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 Dacă eu... noi am încheia serviciul chiar acum, aș spune că am 

avut un timp bun să ascult aceste mărturii și---și când eu am pășit 

înăuntru și m-am uitat la micul tabernacol, câtde bine arată. Nu este 

scuză pentru oamenii din jurul Uticăi aici să nu vină la biserică, așa 

este?Cu siguranță au aranjat bine aici, oamenii l-au făcut, să fie un loc 

frumos confortabil, frumos și un loc unde nu este așa stilat încât voi---

voi---voisă vă simțiți stingheriți. Însă doar într-adevăr te simți 

confortabil, doar frumos, curat, îngrijit, îmi place aceea în biserică. 
2 

M-am gândit că acel poem mic pe care fratele Graham, ambele 

pe care el le-a citit doar---doarau atins ținta. Voi știți, este…Este un 

lucru că aceia care de obicei încearcă să epuizeze pe cineva, nu 

ajunge niciodată prins. Ei bine, eu sunt unul pe care fratele Graham l-a 

prins de câteva ori, astfel eu doar știu ce înseamnă asta. 
3
 Însă mi s-a spus odată că la „Ballard și Ballards”, a fost un ins 

care s-a dus să obțină un loc de muncă. Și ei i-au cerut să-și scrie 

numele pe hârtie. Și când el s-a dus să-și semneze numele, el n-a 

avut nicio radieră la capătul creionului. Și omul i-a spus, a zis: „Tu n-ai 

radieră?” 

El a spus: „Păi, eu nu fac nicio greșeală.” 
4
 Și domnul, Ballard i-a spus: „Atunci eu nu te pot folosi; tu nu vei 

face nimic.” Astfel asta este cam… Eu cred că aceea este cam așa.  
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Dacă noi nu facem greșeli, noi nu facem nimic. 

Dar ceea ce îmi place în legătură cu o persoană, când tu faci o 

greșeală, un soldat adevărat este gata să se ridice și să încerce din 

nou. 

Era un cântec mic pe care noi îl cântam: Dacă eu cad sau dacă 

eu greșesc, (una sau alta),lasă-mă să mă ridic și să încerc din 

nou;iartă-mă, Doamne, și mai încearcă-mă încă o dată.  
5
 Eu m-am rugat așa de mult lui Dumnezeu, că eu aproape mă 

rușinez de mine însumi. „Lasă-mă să mă ridic și să încerc din nou.” 

Constant căzând și de fiecare dată, păi, El a fost îndurător cu mine să 

mă ajute să vin înapoi iarăși. 
6
 Acum, dacă noi doar privim peste asta, abia dacă existăo oră în 

care noi să nu facem ceva care este greșit. Și acum, nu există mici 

sau mari; ele toate sunt mari înaintea lui Dumnezeu. Astfel dacă 

apostolul Pavel trebuia să moară zilnic, cu cât mai mult va trebui noi să 

murim zilnic? Înțelegeți?  
7
 Și atunci, eu cred că o persoană care a făcut ceva greșit și este 

doritoare s-o îndrepte, atitudinea creștinului real este să ierte acea 

persoană. 

Și acolo este unde eu cred, frate Graham, că oamenii bisericii 

de astăzi pierd asta atât de mult. În loc să încerce să ridice acea 

persoană înapoi din nou, este doar să continue să-l împingă mai 

departe. Înțelegeți? Așa cum vedeți, Cristos, când noi am fost cel mai 

jos, El s-a aplecat și ne-a ridicat. Și asta ne face atuncisă ne gândimcă 

și noi s-ar cuveni să avem același fel Duh. 
8
 Eu doar nu-mi pot aminti numele lui. Poate unii din voi, fraților, 

puteți. Mă gândesc la asta de când am venit aici. Pavel a fost…El a 

luat un sclavcare a fugit. Eu nu-mi pot aminti care a fost numele lui 

chiar acum. Totuși, el avea o mare datorie și Pavel era așa de 

îndrăgostit de Cristos, încât el a trimis cuvânt stăpânului care era 

proprietarul robului. El a spus: „Acum, el a devenit un frate preaiubit. Și 

tot ceea ce a făcut el și tot ceea ce îți datorează, înțelegeți, pune 

aceea pe socoteala mea și eu îți voi plăti când vin pe-acolo.” Înțelegeți, 

Pavel era creștin de așa mult timp încât el a știut ce trebuia să ierte, ce 

a însemnat a ierta pe cineva. El însuși a fost iertat. Și eu cred că 

fiecare creștin care a fost într-adevăr iertat știe să aprecieze iertarea. 
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 Eu tocmai am auzit mărturia pe care fratele Graham a dat-o 

despre fratele Busty. Acela este fratele Roger... tatăl surorii Creech. El 

a fost operat acum câteva zile și ei au găsit cancer și ei doar l-au 

cusut. Astfelsă ne rugăm continuu pentru el.Dar unul din cele mai dulci 

lucruri…Fratele Creech m-a sunat să merg și să-l văd și eu nu știam 

că el este în spital. Și când am intrat în salon, el a spus: „Frate Bill,” a 

zis, „Eu te-am auzit adeseori vorbind despre punerea mâinilor peste 

cineva.” 
10

 Și am spus: „Da, Busty.” Eu l-am numit, „Busty”; este alintat… 

Cu adevărat, numele lui este Everett. Și am spus: „Da.” 
11 

El a spus: „Eu doar știu pentru ce am venit aici.” El a spus: „El 

a fost cu mine mereu de când am intrat.” A spus: „Și Ceva și-a pus 

Mâinile peste mine cu un timp în urmă.” Și chiar în colț, el a văzut un 

curcubeu. Chiar atunci tu știi că Ceva se mișcă, timpul este 

aproape.Dar harul lui Dumnezeu pentru aceea! Eu nu spun asta 

pentru că este tatăl sorei Creech, însă el este un om bun. Eu cred că l-

am botezat cu ani în urmă în Numele Domnului Isus. Dar el n-a venit 

niciodată la acea experiență reală consacrată a nașterii din nou așa 

cum ne place nouă să o vedem, frate Graham. Dar, acolo în spitals-a 

întâmplataceea. El este un om schimbat. Harul lui Dumnezeu care---

care l-a ordinat la Viață Eternă a dat un curcubeu și un curcubeu este 

un legământ, ținându-și legământul Lui cu el. Și el este gata de 

plecare. Așa de fericit pentru asta! El este un veteran al Primului 

Război Mondial. 
12

 Și cu ceva timp în urmă sau în această dimineață, mai 

degrabă, eu am fost chemat la o veche prietenă. Eu nu... am avut un 

timp greu s-o găsesc. Mulți dintre voi își amintesc de doamna Morris 

din centrul orașului. Fratele Ruddell tocmai a fost în vizită acolo nu 

demult. Și ea a fost inconștientă câteva zile. Și ea doar striga tot 

timpul.Și când am intrat acolo, ea chema numele meu când eu am 

intrat. Spunea: „Billy este un băiat bun.” A spus: „El a avut un timp 

greu.” A spus: „Eu---eu am vrut să-l văd înainte să mă duc.” Și ea a 

așteptat doar un minut și a spus: „L-ați văzut vreodată? Eu---eu vreau 

să-l văd pe Billy.” În câteva minute, ea a început să vorbească cu soțul 

ei care era plecat, o, cu patruzeci, cincizeci de ani în urmă. A vorbit cu 

el și a început să vorbească cu cei dragi ai ei. Voi știți ce înseamnă 

aceea, că ea este chiarlângă poartă. 
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Și nu este aceea ciudat? Chiar oarbă așa cum ea poate fi... 

este într-o lume a întunericului. Ea avea nouăzeci de ani, chiar la 

nouăzeci, cam optzeci și nouă și ceva. Și acum, totuși, ochii ei sunt 

atât de aproape de celălalt tărâm, încât ea poate să vadă lucrurilede 

pe partea cealaltă și nu le poate vedea pe acestea de pe acest tărâm. 

V-ați gândit vreodată la aceea? Urmăriți un drag al vostru când ei vin 

jos la capătul drumului, urmăriți-i! 
14

 Bătrânul frate Bosworth, un vechi asociat al meu. M-am grăbit 

spre Florida să-l văd, Meda și eu, cam cu doi ani în urmă, când el era 

pe moarte, aproape optzeci și ceva, optzeci și patru, eu cred. El tocmai 

venise din Africa cu mine de la o adunare. Acolo stătea acest om 

bătrân evlavios într-un mic colț. Am pășit înăuntru, eu…micile lui brațe 

bătrâne s-au întins spre mine, un bătrân veteran cam cu șaptezeci de 

ani de predicare. Și eu l-am prins în brațele mele astfel. Eu am strigat: 

„Părintele meu, părintele meu, carele lui Israel și călăreții lui.” 
15

 Și eu m-am așezat pe o parte a patului cu el și-a pus capul său 

peste umărul meu eu... El într-un fel mă mângâia. El a spus: „Fiule,” a 

zis, „Nu renunța. Mergi în acele câmpuri repede, pentru că noi nu 

avem mult timp.” 

Am spus: „Îți dai tu seama că tu pleci?” 
16

 A spus: „Da, mă duc. Doar destul de curând. El a spus: „Vreau 

să-ți spun ceva, frate Branham. Acesta este cel mai fericit timp din 

toată viața mea.” 
17

 Și eu am spus: „De ce ai spune tu asta, frate Bosworth și tu 

ești---tu ești pe moarte.” 
18

 „Păi, a spus el, în orice minut eu Îl aștept pe El să intre pe ușă 

să mă ia, Cel pe care eu L-am iubit în toți acești ani.” Noi l-am lăsat, 

soția și cu mine. Apoi când ne-am întors… 
19

 Cam cu o oră sau două înainte ca el să moară, el dormea. Și s-

atrezit, a privit în cameră, a zis: „Tată.” S-a ridicat în puterea lui șia dat 

mâinile cu tatăl său și cu mama sa. El a spus: „Iată-l pe fratele John. 

