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1 Mulțumesc, frate Neville. Am observat că ei continuă să miște 

microfonul mic sau volumul. Mă puteți auzi bine? Asta-i bine... Mulțumesc. 

O mică conturbare a fost, doar cu câteva momente în urmă, un frate și-a 

parcat mașina într-un loc greșit aici afară și oamenii, mă gândesc, au vrut 

ca el s-o mute. Asta-i ce era. Și el... 

(Fratele Gene Goad vorbește cu fratele Branham despre microfoane.) Acesta de-aici? 

Cum ar fi să-l scot pe acesta? Mă puteți auzi bine? Eu...Aceea este 

zicătoarea din Kentucky, „Noi lătram la tufa greșită.” Mă uitam în acest 
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microfon și acesta trebuia să fie acela. Asta-i bine. Mulțumesc, frate Gene. 

Acum, astăzi este... 
2 Suntem fericiți să raportăm despre adunarea de la---de la 

Middletown, Ohio, de săptămâna trecută sau săptămâna înainte de ultima 

care este acum. A fost un timp glorios pentru noi. Noi am avut... O, 

adunările n-au fost așa de mari. Dar au fost afară din ținut la un loc pe care 

ei îl numesc Chatauqua, departe afară, opt sau nouă mile (aprox. 14 km) afară 

din oraș. Dar---locul era ticsit și a ținut câteva mii de oameni. Eu nu sunt 

foarte bun în estimarea mulțimilor. Și astfel, lucrul principal a fost că Isus  

s-a întâlnit cu noi și aceasta a fost partea bună. Și a adus mari rezultate, 

Celui căruia noi Îi dăm laudă, Domnul Dumnezeu, că a făcut aceasta pentru 

noi. 
3 Și au fost unii din cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată 

în viața mea în acel ținut. Și dat fiind că noi am fost așa de aproape de 

graniță aici, eu aș putea spune aceasta, au fost nouăzeci și nouă la sută 

kentuckyeni. Toți acolo sus erau din Kentucky. Fratele Sullivan a spus: 

„Frate Branham,” a zis: „Știi tu că toți, cam toți din această vale mică care 

vin sus pe-aici sunt din Kentucky?” 

Și eu am spus: „Eu---eu n-am știut asta.” 

El a spus: „Da, ei sunt.” 
4 Și într-o seară în adunare eu doar s-a întâmplat să menționez: „Câți 

sunt aici din Kentucky, ridicați-vă mâinile.” Am privit de jur împrejur, m-am 

gândit: „Este cineva de altundeva?” Doar toți pur și simplu, din Kentucky. 
5 Și rezultatele au fost minunate, așa de multe rapoarte! A fost un---

un gentleman ieri, care a venit pe-acolo a trecut pe-acolo și mi-a spus 

despre niște lucruri care au avut loc și scrisori care au sosit și diferite 

mărturii. Și apoi a fost... 
6 Este un domn în spate aici care face înregistrări chiar acum și el a 

spus, că într-o anumită seară, eu cred că a spus „ultima seară,” când eu 

predicam despre micul vultur. Și el a spus că... în linia de discernământ sau 

poate a fost în adunare, eu n-aș putea spune chiar unde, dar a fost un 

bărbat care a venit din audiență. Și Duhul Sfânt a început să-i vorbească și 

i-a spus că el nu era din acel ținut, ci era din Indiana, ceva loc sus în Indiana. 

Și a spus că: „Tu nu stai aici pentru tine. Tu stai aici pentru un bebeluș mic 

de-al tău, doar în vârstă de câteva luni, poate trei luni,” și cam așa ceva. Și 

urma să fie operat și inima trebuia scoasă. Și era o stare atât de jalnică; 

plămânii lui mici s-au umflat, pieptul lui; micul lui stomac s-a tras înăuntru. 



FORFECARUL, LĂCUSTA, MUȘIȚA ȘI OMIDA          3 

Și i-a spus să meargă acasă, să nu se îndoiască; căci dacă el nu se va 

îndoi, își va găsi bebelușul normal. 
7 Acum, martorul este chiar în camera de alături aici acum și poate 

bebelușul în audiență, din câte știu eu. Plămânii bebelușului au venit la 

normal și micul stomac a venit la normal. Și omul care face înregistrări aici, 

despre una din benzi în această dimineață a adus pe tatăl și mama lui și a 

lui---vecinul acestui bărbat care înregistrează caseta i-a adus înăuntru și au 

adus bebelușul și au așezat bebelușul în cameră și au pornit banda, ceea 

ce era AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Și el a spus că atunci când au ajuns la 

locul unde domnul a venit să se prezinte la platformă, a spus: „Duhul  Sfânt 

a venit în cameră, căci acolo stătea micul bebeluș chiar acolo, gângurind și 

jucându-se și mergând în continuare.” N-a avut nevoie de operație. Doctorii 

n-au trebuit să-l opereze. Domnul a operat bebelușul cu măreața, măreața 

Lui putere. Și bebelușul mic stătea acolo jucându-se în pătuț și---și mama 

și tatăl stăteau acolo și vecinul care probabil a fost un pic sceptic despre 

întregul lucru; acolo a fost Prezența. Dacă aceea nu este credință 

apostolică, atunci eu nu știu ce este. 
8 Știți, biblia a spus, când Isus prin apostolul Petru și Ioan, a vindecat 

bărbatul olog de la poartă, „Ei n-au putut zice nimic împotrivă pentru că 

omul stătea acolo ca martor.” Așadar, Cristos încă trăiește. Laudă fie 

Numelui Său. Ce mângâiere este asta în aceste zile! Acum, aceea este 

doar una din multele mărturii. Dar ceea ce este în această zi, este să afli că 

același Dumnezeu, cu aceleași minunate acțiuni, aceleași lucrări pe care 

El le-a făcut, El le face întocmai în același fel astăzi, pentru că El este 

același ieri, azi și-n veci. Noi suntem recunoscători să avem privilegiul de a 

fi adunați în această dimineață în Numele Lui. 
9 Acum, rugați-vă pentru noi așa cum călătorim din loc în loc să-L 

slujim pe Domnul cu toată puterea cu care El ne va chema. Și noi suntem 

bucuroși că nu sunt doar din tabernacolul de-aici, ci de peste tot dimprejur 

din ținut. 
10 Mulțumesc, soră. Acela a fost un lucru loial. Eu știu că marele 

Dumnezeu al cerului te-a văzut că faci același lucru. O doamnă, cu mult 

mai tânără decât cealaltă care stă aici. Și femeia a fost pe câmp pentru 

Domnul cu ani înainte ca eu să mă nasc, ea și soțul ei;  cincizeci și ceva de 

ani, predicând evanghelia. Ea lucrând într-o mină de cărbune ca să-l 

întrețină în câmp, să predice evanghelia pentru care stau eu. Femeia care 

stătea în față în vârstă, fără evantai, ștergându-și transpirația de pe fața ei; 

o femeie tânără se ridică și vine să-i aducă evantaiul. Astfel, eu vă spun, 
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sunt bucuros să fiu adunat în această dimineață cu asemenea oameni, mă 

face bucuros că sunt creștin și să fiu adunat cu oameni creștini. 
11 Acum este foarte fierbinte în ținutul nostru și peste tot în țară acum, 

și noi abia așteptăm venirea toamnei când va fi mai răcoare. Următoarea 

noastră adunare mare pe care o știm este în San Jose, California. Acolo 

este unde am fost pe terenul de târg pentru câteva zile și a fost o astfel de 

strângere, că noi nu am putut face nimic să avem grijă de ei. Și aceleași 

grupuri sponsorizează adunările care vin acum la terenul de târg în San 

Jose. Și noi ne încredem că dacă voi locuiți acolo în apropiere sau prietenii, 

scrieți-le și spuneți-le să fie la adunare, dacă nu, rugați-vă pentru noi. 
12 Acum, astăzi, am menționat că trebuia să fiu aici în această 

dimineață să mă unesc în rugăciuni și cereri către Domnul cu voi toți 

oamenii. Dacă sunt străini în mijlocul nostru, ne pare rău că în clădirea 

noastră nu este aer condiționat, dar suntem doar o biserică săracă în 

bunurile lumii, dar bogată în credința în Împărăția lui Dumnezeu. Și noi vă 

spunem bine ați venit pentru această vizită scurtă, ne rugăm ca voi să 

reveniți și să fiți cu noi din nou. Într-o zi, noi sperăm să avem o biserică mai 

bună. 
13 Noi nu suntem prea mult pentru clădirile de biserică în aceste zile, 

pentru că noi credem cu adevărat, cu toată inima noastră, că Domnul Isus 

vine în curând. Și când misionarii sunt în câmp, predicând evanghelia, fără 

pantofi, mâncând o singură masă pe zi, cum putem noi construi o biserică 

de un milion de dolari când știm așa ceva? Eu---eu doar nu pot vedea asta 

și apoi să spunem : „Domnul vine curând.” Haideți să mergem în câmp și 

să facem ce putem în această generație. Dacă este altceva, să... Ei vor 

răspunde pentru ale lor; noi trebuie să răspundem pentru aceasta. Doar nu 

pot să fiu în asentiment cu acele clădiri de un milion de dolari și așa mai 

departe după ce am fost în câmp și am văzut asta. 
14 Acum, este plăcut. Eu cred, casa Domnului ar trebui să fie plăcută. 

Și ea trebuie să fie un---un loc mic, sfânt. Să-l facem atât de confortabil și 

plăcut cât este posibil, dar nu ceva la extreme pentru că noi nu înțelegem 

în felul acela. 
15 Acum, înainte ca să ne rugăm și să citim scripturile, am vrut să dau 

o---nu predic în această dimineață, ci să dau o lecție din scripturi. Și de 

obicei venind... Eu fac asta în propria mea biserică și noi suntem în biserica 

noastră. Nu suntem o denominațiune. Suntem interdenominaționali, prin 

natură și nu suntem afiliați cu nicio biserică pe linia denominațiunii, dar 

suntem asociați cu toți credincioșii din toate denominațiunile și cu toți 
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oamenii de peste tot din lume. Bisericuța noastră, în această dimineață, 

este cunoscută peste tot în lume. Aceste benzi pe care voi... Aceste 

mesaje, ciopârțite cum sunt, totuși noi le susținem pe câmpurile de misiune 

(câte națiuni străine diferite?), nouăsprezece națiuni străine, doar numai cu 

benzile. 
16 Pentru nouăsprezece națiuni diferite iau mesajele și le traduc. 

Cineva, așa cum predic, cineva stă acolo și el predică. Și ele merg în colibe 

și locuri unde Dumnezeu nu este nici măcar cunoscut și predică păgânilor 

și băștinașilor din Africa și America de Sud și peste tot în jurul lumii și sute 

de ori sute vin la Domnul. Mulți sunt vindecați. Și acela este motivul că noi 

simțim că este important să presăm cu mesajul, nu în clădiri mari și așa mai 

departe. 
17 Și apoi, când eu sunt aici înăuntru, eu doar dau învățătură asupra 

scripturii. Dar afară în câmp, eu nu predic învățătura vreunei biserici, pentru 

că, făcând astfel, aceea o face greu. Oamenii vor spune că „Învățătura mea 

nu este corectă,” sau ceva asemănător. Și dacă tu predici una... Dacă eu 

predic învățătura metodistă, baptiștii nu vor fi de acord cu mine. Dacă predic 

a baptiștilor, luteranii nu vor fi de acord. Dacă predic cea penticostală, 

atunci nazarinenii nu vor fi de acord. Dacă predic cea nazarineană, atunci 

„Biserica lui Dumnezeu” nu va fi de acord. Astfel, vedeți, tu trebuie să iei o 

poziție pentru ceva, dar, în scopul din câmpul slujirii, noi doar spunem bun 

venit fiecărui credincios, nu contează care este crezul sau denominațiunea. 

Atâta timp cât tu ești născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, tu ești fratele 

și sora noastră. Și noi intenționăm întotdeauna să păstrăm asta astfel.  
18 Și apoi, dacă este voia Domnului, astăzi, eu vreau să predic în 

biserica noastră: că biserica noastră stă pentru învățătura bibliei, pentru ce 

stă biserica și de ce facem asta. Și făcând astfel, noi suntem datori să 

creem sau... noi nu intenționăm s-o facem, dar noi am putea crea întrebări 

în mintea cuiva, să spună: „Ei bine, eu niciodată n-am fost învățat la așa 

ceva sau să cred Asta în așa-și-așa fel.” (Fratele Branham spune „Mulțumesc” 

cuiva.) 
19 Și dacă se întâmplă așa că tu vei... biserica ta nu crede sau tu nu 

crezi chiar lucrurile despre care vorbim noi ca învățătură a bisericii noastre, 

noi ne încredem că în niciun caz aceea nu va aduce vreo jignire. Pentru că 

tocmai primul pas pentru un creștinism cu succes și să arate că acel om a 

primit Duhul Sfânt este umilința, adevărata umilință dată de Dumnezeu, că 

El trebuie să fie dat umil. Dar totuși, o biserică fără învățătură este doar ca 

o meduză: ea nu are coloană vertebrală. Astfel noi trebuie să avem coloană 
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vertebrală în asta. Și nu numai coloană vertebrală, ci și dinți pentru că 

biserica lui Dumnezeu trebuie să mănânce Pâinea Vieții. 
20 Și noi, în unele declarații pe care eu s-ar putea să le fac, dacă încerc 

să fiu aspru, acum vă rog să nu înțelegeți greșit Asta. Că eu nu intenționez 

să fiu dur, citind din biblie. Dar dacă eu, de-a lungul a treizeci de ani de 

căutare, nu iau niciun crez sau nimic decât Cuvântul... Sunt oameni aici 

care sunt prezbiterieni, catolici, baptiști, penticostali, nazarineni, Biserica lui 

Dumnezeu, Pelerinii Sfințeniei, ei toți stau aici. Și eu știu că fiecare biserică 

are propriul ei crez și eu nu vreau să-l întrerup pe acela, ci eu doar încerc 

să aduc scriptura și să fac asta cu scriptura. Astfel atunci toți---toți vor 

înțelege că aceea nu este să fiu nepoliticos. Este doar să fiu cu dragoste și 

afecțiune și cu milă, și cu cel mai bine ce știu eu cum să explic scripturile. 
21 Și acum subiectul din această dimineață va fi oarecum un subiect 

lung și eu nu doresc să mă grăbesc. Vreau să-mi iau timpul pentru ceea ce 

voi spune și să încerc să explic aceea, de ce spunem asta. 
22 De așa de multe ori în adunări, cineva va spune: „Ei bine, ce crede 

el? Este el totuși baptist? Este el penticostal? Crede în vorbirea în limbi? 

Sau este el aceasta sau aceea? Este el unul cu asigurarea eternă? Sau ce 

este el?” Și apoi voi doar menționați despre ceva ce sunteți, ei te vor arunca 

ca pe cartofii fierbinți. Nu contează, ei nu se vor opri să asculte, să dea 

atenție, ei vor scăpa de tine chiar repede.  
23 Nicăieri în adunările mele, în orice timp nu știu vreodată să fi lăsat 

ceartă printre frați. Eu întotdeauna doar predic venirea Domnului, salvarea 

și---și vindecarea divină. Aceea nu rănește nicio persoană a evangheliei 

depline. 
24 Apoi în biserică aici, eu am propria noastră învățătură. Ea merge 

afară printre oamenii care vin și au spus: „Ei bine, eu---fratele Branham a 

spus așa-și-așa, acele lucruri.” Păi, noi trebuie să avem o învățătură. 
25 Acum, doar recent la o adunare, când cineva a întrebat un grup de 

slujitori. Secretarii mei și ei sunt prezenți. Multe, multe scrisori sosesc și zic: 

„Crede fratele Branham în păstrarea sau siguranța credinciosului?” Ei bine, 

eu am cunoscut un grup legalist care întreba aceea, ar fi greu pentru mine 

să o spun; ei și-ar lua „mâinile jos” chiar repede. Și aceea nu face niciun 

pic de diferență dacă voi credeți aceea sau nu; atâta timp cât tu ești salvat, 

acela este lucrul principal. Și eu n-am spus nimic. Și șaisprezece biserici 

diferite s-au retras de la sponsorizare, vedeți... pentru că eu am refuzat să 

răspund ca să păstrez părtășia cu oamenii. 
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26 Acum, în biserică în această dimineață, eu vreau să explic de ce 

cred ceea ce cred. 

