A spus: „Ei bine, scrie că va fi o adunare în seara aceasta, aici
sus.” „O”, a spus, „va fi? Vă supărați dacă vin?” A spus: „Vrei? Tu trebuie
să vii, scumpule, dacă poți.” „În regulă, eu voi face asta.”
50
În seara aceea, după toate eforturile ei și slăbită. Bătrânul
predicator credincios a venit, a ajuns la amvon și s-a rugat. A cântat o
cântare, el și doamna și ea s-a așezat ca să-i fie audiență.
51
După un timp, legănându-se în ușă, era acel băiat cu arătare
zdrențăroasă, părul atârnându-i pe față. Știți cine era acela? Dwight
Moody, în acea seară, el a îngenuncheat la altar; a trimis un milion de
suflete pentru Dumnezeu. Vedeți? Voi nu știți ceea ce faceți.
Vorbiți un mic cuvânt pentru Isus,
Mărturisiți, cântați sau rugați-vă,
Și ca pâinea pe apă,
Se va întoarce la voi într-o zi.
52
Așa este! În ordine. Doar amintiți-vă, nu ratați, nu ratați; câștigați
suflete! Orice faceți, câștigați suflete. Eu---eu sunt bucuros să văd
oamenii noștri aici în această dimineață, niciunul în sărăcie, din câte știu
eu; toți purtând haine bune și voi sunteți curați; oameni cu arătare
inteligentă. Eu sunt atât de mulțumitor lui Dumnezeu, să știu că voi
sunteți în acel fel.
53
Eu am venit aici, prieteni, o dată, în timpul crizei economice, când
eu am predicat în salopetă. Și umblai kilometri, aici și cutreierai țara și
nu era suficientă mâncare. Și eu știu. Așa este! Eu îmi amintesc asta.
Dumnezeu ne-a binecuvântat, și noi Îi suntem recunoscători, vedeți.
54
Dar în această dimineață, vedeți, cum arătați diferit în această
dimineață. Eu sunt mulțumitor pentru aceea dar nu lăsați niciodată ca
aceea să vă oprească. Amintiți-vă de unde vine aceea, de sus. Și
câștigați un suflet. Acolo acela va rămâne pe vecie. Și poate, cei mai
mulți dintre voi probabil, aveți un mic cont în bancă pe undeva. Eu sunt
bucuros pentru aceea și fie ca Dumnezeu doar să binecuvânteze din
belșug aceea. Dar nu lăsați ca acela să stea în calea voastră de
câștigare a unui suflet. Corect! Continuați cu sufletele mai întâi.
49
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Acum, mă gândeam că poate...eu l-am întrebat pe fratele Neville,
sau voi nu aveți nicio anumită lecție de școală duminicală, astfel noi doar
vom învăța de oriunde sau de undeva din biblie. Și eu m-am gândit
despre învățătură, în această dimineață, așa cum veneam, înainte ca să
intru în cameră, despre, din cartea Apocalipsei.
56
Atunci mi-am amintit că un program de radio difuza o---o serie
despre Cartea Apocalipsei. Charles Fuller, cred difuza---o carte. Și
fratele Fuller tipizează. Și mie mi-a fost teamă că noi în vreun fel ne vom
suprapune privitor la asta și voi ați auzit ceva despre asta.
57
Astfel, atunci, m-am gândit că vom merge la Cartea Evreilor. Este
o bună...la câți vă place Cartea Evreilor? O, ea este o măreață...Să
mergem la capitolul al 10-lea. Eu cred că este un capitol minunat. Nu
știu dacă am învățat vreodată din el, probabil am învățat aici, parte din
el. De obicei, iau două sau trei versete și apoi aceea o stabilește și noi
am început din biblie.
58
Voi știți, odată, când eu am venit acasă dintr-o vacanță, eu am
fost atât de flămând să mai iau câte o zi, unde eu aș putea stabili la
tabernacol sau undeva aici și doar să am o serie de studii, cum am
obișnuit noi să luăm biblia. Întocmai referitor la o anumită Carte, doar
merg și o piaptăn înainte și înapoi prin scripturi astfel. Aceea așază și
stabilizează credința noastră. De aceea sunt aceste lecții, sunt să
stabilizeze credința noastră.
59
Acum, în capitolul al 10-lea din Evrei. Eu nu știu de ce, doar
stând acolo înăuntru, eu doar am întors la asta. Și noi vrem să citim
de-aici, pentru o mică lecție și s-o învățăm. Dacă ajung jos aici, aflu că
am fost în ea mai înainte, apoi eu voi...noi vom întoarce la altceva sau
poate Domnul ne va conduce la altceva.
60
Acum, nu uitați serviciile din seara asta la tabernacol aici. Fratele
ne va vorbi în seara aceasta. Și dacă aveți niște prieteni prin jur la New
Albany acolo, la a fratelui Matheny. Noi vom vorbi acolo puțin timp
deseară. Și apoi miercuri seara.
61
Și fratele Junior Jackson, i-am auzit „aminul” cu un timp în urmă,
dar nu am fost în stare să-l găsesc. Și el este în clădire. Și la a lui este
joi seara și---și, cred că el are duminică seara. Unde ești, Junior? Eu nu
te pot vedea. O, nu-i de mirare; tu stai în spatele acelui ins mare departe
acolo. A tăi...Ce...Serviciul tău vine...duminică seara, de asemenea,
nu-i așa, Junior? (Fratele Jackson spune: „Așa este.”) Joi și duminică. În regulă.
55
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Și serviciile lui sunt deseară și el este afară pe strada State, în New
Albany. State și ...(„Monroe.”) Monroe.
62
Frate Genther, vezi, este mult timp de când am citit contoarele
sau am făcut ceva servicii. Am uitat toate străzile. Dar este o...Eu încă Îl
iubesc pe același Domn Isus care a fost cu noi atunci, care m-a ajutat în
acele zile.
63
Îi spuneam unui frate cu ceva timp în urmă. Obișnuiam să merg
jos acolo când citeam contoarele și băteam la ușă. Citeam contorul și
îmi scoteam biblia și citeam pentru puțin timp înainte ca doamna să
ajungă la ușă, ceva de felul acela. Și găseam o clădire mică, veche,
goală. Desigur, tu nu le poți afla acum, de unde plecase cineva. Intram
și mergeam în spate într-un șopron și îngenuncheam și mă rugam. Acela
a fost câștigul, acela a fost lucrul care o stabilea acolo, privind la El.
64
Acum, în cartea Evreilor este separarea dintre lege și har. Câți
știți că noi trăim prin har și nu prin lege? Eu cred că scriitorul...Nimeni nu
știe exact. Dar este așa de mult ca Pavel, încât mie îmi place s-o numesc
scrierea lui Pavel. Și el vorbea evreilor.
65
Acum, evanghelia deja a mers la neamuri pentru că iudeii au
respins-O. Și ei s-au dus la neamuri cu evanghelia. Și acum Pavel scria
înapoi evreilor, pentru că mulți din ei au vrut să vină înapoi sub lege să
țină legea și încă să creadă în Cristos.
66
Și știți, aceea există încă astăzi. Există oameni astăzi care
încearcă să țină legea Vechiului Testament și încă să fie creștini, când
una este foarte contrară celeilalte. Dacă tu împlinești o parte din lege, tu
trebuie s-o împlinești toată. „Tu ești dator”, spune biblia, „să împlinești
toată legea”, deci, dacă împlinești o parte din ea. Și apoi, dacă tu ții
legea, ca jertfa, și sabate și obligații și mâncări și spălări și așa mai
departe, sub lege.
67
Dar noi nu suntem sub lege acum. Noi suntem sub har. Și Pavel
încearcă să arate că legea era atunci o umbră. Acum, la început, aici noi
vedem aceea.
Căci legea având o umbră a lucrurilor bune ce
veneau și nu imaginea exactă a lucrurilor, nu poate
niciodată să desăvârșească pe cei ce se apropie de
ea cu acele jertfe pe care ei le-au oferit neîncetat an
după an.
68
O, vai! N-ar face aceea o predică chiar acolo? Vedeți? Vedeți?
Acum, legea fost o umbră a lucrurilor care veneau.
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Să luăm aici, doar un minut. Întoarceți cu mine înapoi la...Cred
că este al 12-lea capitol din Apocalipsa. Să mergem drept în aceea doar
un moment, și să vedem dacă putem doar obține puțin din ceva bun
chiar aici, ca să începem, gândindu-ne la „umbră.” Acum să---să citim
din nou acum, voi cu biblia voastră.
Și acolo a apărut o mare minune în cer; o femeie...
70
Ce reprezintă femeia în biblie? Biserica.
...o femeie îmbrăcată cu soarele (aceea era haina pe
care o avea pe ea, vedeți) și luna sub picioarele ei și
pe capul ei o coroană și douăsprezece stele:
Și ea fiind însărcinată, a strigat în durerile nașterii și
în dureri ca să nască.
71
Observați, o femeie a apărut în ceruri, în---viziunea lui Ioan
descoperitorul. Și... Ea era îmbrăcată cu soarele. Și luna era sub
picioarele ei. Și ea avea douăsprezece stele în coroana ei.
72
Acum, ce face acel simbol? Viziunile sunt simboluri. Acum,
femeia este biserica. Și biserica era... Luna era sub picioarele ei. Cu alte
cuvinte, ea încă strălucea, dar femeia era deasupra ei. Pentru că ea a
ajuns deja într-o stare în care ea purta un copil. Ea era în durerile
nașterii. Și luna trecea și soarele strălucea. Acum, luna este...
73
Ce face lumina lunii, este soarele care strălucește peste ea. Ea
este doar o umbră a soarelui. Și de aceea, luna și-a trăit timpul și soarele
răsărea. Femeia nu era îmbrăcată cu luna. Ea era îmbrăcată cu soarele;
ea era biserica evangheliei care venea în existență. Vechea biserică
ortodoxă iudaică...
Acum, voi ziceți, „Ei bine, era aceea iudaică ortodoxă?” Da.
74
Isus mai întâi a venit la iudei și nu la neamuri. Vedeți? El, El și-a
însărcinat ucenicii să nu meargă la neamuri. El a spus: „El a venit la ai
Săi și ai Săi nu L-au primit.” Ce? El a spus, așa cum El i-a însărcinat, în
al 10-lea capitol din sfântul Matei. El a spus: „Nu vă duceți pe calea
neamurilor, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale lui Israel. Și așa
cum mergeți, predicați, spunând Împărăția Cerului este aproape.”
Înțelegeți? „Nu mergeți pe drumurile cetății Samariei sau oricare din
restul drumului, ci mergeți mai întâi la oile pierdute ale lui Israel.”
75
Acesta este motivul că lumina glorioasă strălucea în jurul femeii.
Și ea fiind în dureri, în durerile nașterii să nască acest Copil.