Tu ai fost convertit în adunarea mea acum cincizeci de ani. Iată-l pe 

Așa-și-așa.” A dat mâna cu convertiții săi care erau duși de ani și ani. 
20

 Ce se întâmplă atunci, prietene? Eu cred că noi doar nu ne 

dăm seama ce este cu toate acestea. Uneori eu mă întreb, chiar dacă 

atunci când noi venim la adunare să ne închinăm, dacă noi nu 

avem…felulgreșit de atitudine, să credem că noi venim pur și simplu 
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să ne întâlnim împreună. Aceea este bine. Asta are propriul ei scop 

sau să ne bucurăm și să avem un timp bun, aceea are scopul ei. Dar 

noi suntem într-o pregătire. Noi ne pregătim pentru ceva. 
21

 Și eu am spus aceasta de câteva ori, că ar putea fi bine s-o 

facem din nou. Așa cum eu încep să îmbătrânesc și încep să văd că 

zilele mele se scurtează, eu încep să mă gândesc la această viață într-

un fel, frate Graham ca și cum aceasta era---aceasta era un coșmar 

pe care-l aveam. Mulți dintre noi de-aici au visat și au ajuns într-un vis 

serios. Tu încerci să te lupți tu însuți. Mulți dintre voi ați făcut aceea. 

Eu am făcut-o de multe ori, încercând să te trezești tu însuți, oarecum 

tu știi că eștiadormit. 
22

 Și eu simt că aceea este cam cum este viața. Chiar cam la 

timpul când credem că ne-am îndreptat și totul urmează să fie bine, 

atunci ceva vine pe-acolo și o lovește jos din nou. Acum, voi toți 

oamenii care sunteți treji, mai ales cei în jurul vârstei mele, cunoașteți 

aceea: încercări și bătăliile vieții. Astfel uneori eu încerc să mă trezesc 

pe mine însumi: „O, Doamne!” Și într-una din aceste dimineți sau într-

una din aceste seri sau cândva, eu mă voi trezi; eu voi fi în prezența 

Sa și apoi toate încercările și durerile se vor termina. Eu sper că aceea 

este adevărat. Sper aceea că într-o zi când mă trezesc să fiu ca El. 

Aceea este dorința inimii mele, să mă trezesc în asemănarea Lui, să-L 

văd pe el. 
23

 Și așa cum a spus Pavel.Acum, este un singur lucru de care eu 

vreau să fiu sigur în timp ce eu pot, în mintea mea corectă. Eu vreau 

să să mă asigur că Îl cunosc în puterea învierii Lui. Nu contează ce 

altceva are loc, dacă mor sărac și ei mă îngroapă în câmpul 

olaruluisau mormântul meu este în fundul unui râu sau al mării. 

Oriunde poate fi el, eu vreau să știu un singur lucru: eu vreau să-L 

cunosc pe El. [Fratele Branham bate în amvon de nouă ori.]Aceea este tot ce 

contează acum. Așa este! Să-l cunosc pe El în puterea învierii Lui. 
24

 Pentru că eu știu aceasta, este o mare ușă așezată înaintea 

mea și ea se numește moarte. Și ea este înaintea fiecăruia dintre noi. 

Și de fiecare dată când inima noastră bate, noi suntem cu o bătaie mai 

aproape de acea ușă. Ea nu va bate acea bătaie din nou. Noi suntem 

cu o bătaie mai aproape. Și într-una din aceste zile, noi vom veni la 

acea ușă. Ea se cheamă moarte. Și fiecare dintre noi urmează s-o 

întâlnim. Și când ajung acolo, eu sigur nu vreau să intru acolo ca un 



6CEAȚI IEȘITSĂVEDEȚI?  

laș. Eu vreau să intru acolo cu robele Sale înfășurate în jurul meu și 

harul Său, știind acest singur lucru: atunci când El cheamă, eu voi ieși 

afară de-acolo într-o zi. Aceea este pentru ce trăiesc eu astăzi, este să 

fac aceea: să-L cunosc pe El și să-L slujesc pe El. 
25

 Și acești slujitori tineri de-aici, fratele Graham,ca fratele Ruddell 

și ei, eu cu siguranță îi îndemn. Doar să țină strâns; să continue să 

preseze mai departe. 

 Când am pășit înăuntru în seara asta și am stat în spate acolo 

și am auzit acele cântări, doar cântând…când ei băteau din palme, ca 

și „Veniți,cinați.” Păi, eu am putut s-o văd și pe sora Snelling doar 

stând în picioare bătând din palme astfel, cântând „Veniți și cinați, 

Stăpânul cheamă,Veniți,cinați.” Doar la fel.Și să văd toți acei sfinți 

bătrâni care s-au dus. Ei bine, ei doar așteaptă dincolo pe celălalt mal 

și eu---eu---eu---eu vreau să-i văd într-una din aceste zile. Bătrâna 

mamă Poogh. Eu pot s-o văd pe mătușa Noan stând acolo la ușă în 

acel timp când ea era îngrozitor de rău. Am venit urcând, fratele 

George și eu am spus: „Ei bine, este o înviere a morților.” A spus: „Eu 

sunt acea persoană.” Pot doar s-o văd atât de clar. Sora Webber și toți 

ceilalți. 
26

 Ascultați, apropo, eu cred că Frankie face bine acum.L-am 

sunat la mare distanță seara trecută, m-am rugat cu el din nou. El a 

spus---a spus: „Aceasta este prima dată că eu am simțit atingerea lui 

Dumnezeu de mulți ani.” El a spus: „Eu voi face o vizită la tabernacol, 

unul din primele lucruri imediat ce ajung înapoi în Indiana, ajung acolo 

jos.” Așa că: laudă Domnului. Frankie este un băiat bun, un băiat 

minunat. El a avut suișurile și coborâșurilesale. Don nu este aici, nu-i 

așa? Da. Nu m-am gândit, aici. Dar el a avut suișurile și coborâșurile 

lui, dar Dumnezeu îl va lua de pe scenă într-una din aceste zile dacă el 

nu vine. Așa că, să ne rugăm pentru el. 

Înainte ca să deschidem Cuvântul, să ne aplecăm capetele 

către Scriitor. 
27

 O, mărețule Duh Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum viața începe, 

această viață muritoare începe să încărunțească părul și să rideze 

fruntea, noi putem simți acea vibrație a Vieții Eterne înăuntrul ființelor 

noastre muritoare așa cum ea se umflă în gâturile noastre. Atunci noi 

știm că dacă n-ai fi fost Tu, că imediat ce această viață s-a terminat, 

totul s-ar fi sfârșit. Dar așa cum Pavel din vechime a spus: „Mulțumiri 
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fie lui Dumnezeu care ne dă victorie prin Domnul nostru Isus Cristos.” 

Moartea nu l-a putut împunge nici mormântul nu l-a putut ține. Și 

țărâna acelui trup sfânt așteaptă învierea în seara aceasta, dar sufletul 

lui este în prezența lui Cristos, care a spus că este mult mai bine a 

pleca decâtsă fiu cu... 
28

 Și măreața evanghelie pe care atât de curajos a proclamat-oîn 

zilele sale chiar dedupă gratiile închisorii, a scris când ochii lui îl 

deranjau atât de rău încât el a scris cu litere mari și a luptat cu fiarele 

și a avut multe dungi pe trupul lui. Pentru aceeași glorioasă evanghelie 

noi cu luptăm zel cu tot ce este în noi ca s-o păstrăm să meargă mai 

departe până în acea zi. 
29

 Noi suntem recunoscători pentru acest tabernacol mic, pentru 

păstorul lui, pentru tot comitetul și pentru micul oraș în care stă. Căci 

cu adevărat, Doamne, acesta este unde eu am predicat prima mea 

predică. Și eu mă rog, o, Doamne, ca această mică biserică și duhul 

bisericii ei, să rămână până la venirea Domnului Isus. Și ca toți care 

sunt membri aici și vin aici, să nu fie niciunul din ei pierdut. Mă rog 

pentru o măreață trezire spirituală aici în Utica. Fie ca puterea lui Isus 

Cristos să măture acest mic oraș și să-i cheme pe mulți la Cristos. 

Binecuvântează-i pe toți cei ce sunt preocupați de aceste lucruri, 

Doamne. 
30

 Noi Ți-am cere ca Duhul Sfânt să ne vorbească în seara 

aceasta. Dă-le acea măreață adunare de duminică pe care ei o 

prevăd. Fie ca ea să fie glorioasă prin prezența Ta.  
31

 Iartă-ne de păcatele noastre. Și dacă din întâmplare va fi unul 

printre noi care nu Te cunoaște în seara asta, această grațioasă 

speranță nu bate în pieptul lor, atunci fie ca ei s-o afle în seara asta, 

Doamne, ca acele mari izvoare de bucurie să țâșnească în Viața 

Eternă. Ascultă rugăciunea noastră umilă.  
32

 Binecuvântează citirea Cuvântului. Și fie ca Duhul să ia 

Cuvintele și să le planteze unde ele vor face cel mai mult bine, căci noi 

cerem asta în Numele Domnului Isus. Amin. 
33

 Știți, când vin la Utica, nu părea că vin aici ca să predic. Părea 

ca și cum vin aici să vorbesc oamenilor puțin timp. Deoarece eu vă 

cunosc pe toți și doar un pic de părtășie. 
34

 Acum, să citim în seara asta din Matei, al 11-lea-capitol, 

câteva versete până jos la al 15-lea. 
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 Mie îmi place să citesc Cuvântul Lui pentru că Cuvântul Lui 

este adevărat și El este etern. Acum, motivul că mie îmi place să 

citesc Cuvântul Său este deoarece cuvintele mele vor da greș, eu sunt 

un om, dar Cuvintele Sale nu pot da greș niciodată. Și către voi, 

oameni prețioși care sunteți aici în seara aceasta, eu știu că dacă nu 

este mai mult decât citirea acestui Cuvânt, știu că voi veți primi ceva. 

Voi vă veți duce acasă. Căci aceasta este hrana despre care vorbea 

fratele Graham. Fie ca El să-L aducă la viață pentru noi așa cum noi 

citim. 

Și s-a întâmplat, când Isus terminase de poruncit 

celor doisprezece ucenici ai Săi, el a plecat de-acolo 

să învețe și să predice în cetățile lor. 

Acum, când Ioan a auzit în închisoare de lucrările lui 

Cristos, el a trimis doi din ucenicii Săi, 

Și i-au spus lui:„Ești tu acela care trebuie să vină 

sau să așteptăm pe altul?” 

