
 
 

 
 

[Fratele Branham face următoarele comentarii după ceremonie] 
 

Soră Simpson, aș vrea să te felicit pentru ginerele 

tău bun. Arată ca un bărbat minunat. Și pe tine, de 

asemenea, frate Simpson. Domnul să vă 

binecuvânteze. Este aici mama băiatului sau tatăl, 

sau cineva? Cineva spune: [„Nu. Ei n-au putut veni]O, 

bine. Eu cred că ceilalți copii stau, pentru felicitări, 

vedeți, ca și frații noștri, acolo afară. Vedeți? 

Ei bine, arată ca și cum noi doar trebuie să 

continuăm să avem biserică. Nu-i așa? Toți... 

adunați și acesta ar fi un timp bun pentru 

predicare(nu-i așa?) după ce ei s-au căsătorit. 

Ei bine, eu trebuie să încep în Phoenix acum și 

merg înapoi acolo și să încep ceva. Serviciile 

continuă la Westward Hoballroom, mâine după 

masă. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze 

pe toți. Frate Dauch, este într-adevăr bine să te văd 

din nou. Mă bucur să te văd. Unde este sora? Este 

înăuntru? Fratele Dauch spune: [„Chiar aici.”] O, 

aceea-i bine. O, da, privind chiar la tine. Ce mai 

faci? [Sora spune: „Bine.”]O, bine. 

 
 

[Această ceremonie de nuntă prin William Marrion Branham a 

unit pe Marilyn Simpson cu Gerald Martens în căsătorie, în 

casa fratelui Tom Simpson din Tucson, Arizona, sâmbătă 

dimineața, la ora șapte, 16 ianuarie 1965. Pianistul a cântat „Te 

iubesc cu adevărat” și „Marșul nupțial,” la început; și însoțitorii 

lui au venit în față; Imnul de Nuntă se cânta așa cum au venit 

însoțitoarele miresei, urmate de mireasă] 

 
 
 

 



Ceremonie de Nuntă 

16 Ianuarie 1965 

 

 Cui trebuie să-i cer această femeie ca să fie mireasa acestui bărbat? 
[Tatăl miresei răspunde: „Mie, tatăl ei.”] 

Preaiubiților, ne-am adunat aici în fața acestor musafiri, în prezența lui 

Dumnezeu, să unim în căsătorie sfântă, acest bărbat și această femeie, ceea 

ce este demn de cinste, așa cum a declarat sfântul Pavel printre toți oamenii. 

De aceea nu trebuie nimeni să intre în asta nechibzuit sau cu ușurătate, ci cu 

respect, cu chibzuință, cu înțelepciune, cu seriozitate și în teamă de 

Dumnezeu. 

În această condiție sfântă aceste două persoane prezente vin acum să 

fie unite. Dacă există cineva aici care poate arăta o cauză dreaptă pentru care 

ei n-ar trebui să fie uniți legal în această căsătorie sfântă, să vorbească acum 

sau să stea pentru totdeauna în tăcere. 

 Eu vă voi întreba și vă voi cere la amândoi, așa cum voi cu siguranță 

veți răspunde în Ziua Judecății când secretele tuturor inimilor vor fi dezvăluite, 

căci dacă oricare din voi cunoaște vreo piedică pentru care voi nu trebuie să fiți 

uniți legal în această căsătorie sfântă, mărturisiți-o acum și să fiți încredințați 

că toate persoanele care sunt unite altfel decât permite Cuvântul lui 

Dumnezeu, căsătorialor nu este legală. 

Dar crezând că voi ați luat în considerare cum trebuie această solemnă 

obligație care sunteți pe cale să v-o asumați, că voi la fel,v-ați pregătit să intrați 

cu respect, cu chibzuință, cu înțelepciune și în teamă de Dumnezeu, eu vă 

propun pentru legământul căsătoriei. Voi veți declara același lucru așa cum vă 

uniți mâinile voastre drepte. [Mirele și mireasa își unesc împreună mâinile lor drepte] 

 Vrei să iei în căsătorie această femeie să fie soția ta legală, să trăiți 

împreună în aceastăceremonie sfântă a căsătoriei: promiți s-o iubești, s-o 

onorezi și s-o prețuiești, în boală și sănătate, bogăție sau sărăcie și-i vei 

părăsipe toți ceilalți și-i vei fi credincios atâta timp cât veți trăi amândoi?[Mirele 

spune: „Da” ] 