69
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Și ea a născut un copil de parte bărbătească, care
trebuia să conducă toate națiunile cu un toiag de
fier...
...și fiara stătea lângă femeie care era (Roma) trebuia
să mănânce copilul imediat ce era născut.
76
Și Roma a persecutat Copilul. Ei au trimis înainte și au ucis toți
copiii de la doi ani în sus...sau mai degrabă mai mici de doi ani, mai
degrabă, ca ei să-l poată omorî pe Cristos și să-l prindă acolo. Irod a
făcut acel decret.
...dar copilul femeii a fost luat sus la Dumnezeu...
77
„De la înviere, a fost luat sus la Dumnezeu și stă la mâna dreaptă
a lui Dumnezeu.” Acum, aceea doar ar nimici toată învățătura bărbatului
copil, nu-i așa?
78
Dar acum: „Legea”, Evrei 10 din nou, „având o umbră a lucrurilor
care veneau” și nu chiar imaginea, ci umbra.
79
Acum, seara trecută discutam cu o persoană foarte bună, despre
învățătura Mileniului. Am spus: „Eu cred în Mileniu pentru că sunt prea
multe umbre din Vechiul Testament care vorbesc că va fi un Mileniu.
Trebuie să fie. Prea multe umbre!”
Ei au spus: „Va trece biserica prin Necaz?”
80
Am spus: „Nu. Biserica nu poate trece prin Necaz, ea trebuie să
plece înainte de Necaz. Prea multe umbre!” Priviți că Noe, la început,
Noe...„Tot Vechiul Testament, toată legea, acum, a fost o umbră a
lucrurilor bune care veneau.”
81
Acum, înainte ca să lovească perioada necazului, mai întâi,
Enoh...Noe, Noe a fost modelul care a fost dus dincolo, ca fecioara care
doarme, dar Enoh a fost transmutat chiar înainte ca necazul să lovească.
„Și Enoh a fost luat sus și nu a fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat,”
modelul plecării înainte a bisericii. Și Noe l-a urmărit. Când l-a văzut pe
Enoh că pleacă, el a știut că era timpul să intre în arcă ca să fie dus prin
necaz.
82
Biblia a spus: „Au fost zece fecioare care s-au dus să-L întâmpine
pe Mire; și cinci erau înțelepte, cinci erau neînțelepte. Și ele erau toate
fecioare, fiecare din ele. Dar cinci erau înțelepte și ele aveau Ulei în
lămpile lor. Și ele s-au dus să-L întâmpine pe Mire. Și Mirele a venit și
cele care au avut Ulei, au intrat înăuntru.” Vedeți, transmutarea,
mergând cu Mirele.
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Dar cele care au rămas în urmă, ele au venit și au vrut și ele să
intre. Întocmai ca aceia care au venit și au bătut la ușa de la arcă: „Noe,
lasă-ne să intrăm,” dar Dumnezeu a închis ușa.
84
Și, o, prietenul meu, într-una din aceste zile, Dumnezeu o să vă
dea ultima chemare. Apoi, ușa va fi închisă între milă și judecată. Să nu
fiți lăsați afară! Intrați acum înăuntru în timp ce puteți! Nu dați atenție la
ce spune lumea. Intrați în Cristos! „Căci aceia care sunt în Cristos,
Dumnezeu îi va aduce cu El.” Înțelegeți?
Apoi, această fecioară înțeleaptă a plecat, fiind transmutată.
85
Și, celelalte care au venit și au bătut la ușă, ce s-a întâmplat? Ce
a avut loc? Biblia a spus: „Ele au fost aruncate în întunericul de-afară
unde erau plânsetele, vaietele și scrâșnirea dinților.”
86
Israel, când perioada necazului a lovit Egiptul, n-a fost un singur
lucru care a lovit vreodată Egiptul...israeliții pentru că ei au fost în locul
rânduit de Dumnezeu: Gosen. Fără necaz, deloc. Vedeți? Restul au fost
în necaz, dar nu acesta.
87
Acum, toate aceste lucruri fiind umbre, ele trebuiau să tipizeze
ceva. Și așa cum vedem venirea apropiată a Domnului, vedem cum
oamenii umblau în acele zile și vedem cum au ajuns oamenii:
„Încăpățânați, încrezuți, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de
Dumnezeu.” Acela este felul cum este astăzi. Oamenii umblă după
propriile lor plăceri neevlavioase. S-a ajuns la faptul... Scuzați această
expresie, surorile mele, dar s-a ajuns că decența morală, adevărată este
aproape un lucru al trecutului printre oamenii noștri.
88
Ieri, la spitalul Saint Edwards, am auzit un doctor mustrând tare
o fată. El a urcat sus pe scări unde eu îi puteam strânge mâna, fiecare
din spital asculta, uitându-se. Era o fată în spate acolo, cu unele din
aceste mici haine vechi neelvavioase pe ea, ca și pantalonii.
89
Voi știți ce spune biblia despre aceea? El zice: „Este o urâciune
în privirea lui Dumnezeu pentru o femeie să poarte pantaloni ca un
bărbat.” Corect.
90
Și acolo era ea, umbl...Doctorul a spus...Un ins mic, șchiop. Îl
cunosc, dar nu-mi pot aminti numele lui. El a spus: „Vrei să-mi spui că
asistenta te-a lăsat să intri în acest spital așa?” A spus: „Păi, tu ești o
rușine pentru spital. Ieși afară de-aici!”
Am spus: „Băiete, eu vreau să-ți strâng mâna.” Desigur.
91
A spus: „Cum ai ajuns vreodată în față? Nu ți-e rușine să vii aici
înăuntru îmbrăcată astfel?”
83
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M-am gândit: „O, frate, asta-i corect!” Eu admir un bărbat cu
suficient curaj care va spune pe nume la corect că este „corect” și la
greșit că este, „greșit”, indiferent de cine este el. Vedeți? Dar lucrul cu
decența, o, pot eu...
93
Voi mă veți ierta, nu-i așa? Vreau să mă opresc aici doar un
minut. Acum, eu vreau, aș putea să îndrept asta doar puțin, preaiubitul
meu prieten drag. Nu vă gândiți că fratele Branham încearcă să fie dur.
Eu nu sunt. Eu doar încerc să spun adevărul. Și ce știu eu, că dincolo,
în glorie într-o zi, dacă aș vedea viața voastră murdărită și apoi aș ști că
eu am fost cauza acesteia și știind Adevărul și eu nu vi L-am spus. Nu,
eu voi lua asta de pe umerii mei și-o voi pune pe ai voștri. Voi faceți-vă
decizia voastră.
94
Femeile noastre care se îmbracă astfel au un duh rău. Înțelegeți?
Există doar o ființă în scriptură care a făcut vreodată aceea. Acela a fost
diavolul, a dezbrăcat oamenii. Ascultați! Acum, eu nu intenționez să
spun că sunteți imorali; nu vreau să spun asta, sora mea dragă. Dar tu
ești în pas cu moda zilei într-un asemenea fel, până când tu doar pur și
simplu...Tu crezi că asta e frumos pentru că alții o fac și tu nu-ți dai
seama că acela este diavolul care face asta. Sigur el este. Tu nu ești
populară. Tu ești nebună. Scuzați expresia. Ei bine, aceea este corect.
Vreau să spun: că tu înnebunești persoana departe de la Dumnezeu.
95
O, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu se va strădui întotdeauna cu
omul. „Nu dorește ca vreunul să piară, dar ca toți să vină la pocăință.” Și
Dumnezeu să ne dea curaj, în ziua când predicatorii... Iată de unde a
început asta, este din cauză că păstorul vostru, la platformă s-a împăcat
cu asta. Așa este! Tu s-ar cuveni să fii excomunicată. Dacă aș avea o
biserică și femeile ar face asta în biserică, ele imediat ar fi scoase din
registrul bisericii. Da, domnule! Chiar acolo, până când voi vă îndreptați,
începeți corect. Dumnezeu le ține responsabile. Dar, astăzi...
96
M-am dus la Saint Joseph. Sunt încontinuu la aceste apeluri de
la spital, aceste urgențe. M-am dus acolo să văd un bebeluș pe moarte,
cu cancer... sau problemă cu rinichi; i s-a scos un rinichi, doar în vârstă
de două sau trei zile. Și cum acel biet sărman ins mic...Și acolo am
observat în spitalul catolic, atât de amabili și generoși.
97
Eu am mers la un spital protestant. Era o doamnă pe moarte și
m-am dus să-mi pun mâinile peste ea. Capelanul, stând acolo, a spus...
Și eu i-am făcut cunoscut că eu aparțineam la aceeași confesiune la
92
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care aparținea el. A spus: „O! Nu! Nu, nu, nu! Nu face asta! Nu pune
mâna pe ea!”
Am spus: „Biblia a spus.”
98
„A, ieși afară!” A spus: „Acel fel nu este bun. Nu, noi nu vrem ca
tu să-ți pui mâinile peste o persoană bolnavă de-aici.” Vedeți cum este
asta?
99
Și acela este motivul că Biserica Catolică îi înghite, cu miile. Așa
este! Din cauză că protestanții n-au mers destul de adânc în Dumnezeu
ca să aibă o experiență, să știe ce este salvarea reală de timpuri vechi,
care s-o simți în inimă, Puterea lui Dumnezeu. Acolo este clasa voastră
de mijloc. Și aici este clasa voastră completă, așteptând Venirea
Domnului. Amin. Acolo sunteți!
100
Observați:
Legea având o umbră.
Toate aceste lucruri pe care le vedem noi acum sunt o umbră, au
fost umbre și acum ele devin reale. Întocmai ca un pom care răsare și
face o ramură; apoi ajunge să facă sămânță, ca să producă același fel
de sămânță care s-a dus în pământ. Toate aceste lucruri au ieșit din
Geneza. Și astăzi, acum...
101
„Dar acești închinători, care au venit sub umbre, n-au putut
niciodată să fie făcuți desăvârșiți.” Să rămânem la acest cuvânt acolo.
...ei au jertfit an după an continuu să facă pe cei ce
vin desăvârșiți.
102
Vreau ca voi să știți... Nu i-ați auzit de multe ori, pe oameni că
spun: „O, nu există niciunul perfect?” Așa este, tu nu poți fi perfect în
privirea semenului tău.
103
Dar tu trebuie să fii perfect sau tu niciodată nu vei merge în cer.
Corect. Biblia a spus, Isus vorbind, în fericirile, Matei; a spus: „Fiți de
aceea desăvârșiți întocmai cum Tatăl vostru din cer este desăvârșit.”
Atunci, tu trebuie să fii tot atât de perfect cum este Dumnezeu sau tu ești
pierdut. Acum, cum vei face tu asta? Înțelegeți?