Isus a răspuns și le-a spus:„Mergeți și arătați-i lui 

Ioan din nou aceste lucruri pe care le auziți și le 

vedeți: 

Orbii își primesc vederea,…ologii umblă, leproșii 

sunt curățiți și surzii aud și morții sunt înviați și 

săracilor li se predică evanghelia. 

Și binecuvântat este oricine nu se va poticni de 

mine.” 

Și așa cum ei plecau, Isus a început să vorbească  

mulțimilor privitor la Ioan:„Ce ați ieșit să vedeți în 

pustie? 

O trestie clătinată de... vânt? 

Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine 

moi?  

Iată că cei care poartă haine moi sunt în casele 

regilor. 

Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, eu vă spun 

vouă și mai mult decât un profet. 

Pentru că acesta este el…despre care este scris, 

Iată, Eu trimit mesagerul Meu înaintea feței Tale care 

va pregăti calea înaintea ta. 
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Adevărat vă spun, printre cei care sunt născuți din 

femeie nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan 

Botezătorul: Totuși cel mai mic în împărăția cerului 

este mai mare decât el. 

Și din acea zi,…zile ale lui Ioan Botezătorul până 

acum împărăția cerului se ia cu năvalași cei ce dau 

năvală o apucă: 

Căci toți profeții și... legea au profețit până la Ioan. Și 

dacă voi veți primi, acesta este Ilie care trebuia să 

vină. 

Cel ce are o ureche de auzit, să audă.” 
36

 Dacă ar trebui să încerc să iau un text mic să vorbesc…pentru 

un context al acestui subiect, l-aș lua pe acesta: „Ce Ați Ieșit Să 

Vedeți?” 
37

 Ioan, în ziua lui, a fost considerat un om sălbatic de către lume. 

El era pe jumătate gol, cu o bucată de piele de oaie înfășurată în jurul 

lui și barba ca lâna peste fața lui și părul lui probabil stătea nearanjat. 

Și doar pentru lume, oamenii din lume, el era un om sălbatic. Noi l-am 

numi nebun, doar un bătrân pustnic care trăia în pustie. 
38

 Pentru biserică, felul cum predica, el era un fanatic. Biserica s-

a gândit: „Acel om absolut, este strict un religios .” Dacă el ar fi fost 

astăzi, dacă el ar fi fost,despre el nu s-ar gândi mai bine astăzi decât a 

fost atunci, pentru că lumea nu se schimbă. Oamenii vin de-a lungul 

timpului și noi generații se ridică, dar duhul care guvernează lumea 

este chiar la fel cum a fost atunci. Și va fi atâta timp cât există o lume. 
39

 Dar cei ce l-au cunoscut pe Ioan, aceia care l-au crezut, s-au 

dus să vadă ceva ce era real. Astăzi se împarte, cum a fost atunci, în 

trei clase diferite: lumea, biserica și credinciosul real,adevărat. Acela 

este felul în care stă lumea astăzi: lumea, necredinciosul; biserica, 

membrul căldicel și apoi adevăratul credincios, real.Unii oameni merg 

în bisericisă afle greșeală în acea biserică. Și unii oameni merg să afle 

o poziție socială sau ceea ce ar crede ei a fi o clasă mai bună sau să 

se adune. Alții merg să afle pace, merg să-L găsească pe Dumnezeu 

în ceva real. Acela este cel careprimește beneficii din adunare.Eu 

întotdeauna am spus că evanghelia produce trei feluri de oameni, 

necredinciosul, credinciosul-prefăcut și credinciosul.Și a fost 
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întotdeauna în acel fel. Depinde pentru ce te duci, atitudinea pe care o 

ai. 
41

 Mesajul pe care l-a predicat el, păi lumea nu s-ar duce să audă 

un asemenea mesaj. Ei l-ar condamna astăzi tot la fel de mult cum au 

făcut ei atunci. Același lucru dacă același mesaj trebuia să fie predicat. 
42

 Dar probabil că n-a fost un mesaj foarte rău. Isus a spus că n-a 

existat vreodată un om născut până la acel timp să fie așa de mare ca 

Ioan Botezătorul. Isus a aprobat mesajul Său. El a spus: „Ați mers să 

auziți un vânt care clatină trestiile, doar să se îndoaie la orice? Nu 

Ioan.” El a spus: „Atunci v-ați dus să vedeți un om cu haine bune?” El 

a spus: „Eu vă zic, că cei ce poartăhaine bune sunt în palatele regilor.” 

Dar El a spus: „Ce ați mers să vedeți atunci? Un profet? Eu vă zic 

vouă, Ioan a fost mai mult decât un profet. Căci acesta este cel despre 

care a fost profețit sau prezis că el va pregăti calea înaintea feței Tale”.  

Un mare om, Ioan.Dar lumea n-a putut vedea în acel fel. 
43

 Ce a fost în legătură cu Ioan că a atras atenția? Pentru unii din 

ei, s-au dus să vadă un om sălbatic legănându-și mâinile Sale, pe 

jumătate gol, păr peste tot trupul lui. El era mai degrabă o persoană cu 

o arătare necioplită. Probabil brațele, mâinile lui, din cauză că el a fost 

un model perfect al lui Ilie și Ilie era un om păros. 
44

 Și ei s-au dus să-l vadă. Unii s-au dus să-l vadă,doar să vadă 

cum arată. Alții s-au dus să-l vadă ca să-l dezaprobe. Alții s-au dus să 

vadă, să afle ce puteau ei lua bun din asta.Acela este felul în care ar fi 

astăzi, dacă el ar veni. Dacă el ar fi aici astăzi sau mesajul lui ar fi dus 

mai departe întocmai cum a fost atunci, ar fi același lucru.Acum, să… 
45

 Dacă mesajul Său a fost atât de senzațional încât a scuturat 

regiunile, să vedem ce a predicat el. Primul lucru pe care el l-a 

predicat a fost pocăința pentru toți. Și pocăința întotdeauna orbește 

ochii necredinciosului sau a membrului de biserică. 

Membrul de biserică simte că el nu are nimic de ce să se 

pocăiască. Și când acea persoană sau persoanele ajung la acel loc 

unde voi credeți că nu aveți nimic de ce să vă pocăiți, voi sunteți într-o 

stare mai gravă, deșiești un membru de biserică, tu ești într-o stare 

mai gravă decât păcătosul de pe stradă.  
47

 Căci scriptura a spus în cartea Apocalipsei, vorbind despre 

biserică, a zis: „Ea era goală, nenorocită, mizerabilă și oarbă și nu o 

știa.” 
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48

 Acum, dacă un om ar fi pe stradă și ar fi orb, aceea ar fi oribil. 

Dacă el ar fi sărac, ar fi oribil, gol: oribil. Dar să nu știe asta, aceea 

este partea jalnică. Și acolo sunt oamenii astăzi care pretind a fi 

creștini, care  aparțin la biserică, care nu știu că ei au nevoie de 

pocăință. Și să spui cuiva aceea, asta îi deranjează. 
49

 Acum, când Ioan a început să predice pocăința către acei 

oameni din biserică, ei au zis: „Ascultă aici. Noi îl avem pe Avraam  

tatăl nostru. Noi nu avem nevoie de acești predicatori sălbatici venind 

din pustie, aceste grupuri needucate, neconfesionale. Noi nu avem 

nevoie de niciuna din acele țipete ale lor și așa mai departe, căci noi îl 

avem pe Avraam tatăl nostru.” 
50

 Astfel același mesaj ar orbi biserica astăzi, dacă ai întreba 

repede persoana: „Ești creștin?” 

Ar spune: „Da.” 
51

 Repede ei ar spune: „La ce confesiune aparții?” 

 Acum, aceea este în regulă, dar ea nu are nimic de-a face cu 

creștinătatea.  
52 

Unul din ei va spune: „Ei bine, eu sunt metodist sau baptist sau 

prezbiterian,” sau la orice biserică se întâmplă să aparțină, care este 

perfect normal. Dar aceea nu răspunde la întrebare. Tu încă ai nevoie 

de pocăință. Și pocăința scutură oamenii. Ei cred că nu au nevoie de 

ea. 
53

  „Eu sunt---eu sunt diaconul. Eu sunt…Eu fac anumite lucruri   

în---în biserică.” Aceea nu scuză nimic. Tu încă ai nevoie de pocăință. 
54

 Și Ioan confirma pur și simplu promisiunea lui Dumnezeu și 

predica împotriva religiei intelectuale. Și dacă el este…același mesaj 

ar ieși astăzi, el ar ridica doar tot atât de mult deranj printre oamenii 

religioși cum a făcut el atunci, din cauză că singura diferență---ei 

spuneau că îl aveau pe Avraam de tată, ei ar spune azi: „Ei bine, 

vreau ca tu să știi: eu sunt membru în adunarea „așa și așa.” I 
55

 Și 

Ioan a spus: „Dar securea este așezată la rădăcina pomului. Și fiecare 

pom care nu aduce rod bun este tăiat și aruncat în foc.” Și el a spus: 

„El vine cu o vânturătoareîn mâna Lui și El își va curăța aria cu 

desăvârșire„ și va arde pleava și va strânge grâul în grânar.” 
56

 O, nu-i de mirare că Isus a spus că n-a existat un om născut ca 

el. Și motivul că Ioan a făcut aceasta, el a fost o persoană specială. 
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Dumnezeu când echipează un bărbat; El îl echipează cu propriul Său 

material.Ei nu s-au dus în pustie să asculte o cuvântare intelectuală, 

ceva ce să fie ca vorbirea unui politician.Isus a spus: „Când voi ați ieșit 

ce ați mers să auziți?” Când oamenii l-au ascultat pe Ioan, au auzit un 

om care a fost născut din pântecele mamei sale plin de Duhul Sfânt. Ei 

n-au auzit un compromițător al evangheliei. Ei n-au auzit confesiuni 

care s-au certat, acesta este corect și acela este greșit. Ei au auzit un 

Mesaj al evangheliei care a tăiat la inimă. 
57

 Ioan a predicat botezul Duhului Sfânt. El niciodată n-a predicat 

ceva ce el nu avea. El a predicat ceea ce a primit.  
58

 Și bărbații lui Dumnezeu care sunt trimiși în câmp astăzi nu au 

nici un drept să predice evanghelia fără botezul Duhului Sfânt. Aceea 

este prima calificare a unui slujitor; este să fie umplut cu Duhul Sfânt. 
59

 „Deci, ce ați mers să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi?” El 

a spus: „Aceia care sunt îmbrăcați în haine moi sunt în palatele 

regilor.” Ioan era prea departe de Hollywood ca să fie îmbrăcat 

elegant, un fel de predicator social. 