Să ne rugăm. 
27 Doamne, care l-ai adus din nou pe Isus din morți și L-ai dat pentru 

noi pe El ca Jertfă a dragostei Tale pentru noi și prin spălarea apei prin 

Cuvânt, El a sfințit un popor deosebit, un grup chemat afară și noi așteptăm 

răbdători după a doua Lui venire. Și știm că în ochii oamenilor, sunt multe 

crezuri și denominațiuni. Și Tată Dumnezeule, noi ne-am ruga ca Tu să 

binecuvântezi pe oricare și fiecare din ei. Și poziția pentru care stau ei, deși 

noi am putea să fim în dezacord cu ei în multe lucruri, totuși, în principiu, 

ca și creștini și ca frați, noi stăm umăr la umăr cu ei. Și nu numai umăr la 

umăr, ci inimă la inimă. Într-o zi a indiferenței, când oamenii sunt 

încăpățânați și încrezuți, iubitori de plăcerile lumii mai mult decât de 

Dumnezeu, noi ne rugăm o Dumnezeule, ca Duhul Sfânt să lege inimile 

noastre mai aproape împreună, toți, zi după zi. Vindecă bolnavii în această 

dimineață, Doamne. 
28 Aici sunt aceia care trebuie să intre în botezul cu apă. Și noi ne 

rugăm ca Duhul Tău Sfânt să-i umple cu Prezența Lui dacă ei nu au primit 

deja așa ceva. Fie ca ei să fie pecetluiți departe de la lucrurile lumii și 

umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, în dragostea divină a lui Dumnezeu și în 

părtășie cu toți oamenii. 
29 Doamne, de-a lungul națiunilor lumii, așa cum Tu m-ai trimis, un 

sărman bărbat analfabet. Și totuși, Doamne, crezând în inima mea, de la 

Tine, lucrurile pe care le-am crezut și am fost învățat prin biblie și am fost 

confirmat de Îngerul Domnului care stă prezent să confirme ce a fost spus, 

dacă asta ar fi de la Dumnezeu. De multe ori, oamenii s-au gândit despre 

mine a fi un compromițător. Tu ești Judecătorul inimii mele. Dar așa cum 

Pavel din vechime, care a predicat chiar iudaismul până când el a câștigat 

încrederea oamenilor și apoi L-a predicat pe Cristos crucificat; dar mai întâi 

să câștige încrederea oamenilor astfel ca mesajul lui să fie dres cu sare. 

Noi ne rugăm, o, Doamne, ca Tu să condimentezi vorbirile noastre și 

părtășia noastră cu sarea Duhului, cu Sângele Domnului Isus și fă-ne 

oamenii care au fost chemați și la care lumea s-ar putea uita și urmări viețile 

noastre și apoi să devină însetați să fie ca noi. Păstrează-ne umili și umpluți 

cu dragostea Ta și Duhul Tău. Căci noi cerem asta în Numele Lui, celui 

care s-a rugat ca noi să putem fi una, apoi ca toți oamenii să știe că noi 

suntem copiii Lui, când noi avem dragoste unul pentru altul. Amin. 
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30 Acum, pentru voi, eu știu că este cam cald. Și dacă este—este un 

ventilator cu picior în spate acolo pe care ei vor să-l aducă undeva, s-ar 

părea mai bine, este în regulă. Mie doar mi-ar place să citesc ceva acum 

din Scrierile Sfinte. 

(Fratele Neville spune fratelui Branham: „Acest ventilator te deranjează?”) Nu, domnule. 

Nu atâta timp cât este pe podea astfel. Cred că va fi în regulă, frate Neville. 
31 Vreau să întoarceți cu mine în scripturi la cartea din Ioel și apoi eu 

am câteva locuri aici din care mi-ar place să citesc, mai întâi, să citesc, ceva 

context pentru o citire. Mai întâi, în Ioel, primul capitol, începând cu 

versetul întâi și citind până la al 4-lea. Și apoi în al 2-lea capitol, al 25-lea 

la al 27-lea, vom citi pentru un text din scriptură. 

  Și Cuvântul Domnului... a venit la Ioel, fiul lui Petuel. 

  Ascultați aceasta, voi oameni bătrâni și dați ascultare 

toți locuitorii ținutului. A fost asta în zilele voastre sau 

chiar în zilele părinților voștri? 

  Spuneți copiilor voștri despre asta și lăsați copiii voștri 

să spună copiilor lor și copiii lor, altei generații. 

  Că ceea ce forfecarul... a lăsat, lăcusta a mâncat și ceea 

ce a lăsat lăcusta, mușița a mâncat și ce a lăsat mușița, 

omida a mâncat. 
32 Și apoi în al 25-lea la al 27-lea verset din al doilea capitol. 

...Eu vă voi restabili anii pe care lăcusta i-a mâncat, 

mușița și omida... forfecarul și omida, marea armată pe 

care am trimis-o printre voi. 

  Și voi veți mânca din belșug și veți fi săturați și veți 

lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care a 

lucrat minunat cu voi și poporul meu nu va fi dat de 

rușine niciodată. 

  Și voi veți cunoaște că Eu sunt în mijlocul lui Israel și 

că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și nimeni altul și 

poporul meu niciodată nu va fi de rușine. 
33 Apoi în Cartea Romanilor și în primul capitol din Romani și al           

25-lea verset, citesc aceasta. Noi vom lua și pe al 24-lea. 

  De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției prin 

poftele inimii lor, să-și necinstească  trupurile lor între 

ei. 

 Care a schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o 

minciună... 
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34 Și apoi în Romani, al 3-lea capitol și al 4-lea verset. Romani al         

3-lea și al 4-lea verset, citim. Prima parte a celui de-al 4-lea verset. 

Nicidecum... Dumnezeu să fie adevărat și fiecare om 

mincinos;... 
35 Acum, noi venim la un gând serios al subiectelor de aici. Și acum 

noi... Eu cred că va veni un timp de restaurare a tuturor lucrurilor care au 

fost făcute greșit. Și noi încercăm, cu tot ce este înăuntrul nostru și alți 

bărbați încearcă, așa mari evangheliști ca Billy Graham și Oral Roberts și 

mulți alții din evangheliștii remarcabili, slujitori, păstori, care sunt loiali 

posturilor lor, încearcă să vadă o trezire în timpul nostru. Și voi, copii ai lui 

Dumnezeu, vă rugați pentru o trezire în timpul nostru. Zeci de mii de 

rugăciuni se îndreaptă către Dumnezeu în fiecare ceas, pentru o trezire în 

timpul nostru. Și este scris în scripturi: „Dacă oamenii care sunt chemați cu 

Numele Meu se vor aduna laolaltă și se vor ruga, atunci Eu voi auzi din 

cer.” Acum, dacă copiii lui Dumnezeu se adună împreună și se roagă pentru 

o trezire în timpul nostru și trezirea nu vine, atunci trebuie să fie ceva greșit 

pe undeva. 
36 Acum, amintiți-vă că, orice poate lucra numai așa cum voi lucrați în 

legea acelui lucru. Forțele cosmice pot să se miște numai în acord cu legea 

cosmică. Planetele se pot mișca numai așa cum sunt mișcate prin legea 

planetelor. Soarele poate răsări numai așa cum pământul se rotește către 

soare. Și aceea este acolo, totul trebuie să lucreze potrivit legii planului lui. 

Căci Dumnezeu a făcut toate lucrurile și a făcut o lege pentru acel lucru. Și 

atunci aceea trebuie să se rotească și să lucreze și să opereze potrivit legii 

acelui lucru. El nu va lucra corect în nicio altă cale. 
37 Puneți un lanț pe o roată dințată și apoi puneți-l pe o rolă netedă. 

Voi ați putea fi în stare să reușiți un pic de timp. Dar singura cale ca 

vreodată să se învârtă deodată cu acel lanț este să pui o roată dințată care 

este egală cu roata dințată care este în spatele aceleia și atunci acele găuri 

mici din acel lanț să se întâlnească întocmai exact cu roata dințată, atunci 

tu poți ajunge undeva. 
38 Și eu sunt sigur că noi avem o roată greșită pe undeva. Biserica se 

mișcă prea încet pentru ora în care trăim noi. Este ceva absolut greșit. Și 

este de datoria noastră în această zi, aproape de venirea Domnului, să 

stăm jos și să studiem aceasta și să vedem ce este greșit, să aflăm cauza. 

Tu niciodată nu poți găsi un tratament până când nu afli cauza. 
39 Dacă un doctor, dacă mergi în biroul lui și spui: „Am dureri de cap și 

sunt bolnav la stomac” și el îți dă o aspirină mică sau ceva și te trimite, el 
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doar încearcă să scape de tine. Un doctor adevărat, veritabil va diagnostica 

acel caz până când află ce organ este afară din ordine, apoi va lucra de la 

acel organ. 
40 Aceea este calea cum este cu Împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie 

să aflăm ce este greșit, apoi să lucrăm de-acolo. Scriptura este ca o rețetă 

de-a doctorului. 
41 Un doctor, oamenii de știință care lucrează din greu să afle o rețetă, 

de asemenea, pentru a omorî un anume germene, boala care este în trupul 

tău, ca febra tifoidă sau---sau ceva boală, că ei pot să-ți dea ceva ser care 

va ucide acel germene de tifoidă și totuși el trebuie să fie cu așa multă grijă 

mânuit. (Fratele Branham vorbește cu cineva despre ventilator.) Așa, de 

grijuliu mânuită încât aceasta: dacă nu este suficient din el, el nu va ajuta 

pacientul; dacă este altceva adăugat, ar putea omorî pacientul. El trebuie 

dat de farmacist întocmai potrivit cu rețeta. 
42 De aceea, dacă este ceva greșit în biserică astăzi, că nu 

progresează în felul în care ar trebui, este după părerea mea că noi s-ar 

cuveni să mergem înapoi la Rețetă, să aflăm chiar exact ce este greșit că 

această biserică este atât de bolnavă că este boală în biserica noastră, 

boala păcatului. Apoi noi trebuie să aflăm ce-a prescris Doctorul și să 

vedem dacă păstorii noștri farmaciști ne dau Rețeta corectă. Și amintiți-vă, 

voi ați putea adăuga ceva la o scriptură diagnosticată într-adevăr 

îndeaproape și să omorâți pacientul. Și poate fi,eu nu spun că noi o avem, 

dar cum este dacă unii dintre farmaciștii noștri au adăugat ceva la Rețeta 

lui Dumnezeu? Dacă ei au făcut-o, ei ucid pacientul, lăsându-i să moară în 

păcat. 
43 „Ei bine, voi spuneți, „Ei bine , dacă ei au erau sinceri!” Nu, aceea 

nu scuză asta. 
44 Un bărbat, un farmacist, a dat unui om acid carbolic aici cu câțiva 

ani în urmă, doar tot atât de sincer cât putea el fi și o farmacie autorizată și 

aceea a omorât bărbatul. Totuși, el a fost sincer. Nu este... Sinceritatea, eu 

am văzut sinceritate printre păgâni, care ar face ca sinceritatea creștină să 

pară ca ceva departe în trecut în rândurile antice. Am văzut păgâni care    

și-au pus bebelușii în gura unui aligator, să-i sacrifice dumnezeului apelor. 

Eu n-am putut afla acea sinceritate printre creștini. Am văzut oameni care 

se întindeau pe vârfuri ascuțite. Și rup oasele lor când sunt copii mici; i-am 

văzut luând bebelușii și mici inși și-i tăiau și îi însemnau și sângerau și 

uneori îi omorau. Sinceritate adâncă, dar ei erau greșiți. 
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45 Acum, să aflăm ceva. Iov, sau Ioel mai degrabă, eu cred că el ne-a 

dat o mare temelie aici. Și aceea este ce vrem să luăm pentru o citire: El a 

spus:  

  Voi spuneți---spuneți copiilor voștri...  copiii voștri să 

spună copiilor lor și ai lor la alții și așa mai departe, altei 

generații, care vor fi neamurile. Spune lui Israel să continue 

să le spună. 
46 Și acum această scriptură despre care a vorbit Ioel este împlinită 

astăzi, așa cum noi, neamurile, am primit-O. El a spus. 

  Ce forfecarul a lăsat, mușița a mâncat,... omida, lăcusta 

și așa mai departe. 
47 Și aceste insecte, dacă luați cartea voastră despre insecte, veți 

observa că acele patru insecte diferite sunt aceeași insectă în patru stadii 

diferite ale vieții ei. Toți știm că un---că un---un  cocon nu este altceva decât 

o omidă învelită și ea va cloci un fluture și un fluture este o omidă înainte 

ca să fie clocită. Forfecarul, lăcusta și așa mai departe este aceeași. Este 

aceeași insectă. Acum orice... 
48 Acum, ascultați atent. Orice s-a întâmplat mai întâi cu insecta 

forfecar, ea doar a devenit o omidă, mai târziu. Și omida devine o lăcustă, 

mai târziu. Și orice a fost ea care a pornit la început, este încă același lucru 

care cauzează necazul astăzi. Și să mergem înapoi în scriptură acum și să 

aflăm ce a început. 
49 Acum, noi știm că putem să zidim o biserică, mai întâi pe materialul 

cu care Dumnezeu ni l-a dat cu ce să zidim. Aceea este tot ce avem. Și eu 

cred, mai înainte... Eu știu că Aceasta este tare și Ea este pe bandă, sute 

de oameni în jurul lumii vor auzi. Dar înainte ca noi să putem avea vreodată 

o zidire a bisericii lui Dumnezeu, noi va trebui să restaurăm înapoi toate 

acele lucruri pe care aceste insecte le-au mâncat din Ea. Trebuie să 

mergem înapoi și să aflăm ce au mâncat insectele. Și înainte ca această 

Vie a Domnului, Vița de Vie... El este Vița; noi suntem mlădițele. Și înainte 

ca noi să putem afla vreodată sau biserica să poată sta în puterea ei mare 

și originală, noi trebuie să mergem înapoi și să aflăm ce mănâncă insectele. 

Și acea biserică va trebui să fie restaurată înapoi la aceea sau ea nu va sta 

niciodată în puterea ei și gloria ei de la prima ei poziție. 
50 Dacă scoarța a fost distrusă de pe pom, noi trebuie să avem scoarța 

pe el din nou. Să crească scoarța, mai întâi. Voi nu puteți avea mere până 

nu crește scoarța mai întâi. Căci scoarța este calea sevei. Calea sevei este 

calea vieții. 
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51 Și scripturile. Biblia sfântă a lui Dumnezeu este calea Vieții pentru 

fiecare biserică. Cum am putea noi vreodată să ridicăm seva de struguri 

prin scoarță de dud? Doar nu va lucra. Noi trebuie să avem scoarță de viță 

de vie. Noi trebuie să avem scoarța originală. Și este o singură cale ca acea 

scoarță să poată vreodată să vină înapoi pe Viță, este când Dumnezeu o 

crește, El Însuși. 
52 Noi nu putem face vreuna și s-o îmbrăcăm pe ea. Asta nu va lucra. 

Nicio schemă făcută de om nu va lucra vreodată. Este nevoie de calea lui 

Dumnezeu sau ea niciodată nu va trăi. Schemele făcute de om nu vor lucra. 