104
Acum, o mică greșeală și tu ești pierdut; o singură clipire cu
ochiul și tu ești dus din cauză că nimeni nu intră în acele locuri decât „cel
perfect.” Dumnezeu l-a pus odată pe satan sus acolo, ca un înger, care
era Fiul Dimineții și el a luat lucrurile bune ale lui Dumnezeu și le-a
pervertit în rău. Dumnezeu este sigur că nimic nu va intra Acolo care va
face vreodată aceea. Înțelegeți?
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Acum, voi trebuie să fiți perfecți. Isus a spus: „Voi fiți de aceea
perfecți, așa cum Tatăl vostru din Cer este perfect.” Acum, cum veți fi
voi, când păcătuiți continuu, când faceți încontinuu ceea ce este greșit?
Acum, aceasta va pune oarecum o mică încurcătură în legaliști, dar,
observați. Asta nu este ce faci tu; este ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu
este ce faci tu; este ceea ce a făcut El. Înțelegeți? Voi nu puteți fi perfecți,
nu puteți fi în voi înșivă. Dar în Cristos, voi sunteți desăvârșiți. Voi nu vă
încredeți în propriile voastre fapte bune sau în propria voastră biserică
la care aparțineți, ci vă încredeți în sângele vărsat al Domnului Isus.
Acolo sunteți. Aceea este ce vă face perfecți. Acolo este unde se
ancorează credința voastră.
106
Apoi, despre vindecarea divină, în același fel. Eu nu mă încred
în felul în care simt. Dacă aș face-o, aș fi în pat în această dimineață.
Dar eu mă încred în lucrarea Lui terminată. El a spus asta; El a
promis-o; eu o cred. Vedeți? Asta este. „Voi fiți de aceea perfecți.”
107
Acum, o, fie ca noi să ajungem puțin la o anumită direcție, ceva
s-a desfășurat în inima mea. Lăsați-mă să vă întreb ceva. Noi trăim în
ziua judecății acum, nu a marii judecăți, ci chemarea afară a bisericii.
Credeți asta? (Adunarea spune: „Amin.”) Noi trăim în zilele separării. Există
o---o nenorocire, o---separare între rase încercând să se ridice în țară.
Aceea nu are sens. Dar există un timp de separare reală; ce este corect
de ce este greșit. Dumnezeu separă pe oamenii săi, îi cheamă afară.
Știți, chiar cuvântul biserică înseamnă „separat; chemat afară,
despărțit?” Amin. „Ieșiți afară dintre ei,” spune biblia, „nu fiți părtași la
păcatul și necurăția lor și eu vă voi primi la Mine Însumi.” Și voi îmi veți
fi fii și fiice și Eu voi fi Dumnezeul vostru. Veniți afară!” Este un timp al
separării. „Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.”
108
Biserica ce odată a încercat să umble, ei s-au denominat și acum
ei au ajuns într-o singură mare conglomerare de trăire ca lumea. Vedeți,
întocmai cum biblia a spus că ei au făcut în Vechiul Testament, așa au
făcut ei, mulți dintre ei. Dumnezeu i-a chemat afară, le-a arătat miracole
și minuni și întreaga generație a pierit în pustie; după ce au văzut
miracole, după ce Dumnezeu a înfăptuit miracole cu ei, după ce ei au
văzut gloria lui Dumnezeu. Dar în inima lor, ei erau necredincioși, au
murmurat către Dumnezeu, se plângeau. Dumnezeu doar a spus:
„Separă-te tu însuți, Moise.” Și El a început o generație nouă, să-i ducă
în țara promisă.
105
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Observați. Câți de-aici dinăuntru în această dimineață sunt
creștini? Ați vrea să vă ridicați mâinile, doar ridicați-vă mâinile: „Eu sunt
creștin.” Dumnezeu să fie lăudat că tu ești creștin. Cum ați devenit
creștini? Pentru că ați spus: „Eu vreau să devin creștin?” pentru că
L-ați căutat pe Dumnezeu cu lacrimi? Pentru că Dumnezeu, prin har,
v-a chemat. (Adunarea spune: „Amin.”) Corect! Nu pentru că voi L-ați căutat
pe El, pentru că El v-a căutat pe voi.
110
Acum, dacă observați, despre partea baptistă sau prezbiteriană,
credința armeniană, ei toți merg la sămânță. Ei spun: „Ei bine, dacă
Dumnezeu m-a chemat, aleluia, atunci eu sunt în regulă. Eu voi face
ceea ce vreau să fac.” Aceea arată că tu nu o ai și n-ai fost chemat. Așa
este! Dacă Dumnezeu te-a chemat, tu Îl vei iubi atât de dumnezeiește,
încât lucrurile lumii vor fi moarte pentru tine. Corect!
111
Tânărul ins care stă în spate acolo făcând înregistrările acum. El
m-a întrebat, intrând, care este al meu... unul din frații mei, domnul
Mercier. Și el face înregistrările mesajului în adunări și partenerul lui, Leo
și---și Gene, în spate aici. Leo mi-a spus, intrând în această dimineață,
el a spus: „Frate Branham, ce a fost mai întâi; credința produce dragoste
sau dragostea produce credință?”
112
Am spus: „Dragostea produce credință. Nu credința produce
dragoste. Tu trebuie să iubești mai întâi, înainte ca tu să poți avea
credință.”
113
Prin urmare, dacă tu spui că ai credință și nu-L iubești
dumnezeiește pe Dumnezeu, credința ta este în zadar. Înțelegeți? Tu
trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. De aceea, tu te poți alătura tuturor
bisericilor din țară, să faci orice ai vrut să faci, să faci toate mărturisirile
pe care le vrei; dacă nu există Duhul Sfânt veritabil, real, dragostea
nașterii din nou în inima ta pentru Dumnezeu, credința ta este în zadar.
Nu contează cât de mult ai mărturisit că tu-L crezi pe Dumnezeu, aceea
nu are nimic de-a face cu asta. Ea trebuie să se nască într-o inimă
umană, apoi tu ai primit Viață Eternă, nu poți fi niciodată separat de
Dumnezeu.
114
Acum, dacă am avea timp, văzând că nu sunt mulți din voi cu
bibliile, dar în Cartea Apocalipsei. Ascultați acum. Puneți-vă pe cap
șapca gândirii și deschideți-vă inima. Vreau să vă spun ceva aici, acum.
Vreau ca voi să ascultați atent, în timp ce Duhul Sfânt este aproape.
115
Biblia a spus, în Apocalipsa, că anticristul va veni în ziua din urmă
și că el va fi atât de obraznic. Și chiar în Sfântul Matei, de asemenea,
109
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capitolul 24, Isus care vorbește, a spus: „Când anticristul va veni, că el--el va fi atât de apropiat, ca lucrarea reală a lui Dumnezeu, încât să-i
înșele chiar pe cei Aleși dacă este posibil.” Urmăriți: „Să înșele chiar pe
cei Aleși...”
116
„Cei aleși”, de unde vine asta? De la cuvântul „Ales.” „El va înșela
chiar pe cei Aleși dacă ar fi posibil.” Înțelegeți? Dar nu este. Laudă lui
Dumnezeu pentru aceea! Nu este posibil.
117
Ca în Evrei, al 6-lea capitol, El a spus: „Căci este imposibil pentru
aceia care au fost odată luminați și au fost făcuți părtași Duhului Sfânt și
au gustat darurile cerești și puterea lumii care vine, dacă ei s-ar întoarce
și s-ar reînnoi pe ei înșiși spre pocăință.” Este imposibil. Nu se poate
face. Așa este! Asta poate fi imitată. Ei se pot preface. Oamenii pot
acționa ca și cum sunt Așa-și-așa și ei pot fi influențați cu fiecare lucru
mic.
118
Dar un om care a fost vreodată născut din Duhul lui Dumnezeu,
traseul său---său este stabilit către steaua Polară. Aleluia! Și tot iadul
nu-l va mișca niciodată. Corect! Eu nu spun că nu va face greșeli. Nu
spun că nu va aluneca și nu va cădea. Corect. Dar imediat ce el își pune
picioarele iarăși, ochii lui sunt fixați pe Steaua de dincolo și se mișcă mai
departe. Sigur. „Ales!”
119
Acum, biblia a spus și eu știu că aceea este Cuvântul viului
Dumnezeu. Biblia a spus aceasta. Ascultați acum. Vedeți? „Și fiara și
profetul fals”, p-r-o-f-e-t, singular. „Și fiara,” puterea. Trinitatea iadului;
întocmai ca trinitatea lui Dumnezeu. Acum urmăriți.
Și el i-a determinat pe toți, deopotrivă, mic...mare,
care este bogat sau sărac, rob sau liber, (masculin sau
feminin, bărbat sau femeie, copil sau oricine era)...
...el i-a determinat pe toți, deopotrivă, mic și
mare...să primească semnul pe a lor... frunte și sunt
pecetluiți în împărăția întunericului.
120
Acum, sunt două peceți care se pun astăzi. Și voi doar nu știți ce
timp... O, frate, lasă asta să meargă jos adânc. Voi nu știți la ce timp, voi
care sunteți pe linia de graniță astăzi, vă veți face decizia voastră finală.
Așa este! Voi nu puteți șovăi prea mult timp. „Duhul Meu nu se va strădui
tot timpul cu omul.” Așa că, tu poate ai șovăit pe-aici un timp. Dar „Duhul
Meu nu se va strădui mereu cu omul,” care este pe linia de graniță.
121
Observați, semnul fiarei este un semn ale lepădării, diavolul,
lucrările diavolului. Isus a spus: „Prin calitatea de membru la biserica
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lor?” (Adunarea spune: „Nu.”) „Prin teologia lor?” („Nu.”) „Prin experiența lor
de seminar?” („Nu.”) „Prin roadele lor îi veți cunoaște.” („Amin.”)
122
Acum, așadar, roada Duhului Sfânt este dragoste, bucurie, pace,
îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, răbdare, blândețe. Aceea
este roada Duhului. Și roada, acela este semnul Duhului Sfânt, arătând
că dragostea divină s-a ancorat în inimă și lucrurile lumii sunt moarte.
123
Acum, semnul diavolului, este imitarea; lucrări, nu har. Lucrările
umbresc lucrurile care urmează să vină: fățărnicie, mergând la biserică,
prefăcându-se a fi creștin; trăind ca lumea, având afaceri cu lumea,
ieșind afară și acționând ca lumea. „Și chiar atât de apropiat”, încât
ambele părți vor arăta exact, „să înșele chiar pe Aleși...” Iată un membru
de biserică, merge la biserică regulat; o persoană foarte minunată,
merge la biserică; persoană bună, bună moral. Dar totuși chiar jos în
adâncimea ființei interioare, nu există deloc o experiență cu Isus care
rămâne.
124
Priviți la Esau și Iacov. Păi, Esau era un individ de două ori mai
bun ca Iacov. Sigur el a fost, dar Iacov a dorit un singur lucru: „El a dorit
cununa răsplătirii.” El a văzut acel drept de întâi născut și l-a considerat
ca cel mai mare lucru de pe pământ.