„Ce v-ați dus să ascultați, un om cu educație fină?”  
60

 Ioan s-a dus în pustie la vârsta de nouă ani, spune istoria. 

Educația lui a venit de la Dumnezeu.Păi, s-au dus ei să vadă pe 

directorul lui de campanie, un om cu vorbire frumoasă care putea 

organiza campaniile și să aducă toate bisericile în cooperare? Păi, 

desigur nu. El a mustrat pe farisei și saduchei. El a numit asociația 

slujitorilor un grup de șerpi. El a spus: „O, voi, vipere. Cine v-a 

avertizat să fugiți de mânia viitoare? Nu începeți să spuneți în voi 

înșivă. `Noi aparținem la aceasta sau aparținem la aceea,` căci 

Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copiii lui 

Avraam.”Ceea ce avem nevoie noi astăzi este mai multă predicare de-

a lui Ioan Botezătorul, unși cu Duhul Sfânt. Și el nu s-a dat înapoi când 

ei au văzut. Când el a predicat despre căsătorii și divorțuri, el a 

predicat chiar drept despre evanghelia corectă. Pentru că el nu s-a 

tras înapoi.De ce? El era uns. El nu se putea abține să fie ceea ce era. 
61

 Tu nu te poți abține să fii ceea ce ești. Chiar dacă tu ești un 

păcătos, tu nu ești responsabil de-a fi păcătos. Tu ești responsabil 

pentru că rămâi păcătos. Este o cale pregătită pentru tine. Dar a fi 

păcătos, tu te-ai născut în acel fel.Dumnezeu nu te trimite în iad că ești 

păcătos. Dumnezeu te trimite în iad, pentru că nu te vei pocăi și nu vei 
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lua pe Cristos ca Salvator al tău. Tu refuzi să iei calea dreaptă. Tu te 

trimiți pe tine însuți la chin. Tu îți trimiți propriul tău suflet la destinația 

lui eternă prinlibera ta alegere. Dumnezeu nu trimite pe niciunul în iad. 

El n-a făcut-o și El n-o va face niciodată. Oamenii se trimit pe ei înșiși 

în iad pentru că refuză să---să accepte calea de salvare. Dumnezeu 

nu este…El este îndelung răbdător. El nu vrea ca vreunul să piară. 

Niciodată n-a vrut asta.  
62

 Daroamenii mai degrabă umblă în întuneric decât să umble în 

Lumină.Motivul acesteia este, ei au…ei s-au născut în acea stare și nu 

au nicio dorință să ia Lumina. Și mesagerii vin din est și vest și nord și 

sud și aruncă baricade, serviciu de cântări, mărturii, predicare de-a 

lungul cărării păcătosului și ei intenționat umblă,trec pe lângă ele. Apoi 

spun că Dumnezeu este resposabil sau vinovat. Dumnezeu este bun 

și plin de milă și El n-ar vrea pe nimeni pierdut. Dar omul vrea să fie 

pierdut, pentru că este dorința lui. El refuză să umble în Lumină. 

Aceea este ce-l face pe el să fie pierdut.În regulă.  
63

 Acum, Ioan era împotriva acestei predicări intelectuale. El nu 

avea vreo școală. Astfel, el nu putea avea cooperare. 
64

 Eu presupun căci chiar într-un oraș de mărimea acestuia, dacă 

fratele Graham ar încerca să spună: „Acum, noi vom avea o trezire aici 

și vom merge în tot orașul.” Eu am văzut, când el a avut trezirea sa, la 

intersecții, un mic semn scria, „Trezire în Utica.” Acela nu spunea ce 

biserică. Spunea doar că este o trezire în desfășurare. „Veniți, fiecare 

este binevenit.”Îmi imaginez că dacă el s-ar duce de la predicator la 

predicator prin tot ținutul de-aici, el ar avea un timp greu să obțină o 

cooperare deplină. El nu ar fi primit. Dacă eu aș veni aici să țin o 

campanie cu el. Fratele Beeler și fratele Ruddell și noi toți împreună 

venim laolaltă să ținem o campanie în Jeffersonville sau New Albany 

sau undeva. Noi am avea---Noi va trebui să atragem mulțimile prin 

predicarea noastră și prin Duhul Sfânt. Bisericile ar spune: „Păi, noi nu 

avem nimic de-a face cu aceea. Din ce seminar sunt ei? Unde este 

susținerea lor?” 
66

 „Scrisorile noastre de acreditare”, așa cum ar spune Ioan, „ele 

nu vin de la voi, fariseii. Dumnezeu m-a chemat să predic evanghelia. 

Aceea este recomandarea mea.” Toți oamenii trimiși de Dumnezeu 

stau pe aceleași baze. Nu te trimite biserica, Dumnezeu trimite un om 

trimis de Dumnezeu. Și Ioan era din acel fel. 
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67

 Isus a spus: „Ce ați ieșit să vedeți? Ați ieșit să vedeți un fariseu 

sau un saducheu, metodist sau baptist sau prezbiterian? Ce ați ieșit să 

vedeți? Era el îmbrăcat frumos? Era el---era elcuo vorbire frumoasă?” 
68

 Ce a făcut el decât să stea și să condamne tot ce era greșit. 

Chiar Tetrarhul a ieșit să-l vadă, care era guvernatorul statului, a trecut 

pe-acolo, trăind cu soția proriului său frate. Ioan a pășit către el și a 

spus: „Nu este legal ca tu s-o ai pe ea.”Da! 
69

 „Ce ați mers să vedeți? Ați mers să vedeți un predicator 

confesional? Ați mers să vedeți un vorbitor intelectual?  
70

 Păi, astăzi, aceea ar fi departe de ceea ce ar vrea lumea să 

vadă astăzi. Păi, ei doresc ceva ce este elocvent, mari corturi cu 

renume și drapele sau ceva doctor mare în divinitate, toate bisericile 

colaborând, bărbați intelectuali mergând înainte, vorbiri intelectuale. 
71

 Dar când vezi un om al lui Dumnezeu, el este de obicei afară 

pe alee undeva, stând pe stradă sau în ceva clădire mică predicând 

evanghelia neamestecată a lui Isus Cristos. Acela este bărbatul pe 

care l-a trimis Dumnezeu. Frate, așezând securea la rădăcina pomului, 

predicând evanghelia indiferent de ceea ce oamenii cred despre asta; 

el stă singur. 
72 

Ce ați ieșit să vedeți? Un om cu educațiemare? Desigur că nu, 

el nu avea niciuna. El s-a dus în pustie la vârsta de nouă ani; el a venit 

la vârsta de treizeci. 
73

 Predicând pocăința, mustrând pe farisei.De ce a făcut el asta? 

El nu se putea abține să fie ceea ce a fost, duhul lui Ilie era peste el. El 

nu se putea abține de la a purta haine cum a făcut el; natura lui era 

aceea. El nu se putea abține să predice despre femei libertine căci 

duhul lui Ilie era peste el. El era ceea ce el era. El i-a spus Irodiadei,a 

mustrat-o în față. El le-a spus oamenilor ceea ce gândea el. Păi, el nu 

se putea abține de la asta, aceea era ungerea sa. El era Ilie. 
74

 Apoi dacă un bărbat sau o femeie…Ungerea ta spune despre 

tine. Oricare este duhul tău, el te mișcă. Tu ești motivat de un duh. Și 

dacă Duhul lui Isus Cristos este peste creștin, credinciosul, nu-i de 

mirare că el este o persoană deosebită. Nu-i de mirarecă ceva se 

mișcă în el, chemarea lui Dumnezeu este în el. Duhul lui Cristos îl 

motivează și el trebuie să se miște așa cum Duhul îl mișcă. 
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 Vi l-ați putea imagina văzându-l pe Ioan că pășește acolo jos și 

spune: „O, aceea este în regulă. Aceasta este în regulă?” Atâta timp 

cât duhul lui Ilie era peste el, el acționa ca și Ilie. 
76

 Când iei acești oameni care merg acum, pornesc și spun: „O, 

eu voi fi un creștin.” Și ei încep normal. Primul lucru, în circa șase luni, 

ei încep să meargă înapoi, pornesc în direcția aceasta, în direcția 

aceea. Tu poți spune chiar atunci că ungerea îi părăsește. Căci atât 

timp cât Duhul lui Cristos este în tine, El te va face asemenea lui 

Cristos. 
77

 Acum, o mulțime de oameni au impresia greșită despre Cristos. 

Unii oameni cred că Cristos a fost o persoană moale. Cristos a fost cel 

mai măreț dintre toți oamenii. El a fost Omul-exemplu. El nu a fost 

numai un Om, El a fost Dumnezeu-Om. El a fost Dumnezeu cu noi, 

Emanuel. El a fost cel mai umil dintre oameni. Dar tu poți fi prea umil. 

Tu poți să ajungi atât de umil, încât diavolul te-ar face o marionetă.El a 

fost destul de umilsă spele picioarele ucenicilor. El a fost destul de 

iertător să se roage pentru aceia care i-au străpuns mâinile. Dar el a 

fost cu adevărat un bărbat ca să împletească funii și să alunge 

schimbătorii de bani din casă. 
78

 Da, Ioan a fost cu adevărat un bărbat ca să fie blând și umil. El 

a fost cu adevărat un bărbat ca să stea pe malurile Iordanului. El n-a 

avut nevoie de o sinagogă mare sau un loc să predice. El era umil. El 

a luat cerurile albastre strălucitoare. El a fost cu adevărat umil încât el 

n-a cerut oamenilor să aibă atât de mulți bani ca să păstorească 

biserica lor. 
79

  El s-a hrănit cu lăcuste și miere sălbatică, lăcuste, în acel ținut 

așa le spun ei. Ele sunt lăcuste mari, lungi: le murează, le afumă, în 

orice alt fel ca să le mănânce.Din aceea a trăit el. Și haina a fost o 

bucată de piele de oaie înfășurată în jurul lui. 
80

 Isus a spus: „Ce ați mers să vedeți? Ce v-ați dus să vedeți? O 

persoană care să se dea cu fariseii, o trestie clătinată de fiecare vânt? 

