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Mulțumesc, frate Borders. Și să ne plecăm inimile noastre doar un
moment acum pentru un cuvânt de rugăciune. Tată Ceresc, așa cum de-a
lungul acestor ani mulți, această cântare am auzit-o, chemându-mă la
platformă în jurul lumii, în toate felurile de limbi. Eu îți mulțumesc, Doamne,
că toate lucrurile sunt posibile. Noi ne putem gândi la vederea ucenicilor la
poalele muntelui complet învinși, după ce Tu le-ai dat putere să vindece
bolnavii și să învie morții și să scoată dracii. Și iată-i acolo total, complet
învinși la un caz epileptic.
Dar venind în jos pe coasta dealului a sosit Stăpânul credinței. Tatăl
alergând la El, i-a spus: „Doamne, ai milă de copilul meu. El are un diavol
și adeseori el cade în foc și îl chinuie.” Și a spus: „Eu l-am adus la ucenici
și ei nu l-au putut vindeca.
2
Și noi putem vedea așa cum vântul suflă puțin și părul Lui flutură, El
a spus: „Eu pot, dacă tu crezi,pentru că toate lucrurile sunt posibile celor ce
cred.” Tată, aceea este și astăzi adevărat că toate lucrurile sunt posibile
când toate îndoielile pot fi puse deoparte și credința își ia locul ei. Și fie ca
noi astăzi în vreun fel, prin puterea Atotputernicului Dumnezeu să fim în
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stare să facem aceea: să punem deoparte fiecare umbră de îndoială și să
lăsăm toate lucrurile care sunt... să fie posibile pentru noi.
Noi îți mulțumim pentru mărețele adunări, pentru slujitori, pentru
bisericile lor, pentru oameni, pentru cooperarea lor, pentru auditoriu. Tot ce
a fost făcut, Doamne, noi îți mulțumim pentru asta. Toate eforturile noastre,
ne rugăm, Tată, pe care fiecare le-a pus, să fie binecuvântate și înmulțite.
Și fie ca ele să se întoarcă la Tine ca pâinea pe apă, iertându-ne toate
păcatele noastre și vindecând bolile noastre și ajutându-ne ca să trăim în
această lume prezentă astfel încât oamenii să-L poată vedea pe Cristos în
noi.
3
Aici sunt astăzi multe batiste, stând pe platformă pe acest amvon.
Mă rog, Tată, ca tu să binecuvântezi pe fiecare din ele. Ele reprezintă
oameni bolnavi, cu dureri. Și eu mă rog ca Duhul Sfânt care este prezent
acum să binecuvânteze aceste batiste pentru scopul intenționat. Tu ai
vegheat asupra fiecăruia, Doamne. Tu ai pus-o pe inima lor să le pună aici
sus. Tu ai știut de ceea ce ei au nevoie și eu îți mulțumesc pentru acei
oameni care au atât de multă încredere, Doamne.
Acum, eu ofer rugăciunea mea peste altar cu a lor și rugându-ne ca în
Numele lui Isus Cristos,ca Tu să vindeci pe fiecare din ei, de la cel mai
tânăr la cel mai bătrân, de la cel mai bolnav la cel mai bine. Acordă asta,
Doamne. Fie făcută aceasta prin puterea lui Cristos căci noi o cerem în
Numele lui. Amin. Vă puteți așeza.
4
Eu am... nu am cuvinte când aceasta vine, să spun cât apreciez
acest timp de părtășie aici la Santa Maria. Eu sunt foarte recunoscător
acestui grup de slujitori care au sponsorizat acest program. Și eu îi
apreciez, știind că în organizațiile lor diferite și lucrurile pe care le au...Ca
să mă aibă aici ei au riscat, au pus spatele să facă lucruri ca acestea
pentru că am fost acuzat de-a fi un luptător împotriva organizațiilor și
aceasta nu este adevărul. Este foarte departe de adevăr. Eu nu am nimic
împotriva niciunei organizații, deloc. Dar eu nu cred în sistemul de
organizare. Eu... cred în oamenii din acele organizații.
5
De exemplu, dacă eu te văd că mergi într-o barcă mică pe un râu
care curge repede și eu știam că acea barcă se va răsturna după o vreme
și ea nu va putea să stea împotriva acelor curenți de apă, eu doar aș fi o
persoană nedreaptă...Eu ți-aș fi un dușman să te las să plutești prin acei
curenți și să nu te avertizez să ieși din acea barcă. Vedeți? Nu este... că
eu am ceva împotriva ta; este împotriva bărcii în care ești. Acela este
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lucrul. Vedeți? Eu... vă iubesc. Eu... încerc să vă ajut. Și acești oameni știu
asta, și ei... și ei au riscat(așa cum noi spunem) și-au pus spatele ca să mă
aibă aici. Și eu voi...păstra mesajul tot atât de simplu cât pot, cu mici
drame ș.a.m.d. și să încerc să fiu o binecuvântare pentru voi toți.
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Eu sunt sigur că plecând de aici, voi lua o binecuvântare din a fi
fost cu voi. Este o mare emoție pentru inima mea să văd că mai sunt încă
oameni pe pământ, chiar după ce trezirea s-a terminat încă încearcă să
preseze pentru Împărăția lui Dumnezeu. Apreciez oamenii de asemenea
calibru și eu... și voi oamenilor. (Presupun că toate datoriile sunt acoperite,
totul?) Toate cheltuielile au fostacoperite. Voi a trebuit să sponsorizați
aceea. Voi a trebuit să plătiți pentru asta. Aș fi vrut să pot plăti pentru asta
eu însumi, dar eu... eunu pot face aceea. Numi-o pot permite; nu am
asemenea bani. Și eu...motivul că eu pot veni la adunările mici, așa cum
eu am explicat...
Acum, există niște frați de-ai noștri, ca fratele Roberts și mulți din acei
bărbați, care au afaceri mari, au radio și televiziune ș.a.m.d, ei au trebuit să
facă mii de dolari în fiecare zi ca să poată sponsoriza aceea. Vedeți? Ei
trebuie să o aibă.
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Ei bine, Domnul știe întotdeauna ceea ce face El.El a știut... să nu
mă pună pe mine în nimic asemănător. Asta m-ar înnebuni. Vedeți? Eu...
nu o puteam face. Eu doar nu am puterea mintală să fac aceea și...Dar El
m-a lăsat să am oameni care mă iubesc și eu... încerc să iau puținul pe
care-l am și să pun partea mea în Împărăție.
Acum, fratele Roberts și fratele Allen și toți acei alți frați care au
adunări mărețe. Noi toți lucrăm pentru o singură Împărăție.(Vedeți,
vedeți?), toți lucrând pentru un singur loc. Și fiecare bărbat încearcă cu
darurile pe care i le-a dat Dumnezeu să lanseze sufletele în acea
Împărăție.
8
Păi, cu partea mea mică, eu încerc să pun partea mea cu a lor să
vă împingem spre Tatăl și eu nu trebuie să am nimic decât doar cheltuiala,
adunareași oamenii. Mi-ar place să am aceea în biserici. Obișnuiam să fac
aceea până când a devenit atât de jalnic în țările reci și fierbinți și oamenii
stând în picioare în jurul bisericilor, copii mici bolnavi pentru rugăciune și
soții și să fie dezamăgiți. Așacă atrebuit să-i lăsăm să închirieze auditorii și
doar să lăsm oamenii să plătească pentru asta. Aceea a fost stabilită. Asta
este tot din aceea. O stabilește.