125
Și astăzi, noi încercăm să socotim mersul la biserică, să-l
ascultăm pe doctorul Așa-și-așa sau fratele Așa-și-așa să vorbească,
făcând lucruri asemănătoare sau alăturându-ne la o biserică bună
mergând cu un grup frumos, o trezire frumoasă. Noi numim aceea a face
ceva bun. Aceea nu este așa.
126
Dumnezeu privește la inimă. Și inima lui Iacov, ei nu i-a păsat de
ceea ce vinea sau pleca. Acolo a fost un singur scop serios pentru el,
acela a fost să obțină acel drept de întâi născut.
127
Acela este un credincios real, astăzi. Lasă lumea să te numească
oricum vor ei s-o facă. Lasă-i să spună că ești fanatic, dacă ei vor să
spună. Ei L-au numit pe Isus „Beelzebub.” „Cu cât mai mult vă vor numi
pe voi”. El a spus: „Binecuvântați sunteți voi când oamenii vă vor
persecuta, vor spune tot felul de lucruri rele împotriva voastră, pe
nedrept, din cauza Mea. Bucurați-vă și fiți peste măsură de bucuroși
pentru că mare este răsplata voastră în ceruri căci astfel au persecutat
pe profeții dinainte de voi.” Voi o înțelegeți?
128
Ascultați, atunci ce este Pecetea lui Dumnezeu? Efeseni 4:30 a
spus: „Nu întristați Duhul Sfânt.” Pe cine? Efeseni 4:30, voi care vă
însemnați asta: „Nu întristați pe Duhul Sfânt.” Acum, eu știu că unii spun
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că este aceasta sau aceea sau cealaltă. Dar nu contează, biblia a spus:
„Cuvântul fiecărui om să fie o minciună și al Meu să fie adevărat.”
129
Unii spun: „Ținând zile, este semnul.” Și unii spun: „Făcând
aceasta este semnul.” Și unii spun: „Fiind un martor la aceasta este
semnul.”
130
Dar biblia a spus: „Nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
care voi sunteți pecetluiți până în ziua răscumpărării voastre.” Cât timp?
„Până în ziua răscumpărării voastre.” Cum poate fi asta făcută?
131
Putea Dumnezeu să facă o greșeală? Putea El da unui om Duhul
Sfânt...Și El fiind infinit; cunoaște de la început până la sfârșit, ar da unui
om Duhul Sfânt și ar promite Viață Eternă și apoi să se întoarcă în jur și
s-o ia de la el? Aceasta L-ar face finit, ca mine și ca tine, supus greșelilor.
132
Dar mulțumiri fie lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc nu face nicio
greșeală. El...Desigur. El nu poate face o greșeală. De la început, El a
fost infinit și El va fi la sfârșit. El nu poate face greșeli. El este perfect.
133
Observați, acum eu mă întorc la---la Evrei din nou. Acum: „Fiți
voi de aceea perfecți.” Acum voi trece peste asta acum și voi merge în
Apocalipsa.
Și el a determinat pe toți, deopotrivă...mare (bătrân,
tânăr, bărbați și femei)...rob și liber, să primească un
semn pe fruntea lor și pe mâna lor:
134
„Și el i-a înșelat pe toți cu excepția acelora a căror nume au fost
scrise în Cartea Vieții Mielului.” El i-a înșelat pe toți, întregul pământ,
cultele religioase. El i-a primit pe cei ce se prefac a fi creștini. El a înșelat
pe membrul de biserică. El a înșelat pe omul moral. El a înșelat pe omul
bun. El a înșelat pe așa numitul predicator. El a înșelat pe așa numitul
creștin.
135
El i-a înșelat pe toți cu toată această mare propagandă, spunând:
„Noi suntem toți o singură biserică și noi s-ar cuveni să ne unim toți
împreună și să avem lucrurile lumii și biserica și statul, unindu-se. Ce...
noi vom înceta toate războaiele, pentru totdeauna.”
136
Mii de mame, milioane din ele vor spune: „Acela este lucrul pe
care îl vrem noi.” Privește de unde vine asta, soră. Privește de unde se
trage acesta.
137
„Și el a înșelat pe toți aceia a căror nume nu au fost scrise în
Cartea Vieții Mielului.”
138
Acum, sunteți voi pregătiți? Ascultați bine, vreau să vă spun ceva
tare. Ascultați la asta, acum. „El a înșelat pe toți aceia ale căror nume

22

CARTEA VIEȚII MIELULUI

nu au fost scrise în Cartea Vieții Mielului...” De la timpul când ei s-au
alăturat bisericii? De la timpul trezirii? Numele lor au fost scrise în Cartea
Vieții Mielului când ei au venit în biserică? Nu. „Numele sunt scrise în
Cartea Vieții Mielului de la întemeierea lumii.” Amin. Aceea o face. Ați
prins asta? Aceea a fost trecută cu vederea de sute de ani, printre
învățători.
139
Dar ascultați, numele creștinului n-a fost scris în Cartea Vieții
Mielului când el a venit la altar. Biblia a spus: „Numele lui a fost scris în
Cartea Vieții Mielului tot drumul de la întemeierea lumii.” „Niciun om nu
poate veni la Mine decât dacă Tatăl Meu îl atrage. Și fiecare care vine,
Eu îi voi da Viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi.” De ce suntem
speriați?
140
Ascultă-mă, fratele meu obosit. Biblia a spus că: „Isus a fost
Mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii.” Observați. O,
vai! Cum arde aceasta inima voastră! Cum vă dă ea speranță! Cu mult
înainte de întemeierea lumii, când satan a pervertit răul; Dumnezeu, fiind
infinit, a privit jos prin cursul timpului și a văzut sfârșitul.
141
Cunoștința mai dinainte! Dacă El nu cunoaște toate lucrurile, voi
L-ați limitat pe Dumnezeu, voi L-ați făcut finit ca voi și ca mine. Dar
Dumnezeu este nelimitat; puterea lui Dumnezeu, cunoștința lui
Dumnezeu, totul. El este atotputernic.
142
Departe în trecut, înainte de întemeierea lumii, atunci satan a
făcut răul pentru că satan a avut în minte ce urmează să facă și
Dumnezeu a văzut cum El va contracara asta. Amin.
143
Biblia a spus: „La început a fost Cuvântul,” Sfântul Ioan 1: „Și
Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu,” la început când
timpul a început. A fost eternitatea înainte de aceea, aceasta este în
timp, despre ceea ce noi vorbim.
144
Eternitatea este ca o—o extindere. Ea niciodată---ea niciodată
nu se sfârșește. Este un cerc continuând pentru totdeauna și totdeauna
și totdeauna, este o roată fără sfârșit care nu se oprește niciodată sau
niciodată nu are capăt. Dar satan a făcut o întrerupere acolo înăuntru și
a venit aici jos și a stricat întregul lucru.
145
Dar Dumnezeu a văzut unde va fi o perioadă de timp. Și fiind Cel
măreț infinit de la început, la început El s-a uitat jos. Și El era, la început,
Cuvântul. Acum, un cuvânt este un gând exprimat. Dumnezeu a început
să se gândească, așa cum El a început să vadă fiecare ființă umană
care va veni vreodată pe pământ și fiecare pasăre și fiecare purice și
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fiecare muscă. Aleluia! Acela este infinitul, Atotputernic, Etern,
Dumnezeu întotdeauna prezent. Acela este Cel pe care noi Îl slujim în
această dimineață.
146
Departe în trecut, la început și El a văzut că erau niște oameni
care vor avea dorința să fie salvați, niște oameni care vor dori să fie
salvați, niște oameni care vor fi loiali în inima lor. Ei au vrut să fie salvați.
Atunci, El a trebuit să facă o pregătire pentru salvarea lor, așa este sau
ei nu vor fi niciodată salvați. Și El știe că nimic imperfect nu poate intra
în cer, astfel El trebuie să facă o cale de desăvârșire pentru ei. Amin.
Vedeți voi asta?
147
Apoi, în trecut acolo, El a spus: „Eu, Însumi, mă voi duce jos în
lume și voi lua trup uman și voi plăti pedeapsa care s-a cerut aici. Și Eu
voi lua locul și Eu îi voi face perfecți pentru că Eu îi voi aduce în Mine și
Eu sunt perfect.”
148
Când Isus a spus: „Fiți voi de aceea perfecți chiar ca acei care
sunt...Dumnezeu este perfect.”
149
Apoi aici era acest trup ciopârțit care a fost bătut și zdrobit pentru
păcat și fiecare păcat pe care lumea l-a avut vreodată sau îl va avea, a
fost pus pe El. Și El este trupul pe care Iehova L-a înviat în ziua din urmă
acolo, a treia zi după moartea Lui.
150
Și dacă noi suntem în acel Trup, noi suntem tot atât de perfecți
cum este Trupul. Amin. Iată-vă acolo! Cum intrați voi în acel Trup? Cum
intrați voi în El? Biblia a spus în Romani 8:1, „De aceea nu există nicio
condamnare pentru aceia care sunt în Isus Cristos, care umblă nu după
trup, ci după Duh.” Lor nu le pasă ce spune lumea sau ce spune oricine
altcineva sau chiar ce spune familia lor. Ei umblă în Duhul lui Dumnezeu,
în dragoste divină, perfectă. O vedeți voi?
151
Cum intrați în El? Prin alăturarea la biserică? Prin strângerea
mâinilor? Prin botezul în apă? Nu, domnule.
152
Al 12-lea capitol din 1 Corinteni a spus: „Printr-un singur Duh noi
toți suntem botezați într-un singur Trup și devenim membri ai acelui
Trup.” Și atunci, nu este ceea ce noi am făcut, ceea ce sunt eu, cine am
fost sau nimic în legătură cu asta. Este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru
mine, în Cristos și noi suntem desăvârșiți cu Jertfa noastră.
153
El nu face nicio greșeală. El nu te-ar aduce înăuntru dacă tu nu
erai vrednic. El îți cunoaște inima. Așa este! El știe ceea ce ești tu. El
știe motivele tale. El știe cine ești tu. Există capcane peste tot de-a lungul
drumului. Sigur, diavolul te va determina să te împiedici. Și tu spui: „Eu
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nu am intenționat să fac asta. Dumnezeule, Tu știi asta.” Tu ești încă
perfect pentru că există un Sânge perfect jertfit pentru tine, în fiecare zi
și o Jertfă sângerândă atârnând înaintea Tronului lui Dumnezeu
Atotputernic. Așa este! Acum, cum ajungeți voi Acolo? Dumnezeu, prin
cunoștința mai dinainte...
154
Acum, Dumnezeu a spus că Isus...Acum fiți pregătiți.
Deschideți-vă inima. Ascultați. Biblia a spus: „Isus a fost Mielul înjunghiat
de la (de unde?) întemeierea lumii.” El a fost înjunghiat. De ce?