Să meargă cu fariseii când veneau înăuntru? Într-o zi el este aceasta 

și în cealaltă zi el este aceea…?” a spus: „Voi nu v-ați dus să vedeți 

nimic asemănător cu aceea.” A spus: „V-ați dus să vedeți pe cineva 

îmbrăcat bine? Nu. Un intelectual? Nu. Ce v-ați dus să vedeți?” 
81

 El a spus: „Mergeți arătați-i lui Ioan ce se întâmplă aici. Șchiopii 

umblă, orbii văd, surzii aud, cei morți sunt înviați și săracilor li se 
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predică evanghelia. Binecuvântat este cel care nu se poticnește în 

Mine.” O, vai! Acela era semnul lui Mesia. Acela era semnul să-l arate 

lui. 
82

 Acela este semnul că adevăratabiserică a sfințeniei astăzi,atât 

de mult cât ea scade, aceea încă este însemnul chemării lui Isus 

Cristos: bărbați și femei care stau pentru evanghelia neamestecată a 

salvării sufletului pentru săraci, pentru nevoiași. Nu un grup aristocratic 

care se îmbracă astfel în bisericile lor încât omul sărac se simte în 

afara locului, ci un grup umil de oameni. Acolo este unde se predică 

evanghelia. Bolnavii se însănătoșesc; ei se roagă pentru bolnavi. 

Dumnezeu confirmă slujba lor cu semne și minuni. Acolo este unde 

evanghelia este predicată săracilor.  

„Mergeți arătați-i lui Ioan aceste lucruri.” O, vai!  
83

 Cum Dumnezeu a luat acel om fără educație, a luat acel om 

fără ca să poarte un costum, a luat acel om,nu avea o robă de pus pe 

umerii săi, un om care n-a avut un loc să-și așeze capul, un om care n-

a avut o mâncare decentă la care să stea și a scuturat națiunile cu el.  
84

 Aleluia! Milă, când mă gândesc la aceea, mă trezește la ceva. 

Ce trebuie noi să facem?Am spus soției zilele trecute: „Scumpo, am 

cincizeci de ani. Eu nu pot fi aici mult timp.” 
85

 Apoi am plecat: am stat acolo în pădure. M-am dus la 

vânătoare, am stat acolo puțin în pădure. M-am gândit la aceea: 

„Cincizeci de ani. Ce se întâmplă?” 
86

 Apoi ceva a spus; spunându-mi: „Dumnezeu putea să te 

instruiască cincizeci de ani să faci o lucrare de cinci zeci de minute.” 

Oricare a fost instruirea, Dumnezeu știe ce face El. El l-a instruit pe 

Moise optzeci de ani ca să aibă un serviciu de 40 de ani de la el. 

Dumnezeu își instruiește oamenii. Dumnezeu își instruiește biserica 

Lui, dacă noi doar suntem doritori să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și aibă 

calea Lui și să---să facă acel lucru care este corect. Dacă noi doar 

suntem doritori să ne supunem Lui. Acela este lucrul de făcut.  
87

 Dumnezeu ia lucrurile simple.Uneori voi v-ați putea gândi că 

sunteți aici în minoritate. Minoritatea…Dumnezeu de obicei este în 

minoritate. Dar, frate, când el este gata să se miște, El scutură 

majoritatea cu minoritatea. El este Dumnezeu. El ia lucrurile simple. 

De unde a luat El material cu care să facă lumea? El a vorbit și a spus: 

„Să fie,” și a fost. 
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El aluat un predicator fără educație, l-a crescut în pustie cu 

lăcuste și miere, cu câteva haine în jurul lui, nimic decât o bucată de 

piele de oaie și a scuturat regiunile. Și numele lui este nemuritor 

astăzi. „Ce ați ieșit să vedeți?” 

Dumnezeu ia lucrurile simple. 
89

 El a luat un om odată care de-abia își cunoștea abc-ul său. El a 

luat un om, când o mie de filisteni alergau după el și a înhățat o falcă 

de catâr; și a luat o falcă simplă de catâr și a omorât o mie de oameni 

cu armură. O acela este Dumnezeul nostru, care călărește valurile din 

înalt. O falcă de catâr și a omorât o mie de bărbați. 
90

 Același Dumnezeu odată, când un mare filistean lăudăros 

stătea pe partea cealaltă a râului și sfida armatele lui Israel, 

Dumnezeu a luat un băiat mic sfrijit, timid cu o praștie simplă în mâna 

sa.O, Dumnezeule! O praștie, cu o ață…o bucată de piele, o praștie 

veche mică, un lucru simplu ca acela și a omorât un gigant și a biciuit 

acea armată.  
91

 Dumnezeu ia lucrurile simple. Nu estenevoie de lucruri 

mari.Este nevoie de lucruri simple folosite corect. Nu sunt doar 

lucrurile simple, ci ele trebuie folosite corect. Nu fiecare bărbat care a 

trăit în pustie a fost un Ioan. Nu fiecare bărbat care a purtat o praștie a 

fost David. Nu fiecare bărbat care a luat o falcă de catâr a fost 

Samson. Dar când este folosit în mâinile unse ale unui slujitor al lui 

Dumnezeu! 
92

 Moise a sfidat armatele lui Israel sau armatele Egiptului cu un 

toiag uscat în mâna sa. Amin. Moise, odată un laș, cu Gherșom și 

Sefora în spatele deșertului, când odată uns de la tufișul arzând, cu un 

toiag uscat în mână, o soție stând pe un catâr și copilul pe șoldul ei, în 

vârstă de optzeci de ani și mustățile lui fluturând, s-a dus în Egipt și l-a 

cucerit. Un ombătrân simplu, în vârstă de optzeci de ani cu un toiag 

uscat de cioban în mâna sa, a înfruntat întregile armate ale lumii și a 

învins, și a ieșit afară. 
93

 Depinde de ceea ce faci. Acum, voi aveți umilință aici. Voi aveți 

evanghelia aici în Utica. Voi puteți fi, așa cum am spus, în minoritate. 

Dar ce ați venit să auziți aici? Ați venit doar să spuneți: „Eu merg la 

biserică?” Ați venit doar să-l auziți pe prețiosul nostru frate? Acelea 

toate sunt bune. Dar haideți să facem mai mult decât aceea. Haideți să 

venim să-L luăm pe Cristos.[Fratele Branham bate din palme odată.]Haideți 
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să plecăm de-aici în seara aceasta cu El. Haideți să mergem afară să 

sfidăm tot ce este greșit, să-l tăiem afară. Falcă, orice este în mâna ta, 

luptă cu ea.Dumnezeu a folosit lucruri simple cu mâini unse. Voi aveți 

lucrări simple, un orășel simplu mic, un popor mic simplu, o biserică 

mică, simplă, o evanghelie simplă, dar ea este unsă. Dumnezeu așa... 
94

 Mărețul puternic Iehova, care a tunat din depărtare, care a 

făcut stelele și sistemele solare, Care a făcut pământul din lucruri care 

nu se văd, le-a vorbit în existență.Dar când El a venit să viziteze 

omenirea, El nu a călătorit în calești de aur, ci El a ales să vină la un---

un grajd mic pe o coastă a dealului și nașterea Lui a fost într-o iesle de 

vite: lucruri simple. Dar din acea iesle a venit Emanuel.Ce ați ieșit să 

vedeți? Ce atinge lumea astăzi? Care este cea mai mare carte de 

vizită în America? Care este cea mai mare carte de vizită a lumii? 

Care este cel mai măreț lucru din toate epocile și toate timpurile? Este 

Viața și Duhul unui bebeluș care a fost născut într-o iesle într-un grajd 

pe o coastă a dealului.  
95

 Lucruri simple!Lucrul simplu! Este pus în mâna ta, biserică. 

Acum, ia ungerea și folosește-o corect. El ar fi putut fi…Toți copiii…O 

mulțime de copii s-au născut în grajduri. O mulțime de copii pot fi 

născuți în iesle. Dar este felul în care tu...ce faci tu cu asta. 
96

 Mulți oameni au auzit evanghelia predicată. Graham are frați 

care au auzit evanghelia predicată. Eu am frați care au auzit 

evanghelia predicată. El are frați și alții au frați. Dar este ce faci tu cu 

asta. Faceți-o; aceea este a voastră… 
97

 Noi stăm prin jur și ne certăm referitor la confesiunile noastre: 

la ce biserică ar trebui să aparținem, la ce societate. Aceea nu este 

pentru ce Dumnezeu trimite oamenii să asculte. Dumnezeu Își trimite 

oamenii Săi aleși, oamenii Lui aleși, să audă evanghelia. Săracilorli se 

predică evanghelia. 
98

  Aici nu demult, în statul Kentucky, sus în munți, 

istorioaraspune despre o mămică prețioasă cu aproape zece copii, 

zăcând pe moarte cu o boală îngrozitoare, de tuberculoză. O, ea a 

mers la doctori,a făcut tot ce a știut ea să facă, dar germenele o 

ucidea. Acela o lua. Curând ea urma să moară. Din acei zece 

copii…Desigur, ea i-a iubit. Dar nu exista decât una din cei zece care 

lucra. Niciunul n-o ajuta. Ea zăcea pe moarte. Ea era la pat; nu se mai 

putea ridica. Această singură fată, ea spăla rufele în timp ce surorile ei 
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plecau prin vecini să se joace. Și ea gătea pentru restul din ei. Ei 

veneau acasă la timpul mesei. Apoi când sosea timpul pentru spălat 

vasele, ei---ei plecau. Ea trebuia să facă totul, n-a rămas nimeni să 

facă aceea.Încele din urmă, moartea a venit la ușă într-o zi și a luat-o 

pe mama ei.  
99

 Atunci totul a căzut pe ea, să fie mamă pentru acești zece 

copii. Mica ființă sărmană muncea, și muncea,și muncea până ce 

mâinile cele mici erau bătătorite. Și ea făcea tot ce putea ea să fie 

mamă, să ia locul mamei sale. În final, ea a muncit atât de greu și 

subnutrită de asemenea, încât boala îngrozitoare a prins trupușorul ei 

mic,epuizat. În final, ea a ajuns la pat și era pe moarte. 
100

 S-a întâmplat că prin ținut, o învățătoare de școală duminicală 

a venit cu mașina și s-a dus s-o vadă și a strigat-o pe nume. Și el... a 

spus: „Înțelegi tu că boala ta este gravă?” 