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Și eu suntfoarte recunoscător pentru bărbați de calibru mare care
au adunări mărețe ș.a.m.d. Sunt foarte mulțumitor pentru acei oameni. Aici,
nu cu mult timp în urmă am stat lângă fratele Roberts, unul dintre cei mai
cu succes în această linie și în---afară în câmp astăzi, eu cred, este fratele
Oral Roberts, un minunat frate creștin. Și eu tocmai am fost la fratele
Tommy Osborn. Și amândoi acei frați au venit în slujbă prin venirea la
adunările noastre când noi am început pentru prima dată. Și apoi eu...
Și Tommy Osborn, fiecare îl cunoaște pe acel frate prețios, el este---doar
unul dintre cei mai fini bărbați. El doar este un scump. Și eu tocmai am fost
la el și am văzut afacerile lui mari pentru Domnul și am văzut cărțile lui, și
secretarele lui și marile IBM(IBM == mașini de sortat corepondența-trans.)
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Și apoi am fost dincolo la Oral și am mers prin acea clădire măreață
de milioane de dolari, cum ei au importat și tavanul tot țesut din fire de
aluminiu și oh,m-am simțit murdar să pășesc pe pardoseala locului, și
birouri mărețe și văzând în funcțiune cinci sau șase sute de mașini IBM. Și
corespondența nici măcar nu era atinsă de mâini omenești. Vedeți? Doar
vine înăuntru și trece prin mașini și trece deschisă, merge jos pe
transportoare și prin acestea afară, și pleacă astfel, niciodată atinsă de
mâini omenești.
Și m-am gândit: „Vai, vai, ce sistem.”
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Apoi ei pun...Acolo erau unii din prietenii mei, așteptându-mă afară
în față. Și un grup mare adunat acolo și eu n-am putut ieși afară pe calea
din față. Ei au trebuit să mă ducă pe partea din spate. Și eu am ieșit; doi
polițiști au intrat și m-am dus afară.M-am dus în spațiul de parcare pe
cealaltă parte și stăteam acolo în picioare și priveam. Niciun fel de
geamuri, doar un fel de iluminare indirectă. Ce perfect! Tu îi vezi luând o
pauză de cafea acolo și doar sute și sute și sute. Și m-am gândit: „Ce tribut
pentru credința unui bărbat, un băiețaș din Oklahoma, că Dumnezeu a
acordat un asemenea lucru!” M-am gândit: „Dumnezeule, Îți mulțumesc
pentru aceea.”
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Eu am privit chiar acolo la un vechi mic prieten, Tommy Osborn. Eu
m-am gândit la el, cum a fost el acolo jos... aici sus la Salem în acea
noapte sau era Portland, a fost Oregon, când acel maniac a alergat la
platformă și m-a provocat. Poate oameni deaici au fost acolo când s-a
întâmplat aceea. Urma să mă omoare chiar acolo pe platformă. Și eu
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vorbeam despre credință. El a spus: „În seara aceasta îți voi rupe fiecare
os din trupul tău, tu, șarpe în iarbă,” și m-a scuipat.
Și eu știam mai bine decât să spun ceva și doar am așteptat. Și
Duhul Sfânt a spus: „Pentru că tu ai provocat Duhul lui Dumnezeu în seara
aceasta, tu vei cădea la picioarele mele.”
El a spus: „Îți voi arăta eu la picioarele cui voi cădea eu” și el și-a
tras pumnul înapoi să mă lovească.
Și eu am spus: „Satan, ieși afară din el în Numele lui Isus” și el a
căzut peste picioarele mele până când mi le-a prins de pardoseală.
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Și Tommy și ei au văzut aceea. El s-a dus acasă și s-a închis sus
într-o cameră, a așteptat trei sau patru zile, apoi a venit acasăsus în
Indiana, alerga în jurul mașinii, un ins mic agitat. A spus: „Frate Branham,
te gândești că Dumnezeu mi-a dat un dar de vindecare?”
Am spus: „Tommy, se va întâmpla că acea discuție despre darurile
de vindecare va merge atât de departe în încurcătură și stricăciune, până
când va fi teribil. Va fi așa o mulțime amestecată ridicându-se cu asta. Vor
fi tot felul de senzații și ism-uri și se va ridica orice altceva, până când va
veni la împlinire că fiecare trebuie să aibă un fel de slujbă de vindecare
sau ei nici măcar nu vor simți că sunt în câmp. Și asta este doar să
degradeze omul care încearcă absolut să-și țină poziția lui. Amintește-ți, tu
ești tot atât de important în Împărăția lui Dumnezeu ca oricare altul.” Și
deci...Și eu am spus: „Dumnezeu te-a chemat să predici evaghelia, nu-i
așa?”
El a spus: „Da.”
Am spus: „Tu arăți ca un tânăr promițător.” Am spus: „Apoi
vindecarea Divină merge cu predicarea evangheliei(Și asta este
adevărat.). Deci, doar roagă-te pentru bolnavi.” Și aceea este ceea ce el a
făcut. Cum Dumnezeu l-a binecuvânat pe acel băiat, deștept, inteligent.
14
Stăteam acolo și priveam în jur. M-am simțit despre acea mare...
stând acolo în picioare în fața acelei mari, mărețe clădiri, privind în jur. Mam gândit:„Vai.”
Am avut un fel de simțământ mic straniu, trecând prin mine și m-am
gândit la Tommy chiar acolo și Oral aici; și eu eram în câmp înaintea
amândurora. Și vai, mie nu mi-ar plăcea ca ei să vină la biroul meu: o
mașină mică de scris la capătul rulotei și încercând să am pe cineva să mă
ajute să răspund la scrisori ș.a.m.d. Eu m-am gândit: „Vai, ce... Eu desigur
m-aș simți rușinat de mine însumi astfel.”
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M-am gândit: „Ei bine, Dumnezeule, cred că doar n-am fost...Tu nai putut să te încrezi în mine cu atât de mult, ca aceea. Eu poate am făcut
ceva ce nu era corect, deci poate Tu n-ai putut să ai încredere în mine.”
Poate că aceea era ceea ce a fost.”
Și acum, nu ca să înjosesc frații sau nu...Sper că asta nu sună
profanator, dar doar tot atât de clar cum auziți voi vocea mea, un glas mi-a
vorbit care a spus: „Eu sunt Partea ta.”
Eu am spus: „Îți mulțumesc, Doamne. Eu sunt fericit să am acea
parte.”
„Eu sunt Partea ta.”
15
Deci, eu m-am gândit că aceea a sunat...m-a făcut să mă simt bine.
Eu cred că El a făcut aceea ca să mă încurajeze pentru că eu mă simțeam
ca și cum n-aș fi făcut nimic când am stat acolo și am privit la ei, la ceea ce
a făcut Dumnezeu pentru acei frați.
Apoi m-am gândit, poate la sfârșitul drumului meu, când eu în
sfârșit mi-am încheiat ultima mea predică și mă rog ultima mea rugăciune,
că poate El îmi va da o porție mică din El Însuși acolo, undeva. Și eu sper
să fiu acolo în ziua aceea cu voi toți.