Dumnezeu, Tatăl, când El a privit jos și a văzut cum...
155
Isus n-a venit deloc doar să moară o moarte întâmplătoare. El
n-a venit deloc să spună: „Ei bine, poate cuiva îi va fi milă când va vedea
felul în care Eu am murit și fiecare lucru.” Nu. Nu. Dumnezeu nu își
conduce astfel afacerea Lui. Dumnezeu Își conduce perfect afacerea.
Corect!
156
El a știut exact ce urma să aibă loc. De aceea El a putut spune
mai dinainte. El știe exact ceea ce El... „El nu dorește ca vreunul să
piară.” El nu dorește, dar, dacă El este infinit, El știe cine va pieri și cine
nu. De aceea, voi vă puteți odihni asigurați, dacă voi L-ați primit pe
Dumnezeu și ați fost umpluți cu Duhul Sfânt, voi ați fost ancorați până la
destinația voastră eternă. Corect. Vedeți, El cunoaște mai dinainte.
157
Acum urmăriți. Biblia a spus că: „Isus, Mielul, a fost înjunghiat
înainte ca lumea să fi fost vreodată întemeiată.” O! Eu---eu știu că
acționez ciudat aici sus, dar eu---eu---eu mă simt glorios. Ascultați.
Cum? Isus a fost înjunghiat înainte ca lumea să fi avut prima bucățică
de pământ așezată. Isus a fost deja înjunghiat. De ce? Pentru că
Dumnezeu...Iată! Prindeți înțelesul. Dumnezeu, prin cunoștința mai
dinainte, când El a fost Cuvântul la început, El a pătruns un gând. Acum,
era doar un gând; apoi când El l-a vorbit și a spus că va fi, Isus a fost
înjunghiat chiar în minutul în care Dumnezeu a vorbit Cuvântul. Apoi ce?
Patru mii de ani mai târziu, El a venit și a plătit prețul, pe care Dumnezeu
l-a făcut în trecut aici, prin Cuvântul Lui. El trebuia să vină. Toți diavolii
din iad nu-L puteau împiedica pe El să vină. Dumnezeu deja o vorbise.
158
Acum, credinciosule, ți-ai încălțat pantofii bucuriei? Ascultați
aceasta. Dacă tu ești creștin, dacă tu ești cu adevărat un copil al lui
Dumnezeu, biblia a spus...
Nu aceea este: „O, predicatorule!”
159
Aceea este biblia. Ea a spus: „Numele voastre au fost scrise în
Cartea Vieții Mielului înainte de întemeierea lumii.” O, vai! În același timp
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când Cristos... când Dumnezeu a spus că Cristos va fi înjunghiat, El v-a
scris numele voastre cu al Lui. Aleluia! Acolo sunteți. Numele tău a fost
scris...
160
El a spus: „Și el i-a înșelat pe toți, mari, mici,” atât de mulți câți
au fost membri de biserică, creștini care se prefăceau. „El i-a înșelat pe
toți ale căror nume nu au fost scrise,” nu în cartea bisericii, ci, „în Cartea
Vieții Mielului” (când?) „înainte de întemeierea lumii.” Dumnezeu v-a
scris numele voastre în Cartea Vieții Mielului, prin Cuvântul Său vorbit.
Și L-a trimis pe Cristos, Jertfa, să-l cumpere, să răscumpere același grup
căruia El le-a scris numele lor în Cartea Vieții Mielului înainte de
întemeierea lumii. (Loc gol pe bandă)
161
Acum, „Pe aceia pe care El i-a chemat, El i-a justificat.” El i-a
chemat înainte de întemeierea lumii. „Pe aceia pe care El i-a chemat,
El i-a justificat. Și aceia pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat.”
Același Dumnezeu care înainte de întemeierea lumii a chemat numele
voastre și le-a scris în Cartea Vieții Mielului; în Cartea de la întemeierea
lumii, a făcut deja un loc în glorie pentru voi. „Și când acest cort
pământesc se dizolvă, noi avem deja unul care ne așteaptă acolo în
Glorie...?...Acolo sunteți. Aceea este evanghelia.
162
Pentru ce suntem noi îngrijorați? De ce umblăm uitându-ne
astfel: „Păi, eu doar mă întreb”.
163
Ridicați-vă capetele! Biblia a spus: „Întăriți genunchii slăbiți. Și să
se ridice mâinile care odată atârnau în jos. Cel care este slab, să spună
`Eu sunt tare.`” Amin.
164
Căci evanghelia este vestită. Este Vestea Bună. Și în această
dimineață, Duhul Sfânt, prin Cuvânt vă aduce Vestea Bună, că: „De la
întemeierea lumii, Dumnezeu a scris numele voastre în Cartea Vieții
Mielului.” Toți diavolii din iad nu vi le pot șterge de-acolo. Cuvântul lui
Dumnezeu a spus-o. Doar tot atât de sigur să se întâmple, cât
Dumnezeu le-a scris acolo înăuntru înainte de întemeierea lumii! Amin.
Ce glorios este Tatăl nostru ceresc, în dragostea Sa infinită și mila Sa,
să facă aceea pentru noi!
165
A spus: „De aceea voi fiți perfecți cum și Tatăl vostru ceresc este
perfect.” Cum puteți voi fi? Atunci, nu este perfecțiunea mea, nu este
perfecțiunea voastră. Este perfecțiunea Lui, a Cuvântului Său; că El v-a
ales pe voi și voi niciodată nu L-ați ales pe El. Și El v-a adus pe voi în
Cristos. Și voi sunteți asigurați cu Isus Cristos și chiar tot așa de perfecți
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cât a fost Cristos înaintea lui Dumnezeu. Căci tu nu stai cu ale tale
proprii.
Tu stai în El cu un singur lucru: „Eu Îl cred pe Dumnezeu.” Amin.
O, eu Îl iubesc! O, vai!
166
De cealaltă parte a Edenului, amin, ce timp minunat va fi într-o
zi, când tu vei privi înapoi jos și vei spune: „De ce m-am temut eu? Iată
bucuria ce-am putut să o am.”
167
Tinere, tânără, în această dimineață sau bărbat în vârstă, sau
femeie în vârstă, care n-ați fost niciodată creștini. Dumnezeu a bătut
continuu la inima ta.(Fratele Branham a bătut pe amvon de patru ori). O, da, tu ai
putea intra la capătul drumului, dar tu nu vei avea nicio bucurie. Nu vor
exista stele în jurul tău să strălucească. Eu nu vreau să stau în felul
acela.
168
Eu vreau să-L aud că spune: „A fost bine făcut, servitorul Meu
bun și credincios.” Eu vreau să-i arăt lui aprecierea mea.
169
Sărmana mea micuță soție cu părul cărunt, cum mi-ar place să
fac ceva pentru ea, ce eu aș ști că ei îi place deoarece eu o iubesc și eu
știu că ea mă iubește. Și dacă eu fac asta pentru soția mea, în dragostea
umană, ce s-ar cuveni să fac, când știu că Dumnezeu, prin har, înainte
de întemeierea lumii, m-a văzut; un sărman, mic păcătos care se clătina
și mergea spre iad și nu puteam să evit asta? Și El m-a ordinat mai
dinainte și mi-a pus numele meu în Cartea Vieții Mielului înainte de
întemeierea lumii. O, eu Îl iubesc! Nu există nicio cale, de a spune
vreodată...?...
Nu-i de mirare că biblia a spus: „Ochiul n-a văzut, urechea n-a
auzit, nici n-a ajuns asta la inima omului.” O, vai! Cât de glorios este
Dumnezeu! Nu vreți să vă încredeți în El, dacă sunteți trudiți și agitați?
170
Rușine vouă, creștinilor care vă numiți pe voi înșivă creștini și
mergeți prin jur obosiți. „Ei bine, eu nu știu. Dacă eu merg la biserică...”
O, tu ai o scuză săracă.
171
Lăsați-mă să vă spun. Ridicați-vă capetele. Îndreptați-vă pieptul.
O, vai! O, folosiți-vă credința! Credința este șeful. Corect! Credința are
păr pe piept. Frate, vreau să spun, ea are mușchi mari. Când ea
vorbește, toate îngrijorările cad de pe o parte pe cealaltă.
172
Diavolul spune: „Acum, tu doar nu poți să reușești. Tu nu poți
face asta. Ție ți-e rușine să depui mărturie.”
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Credința se ridică și spune: „Taci! Eu am conducerea.” Amin.
Sigur. Credința ia inițiativa. Aceea este ce avem nevoie pentru fiecare
pelerin din țară. Ridicați-vă capul.
174
Biblia a spus: „Când am fost...” David a spus: „Când mi-a fost
teamă, eu am umblat cu...Eu m-am încrezut în El. Când mi-a fost teamă,
atunci m-am încrezut în El. Ori de câte ori am ajuns chiar la frica de
moarte, umbrele...”
175
Când Pavel a ajuns jos, el a spus: „Moarte, unde îți este țepușul?
Mormântule, unde îți este victoria?” Frate...
Viețile marilor oameni toate ne amintesc,
Că noi putem face viețile noastre sublime,
Cu cărări, lăsate în spatele nostru
Urme de pași pe nisipurile timpului.
176
Într-o zi, stând departe, dincolo pe dealurile cerești ale gloriei,
unde soarele nu va apune niciodată în acea Cetate, unde sfinții strigă
deja, acei vechi eroi ai credinței, privind înapoi în acele locuri dincolo și
văzând cărarea noastră, făcută din glorie. Eu vreau să șed cu ei și să
văd că eu mi-am ridicat capul sus și m-am încrezut în Dumnezeu și am
mers mai departe, în timp de furtună. O, vai!
Să ne rugăm.
177
Tatăl nostru ceresc, noi Îți mulțumim în această dimineață pentru
Isus. Noi îți mulțumim pentru perfecțiunea evangheliei, pentru
desăvârșita și eterna suveranitate a Dumnezeului Etern, Cuvântul vorbit.
Și conform Cuvântului Său, El ne-a chemat și ne-a ales în El înainte de
întemeierea lumii și ne-a scris numele noastre înainte de întemeierea
lumii. Când Dumnezeu vorbește un Cuvânt, trebuie să se întâmple. Doar
trebuie să se întâmple. Și Tu ai vorbit numele noastre când ai vorbit
Numele Lui. Tu ne-ai ales cu El, înainte ca lumea să fi început, așa că
nu este nimic ce noi putem spune că noi am fi putut face, Doamne. Asta
---asta nu este în omenire. Nu este nimic cu ce noi ne putem lăuda sau
făli. Singurul lucru pe care îl spunem este: „Dumnezeule, Îți mulțumim
pentru harul Tău. Îți mulțumim pentru mila Ta, Doamne. Văzând că noi
am fost străini, dar acum Tu ne-ai desăvârșit cu acea perfectă Jertfă în
care stăm, o, Dumnezeule, stăm în El, astăzi așa cum ne mișcăm mai
departe.” Mulțumindu-Ți Ție, Tată, pentru aceste lucruri.