Voi ați putea să înfășurați o cârpă în jurul pomului și să spuneți: „Să 

crească!” Cârpa n-a fost programul lui Dumnezeu. Trebuie să fie scoarță, 

calea vieții. Și când ea vine din rădăcini, ea va produce aceeași viață pe 

care pomul a avut-o înainte ca insectele s-o mănânce. 
53 Nu-i de mirare că noi nu putem avea campanii de vindecare. Nu-i 

de mirare că bisericile sunt sfâșiate. Nu-i de mirare că unul va spune: „O, 

aceasta, acela și celălalt,” așa de tare s-au contrazis. Nu-i de mirare că sunt 

asemenea ism-uri printre noi, este pentru că noi nu putem purta roadele 

adevărate ale răbdării, îndelungii răbdări, bunătății, blândeții, facerii de 

bine. Linia vieții a fost tăiată afară din pom și noi n-o vom aduce niciodată 

prin crezurile unor zdrențe sau a oricărui înlocuitor al scoarței, este nevoie 

de puterea Atotputernicului Dumnezeu să crească acel pom înapoi la 

starea lui, iarăși. 
54 N-a spus Isus și scripturile au spus: „Aveți ochi și nu puteți vedea, 

aveți urechi și nu puteți auzi?” Ei doar n-o pot face. Și niciun om nu poate 

veni la Dumnezeu sau la Cristos până când Dumnezeu nu-i descoperă 

asta. 
55 Zilele trecute eu vorbeam și noi ne gândeam la scriptură. Am spus: 

„De ce nu pot oamenii vedea Aceea?” Am spus: „Acolo este asta,” și s-a 

întâmplat să mă gândesc. Mie nu-mi pasă cât de clară este Ea, cât de mult 

O învață scriptura, tu niciodată nu vei fi în stare s-O vezi până când 

Dumnezeu Însuși ți-O arată; nu-mi pasă cât de clară este Ea. Și întreaga 

biblie este zidită și întreaga biserică a viului Dumnezeu este zidită pe o 

descoperire spirituală a Cuvântului. De ce a oferit Abel o jertfă mai bună 

decât Cain? De ce nu l-a urmat Abel pe Cain, el avea cea mai frumoasă 

biserică? Fiindcă i-a fost descoperit lui. 
56 Când Isus a venit de pe Muntele Transfigurării și ei au zis... 

„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 



FORFECARUL, LĂCUSTA, MUȘIȚA ȘI OMIDA          13 
57 „Unul a spus `Ilie` și altul a spus `Tu ești profetul`, și așa mai 

departe.” 

El a spus: „Dar cine spuneți voi că sunt Eu?” 

Petru a spus: „Tu ești Cristosul, Fiul viului Dumnezeu.” 
58 El a spus: „Binecuvântat ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci carnea și 

sângele nu ți-au descoperit niciodată asta ție. Tu n-ai învățat-o niciodată cu 

ceva cărți sau prin ceva seminar sau ceva post de radio a unei scheme 

făcute de om. Ci Tatăl Meu din cer ți-a descoperit aceea și pe această 

stâncă Eu voi zidi biserica Mea și porțile iadului nu pot birui împotriva Ei.” 

Acolo sunteți, descoperire spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu. 
59 În Matei 11, cred că este sau 12, undeva pe-acolo, este scris, că a 

spus: „Deși Isus a făcut atât de multe miracole, așa de multe semne că El 

era Mesia, totuși oamenii n-au putut crede. Pentru că Isaia a spus: „Ei au 

ochi și ei nu pot vedea. Ei au urechi și nu pot auzi.” Cum? Deși ei erau 

învățați, deși ei erau religioși de vârf; erau sfinți și fără cusur și fără reproș. 

Dacă ei erau găsiți greșiți într-o iotă, ei erau omorâți cu pietre fără milă. 

Niciun om nu putea pune un deget pe aceea. Ei au studiat scripturile, zi și 

noapte, generație după generație și totuși Dumnezeu a orbit ochii lor. 

Ziceți: „A făcut Dumnezeu?” Aceea este ce a spus El. 
60 Dumnezeu face ceea ce vrea să facă. Noi nu-I putem spune ce să 

facă. N-a spus Pavel în cartea Romanior, al 8-lea capitol, a spus că: 

„Dumnezeu l-a ridicat pe faraon și i-a împietrit inima, i-a orbit ochii pentru 

același scop, ca voia Lui să poată fi împlinită?” N-a fost Esau? (Și Iacov...) 

Esau, refuzat, înainte ca băiatul să se fi născut vreodată; Dumnezeu l-a 

disprețuit. Vedeți voi, totul lucrează potrivit cu măreața predestinare a lui 

Dumnezeu. El nu este Unul care este adormit. El cunoaște exact. 
61 Și noi judecăm oamenii potrivit cu ale lor... pare ca, cinstea și 

sinceritatea lor. Noi judecăm bisericile potrivit cu progresul lor. Ne alăturăm, 

luăm evangheliști din cauză că ei sunt mari. Nu aceea este ce contează. 
62 „Cerurile și pământul vor trece, dar Cuvântul meu niciodată nu va 

trece.” 
63 Ce a lăsat forfecarul, omida a mâncat. Există ceva greșit pe undeva, 

din cauză că Cuvântul lui Dumnezeu este doar tot atât de Etern cum El este 

Etern. Și Cuvântul lui Dumnezeu nu poate eșua așa cum Dumnezeu nu 

poate eșua, El Însuși. Acum, există ceva greșit, undeva. 
64 Așadar, să mergem înapoi acum. Temelia acum noi am pus-o. Să 

mergem înapoi, să luăm textul nostru din Romani 3:4, „Cuvântul fiecărui om 

să fie o minciună și Cuvântul lui Dumnezeu Adevărul.” 
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65 Eu voi conduce aceasta în jos și eu vreau ca voi să ascultați. 

„Dumnezeu să fie Adevărul.” Să ne aliniem cu ceea ce Dumnezeu a spus, 

indiferent de ceea ce oricine altcineva a spus. Eu vreau să folosesc patru 

lucruri diferite din ceea ce văd în scripturi, că aceste insecte au mâncat din 

biserica viului Dumnezeu și are Via lui Dumnezeu ologită sau pipernicită. 
66 Noi vom recunoaște, voi metodiștii recunoașteți, voi baptiștii 

recunoașteți, voi prezbiterienii, voi penticostalii, voi nazarinenii, voi toți 

recunoașteți, cei de la tabernacol de-aici recunoașteți că: „Este ceva greșit.” 

Și noi, cei de la tabernacol, suntem tot așa de vinovați ca restul, căci, „Cel 

care știe să facă bine și nu-l face, pentru el aceea este păcat.” 
67 Acum, să mergem înapoi. Și vreau să numesc patru lucruri, doar tot 

așa de scriptural cât pot eu să fiu, că aceste insecte au mâncat din biserică, 

din prima ei stare originală. 
68 Acum, primul lucru, biserica a fost stabilită în ziua Cincizecimii. 

Petru a predicat predica de inaugurare la serviciul de bacalaureat, când 

biserica s-a născut. Biserica creștină s-a născut în ziua Cincizecimii. Și 

dacă Dumnezeu este infinit, infinit și nu se poate schimba, biserica Lui 

trebuie să rămână pentru totdeauna așa cum Ea a fost la început. Admiteți 

asta? (Adunarea spune: „Amin.”) Biserica trebuie să rămână mereu la fel 

cum a fost ea. 
69 Dar omul a schimbat-o, au pus propriile lor interpretări în ea. Nu 

încercați niciodată să interpretați Cuvântul lui Dumnezeu. Spuneți doar ce 

spune El. Nu-mi pasă cum este El, așa că doar aliniați-vă cu El, asta-i tot. 

Nu schimbați Cuvântul. Biblia a spus că: „Scriptura nu este de nicio 

interpretare personală.” Noi nu avem dreptul să spunem aceste lucruri; noi 

doar trebuie s-O citim și să spunem exact ce spune El și să-L credem în 

același fel. Nu-mi pasă cât de ridicol pare El; credeți-L oricum. 
70 Amvonul nu este un loc de glume. Este un loc pentru sinceritate. Eu 

nu vreau să spun asta ca să fiu glumeț. Eu vreau să spun aceasta ca să 

citez ceva ce mi s-a spus. A spus, era un frate bătrân de culoare jos în sud, 

ducea o biblie și șeful lui își bătea joc de el. El a spus: „Tu nu o poți citi; de 

ce O duci?” 
71 El a spus: „O duc pentru că O cred.” Acela este un motiv bun.” Eu 

nu pot s-O citesc, dar știu că este ceva în Ea. Ea este adevărată.” A spus: 

„Eu chiar cred coperta de pe Ea. Ea are scris pe ea `Sfânta Biblie.` Eu O 

cred.” 
72 El a spus: „Orice ar spune acea biblie să faci, eu cred că tu ai       

face-o.” 
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73 El a spus: „Da, domnule. Dacă citești aceea din biblie, eu o voi face 

dacă este o poruncă a lui Dumnezeu.” 
74 El a spus: „Atunci cum ar fi dacă eu aș citi din acea biblie și ți-aș 

spune că Domnul a spus să sari prin acel zid de-acolo, acel zid mare de 

piatră? Cum în lume vei sări vreodată prin acel zid de piatră dacă nu este 

nicio gaură în el?” 
75 El a spus: „Dacă tu ai citi din biblie și Domnul mi-ar spune să sar, El 

va avea gaură când eu ajung acolo.” Și aceea este corect. 
76 Dumnezeu spune astfel, nu contează cât de ridicol pare Asta, tu 

pășești înainte în el. Depinde de Dumnezeu să poarte de grijă de restul, 

aceea este treaba Lui. Treaba ta este să pășești. 
77 Acum, unul din primele lucruri despre care mi-ar place să vă vorbesc 

pentru aceste câteva minute. După ce am aflat că fundația trebuie să fie 

originală, ea trebuie să meargă înapoi la fundație, trebuie să meargă înapoi 

unde a fost o Viță. Dacă este ceva greșit cu asta și Vița nu lucrează corect, 

să mergem înapoi și să aflăm ce este greșit. 
78 Acum, unul din primele lucruri pe care mi-ar place să le menționez 

este că ceva s-a dus din biserica noastră, unul din lucrurile principale, este 

Credința. Oamenii nu au credință astăzi cum au avut în acea zi. Vreo mușiță 

de vreun fel, a intrat și a mâncat linia Vieții de credință. Ei au schimbat-o. 

Astăzi credința lor se odihnește pe ceva fel de---de biserică mare a 

denominațiunii. Dar Iuda ne-a spus,  în Iuda al 3-lea verset. El zice: 

   Preaiubiților... Mi-am dat toată silința să vă scriu 

despre salvarea comună, era nevoie pentru mine să vă 

scriu... (Am asta aici înaintea mea) ...și să vă îndemn ca 

voi să luptați cu zel pentru credința (nu o credință; 

Credința) care a fost dată odată sfinților.  

 Aceea a fost cu treizeci și trei de ani înainte de aceasta, că această 

credință a fost dată). 
79 Acum, nu... Oamenii zic: „O, aceea este împotriva credinței mele.” 

Există o singură Credință: „Un singur Domn, o singură Credință și un singur 

Botez.” Tu ai putea avea o credință, dar noi vrem Credința. Luptați cu zel, 

aceea este, „a înfrunta pentru,” stând, „să te ridici pentru.” 

       ...luptați cu zel pentru credința care odată a fost dată sfinților. 
80 Când au fost ei numiți sfinți? Când au fost sfințiți. Duhul Sfânt i-a 

sfințit. Ei au fost numiți sfinți. Acum, Iuda spune, ca frate, frate vitreg al lui 

Isus: „Vreau ca voi să luptați cu zel pentru Credința care a fost dată odată 

sfinților. Nu lăsați credința să cadă.” (Fratele Branham bate pe amvon de trei ori.) 



16                              FORFECARUL, LĂCUSTA, MUȘIȚA ȘI OMIDA 
81 Și credința sfinților n-a fost în crezuri, nu în denominațiuni, nu în 

clădiri de biserică, nu în asociații, ci a fost în Prezența viului Dumnezeu. Ei 

au avut credință să vindece bolnavii, să scoată afară draci, să facă 

miracole. Toate promisiunile mărețe pe care le-a făcut Isus, acea primă 

biserică a ținut strâns de Aceea. Era linia Vieții. 
82 Ascultați aici. Ascultați atent la ceea ce vreau să vă spun. Prezența 

Viului Dumnezeu mereu este linia Vieții oricărei biserici sau a oricărui grup 

de oameni, Prezența viului Dumnezeu mereu să înfăptuiască și să facă și 

să acționeze și să locuiască cu oamenii așa cum el a făcut la început. Dacă 

prezența viului Dumnezeu a adus o Cincizecime cu putere, cu semne, cu 

minuni, a adus un popor atât de plini de gloria lui Dumnezeu încât ei au 

strigat și au vorbit în alte limbi și s-au dus și au fost martiri pentru credință, 

haideți să luptăm cu zel pentru acea credință până moartea ne va elibera. 

Să ne luptăm cu zel pentru ea. Noi nu vom compromite, cu citirea cărților, 

luând ceva teologie făcută de om. Nu vom compromite cu ceva crezuri sau 

ceva cărți de rugăciuni sau ceva ce altcineva a spus. 

Credința mea este zidită pe nimic mai puțin 

Decât Sângele lui Isus cu neprihănire; 

Când totul în jurul sufletului meu cedează, 

Atunci El este toată speranța mea și sprijinul meu, 

Căci pe Cristos, Stânca solidă eu stau, 

Toate celelalte sunt nisipuri mișcătoare. 
83 Niciun crez decât Cristos, nicio lege decât dragostea și nicio carte 

decât biblia. Fără cărți de crez! Biblia trebuie să spună aceea. Biblia trebuie 

nu numai să spună Aceea, dar o spune de fiecare dată la fel, trebuie să 

spună asta de la Geneza la Apocalipsa. Trebuie să meargă în fiecare mic 

detaliu și să se țeasă în fiecare parte a Cuvântului. Dacă ea n-o face, atunci 

eu am interpretarea greșită a ei din cauză că Dumnezeu nu poate să-și 

contrazică propriul Lui Cuvânt. Dacă el nu spune același lucru la fiecare 

fibră mică! 
84 Dacă această cămașă de aici este țesută peste tot cu aceeași fibră, 

aceea o face ce este ea. Aceea este ce o face albă. 
85 Aceea-i ce este biserica. Dacă va fi o biserică albă, născută din nou, 

fără pată, fără zbârcitură, ea trebuie să fie țesută cu același fel de țesătură 

cu care a pornit în ziua Cincizecimii, o experiență a Duhului Sfânt, care arde 

și țese. Tu nu poți adăuga o bucată de material putred. Nu poți adăuga o 

bucată de pânză groasă de sac. Ea nu va merge. O va strica. 
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86 Vreun fel de mușiță mică bătrână a intrat și a mâncat acea credință. 

Ei se ridică și spun: „Eu cred într-o biserică sfântă. Sfânta biserică  

Romano-Catolică, eu cred în ea.” 
87 Eu cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că El este 

același ieri, azi și-n veci și credința și puterea Lui de înviere locuiesc în 

interiorul meu astăzi. Pentru că El trăiește, eu trăiesc de asemenea. Nu din 

cauza unui crez, nu din cauza unei denominațiuni; ci din cauză că Cristos 

trăiește. Și eu sunt în Cristos, trăiesc prin El și cu El și eu trăiesc prin El. Și 

fibrele Vieții Lui Însăși prin mine. Dacă eu n-o fac, atunci eu nu mă pot numi 

pe mine însumi a Lui. El nu ia doar capul meu; El ia inima mea, mișcările 

mele, tot ce este al meu și se țese pe El Însuși în ele. 
88 El se țese pe El Însuși în Cuvânt. Cuvântul nu poate spune un lucru 

într-un loc și altceva în alt loc. Și eu știu că este scris astfel. Este scris în 

acel fel pentru un scop. Isus a spus așa și eu am mulțumit lui Dumnezeu 

că El---El a „ascuns de ochii celor înțelepți și pricepuți și a descoperit-o 

pruncilor care ar vrea să învețe. „Acela este scopul lui Dumnezeu în a 

acționa așa. El... 
89 De ce a lăsat El vreodată un păcătos să vină? El l-a lăsat pe păcătos 

să vină pentru scopul Lui de-a fi Salvator. El este mai mare decât păcatul. 