16
Uimitor, un băiețaș, un micuț, nu arăta mai mult de doisprezece
ani(eu nu-l văd aici), avea o banderolă de ușier pe brațul lui, a venit sus
tocmai acum și a bătut la fereastră. Stăteam acolo, citind o Scriptură. Eu
studiam o scriptură să predic în această după masă și mă uitam prin ea ca
să fiu sigur că eu aveam Scriptura în locul corect. Și eu aveam câteva
scrise jos aici și le verificam. Și acest băiețaș a venit susși a spus: „Frate
Branham pot să-ți fac o fotografie?”
Și am spus: „Da, domnule. Tu desigur poți.” Am spus:„Dacă
aparatul tău de fotografiat va suporta aceea.” Deci am ieșit afară. El mi-a
făcut poza. Am spus: „Tu mai bine ai examina-o. Poate fi deteriorată.” Și el
a râs. Micul ins simpatic.
Și el a spus: „Eu sper că nu este.”
Și am spus: „Păi, sper că nu este”. Apoi el s-a întors și m-a privit.
Eu am spus: „Locuiești aici?” A spus: „Da.” Am spus: „Voi cu certitudine
aveți clima cea mai bună decât oriunde am fost eu.”
Și el a spus: „Mulțumesc.” A spus: „Ei bine, frate Branham, nu vreau să te
rețin; știu că studiai. Și dacă eu nu te mai întâlnesc niciodată aici din nou,
eu te voi întâlni pe partea cealaltă.” Un băiețaș,era un mic ușier.
Eu m-am gândit „Corect”. Da.
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Cărări rămân în urma noastră
Urme de pași pe nisipurile timpului,
Urme de pași, pe care poate altul
În timp ce navighează la scopul solemn al vieții,
Un frate părăsit și naufragiat,
Văzându-le, să prindă din nou curaj!
Aceea-i corect. Să vedem de unde putem veni; și să facem urme
de pași. Dacă este un mâine, cei care vin vor păși înurmele de pași. Să ne
asigurăm că ele duc direct la Calvar, pentru că acela este Locul. Vă
mulțumesc din nou tuturor.
17
Și acum poate să nu fie...Eu nu știu cine se îngrijește de acest
arsenal, fie că este ofițerul zilei(de serviciu-trans.) sau fie că este...cine este;
saueste un comitet sau... Oricine este, vreau să le mulțumesc pentru acest
timp prețios pe care ei ni l-au dat și pentru această clădire de aici a
armatei.
Și eu nu știu prea multe despre armată. Eu întotdeauna am vrut
săfiu un soldat. Ați auzit povestirea vieții mele, cum eu obișnuiam doar să
privesc în reviste și să văd soldați și eu... vroiam atât de mult să am o
uniformă. Și eucred că este o onoare să ai... să porți uniforma acestor
State Unite, aceea ce reprezentăm noi... esteo mare onoare. În Primul
Război Mondial eu eram prea mic. Aveam cam patru ani. Și în ultimul
Război Mondial eu eram prea neatrăgător sau ceva. Ei nu m-au luat, deci
ei...ei nu au vrut să mă aibă.
Eu m-am dus să mă înregistrez ca slujitor și el mi-a spus: „Ești tu
căsătorit?” Am spus: „Da, domnule. Sunt.” Și el a spus: „Noi punem
slujitorii în clasa 4-H.” Și a spus: „Când avem nevoie de ei, îi chemăm”. Am
spus: „Eu voi aștepta, domnule. Mie desigur mi-ar place să ajung acolo și
să încurajez băieții, să fac tot ce puteameu.” Ei niciodată nu m-au chemat,
deci cred că ei---n-au avut nevoie de mine.
18
Astfel, îmi aduc aminte că eu vroiam atât de mult să port uniformă,
eu...Un individ avea un costum de Cercetaș și eu i-am spus: „Când tu
îlporți până se uzează, mi-l vei da mie?” Și el a spus că mi-l va da. Și în
final, au trecut doi sau trei ani și eu continuam să-l întreb despre acel
costum. Și el a încercat să-l afle și el n-a găsit decât un crac de pantalon.
Și eu l-am luat pe acela și am purtat acel crac de pantalon. Stăteam în
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picioare la tablă la școală ca să scriu și-mi puneam cracul pe piciorul drept
ca să pot sta astfel, știți și să scriu dintr-o parte. Toți credeau că am doi,
știți. Eu aveam doar pe acela. Deci era o uniformă. Dar eu am fost
întotdeauna un fel de mic și...
19
Voi știți, într-un final eu---am obținut o uniformă. Voi ați putea să n-o
vedeți în exterior, dar ea este în interior ca... Eu urmează să vorbesc
despre aceea în câteva minute. Și eu sper că pot să trăiesc astfel încât ea
să se vadă pe dinafară, este rugăciunea mea.
Să citim acum din Scriptură, al 6-lea capitol din Efeseni, începând
cu versetul 10.
În sfârșit, fraților, fiți tari în Domnul...în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcând toată armura lui Dumnezeu, ca voi să fiți în stare să stați
împotriva uneltirilor diavolului.
Pentru că noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci
împotriva stăpânirilor, împotriva puterilor, împotriva domnitorilor
întunericului acestei lumi, împotriva răutății spirituale din locurile
înalte.
De aceea luați-vătoată armura lui Dumnezeu, ca voi să puteți fi
în stare să văîmpotriviți în ziua cea rea și făcând totulsă stați în
picioare.
Stați de aceea în picioare, având coapsele încinse cu adevărul
și având îmbrăcată platoșa neprihănirii;
Și picoarele încălțate cu pregătirea evangheliei păcii;
Și deasupra a tot, luați scutul credinței prin care voi veți fi în
stare să stingeți toate săgețile arzătoare ale celui rău.
Și luați coiful mântuirii și sabia credinței care este Cuvântul lui
Dumnezeu.
Armata Statelor Unite nu m-a primit pentru că, presupun că erau
bărbați mai potriviți. Dar eu sunt bucuros că eu sunt înrolat în armata
Domnului și El mi-a dat o uniformă.
20
Pavel vorbește aici,spune despre pregătireaunui soldat pentru
bătălie.Evanghelia are multe înclinări. Tu poți asemui asta cu un lucrusau
altul.
Și
Pavel vorbește
despre
aceasta
ca
despre
un
alergătorîn Evrei capitolul 12. „Văzând că noi suntem înconjurați de un nor
atât de mare de martori, să lăsăm orice greutate la o parte și păcatele care
ne copleșeșcatât de ușor.” El vorbește acolo despre Jocurile Olimpice sau
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poate despre arena romană. Și deci el vorbește acum despre bărbați
înarmați,mergând la luptă și cum el trebuie să se pregătească pe el însuși.
Mă gândeam în această după masă, fiindcănoi încheiem aici în
aceastăclădire a armatei astăzi, că voi lua aceasta pentru un text: „Să
îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu”,să fim echipați, să fim gata pentru
că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva lui Satan,
dușmanul lui Dumnezeu, (împotriva) stăpânirilor și răutății și duhurilor rele,
răutății din locurile înalte. Și noi presăm către semnul înaltei chemări și noi
cu siguranță suntem într-o bătălie.