Și ea a spus: „Înțeleg că sunt pe moarte. 
101

 Ea a spus: „Eu tocmai am vorbit cu doctorul tău și el a spus că 

tu ești pe moarte.” 

Și ea a spus: „Da. Așa este.” 
102

 „Ei bine,” a spus, „ești tu pregătită pentru aceasta?…” Buna 

învățătoare a spus: „Ești tu pregătită să întâmpini aceasta?” 

Și ea a spus: „O, da. Eu sunt pregătită să-l întâlnesc pe 

Domnul Isus.” 
103

 „O,” a spus ea, „asta este foarte bine. Ei bine acum, la ce 

confesiune aparții?” 
104

 Ea a spus: „Nu aparțin la niciuna.” Ea a spus: „Am lucrat așa 

din greu aici. Nimeni n-a vrut să mă ajute.” Și a zis: „Eu nu aparțin la 

nicio confesiune.” 
105

 Ea a spus: „Copilă!” Buna învățătoare a spus: „Tu trebuie să 

aparții la o confesiune.” A spus: „Ce vei arăta tu, la ce confesiune 

aparții tu atunci când vii înaintea Lui?” A spus: „Păi, cu ce---ce grup te 

vei asocia? La ce confesiune îi poți tu spune că tu aparții? Ce poți 

tusă-i arăți?” 
106

 Mica doamnă stătea acolo, scoțându-și mâinile ei mici 

bătătorite din pat, a zis: „Eu doar Îi voi arăta Lui mâinile mele: El va 

înțelege.” Eu cred că aceea este corect.  
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 Dacă noi doar Îi vom arăta Lui și ce am făcut cu ceea ce El ne-

a pus în mâini. Haideți să facem asta cu tot ceea ce este în noi. „Ce ați 

ieșit să vedeți?” Ce va vedea El în voi când voi Îl veți întâlni în acea zi? 

Dacă voi nu aveți nimic ce să-i arătați Lui în timp ce tot ceva fi prezent 

acoloÎi va arăta, gândiți-vă la asta în timp ce ne rugăm.  

Să ne aplecăm capetele. 
108

 Ar fi aici unul care ar zice: „Roagă-te pentru mine, frate 

Branham. Așa cum eu îmi ridic mâna, eu---euacum simt că vreau să 

îmi iau aceste mâini ale mele și să I le dedic lui Cristos astfel ca El să 

mă folosească.” Ridică-ți mâna și spuneți: „Roagă-te pentru mine,” așa 

cum vă ridicați mâna.Ziceți: „Eu o voi dedica pe a mea. Eu vreau.” 
109

 Poate unii dintre voi, creștinilor, ați vrea să ziceți: „Eu---eu îmi 

dau seama că eu---eu---eu nu am făcut chiar lucrurile pe care ar fi 

trebuit să le fac. Îmi dau seama că am fost atât de neglijent, totuși eu Îl 

iubesc pe Domnul Isus. Și eu---eu vreau ca tu să te rogi pentru mine, 

frate Branham. Eu îmi voi ridica mâinile.” Dumnezeu să vă 

binecuvânteze. Aceea este bine.  
110

 Aș vrea să am mai mult din El. Eu---eu Îl iubesc și eu---eu 

vreau să-L întâlnesc în acea zi. Și când eu deschid Cartea, nu vreau 

ca El să spună: `Ei bine, tu ți-ai pus numele în Carte, dar tu n-ai făcut 

nimic.` Eu vreau să câștig suflete. Vreau să merg afară și să fac ceva. 

Vreau să mă rog.” Dumnezeu să te binecuvânteze. Asta este... 

Domnul să te binecuvânteze, domnule.  
111

 Corect, multe mâini, multe mâini. Acum, voi care v-ați ridicat 

mâinile, ar mai fi altul chiar înainte ca noi să ne rugăm? Dumnezeu să 

te binecuvânteze, doamnătânără. Dumnezeu să te binecuvânteze, 

domnule și pe tine de aici, fratele meu. 
112 Acum, în timp ce mă rog și voi rugați-vă, de asemenea. Voi 

spuneți: „Doamne Isuse, Tu mi-ai vorbit chiar aici unde sunt. Acum, din 

această seară încolo, eu Te voi sluji. Eu voi ieși mâine să fac o 

expunere: nu voi merge afară să fac o expunere de-a mea, ci vreau ca 

fiecare să-l cunoască pe Isus și eu voi face ceva pentru El. Și eu mă 

voi da pe mine însumi chiar acum și Tu iartă-mă că am fost atât de 

zăbavnic.”  
113

 Poate tu nu ești un predicator. Poate nu ești un învățător de 

școală duminicală, dar fă ceva. Uneori doar mărturisește pe stradă; 

vorbește cu cineva. Du-te afară și cântă imnuri în timp ce muncești 
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printre păcătoși. Vorbește-le despre Domnul. Aceea este ce să faci. 

Aceea este tot ce Dumnezeucere. Fă…orice este în mâna ta să 

faci.Fă-o.
 

114
 Acum, prețiosule Tată Dumnezeule, umil și dulce noi aducem 

această mică parte a serviciului la o încheiere, aducând semințele care 

au fost semănate de-a lungul locului prin citirea Cuvântului, că Tu ai 

pus într-o zi acea întrebare atotsuficientă: „Ce ați ieșit să vedeți?” 
115

 De ce merg oamenii la biserică, doar să---să se alăture unei 

anumite biserici sau să ajungăîn rangurile sociale ale religiei?Ce ați 

ieșit să vedeți? V-ați dus să intrați într-o biserică a societății, predicare 

intelectuală? Sau v-ați dus să aflați pace? V-ați dus să găsiți 

Salvatorul? „Ce ați ieșit să vedeți?” 
116

 Și Tată Dumnezeule, în seara aceasta, prin Cuvântul Tău, au 

fost aici cel puțin cincisprezece oameni sau mai mult care și-au ridicat 

mâinile prin venirea din seara aceasta; ei vor să-și dedice viețile lor. 

Poate credincioși creștini, dar ei vor viețile lor să arate. Poate că ei au 

simțit din cauză că nu au fost chemați în slujbă să predice Cuvântul 

sau să predea la școala duminicală, că ei nu au avut parte. Dar 

Doamne, nu contează cât de simplu, de la o falcă la un toiag uscat, 

orice este în mâinile noastre, să arătăm asta. Orice stă înaintea 

noastră, să facem aceea.  
117

 Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să sfințești viețile lor, să le ungi 

cu Duhul Sfânt și eforturile lor pentru orice poate fi asta: să cânte, să 

mărturisească sau să facă ceva: fie ca ele să fie pentru onoarea și 

gloria Ta. Acordă asta, Doamne. 
118

 Binecuvântează pe prețiosul și loialul nostru frate Graham care 

a stat la acest amvon mulți ani. Și micuța biserică, biserica soră a 

tabernacolului, așa cum eu am intrat înăuntru în seara aceasta și 

vădcă sunt trei cruci pe amvon. Și văd băncile bisericii. Și desigur, 

Doamne, este o rudenie. Este o bisericuță soră sus aici în oraș să 

strălucească Lumina. Dumnezeule, fie ca ea să crească într-o biserică 

puternică. Acordă asta, Doamne.Și fie ca Lumina evangheliei să 

strălucească de-aici spre alte orașe. Fie ca de-aici să vină predicatori 

unși care vor ieși din această adunare, acești bărbați tineri care stau 

aici, care vor duce evanghelia în alte părți ale lumii. 
119

 Întărește și binecuvântează diaconii ei și administratorii și toți 

membrii ei. Ia glorie pentru Tine, Doamne. Și într-o noapte sau zi sau 
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orice poate fi, când acea ultimă chemare este făcută și noi toți suntem 

chemați sus, fie ca noi să venim aducând prețioase trofee să le 

așezăm la picioarele Tale,dându-ți ție ceea ce noi am câștigat pentru 

Tine. Și fie ca materialul pe care Tu l-ai plasat în inimile noastre în 

seara aceasta, fie ca noi să lucrăm cu el cu tot ce stă în puterea 

noastră; binecuvântând acești oameni și dându-le daruri, daruri ale 

Duhului ca ei să poată lucra pentru Tine. Eu acum, ca slujitor al Tău, 

prin însărcinarea dată de Isus Cristos, îi încredințăm în mâinile lui 

Dumnezeu pentru slujire, în Numele lui Isus. Amin. 
120

 Este o cântare veche. Nu știu dacă surioara noastră o poate 

cânta sau nu, „Loc la Izvor?” Știi s-o cânți? Bine. Câți o cunosc? „Loc, 

loc, da, este loc, Este loc la Izvor pentru mine.”  
121

 Eu îmi amintesc când obișnuiam s-o cântăm la tabernacol și să 

mergem jos la altar pe genunchi și să o cântăm la tabernacol cu ani în 

urmă.Și voi știți, acest fel… Voi toți încă aveți acea religie liberă cum 

avem noi jos la tabernacol, unde voi încă puteți bate din palme, să-L 

lăudați pe Domnul, să aveți un timp bun.[Fratele Branham a bătut din 

palmasa odată.] 
122 

Ei îmi spun că fratele Ruddell de-aici are acel fel de tabernacol 

în sus pe autostradă. Eu mă voi strecura acolo și să-l ascult într-una 

din aceste seri. Am avut un timp groaznic să-l împing, dar în final el îi 

pune în flăcări sus acolo acum. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate 

Ruddell. 
123

 În regulă, dă-ne un acord.[Pianistaspuneîncepeți-o]O, frate Graham, 

poate mai bine ai începe tu pentru ei acum. Eu vreau să o cânt. 

 Noi nu suntem toți cântăreți. 

Loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine; 

Loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine. 
124

 Vă place aceea? Acum, ascultați. Voi toți, metodiști și baptiști și 

penticostali, orice sunteți, haideți, în timp ce cântăm aceea din nou, să 

ne strângem doar mâinile cu cineva din fața voastră, de lângă voi, de 

ambele părți și din spatele vostru, în timp ce cântăm. Acum, haideți. 