El... Nu trebuia să fie un păcat, El n-ar fi trebuit să-l lase pe Satan să facă 

primul păcat. Dar motivul că Satan a creat primul păcat sau a pervertit 

neprihănirea, în păcat, motivul că el a făcut asta, era ca Dumnezeu să poată 

fi Salvator. El a lăsat omul să fie bolnav pentru că El este Vindecător. Și El 

trebuie să fie drept și El trebuie să pună Pomul Vieții și pomul morții înaintea 

fiecărui om, cum a făcut El cu Adam și Eva sau El a făcut greșit când a pus 

înaintea lui Adam și Eva. Acum, asta depinde de voi. 
90 Acum observați, credința, adevărata credință, credința reală, 

„Credința.” Acum, noi luăm bisericile noastre astăzi, priviți la noi, priviți la 

oamenii noștri penticostali, priviți la oamenii noștri baptiști sau prezbiterieni, 

nazarineni, Pelerinul Sfințeniei și Tabernacolul Branham, toți dintre noi, 

suntem vinovați, că nu ne luptăm cu zel pentru acea Credință. 
91 O mică ceartă se poate ridica în biserică, în Tabernacolul Branham. 

Eu sunt acasă. Eu pot vorbi despre voi acum. Și ei vor forma o mică clică 

și unul ajunge într-o parte și unul în cealaltă. Este aceea a lupta pentru 

credința care a fost odată dată sfinților? Sună aceea ca o învățătură 

apostolică? Nu, domnule; frate. Ei au avut un caz al lui Anania și Safira. 

Dumnezeu este încă același Dumnezeu. Și noi vedem aceea adeverit. 

Neluptând cu zel. 
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92 Oamenii ies afară azi și zic: „Ei bine, credința mea nu învață 

miracolele. Ei învață că zilele miracolelor au trecut.” Atunci voi nu luptați 

pentru credința care a fost dată odată sfinților. 
93 (Loc gol pe bandă)...grup de fanatism, eu însumi. Dar eu cred că există 

un real, veritabil dar al Duhului Sfânt și noi luptăm cu zel pentru Acela. Așa 

este! Noi Îl credem. Sfinții vorbesc în limbi. 
94 Ei zic: „Eu nu cred în vindecarea divină.” Eu nu cred într-o grămadă 

de fanatism. Dar noi credem că există un Dumnezeu că El vindecă bolnavii, 

că El este același ieri, azi și-n veci. 
95 Eu am văzut multe ce se numeau discernământ, în care eu nu cred. 

Dar eu știu că există cu adevărat un discernământ al Duhului lui Dumnezeu, 

darul cunoștinței, care cheamă și vorbește și El este perfect de fiecare dată. 

Noi luptăm cu zel pentru Aceea, acea Credință care a fost dată odată 

sfinților. 
96 Eu știu că sunt vise și stomacuri pline de---de mâncăruri proaspete 

sau sunt plini de altceva, care cauzează ca voi să aveți coșmaruri. Voi săriți 

și numiți aceea o viziune. 
97 Există o viziune reală, autentică a lui Dumnezeu. Corect! Dumnezeu 

a promis-o. „Isus Cristos același ieri, azi și-n veci.” El face aceea și aceea 

niciodată nu dă greș. Biblia a spus: „Dacă este unul printre voi, care este 

spiritual sau profet și lăsați-l să vorbească și ceea ce el spune, dacă vine 

la împlinire, atunci ascultați-l căci Eu sunt cu el. Dacă nu se împlinește,    

nu-l ascultați pentru că este un profet fals.” Dumnezeu nu poate minți. 

Dumnezeu spune adevărul tot timpul. Lăsați să fie astfel. Acum noi aflăm 

că aceea este adevărat. Există lucruri care... 
98 Priviți la Pavel, atunci afară în acea noapte, toate speranțele erau 

duse, diavolul râzând de bucurie, rânjea din dinți de fiecare dată când 

valurile săreau în sus și fulgerul lovea, „Eu voi scufunda acel apostol aici 

afară,” corabia mică, veche, inundată de apă. Și zile după zile, paisprezece 

zile și nopți, stelele n-au strălucit deloc și cum acea corabie mică veche      

s-a clătinat. El umblând prin jur târând un lanț în spatele lui din cauza 

predicării evangheliei. Aleluia! 
99 Și noi nu putem suferi pe nimeni să vorbească despre noi fără ca să 

explodăm ca o broască râioasă care a mâncat alice mari. Noi întotdeauna 

ne comportăm prostește referitor la ceva. Și apoi noi spunem că luptăm cu 

zel pentru credință? Tabernacolul Branham are nevoie de o mulțime să le 

fie îndreptate mai întâi, tot așa și penticostalii și baptiștii și nazarinenii. 

Acela este motivul că noi nu ajungem nicăieri, nu suntem cinstiți și sinceri. 
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Dacă noi am venit vreodată față în față cu acel Lucru acolo, care ne face 

de neclintit, întotdeauna abundând în Dumnezeu, Credința care a fost dată 

odată sfinților. 
100 Vechea omidă a intrat și mușița și au mâncat. „Toate zilele 

miracolelor au trecut. Tu nu trebuie să faci Aceasta. Tu nu trebuie să faci 

Aceea.” 
101  Dacă Dumnezeu a dat prima Lui ramură din acea Viță. Era o ramură 

penticostală, cu putere, vedenii, descoperiri, vindecări, sfințire, Duhul Sfânt, 

următoarea ramură va fi același lucru. Cu siguranță va fi. De fiecare dată 

ea... de fiecare dată când acea Viță dă o ramură, ea va fi exact ca cea care 

a fost în primul rând. Tu... Așa cum am spus seara trecută, vorbind către 

un grup de frați: voi nu puteți avea o viță de vie să rodească dovleci. Voi nu 

puteți avea o viță de dovleac să rodească struguri. Aceea este adevărat. 

Orice viață este în acea viță, ea produce aceea. 
102 Și dacă Cristos este în acea Viță și Viața lui Cristos este în acea 

persoană, ea va fi ca și Isus, ea va purta roadele Lui. Este Duhul Lui. Nu 

poate face altceva decât să facă asta. Trebuie să producă acea Viață 

pentru că este aceeași Viață. Voi doar nu puteți produce nimic altceva. Ea 

va acționa ca El. Ea va vorbi ca și El. Ea va umbla ca și El. Ea va vindeca 

ca și El. Ea va vedea viziuni ca și El. Ea va produce exact Viața Lui, perfect, 

de fiecare dată pentru că este Viața Lui. 
103 Tu ești doar un înveliș. Un om este ca o conductă de apă. El nu este 

Apa; este doar conducta, scoate Apa din el, el va rugini. Ei bine, aceea este 

treaba astăzi. Sunt prea mulți din noi care ruginesc, care odată au avut o 

experiență. Păstrați Apa să curgă, aceea este ce păstrează linia Vieții să 

continue. 
104 Am auzit un individ care predica o dată, a spus că o scroafă care se 

bălăcea în noroi, face apa noroioasă. Cel mai bun lucru... Biblia vorbește 

despre aceea. Scoate porcul afară din mocirlă. Du-te jos aici, un izvor 

frumos și aici jos undeva cu mari izvoare curgând, sus pe munte; apa este 

toată noroioasă, tu mai bine ai scoate porcii afară din ea, astfel apa se va 

limpezi. 
105 Sunt o mulțime de lucruri pe care noi trebuie să le scoatem afară 

înainte ca Apele să vină vreodată din Izvorul umplut cu Sânge tras din 

venele lui Emanuel, unde păcătoșii plonjați sub șuvoi, pierd toate petele lor 

de vină, indiferența și vorbirea lor de rău și așa mai departe. 
106 Șaisprezece slujitori, pentru că ei cred... Ei s-au gândit că eu am 

crezut că Dumnezeu și-a păstrat biserica lui și a apărat biserica Lui. 
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Scriptura a spus: „Cel ce care aude Cuvântul Meu,” nu cel care se preface 

că-L ascultă. Acela este cel căruia Dumnezeu i-a deschis ochii și urechile 

să audă. Niciun om nu poate face asta până când Dumnezeu îi deschide 

ochii și urechile. „Cel care aude Cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis 

pe Mine, are Viață Eternă și nu va veni niciodată la Judecată, ci a trecut 

deja de la moarte la Viață.” Ce i se va întâmpla? A mințit Dumnezeu sau El 

a spus Adevărul? 
107 Are omul dreptate sau „O, tu poți să ai Duhul Sfânt și să fii salvat și 

mâine tu poți fi pierdut și să mergi în iad?” Nu credeți niciodată acele 

fleacuri. Aceea este o minciună. 
108 Dacă tu ai fost vreodată născut din nou, întreaga ta natură este 

stabilită diferit. Dacă un om este vreodată plantat în Cristos și a luat în 

seamă Viața din Vița de vie venind prin el, el niciodată nu va mai produce 

dovleci. Tu ai putea lega unul pe el, dar el știe că ceva este greșit. El va 

zăcea acolo și va geme până când acela este scos afară din el. Este prea 

mare greutate pentru el; îl apleacă jos prea aproape de pământ. Lui îi place 

să crească în sus. Nu poate atârna un dovleac de o viță de vie. 
109 Observați. O! „Luptând pentru Credința,” care a fost, „luptând cu 

zel.” Nu doar luptând, ci „luptând cu zel,” între Viață și moarte. Noi vom sări 

la alta. Tu poți sta mult timp pe aceea. 
110 Următorul lucru pentru care mi-ar place să spun este că dragostea 

frățească a fost mâncată din viță. Dragostea frățească! Isus a spus: „Prin 

aceasta toți oamenii vor cunoaște că voi sunteți ucenicii Mei când aveți 

dragoste unul pentru altul.” 
111 Ei bine, acum să luăm doar un exemplu. Dacă un om nu crede la fel 

ca mine, eu mă voi duce drept la adunarea lui și voi predica cu el, doar voi 

predica ce crede el și voi merge drept mai departe și voi lăsa să treacă asta 

pentru că eu îl iubesc. După roadele lor îi veți cunoaște. Dacă ei nu o cred 

și nu au dragoste frățească, și o lasă jos, se ceartă, merg în jos, ei zic: „Eu 

nu voi avea nimic de-a face cu Asta.” De ce nu vii la mine și să-mi spui 

despre Asta? Tu nu știi ce cred eu. Vedeți? Ce diferență face, oricum, ce 

cred eu? Este în Cine cred eu: Isus Cristos. Eu niciodată n-am încheiat o 

adunare, încă, cu gust rău, din câte știu. Dar, vedeți, dragostea frățească a 

fost înlăturată. 
112 Și Pavel a văzut asta, 1 Corinteni 13, el a spus: „Lăsați dragostea 

frățească să continue.” Dar dragostea frățească a fost dusă. Acum, fiți 

atenți. De fiecare dată... 
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113 Acum, ascultați atent, voi intra în hrană tare. De fiecare dată când 

diavolul scoate ceva afară din pom, noi vom zice, scoarța, insecta mănâncă 

scoarța, el pune o zdreanță veche făcută de om în jurul ei, să ia locul la 

Asta. Pune o zdreanță în jurul liniei de sevă a unui pom, aceea nu va trimite 

seva sus în roadele pomului. Ea nu va aduce nicio roadă. Ea va cădea drept 

înapoi la pământ. Și acela este motivul astăzi, noi nu putem avea trezire în 

ziua noastră, este prea multă dogmă făcută de om. Linia Vieții nu se va 

mișca într-o zdreanță veche. Ea va submina linia Vieții va cădea drept 

înapoi jos la pământ. Acela este motivul că trezirile noastre dau greș. 
114 Așa cum Billy Graham a spus zilele trecute, el era în Anglia unde a 

avut o măreață trezire. Și chiar în locul unde predica el, a trebuit să-și 

scoată soția din parc din cauza bărbaților și femeilor care trăiau imoral chiar 

afară în parcuri. Care era problema? Zdrențe făcute de om în loc de scoarța 

crescută de Dumnezeu. Ea nu va purta Viața. 
115 O biserică ce este înfășurată în jurul unui crez făcut de om, nu va 

trimite Puterea lui Dumnezeu sus în ramuri. Ea va spune: „Zilele miracolelor 

au trecut” și va cădea drept pe pământ. (Fratele Branham bate pe amvon de patru 

ori.) Amin. Eu știu că voi credeți că sunt nebun; dar dacă sunt lăsați-mă în 

pace, mă simt bine în acest fel. Vedeți? Ea va arunca Cuvântul lui 

Dumnezeu. 
116 Dacă Dumnezeu spune aici: „Eu sunt Domnul. Eu nu Mă schimb 

niciodată.” 
117 „Ei bine, El s-a schimbat în această zi,” spune zdreanța. Aruncă asta 

la pământ. Când s-a început prima dată a fost în epoca timpurie, când ei  

n-au avut denominațiuni și omul a încercat să restaureze frățietatea prin 

denominațiuni. Dragostea frățească a fost tăiată afară din cauza 

denominațiunilor. 
118 Arătați-mi o singură dată când Dumnezeu a avut vreodată o 

organizație sau o denominațiune și vreodată a făcut biserica Lui într-o 

denominațiune sau s-a ridicat vreodată o denominațiune care n-a căzut și 

să se ridice iarăși vreodată. Acum, eu am citit de când am venit de sus     

de-acolo, tocmai despre acest subiect. Am citit Cartea Martirilor lui Fox. Am 

citit scrierea timpurie a lui Josephus. Am citit Cele Două Babiloane ale lui 

Hislop. Am citit Epocile Timpurii de Pemberman, o, și Părinții Niceeni și 

chiar înainte de Conciliul Niceean, după Cincizecime. Și n-a fost niciodată 

o denominațiune pe care Dumnezeu a ordinat-o vreodată în biblie. (Fratele 

Branham bate pe amvon de patru ori). Atunci, când noi am ordinat și am făcut 

denominațiuni, noi am ieșit afară din voia lui Dumnezeu. 



22                              FORFECARUL, LĂCUSTA, MUȘIȚA ȘI OMIDA 
119 O mușiță, numită „denominațiune,” mănâncă din scoarța originală a 

dragostei de frați și a denominat-o prin a pune o zdreanță în jurul ei. Și Viața 

lui Dumnezeu vine drept în sus prin rădăcini aici, Rădăcina și Vlăstarul lui 

David, când Ea începe să apară prin Duhul Sfânt, atunci denominațiunea a 

spus: „Zilele miracolelor au trecut. Voi nu trebuie să vorbiți în limbi astăzi. 

Nu există un astfel de lucru ca Botezul Duhului Sfânt. Nu există vindecare 

divină. Aceea a fost pentru o epocă trecută. S-a dus, cu mult timp în urmă.” 

Și iată ramurile sus aici își leapădă roadele.  
120 Un pom bun, sănătos nu trebuie stropit. De ce să stropim peste el 

și iar și iar, pentru otrăvirea viermilor. De ce facem asta? Este pentru că 

pomul nu este sănătos. Care este problema că el nu este sănătos? 

Crezurile și denominațiunile au mâncat linia Vieții din el. Absolut!  Metodiști, 

baptiști, prezbiterieni, penticostali, mănâncă linia Vieții din pom, încercând 

să o înlocuiască cu o denominațiune, să aducă toți oamenii sub politică. 