Vrei să iei în căsătorie acest bărbat să fie soțul tău legal, să trăiți 

împreună în această sfântă căsătorie; promiți să-l iubești, să-l onorezi și să-l 

prețuiești, la boală și sănătate, în bogăție sau sărăcie și-i vei părăsi pe toți 

ceilalți și-i vei fi credincioasă atâta timp cât trăiți amândoi? [Mireasa răspunde: „Da”] 



Voi cere un însemn de la voi, că acest legământ între voi care a fost 

făcut va fi ținut pentru totdeauna. [Două inele au fost așezate pe biblia slujitorului, apoi a 

fost oferit unul mirelui pentru mireasă și unul miresei pentru mire.]Acum, vreți să vă uniți 

mâinile voastre drepte din nou împreună peste Cuvântul lui Dumnezeu? 

 

Să ne plecăm capetele. 

Atotputernicule Dumnezeu, care ai căsătorit primul bărbat și primafemeie în 

grădina Edenului, unind împreună propria Ta creație. Noi ne dăm seama 

astăzi, că această însărcinare a fost purtată prin epoci chiar până la această 

nuntă. Și, Tată, Tu ești Singurul care poate uni inimile una cu cealaltă. Și noi 

ne rugăm, scumpule Tată ceresc, așa cum aceasta a fost făcută prin sfatul tău 

înțelept, că Tu ai adus acest tânăr creștin și această fată creștină împreună, să 

se unească în această sfântă căsătorie astăzi, să fie soț și soție unul pentru 

celălalt, de-a lungul călătoriei vieții. 

Noi ne rugăm ca Tu să-i binecuvântezi și binecuvântează căminul lor. 

Fă-i un exemplu, Doamne, în vecinătatea unde ei își vor face căminul. În 

această zi în care noi trăim, în care tribunalele de divorț sunt atât de 

aglomerate și asaltate cu divorțuri, fie ca niciodată să nuse întâmple aceasta 

cu acest bărbat tânăr și această femeie tânără. Dumnezeule, acordă ca ei să 

fie fericițișisănătoși. Fă-i roditori, Doamne și înmulțește-i să reumple pământul, 

așa cum Tu ne-ai însărcinat să facem la început. Așa cum Tu i-ai binecuvântat 

pe Isaac și Rebeca și ei au dat naștere copiilor lor credincioși, aceasta să fie 

cu acest cuplu, de asemenea, Tată. Binecuvântează-i, ne rugăm. 

 Și acum, prin puterea însărcinării dată mie de Atotputernicul 

Dumnezeu, să fiu slujitorul Său și adusă mie printr-un Înger, declar acest 

bărbat și această femeie, soț și soție, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți căsătoriți. [Cuplul se sărută, apoi 

se întorc cu fața către audiență. [Pianistul începe să cânte Marșul nupțial]Orice unește 

împreună Dumnezeu, omul să nu despartă. [Mirele, mireasa și însoțitorii pleacă] 

Să ne plecăm capetele. 

Scumpule Dumnezeu, așa cum noi am fost astăzi martori, că două 

inimi încă pot bate ca una. Și noi tocmai am înfăptuit această ceremonie și am 

trimis un bărbat tânăr și o femeie tânără din căminele lor, să meargă să-și facă 

propriul lor cămin. Noi avem mintea, o, Dumnezeule la o altă măreață 

Procesiune care va fi într-o zi când Isus vine să-și primească Mireasa Lui. Și 

așa cum noi am fost martorii micuței doamne stând fără pată, în rochia de 

nuntă, o, Dumnezeule, fie ca noi să nepăstrăm sufletele noastre nepătate de la 

lucrurile lumii, ca noi să putem fi iubiți de El,care este Iubitul nostru, când noi 

sosim la acel ceas. Acordă aceasta, Doamne. Și noi ne rugăm ca 



binecuvântările Tale să fie cu fiecare din noi și fie ca noi să trăim pentru acel 

timp când noi vom lua parte la mărețul Eveniment pe care acesta îl 

simbolizează. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin. 

Domnul să vă binecuvânteze. 