21
Și nicio națiune n-ar îndrăzni să trimită un bărbat pe câmpul de bătălie
neantrenat. El,nu numai că ar fi el omorât, dar să cauzeze și altora din
grup moartea. El nu știe cum să facă față,astfel el trebuie să fie pregătit
pentru asta. Și națiunile sunt înțelepte privitor la aceea. Ele își pregătesc
oamenii lor.
Acum, sistemulde spionaj din lumea întreagă, știți, este astfel încât
chiar dacă noi suntem prieteni cu alte națiuni ca Anglia și... aliații noștri,
totuși noi avem spioni în Anglia și Anglia are spioni aici. Și noi avem spioni
peste tot în lume și lumea are spioni aici fie că suntem prietenoși sau
nusuntem prietenoși. Este sistemul pe care ei îl folosesc.Doar se pare ca și
cum voi nu puteți avea încredere în nimic în acea afacere națională.
22
Și voi știți de ce? Pentru că întreaga lume este controlată de către Satan.
Fiecare împărăție în lume este condusă de Satan. Noi urâm să ne gândim
la aceea, dar aceea este Scriptura. Știți, dușmanul l-a dus pe Domnul sus
pe un munte foarte înalt, foarte înalt și I-a arătat toate împărățiile lumii și I-a
spus: „Toate sunt ale mele. Eu sunt domnitorul lor. Fac cu ele ceea ce
vreau și Ți le voi da Ție.”
Priviți înțelepciunea Domnului Isus stând cu Cuvântul lui
Dumnezeu. El știa că îi vor cădea ca moștenire în Împărăție, în Împărăția
care va veni în mileniu. Așa că El a spus: „Du-te de aici, Satan.”
23
Acum, vedeți, Satan face cu ele ceea ce dorește să facă. Acum,
dacă aceste națiuniar fi fost controlate de Dumnezeu, noi n-am fi avut
război. N-ar mai fi conflicte. Ar fi...ale lui Dumnezeu. Dar Satan este
domnitorul fiecărei împărății. El conduce lumea. Dar într-o zi...
Voi vedeți asta în oameni. Fiecare persoană vrea o națiune să
controleze lumea, vrea un drapel și ei doresc să fie cea mai puternică
națiune din toată lumea și să ia totul sub propriul lor control și să facă tot
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restul națiunilor să vorbească limba lor. Ce este asta? Doar arată că există
un asemenea loc.
24
Așa cum a spus David: „Când adâncul cheamă adâncul...”Acum,
înainte să poată fi un adânc care cheamă dinăuntru, trebuie să fie un
adânc care să răspundă acelei chemări. Cu alte cuvinte, eu am făcut
adesea acest fel de declarație spunând asta, citând Scriptura: înainte să
fie o floare care să crească din pământ trebuia mai întâi să fie un pământ,
înainte să fie o floare să crească în pământ.
Și mergeți pe țărmul mării și gândiți-vă la pește. Acum, înainte să fi
fost o aripioară pe spatele unui pește, acolo trebuia să fie o apă pentru el
în care să înoate, să-și folosească acea aripioară, înainte ca aripioara să
vină vreodată acolo. Vedeți?
25
Și acum, noi așteptăm după un loc unde nu există moarte, unde nu
există boală. Să ne uităm la noi. Ca băiețași și fetițe,era... lucrul nostru
principal era să câștigăm ceva bile sau titirez sau jocul cu păpușile. Apoi a
trebuit să mergem la școală. Apoi când noi...Următorul lucru a fost ce
femeie am alege noi sau ce bărbat ca tovarăș de viață? Apoi familia a
venit. Ei ---familia a trebuit să fie educată; trebuia plătit pentru casă. Și
timpul în care aceeas-a făcut și noi suntem duși deasemenea. Părul nostru
a încărunțit și a căzut și noi suntem... fața noastrăeste către apusul
soarelui. Vedeți?
26
Dar noi tânjim după ceva ce este înăuntrul nostru, care spune că
acolo---că există undeva...Ce este asta? Arată că acel loc este undeva.
Iată-vă stând aici în această după amiază. M-am uitat... am trecut pe lângă
o doamnă. Duhul Sfânt doar mi-a spus: „Întoarce-te în jur”. Ea stătea întrun cărucior cu rotile cu mâna sus. Ce face ea aici? Aici stă o femeietânără
frumoasă, stând aici oloagă; poate un bărbat stând aici, cu artrită; poate
unul cu problemă la inimă.
Acum, acești oameni în scaun cu rotile pot trăi o viață obișnuită.
Vedeți? Voi vă întrebați adesea despre oamenii ologi. Toți pot vedea că ei
sunt ologi. Nu este o minune în a le spune că sunt ologi. Acestaeste că
arată frumos și sănătos, apoi le spune lor care este necazul lor; acela este
un miracol.
27
Dar uneori când o persoană este oloagă ei se gândesc că acela
este sfârșitul. Oh, nu, nu. Doar urmăriți. Eu--știu ceea ce este, dar eu
urmăresc să văd ceea ce îmi spune El să fac. Vedeți? Eu pot doar vorbi
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așa cum El vorbește. Dar vedeți, ei... însetează, flămânzesc după ceva.
Ceva le spune că există o putere peundeva care îi poate elibera. Ei bine,
doar atât de sigur cum asta este în inima voastră, gândind aceea, trebuie
să fie undeva un izvor al vindecării. Vedeți, vedeți?
Vedeți, înainte să poată fi o creație, trebuie să fie un Creator să
creeze creația. Vedeți? Atât timp cât în voi este setepentru un loc oarecare
să-l atingeți, este un... desigur un izvor deschis undeva pe care voi îl puteți
atinge, pentru că el trebuie să fie. Ceva a creat aceea în voi. Și dacă n-ar fi
fost o Biblie să ne spună nouă așa, încă asta trebuie să fie o realitate,
pentru că este ceva în voi pe care Creatorul l-a creat. Și înainte ca acolo
să poată fi o dorință, trebuie să fie ceva acolo ca să împlinească acea
dorință.
Ați avut vreodată ceva după care ați flămânzit și voi doar n-ați putut
obține gustul lui? Și după un timp voi ați obținut-o. Acolo era. Vedeți?
28
Acum, noi tânjim după un loc unde nu există moarte, tristețe, dureri
de inimă, bătrânețe. Acea țară este undeva. Și noi niciodată nu vom fi în
stare s-o câștigăm cu pistoale și luptând ș.a.m.d. cu armele naturale,
carnale. Dar este o țară spre care noi putem merge și este o bătălie să
ajungem acolo.
Când Dumnezeu a dat Israelului, Palestina când el a fost în Egipt,
dar ei au trebuit să lupte pentru fiecare incidin ea. Și i-a spus lui Iosua(În
Iosua 1); El a spus: „Oriunde va călca talpa piciorului tău, Eu ți-am dat-o
ție.” Deci, urmele pașilor înseamnă posesiune. Vedeți? Doar continuați să
mergeți, să mergeți, să presați înainte. Și de fiecare dată când tu faci un
pas în Împărăția lui Dumnezeu, aceea este a ta, doar...Și toate lucrurile
sunt posibile care sunt date; și toate lucrurile care sunt date sunt posibile.
Dar este o bătălie.