Dumnezeu nu ne vrea să ne unim împreună sub politică și crezuri. Noi 

suntem uniți împreună prin Duhul Sfânt, original al lui Dumnezeu, taie 

păcatul din inima noastră și ne face pe toți una în Isus Cristos. Aceea este 

adevărat, fratele meu. Aceea este adevărat, sora mea. 
121 Aceea a început în epocile timpurii după moartea lui Cristos și 

învierea, după moartea apostolilor. Trei sute de ani mai târziu, ei au adus 

înăuntru Consiliul de la Niceea. Aceea este când ei au format prima 

organizație, care a fost biserica catolică. Înseamnă, catolic înseamnă 

„universal.” Din biserica Catolică, iese afară Luther; din Luther, iese afară 

Wesley; din Wesley ies afară Penticostalii. Prin timp, mici---mici derivații 

laterale primprejur, alții mici, ca și, o, Nazarineni, Pelerinii Sfințeniei și așa 

mai departe baptiști și toți aceia. Ei toți au ieșit din aceea, toți drept în 

aceeași tovărășie: denominațiunea. Când Dumnezeu dă unei biserici o 

binecuvântare sau unui grup de oameni, repede ei trasează o mică 

împrejmuire în jurul ei și iată unde își iau ei poziția. Dumnezeu vrea să 

dărâme fiecare îngrăditură. 
122 Îmi amintesc când pentru prima dată m-am dus în vest. Erau 

timpurile de discuire în Kansas și se punea grâul acolo înăuntru. I-am văzut 

pe acei bătrâni cowboy care nu știau nimic despre un tractor sau---sau ceva 

sau de a cultiva grâu. Tot ce știau ei era să pască vitele. Și noi ne-am dus 

să ducem înăuntru automobile și să facem terenuri de golf și să purtăm 

acești pantaloni până la genunchi pe care obișnuiau ei să-i poarte să joace 

golf și tot felul de lucruri ca acelea. Am văzut acei oameni bătrâni cu părul 

lung, alb atârnând sub pălăria lor, i-am văzut aducând mașini de legat 
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snopii și cultivator de grâu și lucruri ca acelea, punând piciorul în șa și 

trăgându-și pălăria în jos. Puse garduri în jurul locului; el n-a putut suporta 

aceea. El n-a știut nimic despre a fi îngrădit. El cutreiera cu Dumnezeu și 

el însuși. Părul cărunt îi atârna sub pălărie astfel, plângând, lacrimi. Doar 

le-a dărâmat acelea jos, spunând: „Nu pot suporta aceste lucruri.” Călărind 

mai departe către apusul soarelui. 
123 Dumnezeu să ne ajute să avem pelerini care nu vor suporta să fie 

îngrădiți înăuntru prin denominațiune și crezuri și să călătorească către 

apusul soarelui; cu Credință care este de nemișcat, care a fost dată odată 

sfinților; cu o dragoste frățească care dărâmă toate crezurile și îngrăditurile 

și să spună: „Noi suntem frați. Suntem una în Cristos Isus. Orice spune 

Dumnezeu, noi spunem `amin` în spatele Aceleia.” Dă-ne acel fel de 

oameni. 
124 Da, crezuri! Apoi ei au format ceea ce ei numesc Părintele             

Pre-Niceean. Ei au ajuns laolaltă, în acesta ei au format un consiliu. În 

consiliu a fost clocită biserica Catolică, care înseamnă „biserica universală” 

au sfâșiat toate bisericile mici din jur unde Dumnezeu lucra și i-au forțat  

într-o singură biserică și o singură religie. 
125 Au pus un bou de-o parte, un bou de cealaltă, au atârnat un crucifix 

înaintea omului, i-au zis, „sărută-l sau...și apleacă-te jos, să primești religia 

catolică,” sau ei au pornit un bou într-o direcție și celălalt în cealaltă și l-au 

rupt. Au luat o femeie și au luat-o de păr și i l-au pus într-un butoi cu gudron 

și i-au cerut să sărute acest crucifix; ea ori făcea asta și se apleca la religia 

catolică sau ei aprindeau părul de pe capul ei și-o ardeau. I-au pus pe țăruși 

și orice altceva. I-au pus în ceea ce ei numeau femeie de fier, au presat 

acei clești, încercând să-i facă să sărute crucifixul, să îmbrățișeze ceea ce 

ei numeau „religie creștină” și-i zdrobeau drept în țărână. 
126 Martirii stăteau acolo fără să clipească din ochi. El știa unde stătea. 

El știa în Cine a crezut. El era în stare, cunoscând Aceasta că Dumnezeu 

putea să-l învie în ziua din urmă din cauză că El a promis aceea. Înainte ca 

el să se fi plecat la vreo linie a zdrenței de sevă bătrână, murdară făcută de 

om, el murea pe butuc. Aleluia! 
127 Lăsați-mă să mor în același loc. Dacă Dumnezeul meu nu vine în 

generația mea, eu voi muri pe butucul unde a mâncat mușița crezând că 

Isus Cristos și Biserica Lui și Cuvântul Lui este același, ieri, azi și-n veci. 

Aș putea să nu fiu în stare să o dovedesc, în toate aceste ramuri, din cauză 

că liniile de sevă veche de-aici de-afară, de denominațiune și crez, m-au 

tăiat și m-au aruncat așa ca pe un cartof fierbinte. Aceea ar putea fi 
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adevărat. Dar eu voi sta loial pe butuc și voi striga că „Ora va veni, 

Dumnezeu va restaura Biserica Lui, la starea ei timpurie.” 
128 Aceasta ar putea răni. Al treilea lucru. Eu nu vreau să o fac. Urmăriți 

una din marile linii ale sevei tăiate. Și în perioada acelui timp de organizație, 

aceea este ce-a luat linia sevei de la început. În primul rând, dacă ei ar fi 

avut dragoste frățească între ei, ei n-ar fi avut niciodată nevoie de 

organizație. Și când ei au văzut că n-o puteau avea... Ei nu aveau dragoste 

frățească sau ei s-au gândit că nu o aveau. „Cei ce așteaptă după Domnul 

își vor reînnoi tăria lor.” În loc să ia Cuvântul lui Dumnezeu, ei au avut o 

organizație. 
129 Luther a ieșit din acea organizație. Cinci sute și cincizeci de ani mai 

târziu, a ieșit afară. Ce-a făcut el? S-au întors prin jur, a făcut același lucru 

pe care l-au făcut ei. Chiar afară de-acolo a venit Calvin. Chiar de-acolo a 

ieșit Wesley. Chiar din Wesley au ieșit baptiștii, prezbiterienii și mai departe 

spre penticostali. Și penticostalii, după nazarineni au venit penticostalii. Și 

după penticostali ce va veni? Eu nădăjduiesc Venirea lui Cristos. Din cauză 

că penticostalii au făcut chiar același lucru ce l-au făcut restul din ei. 
130 Apocalipsa 12 spune că ei vor face asta. Ea era o curvă și ele erau 

prostituate. Ele erau „târfe”. Biserica catolică, „ea,” a spus că era „o curvă, 

în biblie, c-u-r-v-ă. 1 Corinteni 12 a spus așa. Și a spus „fiicele ei.” Acum, 

ele nu pot fi bărbați. El n-a spus niciodată „fiii ei.” A spus: „fiicele ei”. 

Bisericile sunt reprezentate în biblie ca femei. Și fiicele ei erau prostituate, 

vedeți, același lucru. Ce fel? Ei bine, cum se prostituează? Comițând curvie 

spirituală împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Ținând strâns de o cârpă 

denominațională în loc de-a sta cu zel pentru Credința ce a fost dată odată 

sfinților. Ea zice, în loc de a se duce înapoi și să ia Cuvântul lui Dumnezeu. 
131 Am vorbit cu un preot aici nu demult. El a spus: „Mie nu-mi pasă ce 

spune biblia. Noi suntem biserica.” 

Am spus: „Cuvântul lui Dumnezeu este Acela.” 

A spus: „Noi am făcut-o.” 
132 Am zis: „De ce s-a schimbat ea atât de mult? Nu este un singur lucru 

în biserica ta pe care această biblie îl spune și voi îl învățați.” Eu îi spuneam 

lui, că am botezat o fată în Numele lui Isus Cristos. 

El a spus: „Știi, biserica catolică obișnuia să facă aceea.” 

Am spus: „Când? Acolo este fiecare istorie a bisericilor despre care 

cunosc eu, stă chiar aici.” 

El a spus: „Noi credem catehismul nostru.” 

Am spus: „Cum este cu istoria?” 
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133 A spus: „Nu ne pasă ce spune istoria. Noi credem catehismul.” 
134 Am spus: „Cum știi că a fost un George Washington și Abraham 

Lincoln? Cum știi că au fost părinții pelerini?” 

„Pentru că noi credem istoria noastră.” 
135 Am spus: „Nu există niciun loc în care biserica catolică a fost 

vreodată organizată până cu trei sute șaizeci de ani mai târziu după 

moartea ultimului apostol.” Am spus: „Și biserica catolică n-a fost 

cunoscută. Ei n-au botezat în Numele lui Isus Cristos din cauză că ei erau 

tocmai prima fundație de a aduce înăuntru botezul fals. Și ea este...” 
136 El a spus: „Ei bine, acum așteaptă un minut.” El a spus: „Noi avem 

un drept. Noi suntem biserica. Și noi facem ce vrem deoarece Dumnezeu 

este în biserica Lui.” 

Am spus: „Dumnezeu este în Cuvântul Lui, nu în biserica Lui.” 
137 Dacă biserica este în dezacord cu Cuvântul, atunci ceva este greșit. 

„Cuvântul Meu să fie adevărat și cuvântul oricărui alt om să fie o minciună.” 

Așa este! Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Faceți Cuvântul Lui corect. 

Mergeți înapoi la Cuvântul Lui. Vedeți ce a mâncat mușița? 
138 Acum, în perioada părinților niceeni timpurii. Gene, tu tocmai ai luat 

asta, de asemenea. Marele Conciliu Niceean a ridicat o mare ceartă 

referitor la: „Era un singur Dumnezeu sau erau trei dumnezei: Tatăl, fiind 

unul; Fiul; fiind doi; Dumnezeu Duhul Sfânt fiind trei. Și ei au adoptat că ar 

fi „trei dumnezei.” Acum, dacă nu credeți aceea, eu vă voi citi asta chiar 

acum din Consiliul Niceean, Părinții Niceeni. Ei au făcut asta: „trei 

dumnezei.” 
139 Există un singur Dumnezeu. Este numai Unul. El este Iehova 

Dumnezeu, marele Eu Sunt; Alfa, Omega: Începutul și Sfârșitul. 
140 Ei o au acum, pentru a face aceea, ei au trebuit să ia ceva să 

meargă cu asta. Pentru ca să facă aceea, ei au încercat să spună: 

„Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt.” Acum, absolut, 

nu există un astfel de lucru. Nu sunt trei dumnezei. Acela este păgânism. 

Există trei slujbe ale aceluiași Dumnezeu. Paternitatea... 
141 Când Dumnezeu a locuit singur, sfânt; Legile Lui, neprihănirea Lui 

L-a făcut sfânt. El a vrut să fie în om. El a vrut să se închine cu omul. El a 

vrut ca omul să I se închine. El a trebuit să vină la om. Și când El a făcut-o, 

el a creat; a preaumbrit o fecioară mică numită Maria. Dumnezeu, Iehova a 

făcut-o și a creat în pântecele ei o celulă, celulă de Sânge. Acea celulă de 

Sânge a dezvoltat celule și a dat naștere unui Bărbat care a fost Isus 

Cristos. 
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142 Dumnezeu Atotputernic, Tatăl, a locuit în El. În ziua botezului, când 

El a primit Duhul Sfânt, în ziua când Ioan l-a botezat, Ioan a spus: „Eu am 

privit și am văzut Duhul lui Dumnezeu ca un Porumbel coborând din cer și 

un Glas spunând: `Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc 

plăcerea să locuiesc.`” Isus a spus că Dumnezeu era cu El, „Eu și Tatăl 

Meu suntem Unul. Tatăl Meu locuiește în Mine.” Nu Isus și cu Dumnezeu 

fiind una; ci Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu Sine.” 
143 Și voi frații Unitarieni, mulți dintre voi ieșiți afară pe calea greșită 

când voi încercați să vă gândiți că Dumnezeu este unul cum degetul vostru 

este unul. El nu poate fi propriul Lui Tată. El nu poate fi. 
144 Dar El este Dumnezeu. Dumnezeu este Iehova, Duhul; Cristos a 

fost casa în care El a locuit. Și apoi El și-a sacrificat această viață și când 

El a făcut-o, El și-a dat Duhul. Și prin acest Sânge neadulterat pe care El 

L-a vărsat, El m-a sfințit pe mine, ca El să poată veni El Însuși și să 

locuiască în mine și în tine. Și Dumnezeu este cu noi. Acela este Duhul 

Sfânt care este același, chiar același Dumnezeu, Iehova Dumnezeu. „Eu 

voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Și lucrurile pe care Eu le fac, 

le veți face și voi.” 
145 Acolo este unde a început să mănânce omida, mușița încercând să 

producă: „Dumnezeu Tatăl” care stă în glorie, „Dumnezeu Fiul,” care stă la 

vreo mână dreaptă pe care El o are. 
146 Mâna dreaptă a lui Dumnezeu, unde biblia a spus: „M-am uitat și    

L-am văzut pe Isus stând la mâna dreaptă a lui Dumnezeu.” Filip sau Ștefan 

când a fost omorât cu pietre. Nu înseamnă că Dumnezeu are o mână 

dreaptă și Isus stă la vârful mâinii Lui drepte. Asta înseamnă că El este 

mâna dreaptă a Puterii, autoritate. „Toate puterile din ceruri și de pe pământ 

Îmi sunt date Mie,” a spus Isus. El era în autoritate. Dumnezeu era în 

Cristos. El era în---în El. Biblia a spus: „În El locuiește plinătatea 

Dumnezeirii trupește.” Când voi încercați să faceți trei dumnezei separați, 

voi sunteți atât de păgâni cât puteți fi. 
147 Acum, asta va pișca. Al patrulea. Când ei au avut trei dumnezei, ei 

au trebuit să reprezinte un botez pentru el, pentru cei trei dumnezei ai lor, 

așa că diavolul le-a orbit ochii lor, cu Matei 28:19: „Mergeți în toată lumea, 

învățați toate națiunile, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. 

Învățându-i să ia aminte la tot ce am făcut Eu. Iată: „Eu sunt cu voi 

întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii.” Diavolul le-a orbit ochii  la Aceea. 
148 Acum țineți de asta. Acum aici este unde eu trebuie să fixez un cui 

și va durea, dar vreau ca voi să ascultați. Acesta este Adevărul. Dumnezeu 
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să ajute asta să fie... Voi doar cercetați scripturile. Voi aflați în biblie unde 

cineva a fost vreodată botezat în Numele de „Tată, Fiu, Duh Sfânt,” aflați 

un singur loc unde cineva a fost vreodată botezat astfel. Ascultă, ziceți voi: 

„Diavolul poate...” Diavolul ia acea scriptură și o face să pară ca ceva ce nu 

este. 
149 Nu i-a spus el același lucru lui Isus? „Este scris, `El va porunci 

îngerilor Lui, ca nu cumva să-Ți lovești piciorul de vreo piatră.`” El nu și-a 

lovit niciodată piciorul de vreo piatră. Dar diavolul încerca să-L facă să vadă 

ceva ce scriptura n-a spus. 
150 El era puternic. El era umplut cu Dumnezeu. Dumnezeu era în El. 

Și Dumnezeu fiind într-un om, va face descoperirea Lui cunoscută. Cu 

siguranță. 
151 Eu vă voi duce la Matei 28:19: „Mergeți de aceea, învățați toate 

națiunile, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt.” 
152 Acum, urmăriți cum triteiștii extremi din biserica catolică… Niciodată 

n-a fost în biblie, niciodată n-a fost un crez înainte de Părinții Niceeni, 

înainte---înainte de Părinții Niceeni. Ei au fost fiecare botezați în Numele lui 

Isus Cristos, fiecare din ei. Aceea vine prin biserica catolică, vine de-acolo 

afară în biserica protestantă. 
153 Acum, cum puteți voi vedea fără ca Dumnezeu să vă deschidă 

ochii? Voi nu puteți. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii la Aceasta. 

Și doar ascultați atent acum. 
154 Acum, vă voi lua scriptura voastră, Matei 28:19, „Mergeți, învățați 

toate națiunile, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt.” 

Cum ați fost botezați, „În numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului 

Sfânt?” Aceea nici măcar nu este scrisă în scriptură. Și eu vreau un om… 
155 Voi ziceți: „Binecuvântata trinitate sfântă.” Găsiți-mi cuvântul 

„trinitate” undeva în paginile bibliei lui Dumnezeu. Este o schemă făcută de 

om, o zdreanță murdară veche a bisericii înfășurată în jur să înlocuiască 

locul Liniei sevei Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. Nu există un astfel de lucru. 