178
Noi cerem, dacă există unul aici înăuntru astăzi, Doamne, care
nu este în acea stare, fie ca ei în acest moment să-și facă singura lor
173

28

CARTEA VIEȚII MIELULUI

decizie eternă și finală, înainte ca Tu să faci ultima și finala Ta chemare
la inima lor. Noi ne rugăm ca Tu să acorzi asta în Numele lui Cristos.
179
Și în timp ce noi avem capetele noastre aplecate, mă întreb dacă
este o asemenea persoană aici în această dimineață, care într-adevăr
este în fecioara adormită; tu nu te-ai trezit niciodată că să-ți dai seama
că tu trebuie să salvezi suflete, că tu trebuie să faci ceva. Și tu vrei ca
Dumnezeu să te amintească ca salvator de suflete; tu vrei să fii unul
care merge și încearcă să obțină suflete salvate. Ai vrea să-ți ridici mâna
să spui: „Dumnezeule, amintește-mă”? Dumnezeu să te binecuvânteze.
Asta-i bine. În regulă.
180
Este o astfel de persoană aici în această dimineață care nicio
dată nu L-a acceptat pe Cristos ca Salvator, dar în această dimineață
dorește să-și facă acea decizie finală și eternă? Așa cum voi vedeți
soarele apunând departe și voi știți că mai sunt încă câteva zile și noi nu
vom mai fi aici. Voi știți asta. Dar voi vreți să---voi vreți să intrați în
Împărăția lui Dumnezeu. Voi vreți ca Dumnezeu să vă primească. Și voi
credeți că El o face și voi vă veți ridica mâna pentru acest scop, în
această dimineață că tu crezi că Cristos acum te ia ca și copil al Său.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
181
Altcineva, tu Îl vei lua ca Salvatorul tău personal, în această zi?
Tu-ți vei ridica mâna să spui: „Din această zi înainte, eu acum Îl voi sluji
pe Dumnezeu cu toată inima mea. Eu cred. Și eu vreau să fiu amintit.
Toată viața mea, Cineva a bătut la inima mea și a bătut la inima mea, și
eu L-am respins. Și mie mi-e teamă că aș putea să-L resping la timpul
greșit acum. Și deci, în această dimineață, Dumnezeule, prin har, eu mă
mișc și îmi ridic mâna, spunând: `Fii îndurător cu mine, un păcătos`”?
182
Ar mai fi altul? Dumnezeu să te binecuvânteze. Și să te
binecuvânteze pe tine, fetițo. Eu văd și mâna ta de asemenea, scumpo.
În ordine. Altcineva, ai vrea să-ți ridici mâna spunând: „Amintește-mă.”?
183
Este un decăzut să spună: „O, frate Branham, eu sunt creștin,
dar am o scuză săracă. Eu alunec înapoi constant și fac ce este greșit.
Și eu---eu Îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a luat prin har. Eu știu
că sunt copilul Său. Dar eu n-am fost niciodată activ, n-am făcut
niciodată lucrarea Domnului. Eu oarecum sunt purtat de vânt, și înăuntru
și afară și înăuntru și afară. Dar Cineva doar continuă să mă țină; în
inima mea. Mie mi-e rușine de mărturia mea. Aș fi rușinat să-L întâlnesc
pe Dumnezeu în această dimineață, fără niciun suflet sau ceva. Eu---eu--eu vreau ca Dumnezeu să mă aducă și să mă îmbrățișeze la coasta
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Lui sângerândă și să mă disciplineze, ceea ce merit și să mă lase să fiu
un creștin adevărat din această zi înainte. Eu îmi voi ridica mâna către
Dumnezeu. Asta este ceea ce vreau ca Tu să faci, Dumnezeule.”
184
Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te
binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Fiindcă acum Dumnezeu
vede inima voastră. Și mulți dintre voi ați ridicat mâna, eu vă cunosc. Eu
știu viața voastră cu suișuri și coborâșuri. În timp ce voi sunteți...(Ceilalți
creștini să se roage.) eu cunosc starea voastră de suiș și coborâș. Eu
cunosc decăderea voastră. Dumnezeu le cunoaște cu cât mai mult, dacă
eu le-am cunoscut. Eu vă văd venind la altar, încercați să porniți și
mergeți înapoi; încercați să faceți un început și apoi mergeți înapoi.
185
Un bărbat doar a căzut mort, acum câteva zile, care obișnuia să
predea la școala duminicală aici. Mi-e teamă că unii din rudele lui sunt
aici. I-aș spune numele, mulți știu despre cine vorbesc. Acel om venea
la biserică, mergea înapoi; venea la biserică, mergea înapoi. El voia să
facă corect. El a avut o experiență cu Dumnezeu. Era un om bun la
inimă, dar el a ajuns să se joace prea mult cu lumea. El a murit, un bărbat
tânăr. El a părăsit lumea. Acum eu mă întreb care va fi răsplata lui.
Înțelegeți? Nu faceți asta. Nu face asta, prietene. Stai în armură.
186
Dacă acel om ar putea veni înapoi pe pământ astăzi și să stea
dincolo în oraș, oriunde, chiar pe locul unde a murit, el ar striga și ar
alerga la tabernacol cât de tare ar putea veni. Băiete, eu îți spun, ar fi
suflete salvate în următoarea săptămână, când el ar ajunge aici. El este
dincolo de linie acum. Dar, amintiți-vă, atâta timp cât există o Eternitate,
atât de adânc cât este un cer, ei nu vor mai avea niciodată o altă șansă
să salveze un suflet, niciodată nu vor avea o altă șansă să trăiască
pentru Dumnezeu. El și-a făcut decizia lui finală.
187
Cum este cu a voastră, în această dimineață? Haideți s-o
îndreptăm, înaintea lui Dumnezeu, în timp ce avem capetele noastre
aplecate. Dă-ne un mic acord: „Pe partea cealaltă a Iordanului.”
De cealaltă...(Acum, continuați să vă rugați)...a Iordanului,
În plăcutele câmpii ale Edenului, (Încetișor acum, toți)
Unde Pomul Vieții înflorește,
Acolo este odihnă pentru tine.
Isus rupe fiecare cătușă, Isus rupe fiecare cătușă,
Isus...(Ce vă ține înapoi?)...fiecare cătușă,
Când El te eliberează!
Eu Îl voi lăuda totdeauna, pentru totdeauna,
Eu Îl voi lăuda totdeauna, pentru totdeauna
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Eu Îl voi lăuda totdeauna, pentru totdeauna
Căci El mă eliberează!
Acum toți împreună, încetișor.
Pe partea cealaltă a Iordanului (doar dincolo de râu acolo),
În câmpiile plăcute ale Edenului
Unde Pomul Vieții înflorește,
Acolo este odihnă pentru tine.
Păi, Isus rupe fiecare...
188
Cătușele indiferenței, cătușele religioase, cătușele confesionale,
cătușele de păcat, cătușele necredinței.
Isus...(Prezența Lui e aproape)...fiecare cătușă.
Doar fă-ți decizia ta.
Când El te-a eliberat!
Eu Îl voi lăuda totdeauna, pentru totdeauna.
Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă.
...Îl laud.
189
Altcineva, lăsați cătușele să fie rupte din jur. Nu vreți voi să fiți
liberi, astăzi? Pentru ce doar te prefaci? Păi, tu te nenorocești pe tine,
dacă nu ești liber, Duhul Sfânt, scoate toate bucățile afară din drum.
Duhul lui Dumnezeu se mișcă jos prin inima ta. Dumnezeu să te
binecuvânteze, soră.
Pe partea cealaltă...
190
Poate un lucru mic, vechi te ține. Nu vrei să fii salvat? Eu sper că
numele noastre sunt înfășurate împreună. Dumnezeu să te
binecuvânteze, frate. Eu sper că numele noastre sunt înfășurate
împreună, dincolo în glorie, ca stelele lui Dumnezeu, strălucind pentru
totdeauna. Veți privi acolo și veți spune: „Acolo stă fratele Branham.”
191
Eu voi spune: „O, da, frate. Îți amintești la tabernacol în acea
dimineață?”
...înflorind,
Acolo este odihnă pentru tine.
Eu Îl voi lăuda totdeauna, pentru totdeauna
(Nu vreți voi asta?)
...Eu îl voi lăuda totdeauna și pentru totdeauna,
Eu...
192
Decăzutule, nu vrei să te muți la altar acum?
Tot...
Acel mic ceva vechi care stă în calea ta. Isus rupe acea cătușă. Veniți.
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Când El te face liber!
Jos la cruce unde Salvatorul meu a murit,
Jos acolo pentru curățire de păcat am plâns;
O, acolo a fost aplicat Sângele pe inima mea;
Glorie Numelui Său!
O, glorie prețiosului Său Nume!
O, glorie...
193
Prietene păcătos, aici la altar, decăzutule, spune-I Lui despre
asta acum. Unde a fost asta?
Acolo la inima mea a fost...
194
Îngenunchează acolo singur cu Dumnezeu acum. El se uită la
tine. Nici măcar o vrabie nu ar putea cădea fără ca El să știe.
O, vino la acest izvor atât de bogat, dulce, dulce.
195
Dacă tu n-ai primit niciodată Duhul Sfânt, vino! El este aici.
...la picioarele Salvatorului;
O, scufundă-te înăuntru astăzi și fii făcut sănătos;
O, glorie Lui...(Țineți asta acolo acum.)
196
În timp ce capetele noastre sunt aplecate. V-ați uitat vreodată la
oamenii care-l primesc pe Cristos? Urmăriți în ce fel de loc au fost ei,
cum L-au primit, voi îi vedeți acționând în același fel. Desigur. Dacă este
erezie și prelucrat și emoțional, copilul va crește astfel. Acela este felul
în care merge asta. Dacă este rece, formal și indiferent; acesta este felul
cum sunt ei de obicei. Ei primesc acel fel de duh pentru că aceea este
ceea ce lucrează acolo atunci.
197
Duceți-mă la cruce. Duceți-mă la un loc unde este un Duh care
se mișcă, care înmoaie inima mea. „Deși vorbesc în limbi omenești sau
îngerești, chiar dacă îmi dau toate bunurile mele să hrănesc săracii,
trupul meu să fie ars ca jertfă, să am cunoștință să știu toate tainele și
toate aceste lucruri, acelea vor eșua. Dar când ceea ce este perfect vine,
care este dragostea, ea rămâne pentru totdeauna.” Dragostea lucrează
credință.