Este loc pentru noi toți acum. 

 

Loc, loc, da, este loc, 
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Este loc la izvor pentru tine; 

O, loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine. 

O, loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine; 

O, loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine. 
125 

Așa-i că vă place aceea?[Adunareaspune.„Amin”.]Voi știți, Iacov a 

săpat o fântână și filistenii l-au alungat de-acolo, astfel el a numit-o: 

„răutate.” Și el a săpat altă fântână și filistenii l-au alungat de la ea, 

astfel ei au numit-o „ceartă.” El a săpat altă fântână, a treia fântână. Și 

el a spus: „Este loc pentru noi toți.”  
126

 Astfel,Dumnezeu a săpat o fântână în biserica luterană și ei i-

au alungat pe restul din ei de la ea, luteranii. Apoi El a săpat o fântână 

în biserica metodistă sub sfințire. Luteranii au fost îndreptățirea, apoi, 

sfințirea, El a săpat o fântână. Și acum, ei îi alungă pe toți de la ea.  
127

 Acum, El a săpat o altă fântână. Ea nu are nume; nu, nu este 

nicio denominațiune. Este doar Duhul Sfânt bun, pur și este loc pentru 

noi toți. Pentru voi care călăriți o cămilă cu o cocoașă, cămile cu două 

cocoașe, cămile cu trei cocoașe, orice ar putea fi aceea, este loc 

pentru noi toți. 

Loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine; 

O, loc, loc, da, este loc, 

Este loc la izvor pentru tine. 
128

 Nu iubiți acele cântări vechi?[Adunareaspune: „Amin.”] O, eu doar le 

iubesc. Eu---eu cred că după predicare, uneori ea este atât de 

necioplită și dură. Apoi când noi o terminăm, voi știți, asta vă 

curățește. Atunci voi vă simțiți doar curățiți, toate păcatele voastre sunt 

duse, mărturisite, vă simțiți liberi. O, atunci eu doar simt să cânt, voi 

nu? Aceea este închinare. 

Pavel a spus că atunci când cânta, el cânta în Duhul. Dacă el 

s-a închinat, s-a închinat în Duhul. 
129

 Eu nu știu dacă sora poate cânta asta sau nu; eu aș putea să 

nu fiu în stare s-o cânt. Dar îmi place această cântare. Dacă tu nu poți, 

este în regulă, soră. 

Isuse, ține-mă aproape de cruce, 
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Este un izvor prețios, 

Fără plată pentru toți, un șuvoi vindecător, 

Curge din izvorul Calvarului. 

În cruce, în cruce, 

Să fie gloria mea pentru totdeauna; 

Până când sufletul meu răpit va găsi 

Odihnă dincolo de râu. 
130

 Nu-ți place aceea, dragă? Știți, eu tocmai am auzit acestevoci 

bune din Utica cântând, voi știți. Obișnuiau să aibă o orgă veche sus 

aici și voi aveați adunări. Voi, oamenii din Utica, vă amintiți aceea? Voi 

mergeați și cântați în casa unuiași altuia și astfel? O, mi-ar place să 

merg la una din ele, iarăși, cântând. O, vai! 
131

 O, doar gândiți-vă, prețiosul nostru Salvator. Noi trebuie să-L 

întâlnim, nu știm când; poate înaintea dimineții. Ce diferență face 

asta? Ce diferență face asta, spuneți-mi? Vom face asta oricum. 

Așadar, haideți doar---doar să fim mângâiați. Să aveți credință, iubiți-L! 

Isuse, ține-mă aproape de cruce, 

Este un izvor prețios, 

Fără plată pentru toți, o vindecare... (Doar vă liniștește, 

voi știți) 

Curge din izvorul calvarului. 

La cruce, la cruce, 

Să fie gloria mea pentru totdeauna; 

Până când sufletul meu răpit va găsi 

Odihnă dincolo de râu. 

Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu, 

Jos acolo unde am strigat pentru curățirea de păcat; 

Acolo a fost aplicat sângele pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 

O, glorie Numelui Său! (Acel prețios Nume) 

Glorie Numelui Său! 

Acolo a fost aplicat sângele pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 

Să ne ridicăm mâinile acum, când cântăm această strofă. 

Sunt atât de minunat salvat din păcat, 

Isus locuiește înăuntru atât de dulce, 

Acolo la cruce unde El m-a luat înăuntru, 
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Glorie Numelui Său. 

Spunând, glorie Numelui Său, nume prețios! 

O, glorie numelui Său! 

Acolo sângele a fost aplicat pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 
132

 Câți vor să meargă în cer?[Adunareaspune.„Amin.”] O, o. Sigur noi 

vrem, da, domnule! Eu vreau să merg. Eu sunt pe drum. Eu doar 

iubesc să știu că eu am tovarășii mei, surorile mele venind alături. Da, 

domnule. 

Vino la acest izvor care mă curăță; 

Pune-ți sufletultău sărman la picioarele 

Salvatorului; 

O, plonjează în el astăzi și fii făcut sănătos; 

Glorie Numelui Său! 

Gorie, Numelui Său! 

Glorie prețiosului Său Nume! 

Acolo pe inima mea a fost aplicat sângele; 

Glorie... 

Asta este atât de bine! 

Eu sunt atât de minunat salvat din păcat, 

Isus locuiește înăuntru atât de dulce, 

Acolo la cruce unde El m-a luat înăuntru, 

Glorie numelui Său! 

O,și glorie numelui Său prețios! 

Glorie numelui Său! 

Acolo sângele a fost aplicat pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 

Vino la acest izvor atât de bogat și dulce; 

Pune-ți sufletul tău sărman... la picioarele Salvatorului. 

V-ar place să veniți și să îngenuncheați pentru un timp? 

...astăzi și fii făcut sănătos; 

Glorie Numelui Său! 

Cântând, glorie Numelui Său (Nume Prețios) 

O, glorie Numelui Său(Nume prețios) 

Acolo sângele a fost aplicat pe inima mea: 

Glorie Numelui Său! 
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 Cântând. Glorie să…(Ar vrea unii dintre voi să vină și să 

îngenuncheze în jurul altarului acum? Vino sus cu celălalt băiat, vino.) 

Glorie prețiosului Său Nume. 

O, acolo la a mea… 
134

 Frate Beeler, frate Beeler, frate Beeler. Veniți aici voi fraților. 

Frate Ruddell.  

...Numelui Său! 

Cântând, glorie la al Lui... 
135

 Ar mai fi altcineva care ar vrea să vină și să îngenuncheze? 

Veniți sus dacă vreți să vă dedicați viețile iar lui Dumnezeu în timp ce 

Duhul Sfânt este aici. 

Acolo a fost aplicat sângele pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 

Vino la acest izvor atât de bogat și dulce; 

Proșterne-ți bietul tău suflet la picioarele Salvatorului; 

O, intră astăzi și fii făcut sănătos; 

Glorie Numelui Său! 

Cântând, glorie Numelui Său,acel prețios Nume. 

O, glorie Numelui Său 

Acolo sângele a fost aplicat pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 

Cântând, glorie Numelui Său,prețios Nume 

O, glorie Numelui Său! 

Acolo sângele a fost aplicat pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 

N-ai vrea să vii la acest izvor atât de bogat și dulce; 

O, proșterne-ți sufletul tău sărman la… 
136

 Nu ați vrea să veniți sus în seara asta? Îngenuncheați și        

rugați-vă. Oricine vrea să vină, veniți... 

...Înăuntru astăzi și fii făcut sănătos 

O, glorie Numelui Său! 

Cântând, glorie Numelui Său!Nume prețios. 

Glorie prețiosului Său Nume! 

Acolo sângele a fost aplicat pe inima mea; 

Glorie Numelui Său! 
137

 O, ce timp minunat! O, cum obișnuiam noi să cântăm acea 

cântare veche! 
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Va fi un timp minunat pentru tine. 

Un timp minunat pentru mine. 

Dacă noi ne vom pregăti să-Lîntâlnim pe Isus, Regele nostru,  

Ce timp minunat va fi. 
138

 Nu iubiți voi acea închinare în Duhul?[Adunareazice:„Amin.”] Da, 

domnule. Doar vă hrănește prin sufletul vostru. Aleluia!Aleluia!  
139

 Atât de bucuros să-l văd pe Billy simțind în acel fel. 

Binecuvântată-i fie inima. 

Să cântăm această cântare acum: 

Este un Izvor umplut cu sânge, 

Tras din venele lui Emanuel, 

Unde păcătoșii se aruncă sub acel șuvoi, 

Își pierd toate petele lor de vină. 

Toți împreună acum. Ajută-ne, frate Graham. 

Este un Izvor umplut cu sânge, 

Tras din venele lui Emanuel, 

Și păcătoșii se aruncă sub acel șuvoi, 

Își pierd toate petele lor de vină. 

Își pierd toate petele lor de vină. 

Își pierd toate petele lor de vină. 