Nu este un asemenea lucru. Găsiți-l și veniți la mine. Sunteți legați prin 

datorie să faceți asta, ca și creștin, dacă aflați asta. Ea nu este în Scrierile 

Sfinte ale lui Dumnezeu. Și „Tată, Fiu și Duh Sfânt sunt clocite din iad, nu 

există un asemenea lucru ca trei Dumnezei. 
156 Acum, eu cred în Dumnezeu ca fiind Tată. Eu cred în calitatea de 

Fiu al lui Dumnezeu. Eu cred în perioada de timp a Duhului Sfânt a lui 

Dumnezeu. Dar este același Dumnezeu în fiecare perioadă de timp, nu trei 

Dumnezei. 
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157 Acum: „În Numele Tatălui.” Biblia n-a spus: „Mergeți și botezați în 

numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului Sfânt.” A spus: „Mergeți 

botezați,” Isus a spus, privind în trecut: „Numele Tatălui, Fiului și Duhului 

Sfânt.” Nu, „numele Tatălui, numele Fiului, ”aceea i-ar face separați, dar nu 

asta este. „În Numele Tatălui și…” Și este o conjuncție cu același subiect 

al lor. „În Numele Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt.” Nu „În Numele Tatălui, 

numele Fiului, numele Duhului Sfânt.” Ci, „În Numele Tatălui, Fiului și 

Duhului Sfânt.” Vedeți? Acum, ascultați.  
158 Aici stau apostolii unși mergând la Cincizecime să primească Duhul 

Sfânt. Ei s-au dus direct la Cincizecime și au primit Duhul Sfânt. Acum, 

biserica este inaugurată. Ce vom face noi? Primul lucru care a ieșit afară, 

Rețeta trebuie să fie împlinită. Doctorul Simon Petru trebuie să scrie prima 

Rețetă pentru că Isus i-a dat lui stiloul. „Eu îți dau cheile, Petru. Orice vei 

lega, orice Rețetă scrii aici pe pământ, Eu o voi primi în Farmacie. Scrie 

aceasta și Eu o voi accepta.” 
159 Ce-au făcut ei? Când oamenii au auzit tot acel zgomot răspândit în 

jur în felul acela, ei au zis: „Ce înseamnă asta?” Unii vorbind în limbi. Ei au 

spus: „Noi auzim lucrările minunate ale lui Dumnezeu.” 
160 Ce-a spus Petru? „Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în Numele 

lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi darul Duhului 

Sfânt.” 
161 Acum, ce-au făcut ei? Au adăugat „Tată, Fiu, Duh Sfânt” aici care 

nu se potrivește în Rețetă. Așa este! Ce altceva au mai adăugat? „Voi nu 

trebuie să ieșiți afară și să acționați cum au făcut ei. Astea nu vă dau 

bucurie și putere și vorbire în limbi și toate aceste lucruri. Voi nu trebuie să 

le aveți. Doar faceți-vă mărturisirea, strângeți mâna.” Aceea este încă un 

drog otrăvit al diavolului. Dacă aceea i-a făcut pe ei să acționeze astfel 

atunci când au luat Medicamentul, el vă va face pe voi să acționați în același 

fel. Luați Rețeta lui exact corect. 

Ce-a lăsat forfecarul, omida a mâncat. 
162 Acum, amintiți-vă, dacă n-a fost niciodată o persoană botezată 

vreodată în biblie în alt fel decât în Numele lui Isus Cristos, iudei sau 

neamuri și străini și orice altceva, toți au trebuit să vină și să fie botezați în 

Numele lui Isus Cristos. Eu provoc orice om să îmi arate unde o singură 

persoană a fost vreodată botezată în numele de „Tată, Fiu, Duh Sfânt,” sau 

pentru trei sute de ani după moartea ultimului apostol. Păi, este mai limpede 

decât cele zece degete ale mele dinaintea mea. Voi nu puteți vedea asta 

până când Dumnezeu vă deschide ochii. Ei bine, aceea, dacă aceea nu 
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este descoperirea corectă atunci de ce a făcut-o Petru, a avut aceeași 

descoperire, s-a întors drept înapoi... Zece zile după ce Isus i-a spus: 

„Mergeți botezați în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt,” Petru s-a întors 

drept înapoi în jur, a spus: „Fiți botezați în Numele lui Isus Cristos, fiecare 

din voi.” Atunci aceasta trebuie să fie aceeași descoperire pe care a     

primit-o el. Și biserica de acolo care este trinitariană, are descoperirea 

greșită, atunci ei nu folosesc Linia sevei. Ei au luat o zdreanță și au 

înfășurat-o acolo în jur și ea a aruncat Viața lui Dumnezeu de-acolo. Ea va 

ucide pacientul! O, în cât de multe lucruri încă am putea merge, în crezurile 

voastre și lucruri, ce s-au făcut! 
163 Lăsați-mă să clarific aceasta puțin. Vreau să intrați și să luați bibliile 

voastre doar un minut, astfel ca noi doar să o facem așa de simplu ca s-O 

înțeleagă copiii. Întoarceți la Matei, capitolul 1. Aveți Matei 28:19. Mergeți 

la Matei, capitolul 1, al 18-lea verset. 
164 Priviți aici. Vreau ca voi să priviți atent. Acesta este Tatăl, la stânga 

mea. Acesta este Fiul, în centru. Acesta este Duhul Sfânt la dreapta. (Fratele 

Branham folosește trei obiecte ca să ilustreze.) Acum, Cine este Tatăl lui Isus 

Cristos? Dumnezeu, Tatăl. Este aceea corect? Voi toți credeți aceea? 

(Adunarea zice „Amin.”) Eu sigur cred. Dumnezeu, Tatăl, este Tatăl Domnului 

Isus. Tată, Fiu, Duh sfânt. 
165 Acum eu voi cita scriptura. Ascultați. Puteți căuta asta când mergeți 

acasă sau să căutați asta acum. „Acum, nașterea lui Isus Cristos a fost în 

acest fel,” Matei 1. Priviți aici. Așa cum adesea am spus, dacă voi citiți o 

carte de istorie și citiți chiar acolo la sfârșit, doar luați Matei 28:19 astfel, 

într-o carte de istorie, „Ioan și Maria au trăit fericiți de atunci încolo.” 

Cine sunt Ioan și Maria? Mergeți înapoi la începutul cărții și aflați cine sunt 

Ioan și Maria, dacă El a spus: „Mergeți de aceea, învățați toate națiunile, 

botezându-i în Numele Tatălui.” 
166 Vreau să vă întreb ceva. Este „Tată” un nume? (Adunarea spune: „Nu.”) 

Cu siguranță el nu este. În numele „Fiului,” este „Fiu” un nume? („Nu.”) este 

un titlu, chiar ca „Tată.” Este „Duh Sfânt” un nume? („Nu.”) Nu, este un titlu. 

Duh Sfânt este ce este El. 
167 Voi ziceți, „Duh Sfânt este un substantiv.” Așa este și cuvântul om. 

Vedeți, eu sunt om, dar Om nu este numele meu. 
168 Acela-i ce este El. Acesta este Duhul Sfânt. Acela nu este Numele 

Lui; acela-i ce este El. Atunci dacă „Tată” nu este nume. „Duh Sfânt” nu 

este nume și „Fiu” nu este nume; atunci care a fost Numele „Tatălui, Fiului, 
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Duhului Sfânt”? (Adunarea spune: „Domnul Isus Cristos.”) Cu siguranță! Cu 

siguranță! Acum, vedeți, „Tată” nu este un nume. 
169 Isus a spus: „Mergeți botezați-i în Numele Tatălui, al Fiului, al 

Duhului Sfânt.” Petru s-a întors înapoi, a spus: `Este Numele lui Isus 

Cristos.`” Acum, aceea este exact felul pe care ei l-au urmat tot timpul în 

biblie. 
170 Acum, ce-au făcut ei? Ce-au făcut traducătorii lor sau oamenii 

bisericii? Ce-au făcut organizațiile? Au înfășurat o cârpă veche 

denominațională în jur, ca să fie populari cu restul. Dacă eu trebuie să 

mănânc biscuiți sărați și să beau apă din pârâu și să fiu martirizat, eu voi 

sta pentru Adevărul lui Dumnezeu și voi muri pe butuc. Așa este! Nu există 

niciun om, papa de la Roma sau niciun episcop sau cardinal, care poate să 

facă față Acestuia. Da, domnule! Care este problema? Ce-a lăsat 

forfecarul, ce-au lăsat metodiștii, au mâncat baptiștii. Ce au lăsat baptiștii, 

penticostalii au mâncat. Ce---ce---ce loc! Liniile vieții sunt toate duse. 

(Acesta este doar un lucru minor.) 
171 Acum, Cine  este „Tată, Fiu, Duh Sfânt?” „Mergeți de aceea, învățați 

toate națiunile, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt.” „Tată” 

nu este nume, „Fiu” nu este nume, „Duh Sfânt” nu este nume. ” 

„Despre ce Nume vorbești?” Ei bine, aceea este ca Ioan și Maria, 

să mergem înapoi și să aflăm cine erau. 

„Acum nașterea lui Isus Cristos a fost în acest fel. Când mama Lui, 

Maria, a fost logodită cu Iosif înainte ca ea... Înainte ca ei să vină împreună, 

ea s-a aflat cu Copil de la (ce?) „Duhul Sfânt.” 
172 Am crezut că ați spus că Dumnezeu era Tatăl Lui. Cum poate fi 

Dumnezeu Tatăl Lui și Duhul Sfânt să fie Tatăl Lui? Acum, vedeți, voi 

trinitarienilor  și apoi strigați la Unitarieni? Oala nu poate spune ceainicului 

că este unsuros. Priviți aici. Nu. Acum vedeți ce vreau să spun? 
173 „Tatăl.” El a spus că, „Nașterea lui Isus Cristos a fost în acest fel. 

Când mama, Maria, a fost logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi venit 

împreună, ea a fost însărcinată cu Copil de la Duhul Sfânt.” Atunci, 

„Dumnezeu Tatăl n-a avut nimic de-a face cu asta? Dacă---dacă Dumnezeu 

Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, nu sunt aceeași Persoană, atunci Isus a 

avut doi tați și Salvatorul nostru a fost un copil nelegitim, născut din două 

duhuri diferite sau prin două duhuri diferite. „Nașterea lui Isus Cristos a fost-

--El a fost conceput, prin Duhul Sfânt.” Credeți voi aceea? (Adunarea spune: 

„Amin.”) Atunci Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt sunt același Duh Însuși sau 

altfel El a avut doi tați. 
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174 „Toate acestea au fost făcute, ca să fie împlinit ce a fost vorbit prin 

profetul Domnului, care a spus: Iată, o fecioară va fi cu Copil și ea va naște 

un Copil și ei... un Fiu și ei vor chema Numele Lui (acesta este El), „Isus, 

care este Emanuel,” care este, fiind interpretat...Ce? (Adunarea spune: 

„Dumnezeu cu noi.”) Atunci care este Numele „Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt? ” 

(„Domnul Isus Cristos”). Cu siguranță. „Numele lui va fi chemat („Isus”) „căci El 

va salva oamenii Lui din păcatele lor.” 
175 Acum, ce este „Tată, Fiu, Duh Sfânt?” Domnul Isus Cristos. Care 

este Numele Acestuia? Nu numele...„Tată” nu este un nume, „Fiu” nu este 

un nume, „Duh Sfânt” nu este un nume. Ci Isus Cristos este „Domnul Isus 

Cristos”, care este Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, trei slujbe ale lui Dumnezeu 

manifestate în trup, într-o singură Persoană. Aleluia! Frate, acela este 

Adevărul. Astfel, ajută-mă, Dumnezeule, eu voi sta în Ziua Judecății pe 

Aceea. 
176 Ce-a făcut mușița? Are pe Dumnezeu Tatăl sus în cer, Dumnezeu 

Fiul stă chiar aici pe un tron și Dumnezeu Sfânt---Nu-i de mirare că nu 

putem ajunge nicăieri! 
177 Dumnezeu este în voi, cu voi. „Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la 

sfârșitul lumii. Și lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi” nu altă 

Persoană, ci același Duh Sfânt, aceeași Persoană, același Dumnezeu. 

Isus, Domnul Isus El însuși a fost un cort în care Dumnezeu a locuit, să se 

manifeste pe El Însuși din cauză că El era un Duh. El era un Duh. 
178 Acum, Isus n-a fost Etern. Dumnezeu este Etern. Isus acum este 

Etern pentru că Dumnezeu a luat un Trup. 
179 A fost un timp, înainte de întemeierea lumii, eu am fost etern. Când 

Dumnezeu s-a gândit la mine, eu am fost un gând înainte de întemeierea 

lumii, numele meu a fost pus în Cartea Vieții Mielului și așa a fost și al 

vostru, înainte să fi fost măcar un bob de nisip. Câți știți că aceea este 

biblia? (Adunarea spune: „Amin.”) Câți știți că Dumnezeu a pus numele vostru 

în Cartea Vieții Mielului înainte de întemeierea lumii. Atunci, în gândirea lui 

Dumnezeu, noi ne-am născut chiar atunci în Împărăția Lui. 
180 Într-o zi, a venit un trup, printr-o căsătorie sfântă, tatăl meu și mama. 

Ei m-au născut și iată eu am venit, William Branham, reprezentat într-un 

trup de carne. Acum, voi mă cunoașteți ca William Branham, un om. 

Dumnezeu m-a cunoscut ca William Branham, un gând în propria Lui minte 

și o exprimare. 
181 Ce este un cuvânt? Un cuvânt este un gând exprimat. Când El a 

spus: „Să vină,” eu am venit. Când El zice, „Să vină din nou,” eu voi veni 
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din nou. Da, domnule. Și astfel, vedeți, un gând; un cuvânt este un gând 

exprimat. 
182 Dumnezeu a dat deja Cuvântul, singurul lucru, gândul Lui a fost și 

El l-a exprimat. Când El l-a exprimat, el se întâmplă. „Să fie,” și acolo a fost. 

Există Dumnezeu, omnipotentul, în toate puternic, atotputernicul Iehova. 

Acum El a fost reprezentat. 

Acum ca să poruncească, să ducă aceasta mai departe, ei trebuiau 

să aibă un botez fals să facă aceasta. 

Vedeți voi, este ascuns. Lumea nu vede asta și nu poate fi văzută. 
183 Acum, urmăriți cu atenție, în timp ce avem timp suficient încă să---

să încheiem și să avem linia de rugăciune. În regulă. Am fost mai lung decât 

credeam că am fost referitor la asta. Doar un minut acum, eu am altceva 

ce eu vreau să vă spun. 
184 De aceea: „Tată, Fiu, Duh Sfânt” este singurul Dumnezeu adevărat. 

El are un singur Nume. Numele Lui este Isus Cristos. El s-a născut Cristos 

Domnul când s-a născut. El, Cristos, înseamnă „Cel Uns”. Domnul 

înseamnă „stăpânire”. El a fost „stăpânire” și „Domn.” Și apoi Dumnezeu a 

venit jos și a locuit în El, care L-a făcut pe El deopotrivă: Tată, Fiu și Duh 

Sfânt; Alfa, Omega, Începutul și Sfârșitul; El care a Fost, care Este, care 

Va Veni; Rădăcina și Vlăstarul lui David, deopotrivă Rădăcina și Vlăstarul 

lui David; Steaua Dimineții, Primul și Ultimul. Acela este El. O! 
185 „Ce-a lăsat forfecarul.” Cum poți să te închini să nu știi la ce te 

închini? Cum poți fi spiritual dacă nu ai Duhul Sfânt în tine? Dacă tu ești tot 

legat cu o grămadă de crezuri bisericești, te vor face să acționezi ca 

oamenii bisericești și---și onorabili și religioși și lucruri asemănătoare. 