29
Și în realizarea noastră aici în---națiune, încercând să privim în jur
să aflăm ce se petrece, spionii altor națiuni spionându-ne...Noi avem spioni
acolo,spionându-ne. Ei urmăresc să vadă ce fel de armă nouă va apărea.
Și apoi ei o au... oduc la propria lor țară și găsesc ceva ca să contracareze
acea armă, care o va bate, s-o obțină un pic mai bună.
Acum, primul război pe care mi-l amintesc este primul Război Mondial.
Eram un băiețel. Și-mi amintesc de tatăl meu, venind sus pe drum,
conducând doi cai la o căruță. El...și el avea un sac cu fasole stând pe
căruță și noi coboram sâmbăta și cumpăram unsac de fasole și un sac de
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făină și un sac de făină de porumb și... câteva lucruri asemănătoare să ne
ajungă pentru o săptămână. Și eu am spus...
30
L-am auzit spunând: „S-a declarat război, mamă. Auzi toate acele
șuierături?” Tata era cam de douăzeci și trei sau douăzeci și patru de ani
atunci. El a spus: „Poate trebuie să plec.”
Și eu m-am gândit: „Tăticul meu merge la război? Eu voi lua acest
sac de fasole și voi lovi pe cineva cu el dacă al meu...” Vedeți? Și eram
doar un ins mititel. Și-mi amintesc pușca lui, vechea Springfield, cum el
spunea că ar împușca printr-un stâlp de telefon. Acea pușcă este absolut
învechită.
Vechile motoare cu aburi de pe șine, care obișnuiau să aducă
muniția șisă ducă soldații pe frontul de luptă, era un tip mare acel motor
vechi cu abur, dar esteînvechit. Ei nu-l mai au. Ei au ceva mult mai bun
decât au avut ei atunci.
Apoi în următorul război pușca Garand a luat locul puștii
Springfield. Și acum ei au rachete atomice; pușca Garand este dusă. Ei
mereu înnoiesc și obțin ceva mai bun sălupte împotriva dușmanului.
31
Și noi suntem o armată. Biserica creștină este o armată a lui
Dumnezeu. Noi suntem soldați, soldați ai crucii. Și este afacerea fiecărei
națiuni să vadă că soldații lor au cel mai bun din ce este. Nimic...
Predicam seara trecută despre realizarea la o altă adunare undeva și am
vorbit despre soldații noștri americani. Când Washington a fost la Valley
Forge, cam jumătate din ei aveau ghete. Ei erau cu picioarele goale. Dar ei
aveau un general care s-a rugat toată noaptea. El a străbătut Delaware
ziua următoare. Aceea este de ce noi avem America. Sunt bărbați, bărbații
galanți care au avut ceva pentru care să lupte. Noi n-ar trebui niciodată săi neglijăm.
32
Acum, ei aveau muschete în acele zile, cuțite. Aceea era cel mai
bun ce aveau ei. Orice națiune...Ei aveau cel mai bun ce le puteam noi da.
Șiazi priviți la diferența din armata noastră de astăzi față de cum a fost
atunci.
Dar voi știți, când Dumnezeu...Fiind infinit, El nu poate
schimba.Acolo este unde se odihnește credința mea, este pe cuvântul lui
Dumnezeu fiindcă El este Dumnezeu. Și El Însuși...
33
Vedeți, un cuvânt este un gând exprimat. Și când Dumnezeu se
gândește ceva în mintea Lui și apoi când El îl exprimă, este etern.Pentru
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că niciun om nu este mai bun decât cuvântul lui și Dumnezeu este etern și
Cuvântul Lui este etern cu El fiindcă este parte din El. Și voi sunteți parte
din propriul vostru cuvânt și Dumnezeu este parte din Propriul Său Cuvânt.
Acum, eu pot să spun orice sau națiunea poate spune orice, într-un
an sau doi ei trebuie să continue s-o îmbunătățească. Dar Dumnezeu este
perfect și prima Lui decizie este...El n-o mai poate schimba pentru că ea
este perfectă; pentru că Dumnezeu nu poate face nimic decât dacă aceea
era perfect.
34
Astfel când Dumnezeu...Prima bătălie luptată vreodată n-a fost luptată pe
pământ; ea fost luptată în cer, Mihail și Îngerii lui împotriva lui Lucifer. Și ei
au fost alungați afară din cer. Și atunci acea mare armată a diavolului și a
tuturor urmașilor lui a căzut pe pământ și Dumnezeu a știut că va fi o
bătălie. Eu cred că El a știut chiar de la început fiecare lucru tot ce va fi
vreodată. Dacă Dumnezeu este infinit, El a știut fiecare purice care ar fi pe
pământ, fiecare țânțar mic, de câte ori va clipi din ochi și cât de multă
grăsime vor face ei împreună. El este infinit.
35
Astfel, infinitul Dumnezeu va alege pentru armata Lui cel mai bun
armament ce putea fi dat. Și El L-a ales și acesta este Cuvântul Lui.
Dumnezeu a dat armatei Lui cel mai bun echipament care-l putea
folosivreodată șiputea să-l folosească vreodată și niciodată nu a trebuit să
fie schimbat. Și El niciodată nu l-a schimbat de atunci. Voi nu-l îmbunătățiți;
el rămâne același tot timpul. Este Cuvântul lui Dumnezeu cu care El a
fortificat poporul Lui.
Nu contează cât de multe lucruri are vreodată Satan, câte lucruri
orice altă armată are vreodată sau ceva, aceea niciodată nu poate lua
locul primei alegeri a lui Dumnezeu, Cuvântul Lui. El le-a dat lor Cuvântul
Său, promisiunea Lui și a spus: „Stați cu El.” Cel mai bun ce putea fi
cunoscut vreodată.
36
Acum, dușmanul a știut că atât timp cât rasa umană a stat cu
acelCuvânt, el niciodată nu va fi în stare să-i atingă. (Acum, eu încep să
mă simt religios chiar acum). Atât timp cât rasa umană a stat cu
Cuvântul...Dumnezeu a fortificat familia Lui pe pământ, armata Lui, în
fortăreața Cuvântului Său. Aceea este Fortăreața noastră. „Numele
Domnului este un turn puternic. Cel neprihănit aleargă în el și este în
siguranță.” Ei sunt fortificați.
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Domnul este Cuvântul. Ei sunt acolo înăuntru fortificați și în
siguranță în vecii vecilor, atât timp cât rasa umană stă în Cuvânt. Atât timp
cât biserica stă în Cuvânt este fortificată. Nimic n-o va deranja.
37
Acum, dușmanul, ca să încerce să aibă un spion acolo înăuntru, ca
să încerce să intre acolo înăuntru în vreun fel, el trebuia să aibă vreun fel
de tactică să-și lucreze calea lui înăuntru. Aceea este calea cum spionii își
lucrează drumul în această națiune, este vreun fel de tactică să treacă de
consuli ș.a.m.d. Ei trebuiau să aibă o cale să se infiltreze aici, înăuntru.
Comunismul trebuia să facă același lucru.
38
În timp ce noi ne gândim despre comunism, lăsați-mă să vă dau un
mic cuvânt. Acesta va suna ciudat pentru un predicator, dar să nu vă
temeți niciodată de nimic în legătură cu comunismul. El nu este nimic. Eu
vreau ca orice slujitor sau conducător scriptural să-mi arate vreodată în
Biblie unde comunismul va conduce lumea. Romanismul va conduce
lumea, potrivit bibliei. Voi urmăriți aceea. Nu vă gândiți despre comunism.