198
N-ai vrea să vii acum în timp ce acest simțământ minunat, umil,
dulce al Duhului Sfânt care se mișcă aici la altar acum? Doar
îngenuncheați, spuneți: „Dumnezeule, fii îndurător cu mine. Eu vreau ca
tu să îmi dai acum, în inima mea, acest Duh care este în biserică. Eu
acum îngenunchez și cer. Și, prin credință, eu cred că Tu îmi vei acorda
asta mie.” Tu vei pleca de-aici cu unul din cele mai umile și dulci duhuri.
Totul se va termina atunci.
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Eu am fost salvat atât de minunat din păcat,
Isus locuiește înăuntru atât de dulce;
O, acolo la cruce, El m-a luat înăuntru,
Glorie Numelui
Glorie...
199
În timp ce noi cântăm asta, mă întreb dacă există unii creștini
care ar vrea să-și consacre din nou viața cu aceștia aici la altar, care au
venit pentru Duhul Sfânt și pentru salvare. Ați vrea să îngenuncheați aici
sus cu noi, să vă rugați cu noi pentru câteva minute? Orice aveți nevoie,
nu contează ce este aceea. Dacă este boală, voi aveți nevoie de
vindecare. Dacă este necaz și voi aveți nevoie de mângâiere. Dacă
sunteți îngrijorați și necăjiți, aveți---aveți nevoie de pace. Veniți acum,
n-ați vrea?
O, veniți la acest izvor atât de bogat și plăcut,
Aruncă-ți sărmanul tău suflet la al Salvatorului...
Atât de bucuros să văd așa de mulți venind în această dimineață.
...înăuntru, astăzi și fii vindecat
Glorie lui...
200
Vedeți, este lucrarea Duhului Sfânt. El face aceasta. „La...” Nu
emoțional. Ci serios, adânc. Nu fanatic. Aceasta nu este formal. Este
dragostea care atrage, ne constrânge.
Acolo Sângele a fost aplicat inimii mele,
O, glorie numelui Său!
201
Minunat! Fiecare doar se pleacă acum. Nu iubiți voi aceasta? Eu
nu știu cum vă simțiți voi, dar eu doar mă simt ca și cum, în inima mea,
tu doar simți picături de lacrimi înăuntrul tău, căzând. Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu doar se mișcă. El face lucrarea. Frate, dați-mi o asemenea
biserică, care într-adevăr este frântă ducându-se jos la casa Olarului să
fie remodelată.
Isuse, ține-mă aproape de cruce,
Acolo este un izvor prețios,
Fără plată pentru toți...
202
Audiența să m-ajute în timp ce se cântă aceea acum, în timp ce
aceia care se pocăiesc sunt la altar, cerând.
Curge de la Izvorul Calvarului,
În cruce, în cruce,
O, să fie gloria mea întotdeauna,
Și sufletul meu răpit va găsi
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Odihnă dincolo de râu.
203
O, Dumnezeule, Tatăl nostru, noi venim la Tine astăzi, umili,
frânți. Duhul Tău vine în Cuvânt. Creștinii sunt așa de recun... și așa de
recunoscători Ție, că ei Te-au acceptat, au fost născuți din nou. Tu ai
rânduit aceasta de la întemeierea lumii. Tu ai declarat-o, tu ai spus: „Eu
am multe lucruri să vă spun, pe care nu vi le pot spune acum. Dar când
el, Duhul Sfânt vine, El vă va descoperi aceste lucruri vouă și vă va
învăța și vă va călăuzi.” Noi suntem așa de mulțumitori, în această
dimineață, pentru Duhul Sfânt care descoperă Cuvântul lui Dumnezeu.
Tu ai spus: „Și El va aduce aceste lucruri în a Mea...în memoria voastră,
pe care Eu vi le-am spus. Și el vă va arăta lucrurile care vor veni.”
204
Noi suntem așa de bucuroși că El este cu noi astăzi. Și prin
învățătura Cuvântului și prin lucrarea Duhului Sfânt a determinat creștinii
să fie treziți, a determinat păcătoșii să vină la Tine, decăzuții să se
consacre din nou. Tată, ei sunt la altar. A făcut ca cei bolnavi și cei trudiți,
care au fost suferinzi, să vină și să-și aplece capetele, să accepte
vindecarea pentru trupurile lor, știind că Cuvântul Tău vorbit este
Adevărul. Orice altceva va eșua, dar Cuvântul Tău nu poate eșua
niciodată. Adevărul! „Voi veți cunoaște Adevărul și Adevărul vă va face
liberi.”
205
Și noi venim să acceptăm, în această dimineață, ceea ce Tu ai
asigurat pentru noi, în suferința ta de la Calvar și în ispășirea în moartea
Ta pe care Tu le-ai făcut pentru noi. Și noi, fără plată, Doamne Isuse, o
primim. Noi credem Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că Tu ai promis:
„Cel care va veni la Mine, cu niciun chip Eu nu-L voi izgoni.” O,
Dumnezeule, ce promisiune! Nu contează pentru ce este, Tu ai spus:
„Când voi vă rugați, credeți că ați primit ceea ce voi cereți. Voi o veți
primi.”
206
Acum, Tată, dacă noi credem cu adevărat asta, s-a făcut. Noi o
credem. Este făcută. Apoi noi acționăm pe baza mărturiei noastre, că Tu
ai făcut-o pentru noi. Nu pentru că noi merităm; noi nu suntem vrednici.
Dar prin harul Tău nemeritat pe care-l avem prin Tine, noi credem că
lucrarea este terminată.
207
Și aceștia care se pocăiesc și cei ce au venit în această
dimineață, consacrându-se și pe cei ce vin pentru a trage foloase din
suferință, așa cum David a spus: „Binecuvântează pe Domnul, o, suflete
al meu și nu uita niciuna din binefacerile Lui; Care îmi iartă toată
nelegiuirea mea, toată decăderea mea și Care vindecă toate bolile
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noastre.” Aceea este binefacerea pentru credincios. Și noi îl primim prin
credință, în această dimineață, prin venirea pe baza Cuvântului lui
Dumnezeu, care a fost vorbit înainte de întemeierea lumii. Dacă era
imposibil pentru acesta să nu se împlinească, la fel este imposibil pentru
noi să nu obținem ce cerem noi, dacă cerem cu credință, crezând. Si
aceea stă în inimile noastre să primim ce noi am cerut.
208
Isuse, ține-ne aproape de cruce. Când dușmanul vine înăuntru
ca un șuvoi, Doamne, ridică un steag împotriva lui, binecuvântează
această adunare mică, care este în așteptare. Dumnezeule, fie ca Duhul
Tău Sfânt să ia pe aceștia care și-au consacrat viețile lor, acești bărbați
și femei care au îngenuncheat la altar. Acei păcătoși care au venit și
și-au aplecat capetele, ia-i în Împărăția Ta.
209
Doamne, eu îmi dau seama că credința lor personală, minutul în
care ei Te-au crezut, acela este minutul în care Tu i-ai primit. Căci Tu ai
spus: „Niciun om nu poate veni decât dacă Tatăl Meu îl atrage. Și toți cei
care vin, Eu le voi da Viață Veșnică și îi voi învia în ziua de apoi.” Acela
este Cuvântul Tău, Doamne. Noi Îl credem.
210
Și este făcută, lucrarea este terminată și noi Îți mulțumim pentru
asta. Noi Îți mulțumim pentru vindecarea fiecărui trup, pentru fiecare
suflet obosit, pentru fiecare lucru pe care al Tău... Aceia care au avut
mâinile slăbite atârnând în jos, aceia care au fost temători, aceia care
s-au întrebat. David a spus: „Când mi-a fost teamă, am ajuns fricos, apoi
m-am încrezut în Tine și am mers mai departe.”
211
Dumnezeule, lasă-ne să ne ridicăm capetele în această
dimineață: nu fricoși, ci creștini care cred în Isus Cristos. Fie ca noi să
mergem mai departe cu mărturia noastră lucind. Fie, prin vindecarea
trupurilor noastre, prin mărturia vindecării trupurilor noastre, prin
mărturia salvării noastre, fie ca noi să îi câștigăm pe alții pentru Tine.
Acordă asta, Tată, așa cum toți ne-am pus pe altar. Acordă asta pentru
gloria Ta, așa cum noi Te credem și așteptăm după Tine, Doamne.
212
Aici este unde, noi doar ne scăldăm în frumusețea Ta, doar ne
scăldăm în promisiunea Ta, simțind că gloriosul Duh Sfânt ne curtează
pentru Tine. Cum Te iubim noi! Cum Te lăudăm!
213
Cum mă închin eu Ție, Doamne! Eu însumi, aici în spatele
acestei bănci sacre, cu mâinile ridicate spre Tine, eu mă închin Ție,
Dumnezeul meu. Eu mă închin Ție. Tu ești Vindecătorul meu, Salvatorul
meu, Regele meu, Cel ce-mi poartă de grijă, Tatăl meu, Fratele meu!
Ale mele toate în toate se odihnesc în Tine. Tu ești tăria mea. Eu în mod
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public...Tu...David a spus: „Eu Te voi lăuda în adunarea sfinților.” Și eu
Îți voi da laudă înaintea celor sfințiți în această dimineață. Eu Te laud
pentru că m-ai vindecat. Te laud pentru viața mea. Te laud pentru
sănătatea mea. Te laud pentru bunătatea pe care Tu mi-ai arătat-o. Te
laud pentru prietenii mei. Te laud pentru totul, Doamne. Tu ești minunat,
bucurie negrăită și plină de glorie! Cum Te laud eu pe tine!
214
Cum pot eu să te recomand celui obosit! Cum pot eu să te
recomand celui păcătos, ca Salvator! Cum pot eu să Te recomand
bolnavului, ca Vindecător! Cum Te pot eu recomanda celui rătăcit ca
Rege! O, cum Te iubesc eu în această dimineață! Cum pot eu să Te
recomand---să te recomand celui ce este asuprit, să fie---să fie bucuria
mulțumirii în tabără! Cum Îți mulțumim noi!
215
O, Tu ești Stânca într-o țară trudită, Adăpost în timp de furtună;
Alfa și Omega, Începutul și sfârșitul; Trandafirul din Sharon, Crinul din
Vale, Steaua Dimineții! O, cât Te iubim noi! Cât Te adorăm și Te lăudăm,
Tu Cel Etern fără pereche! Noi Îți dăm laudă. O, noi Te vom lăuda și Îți
dăm Ție laude prin toate epocile!
216
Primește-ne, Doamne, așa cum oferim aceste binecuvântări,
rodul buzelor noastre. Tu ai spus: „Noi suntem un popor deosebit, o
preoție regală, oferind jertfă spirituală, roadele buzelor noastre, dând
laude Numelui Său”. Cum Îl lăudăm noi pe El! Cum Îl adorăm noi pentru
totdeauna și totdeauna! O, primește adorarea inimii noastre, exprimată
de buzele noastre, Doamne, căci din adâncurile unei inimi pure noi Te
lăudăm. Știind că nu este ceea ce noi am putea face. Nu este viața
noastră; este viața Lui. Nu este salvarea noastră; este salvarea Lui. Nu
este cerul nostru; este cerul Lui. O, noi nu suntem propriile noastre
lucrări; noi suntem lucrările Lui. Nu este harul nostru; este harul Lui. Nu
gloria noastră, ci gloria Lui. Nu puterea noastră, ci puterea Lui. O, cum
Te iubim! Nu biserica noastră, ci biserica Lui. Cum Te lăudăm noi, căci
acelea sunt inimile noastre, Doamne. Acelea sunt inimile noastre.