Acelea sunt toate fapte morale bune. 
186 Dar frate, tu trebuie să fii născut din nou din Duhul Sfânt veritabil 

care vine numai prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu, când El vine la voi, El va manifesta Adevărul... „El, Duhul Sfânt, 

El va veni. El va mărturisi despre Mine. El va manifesta Adevărul. El va lua 

lucrurile pe care vi le-am arătat, va lua lucrurile pe care Eu le-am spus și vi 

le va arăta vouă. Duhul Sfânt va face.” Ceea ce va face El, aceea este El. 
187 Ceea ce forfecarul a lăsat, omida a mâncat. Și ce a lăsat catolicii, 

luteranii au mâncat. Și ce au mâncat luteranii... au lăsat---metodiștii au 

mâncat. Și ce au lăsat metodiștii, au mâncat penticostalii. La ce s-a ajuns? 

Toată această aglomerare de păcat, toate aceste lucruri, învățături, alte 

lucruri pe care le-am putea noi spune, o, vai, strângeri de mâini, stropirea 

cu apă. 
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188 Cine a auzit vreodată de stropire? Arătați-mi asta în biblie. Cine a 

auzit de a turna apă? Arătați-mi asta în biblie. Botezul a venit, cuvântul 

baptizo, care înseamnă „a fi îngropat și acoperit.” Corect. Acela este 

Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. O, dacă aveam timp, puteam continua 

și continua despre lucrurile false. 
189 Eu spun aceasta, preaiubiții mei oameni. Ascultați-mă. Eu voi sta cu 

voi într-o zi în Ziua Judecății. Eu va trebui să răspund. Eu nu voi răspunde 

niciodată cu un crez. (Așadar ajută-mă, Dumnezeule!) Eu voi răspunde 

pentru biblie. Aceea este Cartea cu care eu voi sta. 
190 Nu există niciun loc în biblie în care ei au primit vreodată Duhul Sfânt 

fără să aibă emoții, vorbire în limbi sau strigare și laude către Dumnezeu și 

profeții și manifestări. Ei niciodată n-au mers doar și să strângă mâinile cu 

predicatorul și să plece. 
191 Nu este niciun loc în biblie că ei au primit vreodată, au fost vreodată 

botezați în afară de a fi botezați în Numele lui Isus Cristos. 
192 Nu există niciun loc în biblie că ei au învățat vreodată trinitatea. Asta  

a fost întotdeauna „un singur Dumnezeu.” „Ascultă, o, Israel, Eu sunt 

Domnul Dumnezeul tău, singurul Dumnezeu”. Tu să nu ai niciun alt 

dumnezeu în afară de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău.” Nu un Tată 

și un Fiu și un Duh Sfânt, ci „Eu sunt Dumnezeu!” Pentru totdeauna, El este 

Dumnezeu! El a fost întotdeauna Dumnezeu. El întotdeauna va fi 

Dumnezeu. 
193 Și când o denominațiune te va lăsa, când vii la o adunare și încerci 

să arăți dragoste frățească, chiar cu denominațiunile lor, încerci să iei și să 

salvezi ce poți, îi  tragi înăuntru, lasă pe Dumnezeu să facă restul din asta. 

Și pentru că tu stai pe Adevărurile Bibliei, ei te vor excomunica. Asta nu 

poate fi nimic decât un truc josnic al diavolului, care să oprească copiii de 

la a intra să vadă adunarea și să fie salvați. Așa este! 
194 Este Stânca solidă a Cuvântului lui Dumnezeu. (Fratele Branham bate 

pe amvon de trei ori). Eu voi lua orice persoană, la orice timp vor ei și merg cu 

ei în dragoste frățească și eu vreau ca voi să-mi arătați un singur lucru pe 

care l-am spus care nu este Adevărul Bibliei. Da, domnule. Este adevărat. 

Acum, pentru că tu stai pentru El, tu ești excomunicat. Eu mă aștept să fie 

asta în acel fel. Dumnezeu a spus că va fi în acel fel. 
195 Ei I-au făcut Lui în același fel. „De unde îți primești învățăturile? Din 

ce școală ai venit? Ce ești, fariseu sau saducheu?” El era Fiul viului 

Dumnezeu, El n-a luat nicio parte cu niciunul din ei. 
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196 Așa că ajută-mă, Dumnezeule, lasă-mă să am suficientă 

înțelepciune, lasă să am suficientă temelie, lasă-mă să fiu destul de bărbat, 

lasă-mă să am suficient pe Cristos în mine, să stau singur (dacă eu stau, 

trebuie să stau în acel fel) și să spun Adevărul și să stau. Da, domnule. Eu 

mai degrabă aș predica evanghelia la cinci oameni decât să am milioane 

care aud. Să spun Adevărul. Eu n-am compromis niciodată. Am vrut 

aceasta pentru că Dumnezeu mi-a spus aceste semne mărețe și lucruri 

care sunt făcute, ca manifestarea învierii Lui și așa mai departe, acelea 

sunt pentru biserică. Acei sărmani oameni de-acolo de-afară și legați în 

acele crezuri și lucruri, ei sunt atât de îndoctrinați, ca și îmbălsămați. 
197 Dumnezeu să-ți binecuvânteze inima ta. Eu nu vă voi lăsa în acea 

stare. Eu vă voi spune ceea ce Dumnezeu a spus: „Dar Eu vă voi restabili 

tot ce-a mâncat omida, tot ce-a mâncat mușița, tot ce-a mâncat forfecarul. 

Eu voi restabili, spune Domnul!” Așa să mă ajute, dau această profeție, 

înainte de venirea Domnului, adevărata credință apostolică, adevărata 

Învățătură apostolică, adevăratul Duh Biblic, cele adevărate, ele sunt pe 

drumul lor acum, încercând să-și croiască drumul lor în sus, să crească din 

nou. 
198 Penticostalii au avut-o, de la început. Ce-au făcut ei? Au trasat o 

mică îngrădire în jurul ei, au început să se denomineze. Și El a tăiat-o drept 

jos. Aceea este exact adevărat. Aici a venit când Dumnezeu a trimis aceste 

daruri, aceste daruri mici umile pe care El mi le-a dat. Ele continuă să vină, 

ei vor să fiu acea revărsare de ploaie târzie; și să fac din asta o organizație. 

Ei vor să vin să mă alătur „Adunărilor”. 
199 Am stat chiar în mijlocul fiecărei ramuri care atârnă acolo, chiar 

acolo la tulpina Pomului și spunând: „Aceasta este baza. Tăiați jos aceste 

fâșii de cârpă veche de-aici, astfel ca Viața să poată ajunge în voi, apoi voi 

veți avea profeții, veți avea discernământ, veți avea Duhul, veți avea putere. 

Veți avea restabilirea adevăratei biserici când voi vă întoarceți înapoi la 

adevărata Viță și la adevărata Viață. 
200 El nu poate veni printr-o cârpă care Îl aruncă drept jos și spune: „Au 

fost pentru o altă zi. Este pentru o altă zi.” El este pentru totdeauna același. 

El este Alfa și Omega; Începutul și Sfârșitul. Absolut. Voi va trebui să vă 

întoarceți înapoi la Temelie, căci: „Pe această stâncă Eu voi zidi biserica 

Mea și porțile iadului nu pot birui împotriva ei.” 
201 Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni. Eu știu că voi credeți că 

eu sunt doar un pic gălăgios, un pic în afara ordinii, dar eu nu sunt. Eu cred 

că sunt în ordine cu acest Cuvânt. 
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202 Duhul lui Dumnezeu este aici, același Duh care a scris biblia. Dacă 

Duhul care a scris biblia, va spune „amin” de fiecare dată când Cuvintele 

bibliei sunt vorbite. Dacă, acolo, fiecare a fost botezat în Numele lui Isus 

Cristos, adevăratul Duh al lui Dumnezeu va spune, „Amin. Acela este 

Adevărul.” Și biblia a spus: „Isus Cristos, același ieri, azi și-n veci,” „Eu voi 

fi întotdeauna cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii,” adevăratul Duh al 

lui Dumnezeu va spune, Amin.” Și dacă acela este Adevăratul Duh al lui 

Dumnezeu, atunci adevăratele puteri și manifestări ale Duhului se vor 

manifesta pe Sine cu acest Duh adevărat. Judecați voi Cuvântul pe care-L 

auziți. Judecați-L prin biblie. Urmăriți acțiunile Lui. Urmăriți lucrările Lui. 
203 Sunt aici candidați să fie botezați care n-au fost niciodată botezați, 

vor să fie botezați? Ridicați-vă mâinile. În regulă. 
204 Dacă nu sunt botezuri atunci, în regulă, atunci ne vom ruga pentru 

bolnavi. Este cineva aici care este bolnav? Ridicați-vă mâinile, vor să se 

facă rugăciune pentru ei. Câți de-aici care sunt străini printre noi și pentru 

care vor să se facă rugăciune; eu nu știu și eu sunt străin, eu nu știu? În 

regulă. Bolnavi și suferinzi, eu nu vă cunosc. 
205 Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, dacă El este Dumnezeul 

Cuvântului pe care Îl predic eu; Isus a spus: „Lucrările pe care le fac eu, le 

veți face și voi.” Este aceea corect? Isus a spus: „Lucrările pe care le fac 

Eu, le veți face și voi. Mai multe decât acestea veți face pentru că Eu merg 

la Tatăl.” Ce era asta? S-a întors dintr-un Om, un trup, înapoi în Stâlpul de 

Foc din nou. Când Pavel L-a întâlnit pe drumul spre Damasc, ce era El? 

Stâlp de Foc. Este așa? Cu siguranță a fost. Ce este El astăzi? Ce este El 

în acea fotografie? 

Voi ziceți: „O, tu poți zice aceea, frate Branham.” 
206  Dacă acela este într-adevăr Adevărul lui Dumnezeu, dacă El este 

același Stâlp de Foc, același Isus Cristos, eu pretind Duhul Lui să vină în 

mine, El va face același lucru pe care El l-a făcut. El va fi de acord cu fiecare 

Cuvânt pe care L-a spus El, nu contează ce crezuri vor zice cei din 

denominațiuni. El va vorbi Cuvântul Lui. El L-a vorbit. 
207 Necredința lor nu L-a împiedicat pe El. Crezurile lor și 

denominațiunile, el n-a luat deloc partea cu niciuna din ele. El a predicat 

evanghelia neadulterată pe care El a auzit-o de la Dumnezeu. El a stat 

singur. Sigur, El a stat. La Calvar, n-a fost nici măcar unul care a stat lângă 

El. El a stat singur. 



36                              FORFECARUL, LĂCUSTA, MUȘIȚA ȘI OMIDA 
208 Dacă vrei să te ridici pentru ceva, tu vei sta pentru Dumnezeu, tu 

vei sta singur. Ești tu! Aceasta nu este lumea, nu este biserica ta, nu este 

denominațiunea ta. Ești tu, între tine și Dumnezeu. Mie nu-mi pasă ce... 
209 Tabernacolul Branham poate face ce vrea să facă. Eu vreau ca ei 

să-L creadă pe Dumnezeu; eu vreau ca ei să vină împreună. Dar dacă ei 

n-o fac, eu nu voi compromite cu ei în micile lor lucruri mărunte. Eu voi sta 

pentru Dumnezeu. 
210 „Metodiștii. Ce vei face, tu frate Branham? Trinitarienii Penticostali?” 

Eu le-am dovedit că îi iubesc. Eu m-am dus la ei și am trimis la Adunările 

lui Dumnezeu și la „Biserica lui Dumnezeu”. 
211 „Și dacă Unitarienii, tu nu ești de acord cu Unitarienii din cauza 

poziției lor de `Unu`, astfel.” Da, domnule. Isus a avut un Tată, el era 

Dumnezeu. Ei botează în Numele lui „Isus”. Eu botez în Numele „Domnului 

Isus Cristos.” Există mulți de Isus, dar există un singur Domn Isus Cristos. 

Vedeți? Nu în Numele „Isus.” Ci în Numele „Domnului Isus Cristos,” acela 

este Tată. Fiu, Duh Sfânt. 
212 Domn, „Domnul a zis Domnului Meu, `Stai la dreapta mea.`” Fiul, 

Isus Cristos, Logosul care a ieșit de la Dumnezeu la început. Tată, Fiu și 

Duhul Sfânt. Acolo sunteți. 
213 O, eu sunt așa de fericit pentru asta! Inima mea doar se bucură! Și 

să știu că Duhul Lui, Duhul care a scris Cuvântul este de acord cu  

Cuvântul, dovedește linia Vieții. El vine înăuntru, se manifestă pe El Însuși. 

Dumnezeu să fie cu voi. Este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu am spus 

Adevărul despre Cuvântul Lui. 

Acum voi, voi oamenii tabernacolului, eu mă rog pentru voi de alte 

dăți. Este târziu. Eu am fost un pic peste timp, am depășit puțin. Mă 

așteptam la un grup să fie botezați. 
214 Ascultați. Duhul Sfânt este aici, noi vom... El vă---El vă va vindeca. 

Eu vreau acei oameni care sunt străini în porțile noastre, care sunt---care 

sunt bolnavi și suferinzi. Și acum, dacă eu v-am spus Adevărul despre 

Dumnezeu și acești oameni au spus adevărul că eu nu-i cunosc și ei sunt 

bolnavi și suferinzi; dacă Duhul Sfânt rămâne același, El îmi poate 

descoperi mie. Dacă acela este același Duh Sfânt și el este conectat cu 

același butuc jos aici pe care mușița l-a mâncat, dar este o bucată mică de 

scoarță care merge în jos acolo, se conectează cu aceasta împreună, vor 

lucra întocmai cum a făcut acolo. 
215 Crezurile bisericii vor zice: „O, aceea nu este adevărat. Aceea este 

telepatie mintală. Acela este---diavolul. Aceea este ghicitorie. 
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216 Ei au spus la fel despre El. „Dacă ei Îl numesc pe Stăpânul casei 

`Beelzebub,` cu cât mai mult vor numi ei pe ucenicii Lui?” Corect. Totuși 

aceea nu oprește asta. Aceea doar o mărește, o face să meargă mai 

departe. 
217 Acum, este El încă Dumnezeu? Este El același ieri, azi, și-n veci? 

Își onorează El Cuvântul Său? El își onorează. 
218 Și eu vă constrâng pe fiecare din voi, dacă n-ați fost niciodată 

botezați în Numele lui Isus Cristos, să fiți botezați în Numele lui Isus Cristos. 

Mie nu-mi pasă ce spune vechea cârpă a bisericii. Aceea este o denomin... 
219 Și eu cunosc că oamenii pe care i-am adus chiar în camera mea de 

studiu și studiem. În jurul bărbaților buni, eu am spus? „Vino aici, un minut. 

Tu arată-mi când ai fost botezat în Numele de `Tată, Fiu, Duh Sfânt,` dacă 

aceea este scriptural.” 
220 Și când el este țintuit jos, spune: „Știu, frate Branham, dar nu-mi 

spune mie asta.” Înțelegeți? 
221 Am spus: „Susține-ți învățătura, arată-mi unde… Fiecare în biblie, 

ei… 
222 Unii au botezat fără nume deloc, ei au trebuit să vină să fie botezați 

din nou înainte ca ei să primească Duhul Sfânt. Câți știu aceea? (Adunarea 

spune „Amin.”) Pavel a trecut prin coastele de sus ale Efesului, el a găsit 

baptiștii. Ei aveau un bun... Ei aveau un păstor bun. El era un avocat 

convertit, Apolo. Și el le-a spus: „Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați 

crezut?” 
223 Ei au spus: „Noi nu știm dacă este vreun Duh Sfânt.” 
224 A spus: „Atunci cum ați fost botezați?” Spune în King James, „spre 

ce.” Citiți asta în original, spune: „cum.” „Spre ce” înseamnă același lucru. 

„Cum ați fost voi botezați?” 
225 Ei au spus: „Noi am fost botezați de Ioan, același om care L-a 

botezat pe Isus.” Aceea este o botezare bună. „A ieșit afară din apă, același 

care la botezat... Ioan.” 
226 Ei bine, Pavel a spus: „Acela nu mai este valabil. Acela nu mai este 

bun. El a venit a fost răstignit. Pentru că Ioan a botezat spre pocăință, nu 

spre iertarea de păcate, spunând că voi trebuie să credeți în Cel care 

trebuia să vină, Isus Cristos.” Și când ei au auzit aceasta, ei au intrat în apă 

și au fost rebotezați, în Numele lui Isus Cristos. Pavel și-a pus mâinile peste 

ei, Duhul Sfânt a venit peste ei. Ei au profețit și au vorbit în limbi. Este aceea 

corect? Pavel a constrâns oamenii care au fost botezați de același om care 
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L-a botezat pe Isus, le-a spus că ei trebuie să fie botezați pentru că nu au 

fost botezați în Numele Domnului Isus. 