Atunci păcătoșii se aruncă sub acel șuvoi… 
140

 Știți, eu niciodată nu mă gândesc la acea cântare fără să mă 

gândesc la o istorisire care mi-a fost spusă odată. A fost afară în 

rezervațiile din Arizona. Acolo a fost Tim Coy. El a fost o călăuză a 

indienilor, un fel de băiat misionar. Și el s-a pierdut în deșert și nu-și 

putea găsi drumul. Și el călărea pe calul său și a rămas fără apă. Era 

pierdut de două sau trei zile acolo. Acolo---acolo,chiar toate speranțele 

pe care le-a avut vreodată erau duse. Se spune că el mărturisea într-o 

adunare.Și el a spus: „Părea îngrozitor de întunecat pentru el. Și el a 

mers pe o căraredecerbi afară în pustietate.” Și a zis: „Calul pe care-l 

călărea,” a spus, „că era doar epuizat. Ea era…” Cred că numele ei 

era Bess. Și a spus că: „Lui---lui---lui îi părea atât de rău pentru ea. El 

mergea pe jos. Au avut câteva furtuni de nisip și nările lor peste tot cu 

nisip întărit.” 
141

 Și acela este motivul că ei poartă acele batiste la gât. Când 

începe furtuna de nisip, ei și-o pun peste fața lor. Și eu am călărit de 

multe ori și respirația mea fiind umedă, doar se face o coajă solidă de 
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nisip în jurul feței tale, astfel. Călărind, acel nisip, vitele, știți voi și 

lucruri în fața ta. Și furtunile de nisip suflă astfel. 
142

 El a spus, el se gândea că aceea era cam capătul drumului 

pentru el. El însuși se clătina, calul său. El putea…Tu poți să stai fără 

apă mai mult timp decât poate un cal. Astfel el a spus: „El se clătina 

pe-acolo și el a dat de această cărăruie de cerb.” Și a spus: „El s-a 

simțit atât de bine, a pornit pe poteca de cerbi și el a încălecat și a 

început să călărească.” Și el a zis: „El a călărit pe potecă o porțiune 

mică.” A spus: „O, părea ca și cum sute de cerbi au mers pe acea 

potecă.” Și el s-a gândit: „Ei bine, acea potecă de cerbi duce la apă, 

deci voi afla apă.” Și a spus: „El a pornit pe acela…călărind calul.”  
143

 Și a spus: „El a ajuns la un loc mic unde erau trei sau patru 

bifurcații pe o parte.” Și a spus: „Calul voia să meargă pe acea 

potecă.” El a spus: „O, nu, Bess. Nu poți lua acea potecă. El a luat-o 

de bot și a tras-o în jur în această direcție.” A spus: „Du-te pe această 

potecă, este marcată mai bine. Aceasta este unde toți cerbii merg să 

bea.” Și a spus: „Calul s-a întors în jur și doar a continuat să necheze, 

să necheze.” Și a spus: „El era atât de agitat, el avea pintenii și doar a 

tăiat calul încât ea doar stătea acolo sângerând.” Și el a spus: „Ea nu 

voia să plece. Ea voia să meargă pe acea mică potecă.” 
144

 Vedeți, acela este felul cu o mulțime de oameni. Ei vor să ia 

cărarea televiziunii, a stelelor de cinema, cărarea popularității să fie 

ceva persoană mare. Vedeți? Ei doar nu urmăresc acea mică potecă. 

Este un drum care conduce spre cer, 

Se face o potecă, astfel se spune, 

Dar cea largă care conduce la distrugere, 

Este afișată și însemnată tot drumul. 

Ei spun că va fi o mare strângere, 

Când văcarii ca și cățeii, vor sta; 

Ei vor fi însemnați de către călăreții judecății, 

Care sunt puși și cunosc fiecare marcă. 

Voi ați auzit cântarea. 

Așa că eu mă gândesc că dacă aș fi un pribeag, 

Doar un om care este condamnat și să moară; 

Să fie tăiat într-o gramadă cu oameni neimportanți, 

Când șeful acelor călăreți trece pe-acolo. 
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 El a spus că el s-a gândit la aceea. A spus: „Am auzit…” El a 

privit-o și el s-a gândit: „Ei bine, Bess, tu---tu m-ai purtat toată această 

distanță. Eu am crezut că voi muri și tu m-ai purtat până aici. Și eu 

adesea am auzit aceea: caii au instinctul să știe unde este apă. Prin 

urmare, dacă m-am încrezut în tine până aici, mă voi încrede pe 

această cărare îngustă.” 
146

 Acela este felul cum simt eu despre evanghelie. Nu ca s-o 

compar cu un cal care te-ar duce. Dar m-am încrezut în Domnul în jos 

prin…viață astfel. Când cărarea ajunge întunecată, la capătul 

drumului, eu vreau să mă încred în El. Înțelegeți? Această religie 

veche m-a salvat departe în trecut acum treizeci de ani. Ea m-a purtat 

toată această distanță. Când eu umblu prin valea umbrei morții, eu 

vreau aceeași experiență sinceră; eu mă voi încrede în ea atunci. 
147

 A spus: „Am sărit în spinarea ei, am pornit în jos. N-a trebuit să 

meargă prea mult până când ea a sărit cu capul înainte într-un mare 

iaz de apă.” A zis: „El era în acea apă doar bălăcindu-se și strigând din 

răsputeri și glorificându-L pe Dumnezeu. El i-a spălat nările și arunca 

apă pe el și striga și așa mai departe.” 
148

 A spus: „El tocmai a ieșit din apă,” a zis, „a auzit râsul cuiva. Și 

a privit pe mal; era un grup de indivizi care stăteau acolo cu o căruță 

veche acoperită. Ei erau toți beți. Ei fuseseră la o mare petrecere de 

ceva fel, partidă de vânătoare sau ceva de felul acela.” Și a spus că ei 

erau toți la o mare beție și păreau că-l cunoșteau.” 

Și a spus; el a spus: „Ieși afară!” 

Și el a spus: „Mulțumesc, amicilor.” 

Și a spus: „Cred că ești mort de foame.” 

El le-a spus că s-a pierdut de câteva zile. 

A spus: „Da.” 
150

 El a spus: „Ei bine, noi avem ceva vânat aici.” Astfel ei…El 

amâncat vânatul. A spus: „În regulă,” a zis, „și tu ești Jack sau Tim 

Coy, călăuza indiană?” 

„Da.” 
151

 El a spus: „Ei bine,” a spus, „Pentru că tu ai primit un vânat 

bun,” a spus, „o băutură bună din acest ulcior te va ajuta chiar bine.” 

A spus: „El i-a dat ulciorul.”  



30CEAȚI IEȘITSĂVEDEȚI?  
152

 A spus: „Nu, băieți. Mulțumesc, eu nu beau.” A spus: „El s-a dat 

înapoi să-și urmeze calea. Și și-a pus piciorul în scara de la șa și a 

încălecat înapoi pe cal.”  
153

 A spus: „Un individ mic s-a clătinat, cam pe jumătate beat, a 

luat una din acele puști Winchester și a aruncat un glonț în ea.”A spus: 

„Ascultă, Tim, dacă vânatul nostru a fost destul de bun să te 

hrănească, nu încerca să te gândești că tu ești atât de bun încât nu 

poți bea whisky-ul nostru.” Voi știți cum sunt bețivii. 
154

 El a spus: „Ascultați, amicilor.” A spus: „Eu nu cred că sunt 

prea bun să beau aceea,” dar a spus, „eu doar nu beau.” El a zis: „Eu 

sunt creștin.” 
155

 A spus: „A, ieși din acel lucru.” A spus: „Iată, doar ia această 

băutură de whisky sau eu voi trece prin tine un glonț.” Încercând să-l 

forțeze. 
156

 A spus: „Așteaptă un minut. Înainte ca să tragi în mine acel 

glonț, lasă-mă să-ți zic povestea mea.” El a spus: „M-am născut în 

statul Kentucky.” Tatăl meu a murit ca un bețivan,în pantofi.” A spus: 

„Noi am locuit într-o colibă mică veche de bușteni. Și într-o dimineață, 

când soarele a început să răsară, se strecura de-a lungul podelei 

colibei vechi mici care nu avea nici măcar podea de lemn în ea.” A 

spus: „O mamă prețioasă zăcea pe moarte pe un pat cu pănuși.” A 

spus: „Aceea era mama mea.” A zis: „ Eu aveam doar opt ani.” Și a 

spus: „Ea m-a chemat la marginea patului, și-a pus brațele în jurul 

meu, m-a sărutat. A spus: `Tim, eu plec. Tatăl tău a murit ca un 

bețivan, jucând jocuri de noroc,împușcat.` A spus: `Promite-mi, Tim, 

înainte ca să mor, că tu niciodată n-o să iei prima băutură sau să te 

prostești cu cărțile de joc.`El a spus: „Când eu am sărutat-o pe mama 

de rămas bun, i-am promis aceea.”El a spus: „Eu n-am luat niciodată 

băutură din acea zi, niciodată în viața mea.” A spus: „Acum, dacă tu 

vrei să împuști, doar împușcă-mă!” 
157

 Și cam pe la acel timp, o pușcă a tras. Ulciorul cu whisky s-a 

spart în mâna omului. Un ins mic, bătrân, desfigurat a ieșit din canion. 

El era urmărit de lege. Era un gangster. A spus: „Doar un minut, Tim.” 

A spus: „Și eu vin din statul Kentucky.” A zis: „Eu i-am promis mamei 

mele că niciodată  nu voi bea.” El a spus: „Stăteam aici și așteptam 

până când ei ar fi ajuns beți bine și apoi eu urma să-i lovesc pe fiecare 

în cap și să iau banii pe care îi aveau la ei.Vânătorii!” A spus: „De 
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aceea stăteam eu aici. Dar când ți-am auzit mărturia; ceva mi-a vorbit 

inimii mele.” A spus: „Îmi pare rău că mi-am încălcat promisiunea față 

de mama.” A spus: „Dar când pistolul meu a făcut ecou prin mărețele 

canioane ale cerului, ea mi-a auzit semnul de credincioșie că eu 

niciodată nu voi mai bea de-acum înainte.” A spus: „Acesta este timpul 

meu să încetez.”M-am gândit deseori la aceea. 

Este un izvor umplut cu sânge, (Nu contează dacă tu mergi pe 

această potecă veche întunecoasă) 

Tras din venele lui Emanuel, 

Unde păcătoșii se aruncă sub șuvoi, 

Își pierd toate petele lor de vină. 

Aceea este cum voi o faceți. 
158

 Iată o altă cântare pe care eu o iubesc într-adevăr mult. 

Suntsigur că voi toți o cunoașteți. 

Credința mea privește sus la Tine, 

Tu, Miel al calvarului, 

Salvator divin; 

Acum, ascultă-mă în timp ce mă rog, 

Îndepărtează toată vina mea, 

Și lasă-mă din această zi, 

Să fiu în întregime al Tău! 
159

Voi o cunoașteți?[Adunarea spune:„Amin.”] O iubiți? [Adunarea 

spune:„Amin.”]S-o cântăm atunci. Să ne ridicăm în picioare așa cum o 

cântăm. 

Credința mea privește sus la Tine, 

Tu, Miel al calvarului, 

Salvator divin; 

  Acum, ascultă-mă în timp ce mă rog, 

Îndepărtează toată vina mea, 

O, lasă-mă din această zi, 

Să fiu în întregime al Tău! 

În timp ce viața este un labirint întunecos prin care trec, 

Și tristețea se răspândește în jurul meu, 

Fii Tu călăuza mea;  

Poruncește întunericului să se facă... 

Frate Graham. 