Primește-ne.
217
O, Dumnezeule, trimite micului tabernacol Branham o revărsare
a Duhului. Vrei Tu, Doamne? O, noi suntem în nevoie, aici la colț.
Dumnezeule, trimite jos ploile torențiale ale binecuvântării. Trimite ploaia
lui Dumnezeu, timpurie și târzie.
218
Botează păstorul nostru din nou, Doamne. Pune-L în foc cu
evanghelia. Noi îl iubim astăzi, Doamne. El este slujitorul Tău. Ne rugăm
ca Tu să ungi inima lui.
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Unge inimile celorlalți predicatori din clădire, în această
dimineață și pe fiecare membru. Fie ca noi să plecăm afară de-aici,
Doamne...
220
Și nu uita bietul Tău slujitor nevrednic, eu însumi, Doamne. Ca
tu să mă ungi proaspăt cu Duhul Sfânt. Acordă asta, Doamne.
221
Dă-ne nouă aceste binecuvântări. Noi așteptăm umili la altar,
știind că noi o primim îmbăindu-ne în Duhul Tău Sfânt și nu suntem
rușinați de evanghelia lui Isus Cristos, Puterea lui Dumnezeu, spre
salvare. Cum Îți mulțumim noi Ție pentru asta!
222
Într-o zi glorioasă, noi sperăm să Te vedem, Doamne, să ne
punem mâinile noastre peste picioarele Celui care stă cu noi astăzi, pe
Care noi nu-L putem vedea, dar noi știm că El este aici. Cum Îl lăudăm
noi!
...jos în acea cetate,
Soarele nu va apune niciodată,
Florile înfloresc pentru totdeauna,
Și soarele nu va apune niciodată.
Eu mă simt ca și cum călătoresc, da,
Mă simt ca și cum călătoresc;
Florile înfloresc pentru totdeauna
Și soarele nu va apune niciodată.
Câți simțiți în acel fel? Ridicați-vă mâna.
Simt să strig, uneori o fac,
Eu simt să strig, eu simt
Florile înfloresc pentru totdeauna,
Și soarele nu va apune niciodată.
Simt ca și cum călătoresc, eu o fac,
Eu mă simt ca și cum călătoresc ;
Florile înfloresc-...
223
Tu ești Cel de la conducerea bărcii, Doamne. Tu știi totul despre
asta. Noi cerem această binecuvântare în Numele lui Cristos. Amin.
224
Scumpule Tată ceresc, așa cum trecem pe lângă altar, punând
mâinile peste aceia care așteaptă în continuare binecuvântare, fie
Duhule Sfânt ca cei care nu L-au atins în felul corect... Dar noi ne rugăm,
Tată ceresc, ca Tu să acorzi binecuvântarea...?...O, vorbește, Tată
ceresc, ai milă de sora noastră.
225
Scumpule Tată ceresc, așa cum această femeie scumpă de-aici
pășește sus aici prin credință... Multe zile a fost ea aici; acest păr cărunt
219
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și riduri...?... Dar prin ce multă muncă grea a trecut pe-aici. Nu-i nicio
îndoială că aceste mâini au coborât pe paginile bibliei, s-au înălțat spre
Tine. Fără îndoială, însă o inimă adevărată, în această dimineață, așa
cum ea a venit șchiopătând în această biserică cu o cârjă sub braț. Dar
acum, prin credință, ea o pune jos, să plece. Vindec-o, Doamne. Ea vine
pentru o binecuvântare a lui Dumnezeu. Eu mă rog, Dumnezeule al
cerului, ca Tu s-o binecuvântezi. Și fie ca ea niciodată să n-o mai aibă
pentru restul zilelor ei. Dă-i tărie în trupul ei. Să câștige suflete pentru
Tine, Doamne, pentru Împărăția lui Dumnezeu. În Numele lui Isus
Cristos. Amin.
226
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Nu...Tu nu va mai trebui
să folosești acea cârjă veche, eu nu cred, vreodată. Tu ești bine și eu
cred că tu vei merge acasă fără ea. Amin. Când ieși din clădire,
pune-ți-o pe umărul tău și du-te mai departe. Totul se va sfârși.
227
Tată Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să binecuvântezi această
femeie care stă aici astăzi. Fă-o în întregime bine. Acordă asta, Tată.
Noi ne punem mâinile peste ea și credem asta, în numele lui Isus.
228
Tată Dumnezeule, ne punem mâinile peste sora Slaughter și
cerem pentru ea să fie vindecată. (Loc gol pe bandă)
229
Scumpule Dumnezeule, ne punem mâinile peste a noastră...
(Loc gol pe bandă.)

Nu știu cum vă simțiți voi. Eu voi cânta strofa; voi cântați refrenul
cu mine.
Primul să moară pentru acest plan al Duhului Sfânt,
A fost Ioan Botezătorul, el a murit ca un om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va salva oamenii din păcat.
Continuă să picure cu sânge, da, picură cu sânge,
Această evanghelie a Duhului Sfânt (Eu O iubesc), picură cu sânge,
Sângele ucenicilor...(Lăsați lumea să spună ce vrea)...care au
murit pentru Adevăr,
Această evanghelie a Duhului Sfânt continuă să picure cu sânge.
Apoi ei au aruncat cu pietre în Ștefan, el a predicat împotriva
păcatului,
El i-a făcut atât de mânioși, ei i-au zdrobit capul;
Dar el a murit în Duhul, el și-a dat duhul
Și s-a dus să se alăture celorlalți, oștirea care și-a dat viața.
A continuat să picure cu sânge...
Această evanghelie a Duhului Sfânt, picură cu sânge,
230

38

CARTEA VIEȚII MIELULUI

Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
această evanghelie a Duhului Sfânt, picură cu sânge:
sunt Petru și Pavel și sfântul Ioan,
Ei și-au dat viețile ca această evanghelie să poată străluci; ei
și-au amestecat sângele cu profeții din vechime,
Astfel ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să poată fi spus
sincer.
Continuă să picure cu sânge, da, picură cu sânge.
Această evanghelie a Duhului Sfânt, picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această evanghelie a Duhului Sfânt, ea picură cu sânge.
Suflete sub altar strigând „Până când?”
Ca Domnul să pedepsească pe aceia care au acționat greșit;
(Ascultați.)
Dar o să fie mai mulți care își vor da sângele vieții lor,
O, continuă să picure cu sânge, da, picură cu sânge.
Această evanghelie a Duhului Sfânt, picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această evanghelie a Duhului Sfânt pic-...
231
Câți sunt bucuroși în această dimineață că au primit Duhul Sfânt?
Ridicați-vă mâinile. Nu este El minunat? Sigur.
Ea picură cu...
232
Dați mâinile cu prietenul vostru care stă alături de voi.
...picură cu sânge,
Spuneți: „Laudă Domnului, frate, pentru toată bunătatea Lui.”
...Duhului Sfânt picură cu sânge,
O, sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această...
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze.
...evanghelia picură cu sânge,
O, ea picură cu sânge...
Asta este. Ridicați-vă mâinile.
Ea picură cu sânge,
Această evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge,
Ea picură cu sânge (Aleluia!), picură cu sânge
Această evanghelie a Duhului Sfânt, o, ea picură cu sânge.
(Fratele Branham vorbește cu oamenii din jurul altarului)
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...cu sânge, da, ea picură cu sânge,
Această evanghelie a Duhului Sfânt, ea picură cu sânge.
Fiecare să cânte aceasta!
Sângele ucenicilor...
233
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. (Sora spune: „Frate
Branham...?...) Da. (”...?...ultimii trei ani.”) Minunat! Atât de fericit să aud asta.
(„Ea mi-a spus că dacă aș avea o șansă să vorbesc cu tine, să-ți spun, „Salut.”)

Dumnezeu să binecuvânteze!
234
O doamnă pentru care doar s-a făcut rugăciune; ea merge acum
de trei ani, glorificând pe Dumnezeu.
Haideți să cântăm acest cântec bun, vechi. La câți vă place aceasta?
Credința în Tatăl, credința în Fiul,
Credința în Duhul Sfânt, trei sunt Unul.
În regulă, soră, dă-l.
Credința în...Fiul,
Credința în Duhul Sfânt, trei sunt Unul;
Demonii vor tremura și păcătoșii se vor trezi:
Credința în Iehova va ...orice...
235
Câți iubiți o mulțime bună fericită ca aceasta? Păi, Dumnezeu să
te binecuvânteze, soră. Să cântăm toți acum. Fiecare cu toată vocea lor.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Mulțumesc, soră. Dumnezeu să
te binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. (Un frate vorbește
cu fratele Branham.) Da. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
236
(O soră vorbește cu fratele Branham.) Dumnezeu să te binecuvânteze,
sora mea scumpă. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
237
(Loc gol pe bandă)...mâinile voastre și să cântăm asta acum.
Dumnezeu să fie cu voi până când ne întâlnim...
238
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră Kelly. Așa de bucuros să
te văd aici sus! (Sora Kelly vorbește acum cu fratele Branham.) Corect.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
239
Toți știu cine strigă. Este sora Kelly. Voi știți, ea a fost să...Diav--diavolul a încercat s-o omoare aici afară, într-un accident de automobil
și au pus-o acolo în spital, toată tăiată și au spus că ea nu va merge
niciodată și lucruri de acest fel. Dar harul lui Dumnezeu! Ea este
vindecată. (Sora Kelly spune: „Laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu!) Sună ca
Armata Salvării sus aici în această dimineață. Haideți să-L lăudăm pe
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Domnul cu ea, fiecare! Voi toți veniți faceți cunoștință cu sora Kelly și
dați mâna cu ea așa cum treceți pe-aici.
240
Eu știu că voi toți sunteți bucuroși s-o vedeți pe sora voastră. Și
aici, veniți jos și strângeți mâinile cu ea, chiar aici la altar. Voi toți
faceți-o, fiecare. „Bucuros să te văd!” Ei bine, laudă Domnului!
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi toți până ne întâlnim din nou!
Frate Neville.
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus; (Până ne întâlnim!)
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Neville. Amin. Dumnezeu
să vă binecuvânteze.
241
Să ne oprim și să ne aplecăm capetele doar un minut, vreți, în
timp ce fratele ne eliberează? Aplecați-vă capetele doar un minut în
rugăciune. Frate Neville, dacă vrei.