Eu am un drept să spun același lucru. Este aceeași învățătură. 
227 Acum, ce-a spus Pavel în Galateni 1:8? Acum, el a făcut aceea. Câți 

știți că acela este Adevărul ziceți: „Amin.” (Adunarea spune: „Amin.”) Și el a 

spus: „Dacă un înger din cer”, lăsați-l în pace pe un predicator dintr-o 

biserică sau o denominațiune! Dacă un înger din cer vine și predică orice 

altă evanghelie decât Aceasta, să fie blestemat. Așa cum am spus mai 

înainte, așa spun din nou, chiar dacă noi sau un înger din cer predicăm 

orice altă evanghelie decât Aceasta pe care voi deja ați auzit-o.” Vedeți 

unde mușița a mâncat Asta? Vedeți? „Dar dacă un---un înger predică orice 

alt lucru decât este Aceasta, să fie blestemat pentru voi.” Așa este. Să fie 

blestemat. Nici măcar nu-i dați nicio atenție . 
228 Și dacă un păstor, dacă un misionar, dacă un---un evanghelist sau 

oricine, încearcă să te constrângă să fiți botezați în orice alt fel decât în 

Numele lui Isus Cristos, lăsați-mă să vă spun cu Pavel, „El să fie blestemat.” 

Dacă vreun om vă spune: „Strângeți mâinile cu predicatorul și voi veți primi 

Duhul Sfânt,” să fie blestemat. Căci Duhul Sfânt este o Naștere. Ei vor una 

așa-zisă. 
229 Oricine știe, am spus mai înainte, o naștere este o mizerie, nu-mi 

pasă unde este ea. Dacă este o naștere într-o șură, este o mizerie. Dacă 

este într-o casă, este o mizerie. Dacă este în spital într-o cameră decorată 

în roz, este o mizerie. O naștere este întotdeauna o mizerie.  
230 Și noua Naștere nu este nimic mai puțin. Ea este o mizerie; plânset, 

gălăgie, doar zgomot, buze bâlbâitoare și tot felul de lucruri. Ea este o 

mizerie, dar ea aduce Viață. Singurul fel în care tu poți face asta. 
231 Nu luați nicio strângere de mâini sau punerea numelui vostru în ceva 

biserică, să mergeți sus și să spuneți: „Eu cred în Dumnezeu Tatăl 

Atotputernic, Creatorul cerurilor și pământului și Isus Cristos, Fiul; sfânta 

biserică Romano-Catolică și comuniunea sfinților.” Dacă o faceți, voi 

depuneți mărturie că sunteți un spiritist. 
232 Oricine care are comuniune cu morții, mie nu-mi pasă ce este asta, 

este un diavol. „Este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, care 

este Omul Isus Cristos.” Și El nu este mort, ci El este viu. Și el este aici, 

acum; El a înviat din morți. Toți ceilalți sfinți catolici și sfinți protestanți sau 

oricare alții sunt morți și în mormânt. Ei pot fi în glorie. Dacă ei au fost sfinți, 

ei sunt Acolo. Mie nu-mi pasă unde sunt ei, dacă voi aveți comuniune cu ei, 
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voi încălcați absolut legile lui Dumnezeu și mergeți printr-un diavol. Nu este 

un sfânt cu siguranță. Biblia a spus astfel. 
233 Și forfecarul a mâncat aceea, dar Dumnezeu o va restabili înapoi la 

un adevărat Duh viu al lui Dumnezeu care nu comunică cu sfântul Iuda sau 

sfântul acesta sau sfântul acela sau sfânta Cecilia și toți ceilalți și unii din 

acești sfinți. Acela va fi Duhul lui Isus Cristos care va veni înapoi și se va 

manifesta pe El Însuși și va face chiar același lucru. „Eu voi restabili, spune 

Domnul.” Și eu mulțumesc lui Dumnezeu, astăzi, peste ramura bisericii sus 

aici, este o mică Viață care începe să se strecoare pe acolo. Ea Îl manifestă 

pe El. Dumnezeu va restabili biserica deplină înapoi la statura ei adevărată 

din nou înainte de Venirea Domnului. 
234 Doamne Isuse, serviciul este al Tău. Eu sunt responsabil numai 

pentru Cuvânt să-L predic. Acum aceea s-a făcut. Este în mâinile Tale, 

Doamne. Mă rog aceea în Numele lui Cristos, ca Tu să primești aceste 

lucruri în lumina în care Acestea au fost predicate, Doamne. Fie ca, dacă 

vreo conștiință este rănită, fie ca ea să fie vindecată prin Balsamul din 

Galaad. Fie ca aceia, Doamne, care stau aici, care au fost stropiți, sau 

turnați sau scufundați în trei dumnezei, lasă-i să vadă greșeala lor, 

Doamne, eu pot... nu contează cât de mult am predicat. 
235 Atunci tu ai predicat și ai făcut același lucru și totuși ochii lor au fost 

orbi. „Niciun om nu poate veni la Mine decât dacă Tatăl Meu îl atrage.” Și 

chiar dacă Tu ai predicat și ai făcut miracole și ai dovedit că Tu erai Mesia, 

totuși ei n-au putut crede pentru că Isaia a spus că ei vor fi în acel fel. 
236 Și eu aș putea adăuga aceasta, aceea, astăzi, deși Tu ai făcut atât 

de multe lucruri, Tu ai adus adevăratul Tău Cuvânt, L-ai adus înapoi la 

fundația apostolică, L-ai așezat la o provocare că El este Adevărul și atunci 

Tu ai venit drept înapoi în spatele Lui și înfăptuiești același fel de miracole 

pe care Tu le-ai făcut când erai aici pe pământ. Ce se întâmplă? Ei nu pot. 

Deoarece Pavel a spus, prin Duhul (cum a spus Isaia) „Ei vor fi 

încăpățânați, înfumurați, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de 

Dumnezeu, călcători de adevăr, acuzatori falși, nestăpâniți și disprețuitori 

ai celor ce sunt corecți, având o formă de evlavie, dar negând Puterea din 

ea. Depărtează-te de aceștia. 
237 Doamne, eu mă rog astăzi ca Tu să Te manifești pe Tine Însuți și--

-și să faci al Tău---și să faci Cuvântul Tău să trăiască printre noi chiar acum. 

Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Dacă Tu vei face asta, Doamne, toți  

dintre ei vor crede. Noi vom păși din acest tabernacol în această dimineață 

crezând că sufletul nostru este eliberat, dacă Tu doar (cred) le vei trimite 
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asta lor, Doamne și vei vorbi fiecărei inimi în timp ce noi urmărim 

discernământul Tău. 

Lasă Duhul Sfânt, Viața adevărată a lui Dumnezeu să vină în 

această parte mică a ramurii care a rămas. O, Doamne, insuflă-i tărie cu 

Duhul Tău. Fie ca ea... Ea poartă mărturie, Doamne. Poartă mărturie că 

Cuvântul Tău este corect. Fiecare om este un mincinos; Tu ești Adevărul. 

Nu contează cât de mulți se întorc împotrivă, dacă trebuie să fim martirizați, 

dacă trebuie să fim excomunicați, dacă este nevoie să avem campanii, 

unde Tu trebuie doar să iei un singur om și să stați pe... Acei sărmani copii 

ai lui Dumnezeu, ei vor ieși afară oricum, indiferent. Ei vor veni, oricum, să 

asculte. 
238 „Oile Mele cunosc Glasul Meu, un străin ele nu vor urma.” Glasul 

Tău, felul în care El a chemat oile Tale prima dată, El cheamă din nou. Și 

ele nu vor urma un străin. Dacă Glasul Tău care a chemat oile Tale a spus: 

„Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în Numele lui Isus Cristos,” oile Tale 

au ascultat asta. Oile Tale aud același lucru astăzi. Dacă unul ar zice: „O, 

acelea---acelea sunt lucrările lui anticrist. Fiți botezați în Numele Tatălui, 

Fiului, Duhului Sfânt,” ele nu vor urma un străin. Ele vor cunoaște Glasul 

Tău. Ele vor urmări lucrările Tale. Eu mă rog, Tată, ca Tu să acorzi toate. 

Glasul Tău a vorbit, fie ca lucrările Tale să urmeze. În Numele lui Isus. 

Amin. 

(Un frate vorbește în altă limbă. Fratele Branham se oprește.) Acum, prietene, 

Duhul Sfânt se mișcă. 
239 Acum, eu mă voi întoarce cu spatele către această audiență. Acum, 

eu nu vă vreau pe voi, oamenii care sunteți aici la acest tabernacol; eu mai 

bine mă uit în partea aceasta. Nu vreau vreunul din oamenii din tabernacol; 

eu vă vreau pe voi care n-ați fost niciodată aici mai înainte sau voi știți că 

eu nu vă cunosc. Oamenii din afara orașului, ridicați-vă mâinile din nou, 

atunci eu pot să văd unde sunteți voi, că sunteți bolnavi. Lăsați Duhul Sfânt 

să se miște acum. Acum, către voi, oamenilor, eu nu vă cunosc. 
240 Aveți cartonașe de rugăciune? S-au dat ceva cartonașe de 

rugăciune...(Loc gol pe bandă)...ei au atins.  
241 Și lăsați-L pe El s-o facă de cel puțin două ori. Biblia a spus: „În gura 

a ...” Câți martori? „Doi sau trei.” Este aceea corect? (Adunarea spune: „Amin.”) 

„Doi sau trei martori, să fie stabilit fiecare cuvânt.” Să se ia doi sau trei dintre 

voi, apoi restul din voi cred. De orice aveți nevoie, voi credeți-o chiar acum. 
242 Veți crede voi dacă El o va face? Ridicați-vă mâna, spuneți: „Eu voi-

--eu voi---eu voi lua asta prin credință, doar îmi ridic sus mâna.” Vreți să 
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faceți asta? Ridicați-vă mâinile, fiecare de-aici dinăuntru. Câți sunt aici 

dinăuntru care spun: „Eu n-am văzut asta niciodată mai înainte. Și eu o voi 

lua prin credință?” Ridicați-vă mâna, spuneți: „Eu o voi lua prin credință.” 

Ascultați aici. 
243 Acum, vedeți unde stau? Este o provocare aici. Acum, dacă El este 

Dumnezeu, El se va manifesta pe El Însuși. Dacă acesta nu este Adevărul, 

atunci eu sunt un mincinos și un profet fals. Voi n-ar trebui niciodată să 

veniți să mă ascultați din nou pentru că eu sunt un profet fals; eu dau o 

mărturie a lui Cristos care nu este adevărată. Tu nu o poți face și dovedi 

învățătura pe care eu...(Loc gol pe bandă) 
244 Tu vino. Tu ești de-aici, din tabernacol, nu-i așa doamnă? Tu care 

stai acolo cu mâna sus, cu o mică pălărie. Da. Tu ești de-aici. (Fratele Branham 

se oprește.) vedeți, eu văd aceea acolo, oamenii care trag acea vedenie. Eu 

pot vedea Aceea care stă chiar deasupra lor. 
245 Dar eu aștept pe cineva pe care nu-l cunosc. (Fratele Branham se 

oprește) Aici, tu de jos la tabernacol aici, doamna care ai o batistă sus astfel, 

care stai chiar aici? Ești din... Tu, tu ești---ești din afara orașului? Ridică-te 

în picioare un minut. În timp ce tu stăteai acolo, rugându-te, acolo a fost un 

simțământ ciudat, care a venit peste tine, dintr-odată. Acela a fost Îngerul 

Domnului. Acum, El stă chiar lângă tine acum. Acum este ceva că tu L-ai 

atins pe El. Eu nu știu ce este. Dar tu ești din afara orașului. Ai putea fi din 

Louisville sau Tennessee sau de oriunde ai putea fi. Eu nu știu. Dumnezeu 

știe aceea. Dar dacă El îmi va descoperi ceea ce tu... secretul inimii tale, 

să fie cunoscută dorința ta---a ta sau altceva, vei crede acceptând 

Cuvântul, făcând totul întocmai ca... 
246 Acum, voi toți oamenii, privind la femeie, voi veți vedea. Acum, lăsați 

Duhul Sfânt, dacă El încă este Duhul Sfânt, lăsa-ți-L să descopere asta. Nu 

vă fie teamă. El este Dumnezeu. El Își ține Cuvântul Său, fiecare Cuvânt. 
247 Femeia suferă cu o cădere nervoasă, o stare nervoasă. Așa este. 

Ridică-ți mâna. Tu ai un necaz cu inima, de asemenea. Aceea este o inimă 

agitată. Te doare mai rău când te întinzi, te sufoci mai mult. Ai avut o 

operație. Acea operație încă nu este vindecată. Corect. Nu-i așa? Acum, tu 

nu ești din Ohio... Tu ești din Ohio. Tu ești din Ohio. Da, domnule. Ai o 

povară pe inima ta. Este o fată sau ceva de felul acesta. Este o fiică ce 

lipsește. Aceea este AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Du-te, primește ceea ce 

ai cerut, doamnă. Tu ai atins Ceva. Crezi tu? 

Cine altcineva și-a ridicat mâinile? (Loc gol pe bandă) 
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248 Crezi tu că Dumnezeu îmi va descoperi secretul inimii tale? Crezi 

că este același Dumnezeu despre care am predicat în această dimineață? 

Tu ai o umbră întunecată peste tine, este cancer. Crezi că Dumnezeu te va 

vindeca? Crezi? În regulă, domnule, atunci du-te înapoi în Ohio de unde vii, 

Lebanon, du-te înapoi și fii bine, crezând în Domnul Isus Cristos. Du-te, 

crezând! 
249 Această mică doamnă care stă chiar aici, un fel de... Are un fel de 

erupții cutanate. Ridică-te, scumpo. Crezi tu? Te-a șocat oarecum un pic, 

nu-i așa? În regulă. Este... Tu vei depăși asta. Vei fi bine. Eu te văd mai 

târziu. Du-te acasă, fii sănătoasă. 
250 Cine a fost persoana care s-a ridicat doar cu câteva minute în urmă? 

Ceva bărbat în spate acolo s-a ridicat, undeva. Tu cu mâna ta sus,        

ridică-te în picioare. Crezi că Isus Cristos îmi poate spune care este necazul 

tău? Accepți asta? (Fratele Branham face pauză) Crezi că acel nod se va duce 

din gâtul tău? Soția ta care stă acolo lângă tine, suferă de o stare nervoasă. 

Aceea este corect, de asemenea. Voi toți sunteți din Ohio. Pune-ți mâna 

peste ea acolo, frate. 
251 Doamne, fie ca ei să fie vindecați, să meargă înapoi la casa lor, să 

se bucure și să fie bine, prin Isus Cristos, Domnul nostru. Amin. 
252 (Loc gol pe bandă)...cineva alături de tine. Luați Cuvântul meu; eu vă 

spun Cuvântul lui Dumnezeu. Îl credeți acum? Toți care cred, spuneți: 

„Amin.” (Adunarea spune, „Amin.”) Cuvântul a fost manifestat. El este Adevărul. 

 Acum aplecați-vă capetele. 
253 Doamne, eu vin la Tine în Numele lui Isus, rugându-mă pentru 

acești oameni. Este târziu, Doamne. Și este într-adevăr mai târziu decât ne 

gândim noi. Este venirea Domnului, este la îndemână. Ne rugăm ca 

îndurările Tale să fie extinse. Dă-le, Doamne, vindecarea lor. Acum, eu 

condamn, diavolul, în Lumina Cuvântului lui Dumnezeu; că El este Fiul lui 

Dumnezeu, că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu este același ieri, azi și-n 

veci, că botezul în apă în Numele lui Isus Cristos este corect... 

 