El este doar o unealtă în mâinile lui Dumnezeu ca să împlinească voia Lui.
Exact ceea ce a spus El. El folosește aceea. Dar nu vă îngrijorați niciodată
despre comunism. Este romanism, spune Biblia.
39
Există trei cortine. Așa cum plec de la voi în această după amiază,
eu las aceasta cu voi. Amintiți-vă, sunt trei cortine. Una dintre ele se
numește cortina de fier, una dintre ele cortina de bambus (China ș.a.m.d.,
estul). Și apoi este o cortină purpurie. Nu vă temeți de cortina de bambus
sau de fier; dar fiți atenți la cea purpurie. Mai bine, aveți grijă. Anticristul va
fi atât de apropiat să înșele chiar pe cei aleși...
Cine sunt cei aleși? Când acea lumină strălucește peste acel f-iu,s-o-a-r-e-l-e strălucește peste o sămânța care este guvernată de viața
botanică, ea va veni la viață(Son și sunse pronunță identic în engleză, este un
joc de cuvinte - trans.). Și când F-i-u-l lui Dumnezeu strălucește peste
sămânța predestinată, ea va veni la viață atât de repede, doar atât de
curând...Nu mă interesează care este starea vieții. Ar putea fi o prostituată,
ar putea fi un bețiv sau un jucător de noroc. Ea va străluci în acel minut
atât de repede cât ea o lovește. „Să-i înșele pe cei aleși dacă era posibil.”
40
Acum, observați. Satan a încercat să intre acolo înăuntru să
spioneze, să vadă ce ---cum poate obține stăpânirea acelei rase umane și
el a luat una din cele mai faimoase tactici care...Ei bine, aceea a arătat că
trebuie să fie putere supranaturală să se gândească despre asta. Și el a
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folosit aceasta pentru prima dată și a avut succes și el a făcut-o mereu deatunci și încă este cu succes până la un anumit loc. El a folosit raționarea
împotriva credinței.
Satan a venit la Eva și a început să raționeze împotriva Cuvântului
lui Dumnezeu, măreața Armură cu care Dumnezeu a fortificat oamenii Lui.
El a început să folosească raționarea. Acum: „Este doar rezonabil că
Dumnezeu nu te va distruge. Cu siguranță nu vei muri.” Dar amintiți-vă,
prieteni, aceea este tactica lui Satan de la început și el încă folosește
același lucru și el încă este cu succes cu asta: o raționare.
41
Ei încearcă să raționeze: „De ce am avea noi nevoie de Duhul
Sfânt astăzi? De ce am avea noi nevoie de vindecarea divină? De ce am
avea noi nevoie de aceasta și cum am avea noi nevoie de o altă
Cincizecime? Noi suntem toți civilizați”. Ei erau de asemenea.
Dar vedeți, dacă ceva a trebuit de la început șiindiferent
ceDumnezeu le-a dat de la început, aceea este ceea ce rămâne pentru
totdeauna. Și tacticile raționării sunt ceea ce a folositSatan. Și aceea este
ceea el folosește mereu: raționarea.
Noiîl cunoaștem pe dușmanul nostru pentru că orice
dușman...(Acum, fraților, am lăsat deoparteînvățătura, vedeți, pe aici, dar
eu trebuie să spun asta) Orice vrăjmaș care raționează împotriva...Sau
orice persoană, orice biserică, orice organizație și orice individ care
raționează împotriva unei punctuații a Cuvântului lui Dumnezeu, este
dușmanul vostru. Ia Cuvântul ca să învingi dușmanul.
42
Când Isus din Nazaret era aici pe pământ, El nu și-a folosit
niciodată puterea Lui, totuși El era Dumnezeu manifestat în trup. El
niciodată nu și-a folosit puterea Lui când Satan a venit împotriva Lui. El a
spus: „Este scris.” Ce-a făcut...El trebuia să facă aceea pentru că Eva a
rupt aceea. Și ceea ce Eva a pierdut, Cristos a recâștigat. Unde Eva a
lăsat jos, Cristos a fortificat din nou. Este scris: „Omul nu va trăi numai cu
pâine”. Este scris: „Nu ispiti pe Domnul Dumnezeul Tău.” Este scris, este
scris. Ce este asta? El a stat cu artileria originală. Dar Eva a lăsat-o jos. Ea
a început să asculte la raționare.
Și sunt oameni astăzi care aproape pot să-ți raționezechiar jos și
să-ți dovedească că lucrul este greșit. Satan a fost foarte prosper cu Eva.
Ce face raționarea? Îl face atrăgător. „Ei bine acum, dacă vreau să fiu
religios...”

16ÎMBRĂCAȚI TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU
43

Vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Un om ajunge într-un loc,dorește să
fie...dorește religie. El vrea să fie salvat;nu vrea să meargă în iad. Nicio
ființă umană nu vrea să meargă în acel loc. El n-a fost făcut pentru ființa
umană; el a fost făcut pentru diavol și îngerii lui; n-a fost făcut pentru
ființele umane.
Acum. Dar ființa umană singură se trimite pe sine acolo. Dumnezeu
lanseasă fiecare lumină roșie pe care El poate ca să intersecteze aceea și
oamenii se luptă chiar dincolo de ea. Voi aveți...
Înainte ca voi să puteți veni---deveni un necredincios, voi trebuie să
ocoliți credința în Cuvântul lui Dumnezeu prima dată, înainte ca voi să
puteți deveni un necredincios, voi trebuie să fugiți de lumina roșie a lui
Dumnezeu.
44
Observați, acești oameni, cum acel Satan a făcut asta atât de
atrăgător. Și păcatul este atrăgător. Eu știu că nu am ajuns prea mult la
acest text, dar mi-ar place doar să-mi iau timpul meu pentru câteva minute.
Să ne oprim referitor la aceea doar un moment. Noi am putea fi aici
dimineață pe același subiect, dar haideți doar să urmărim.
Păcatul în zilele din urmă, Petru ne spune că el va merge ca un leu
care răcnește. Ajunge mai rău. Acum, vreau să vă întreb ceva. Eu nu
condamn. Eu doar fac o declarație. Unii din voi oamenilor mai în vârstă sau
haideți să luăm pe oricare dintre noi și să mergem înapoi la un tablou al
unei femei cu cincizeci sau șaizeci de ani în urmă care a fost o regină a
frumuseții în ziua ei. Pearl White, Scott Jackson... Ea se presupunea a fi
cea mai frumoasă femeie din America. Dacă ați vedea poza ei agățată pe
perete, ați crede că ea era o antică. Ce este asta? Este că femeile au
devenit mai frumoase. Satan le îmbracă în acel fel, aranjându-le în acel fel.
Vedeți, aceea devine în acel fel pentru că asta devine mai atrăgător. Este
o...
45
Eu---mai bine aș ocoli aceea pentru că am promis că nu voi mai
merge în acele lucruri din nou. Vedeți? Dar cum este asta, aceea a fost
prima lui unealtă. El o aduce întocmai înapoi din nou în zilele din urmă.
Surorilor, nu fiți amestecate în acele lucruri. Stați departe de ele.
Ați observat, în fiecare sex care există, masculul este întotdeauna
cel mai frumos. Cine este cel mai frumos, să spunem---în familia păsărilor?
Priviți la micul...Cineva a spus: „fazan”. Aceea este în ordine. Haideți să
privim la acel mare fazan, ce frumos este el și priviți la găinușa pestriță. Să
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aruncăm o privire la căprioară: căprioara, un lucru simplu cu aspect
modest și cerbul, o specie mare frumoasă.
46
Priviți la taur și la vacă. Priviți la elan, masculul și femela. Priviți la
orice vreți să priviți și întotdeauna veți afla că masculul este cel mai
frumos, în afară de rasa umană. Și masculul este urât și femeia este
frumoasă. Corect. Dacă vedeți un mascul care este o creatură mică
frumoasă, voi doar amintiți-vă: este o celulă greșit plasată pe undeva.
Acum, aceea s-ar cuveni să ne facă pe noi toți care suntem urâți să
ne simțim bine. Dar este. Când voi vedeți un bărbat, arătând și acționând
ca o femeie, există o mică perversiune pe-acolo pe undeva. Și dacă vedeți
o femeie, încercând să acționeze ca un bărbat, acolo este din nou
pervertită. Aceea a fost amândoi în bărbatprima dată și Dumnezeu i-a
separat. El a pus duhul masculin în bărbat și a luat duhul feminin și l-a pus
în femeie. Și când voi vedeți un bărbat, încercând să fie feminin sau---o
femeie încercând să fie masculină, există ceva greșit pe undeva.
47
Observați. Deci ei erau unul, ambele suflet și trup. El a luat o
coastă din partea lui și a făcut o femeie. Vedeți? O femeie nu este în
creația originală; ea este un produs secundar al bărbatului. Vedeți? Azi în
America ea este șefa, dumnezeu și orice altceva. Ea se unduiește pe
stradă și trimite mai multe suflete în iad decât toate crâșmele pe care voi
le-ați putea găsi plasate de aici și până la Los Angeles. Aceea este corect.
Dar totuși o femeie bună este cel mai bun lucru pe care Dumnezeu
a putut să i-l dea bărbatului, pentru că este parte din el. Dar din acest
Hollywood de aici și astfel de gropi ale iadului ca aceea au corupt națiunea
și viața națiunii și au frânt șira spinării prin imoralitățile feminității și
maternității, prin tribunalurile de divorțuri și orice altceva. (Eu mamîndepărtat de la textul meu. Mă voi întoarce din nou cândva.)
48
Este atrăgător. Acum el îl face din nou... El îl face educațional,
intelectual. Nu ne-a spus Duhul Sfânt în 2 Timotei, al 3-lea capitol că în
zilele din urmăacesta va deveni un grup intelectual în biserică?
„Încăpățânați, îngâmfați,iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de
Dumnezeu, călcători de pace, acuzatori falși, nestăpâniți și disprețuitori ai
celor care sunt buni?”
Voi spuneți: „Aceia sunt comuniști.”
Oh, nu. Aceia sunt așa-zișii creștini(vedeți?) având o formă de evlavie,
dar negând puterea din ea. Și puterea este Cuvântul manifestat. S-a spus:
„Evanghelia a venit la noi nu numai prin Cuvânt, ci prin puterea și
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demonstrarea Duhului.” Eu vorbesc despre armata lui Dumnezeu acum:
fortificată.
49
Îl face atrăgător, bogat, strălucitor...Oh, totul este o strălucire cu
Hollywood, groapade pradă a pământului. Și se obișnuia să fie că noi
mergeam la Paris să aducem formele model pentru femeile noastre și
acum Parisul vine aici să le ia de la noi. Am predicat aici cu câtva timp în
urmă despre „Invazia Statelor Unite” și înfrângerea guvernului american. Sar cuveni s-o ascultați.
Eu am avut o fetișcană mică stând pe platformă sau o mică
răsucitoare, oricum o numiți voi și am spus: „Iat-o aici.” Și asta este corect.
Cea mai decăzută dintre toate națiunile: mai multe divorțuri în America
decât aproape restul lumii puse toate împreună. Coruptă, murdară,
mizerabilă și ultima civilizație și noi suntem pe coasta de vest unde estul și
vestul se vor întâlni. Corect. Chiar în propriile noastre biserici, chiar printre
oamenii noștri proprii...
50
Dar Satan îl face atrăgător. Desigur. Este atrăgător. Păcatul este
atrăgător. Dar dușmanul continuă să găsească o momeală mai bună. El o
va dezbrăca pe ea un pic mai mult și face asta și face aceea. Și nu vă
îngrijorați, el n-o va face niciodată pe ea complet goală. Ea ar fi oribilă
atunci. Vedeți, el știe doar ce să facă. Dar Satan continuă să aducă
păcatul înăuntru. Și acela a fost păcatul original. Aceea este calea cum el
iese: cu același lucru așa cum împărăția a venit înăuntru, războiul.
Acum urmăriți. Dar Dumnezeu nu trebuie să facă nimic mai mult la
al Lui, să-L facă mai atrăgător. Singurul lucru pe care El trebuie să-L facă
este doar să ridice un steagalpropriului Său Cuvânt împotriva dușmanului.
Când Biblia a spus: „Când dușmanul intră ca un șuvoi, Duhul lui
Dumnezeu ridică un steag împotrivalui.” Ce face El? Face Cuvântul pe
care El deja L-a spus,mai pozitiv(Uh!) și luând același Cuvânt al Său și
doar făcându-L mai pozitiv.
51
Nu am portofelul meu, dar ați observat vreodată pe spatele
dolarului american? Pe o parte deasupraeste sigiliul american, un vultur cu
săgețile în ghearele lui: sigiliul American.Dar în celălalt colț din fața
voastră, eu cred că în colțul din dreapta, are o piramidă. Și are scris acolo
dedesubt: „Marele sigiliu.”
De ce națiunea noastră s-argândi să facă o piramidă egipteană
„Marele Sigiliu”, chiar deasupra sigiliului nostru a vulturului american? Ați
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observat? Chiar deasupra piramidei este piatra din capul unghiului ca și un
ochi strălucind.
52
Acum eu am fost în Egipt și în acele piramide...Cum puteam eu lua
toată după masa... Acum, eu nu cred în învățături despre piramide. Eu fac
doar o parabolă. Dar așa cum voi observați acea—piramidă, ea n-a primit
niciodată piatra. Enoh a construit acea... piramidă sau în zilele lui. Ei nu
pot să oînțeleagă.
Acum ei au tot felul de religii referitor la asta, așa cum au despre
zodiac. Dar totul în...Dumnezeu a scris trei Biblii. Prima a fost în ceruri; a
doua a fost în piramidă; cea de-a treia pe pământ și fiecare din ele este în
acord una cu cealaltă.
53
Urmăriți. Cu ce începe zodiacul? Cu fecioara. Cu ce se termină?
Cu Leo, leul: prima venire a lui Cristos și a doua venire a lui Cristos. Și
acum noi suntem acum în peștii încrucișați care este epoca, timpul
cancerului: perfect. Urmăriți turnul aici, piramida. Prima este foarte lată;
următoarea devine mai în minoritate și apoi sus se închide din nou și apoi
piatra din vârf vine.
Ce a fost asta? Luther în reformare, neprihănirea. Apoi dușmanul
începe să vină ca un șuvoi. El a ridicat sus un steag, sfințirea, un pic mai
puternic în Duhul. Apoi când dușmanul a început să acopere aceea și ei
încep să se organizeze și să se uneasă cu asta, aceea și cealaltă, atunci
Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat în penticostali, botezul Duhului Sfânt. Ei sau organizat și s-au dus. Acum, ce face El? Nu mai există altă epocă să
vină, ci El ia acea biserică penticostală și își ia aleșii afară din aceea și îi
șlefuiește astfel încât atunci când Piatra din capul unghiului vine peste, va
trebui să fie ca restul din ea.
54
Păi, este atât...Acele pietre stând acolo de sute de tone, stând sus
acolo, sunt atât de apropiate fără mortar încât tu nu poți pune o lamă de
ras între ele. Și când Piatra din Capul Unghiului vine, Cristos vine la
templul Său, eava trebui să se potrivească perfect cu restul din ea. Și
slujba bisericii penticostale va trebui să ajungă atât de perfect până când
ea se va potrivi cu aceeași slujbă pe care El a avut-o aici, care va lua
întregul lucru în răpire, fiind biserica. Corect.
Acum:„Când dușmanul intră ca o revărsare de ape, El ridică un
steag împotriva lui.” Acum urmăriți. În Eden, El le-a dat Cuvântul Lui ca
armură, chiar Cuvântul vorbit. Apoi dușmanul a intrat ca o revărsare.Și El a
luat Cuvântul și L-a făcut trup să locuiască printre noi, un pic mai puternic.
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De-atunci înainte vorbind, aici El, umblă pe pământ. Glorie! Mă vor numi un
holy-roller oricum, deci ați putea să vă obișnuiți cu asta acum.
55
Oh, prima dată a fost Cuvântul Vorbit dincolo. Acum aici este El; voi
puteați să-l atingeți; El a fost făcut trup. Și apoi când dușmanul încă a intrat
ca un șuvoi, El a turnat Cuvântul în persoană, fiind în forma Duhului Sfânt.
Aici sunt din nou cei unu, doi, treiai voștri: neprihănire, sfințire,botezul
Duhului Sfânt, ca și Tată, Fiu și Duhul Sfânt, ș.a.m.d., în perfecțiune.
Acum, observați Cuvântul Vorbit. Dumnezeu deasupra noastră,
Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi: Cuvântul deasupra noastră, Cuvântul
cu noi, Cuvântul în noi. Aleluia. Voi sunteți ai lui Dumnezeu, armata lui
Dumnezeu, mărșăluind: CuvântulVorbit al lui Dumnezeu deasupra noastră
într-un Stâlp de Foc; manifestarea lui Dumnezeu în trup; acum Duhul lui
Dumnezeu, Cuvântul Vorbit în noi. Amin. Oh.
56
Acum, așa cum a fost în zilele lui Noe, erau uriași în țară, voi știți.
Și deci, Satan are de asemenea uriașii lui intelectuali în țară.Aceea-i
Corect. Oh, vai. D.D., D.D.Ph, dublu L. Oh, vai, vai, vai, uriași
intelectuali...Oh, ei știau toate cuvintele, toată gramatica, ei știu—ei doar
știu totul, uriași intelectuali. Dar într-un fel sau altul ei devin spioni. Și acela
este sistemul de spionaj. Iartă-mă, acum, frate intelectual, dar este un
sistem de spionaj care stă în mijlocul vostru că să scoată afară oile și
spune: „Păi, aceia sunt holy-rollers. Aceea nu este astfel.”
Dacă este cu Cuvântul, aceea este astfel. Acum, noi știm că noi
avem, falsuripeste tot. Aceea-i corect. Este o bătălie. Voi trebuie să vă
cunoașteți dușmanul vostru și voi trebuie să vă cunoașteți Armura voastră.
Armura voastră este Cuvântul. Dușmanul vostru este ceva care va raționa
împotriva Lui. „Acum îți spun, dragă, nu trebuie să faci aceasta. Biserica
noastră este cea mai mare biserică. Noi avem mai mulți...” Uh-huh, uriași
intelectuali...Și voi ascultați-l câteva minute, și el vă va duce atât de
departe de adevăr, până când tu nu mai știi unde ești. Asta-i corect. Oh,
atât de înșelător, cu gulerul lui întors, știți, umblând și spune: „Păi, noi
suntem...Noi am fost pe cale de mult, mult timp.”
57
Știți, aici nu cu mult timp în urmă eu văd unde papa de la Roma a
invitat toate bisericile înapoi la început. Am spus: „Laudă lui Dumnezeu.
Mi-ar place să fac aceea.”
„Toate dintre voi întoarceți-vă înapoi la Roma, unde a început
biserica.”
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Mi-ar place ca vreun istoric, vreun cititor al Bibliei sau vreun învățat
să-mi dovedească mie că biserica a început la Roma. Biserica a început în
Ierusalim în ziua Cincizecimii. Acolo este unde a început biserica. Roma na avut nimic de-a face cu asta. Roma a fost ruinarea ei când ea s-a
organizat.
Dar eu vă voi spune; organizația a început în Roma. Adevărat. Dar
biserica în nașterea ei, în armura ei a început în ziua Cincizecimii în
Ierusalim. Și dacă onorabilul papă vrea să meargă înapoi la acel timp, eu
îmi voi uni mâinile cu el și voi spune: „Binecuvântat fieDumnezeu, eu voi
pune tot ce pot pentru tine. Eu încerc să ajung înapoi la acea zi.”
58
Mesagerul zilei din urmă, mesagerul Luminii de seară(conform cu
Maleahi 4) va întoarce inimile copiilor înapoi la părinți, mesajul original de
la cincizecime. Acela a ajuns atât de corect ș.a.m.d., aici afară...Luați
Cuvântul lui Dumnezeu.
Spioni sunt în țară. Oh, vai. Lor le place să se certe cu voi. Unul a
venit aici la mine nu cu mult timp în urmă și el avea:„Numai o sută
douăzeci au mers sus, numai cei doisprezece ucenici au primit Duhul
Sfânt, vindecare Divină. Noi vorbim unde Cuvântul vorbește, tăcem unde
El tace,” și continua în felul acela. L-am lăsat să se vânture pentru un
picde timp, ca bufnița irlandezului, tot ceartă și peneși oricum--nicio bufniță.
Și el mergea în acel fel.
59
Am spus: „Așteptați. Dvs. ar trebui să-mi dați o șansă să explic
aceea. Ați spus că au fost numai doisprezece apostoli care au primit Duhul
Sfânt?”
„Mda.”
Eu am spus: „Atunci Pavel nu L-a avut. Doar darul vindecării a fost
dat numai celor doisprezece, ați spus? Atunci cum este cu Ștefan care s-a
dus jos și a predicat samaritenilor și și-a pus mâinile peste ei și a scos
draci într-o trezire măreață? Cum este cu Pavel venind acolo jos și
punându-și mâinile, Petru a venit jos, și-a pus mâinile peste ei și toți au
primit Duhul Sfânt? Cum este cu Fapte 10:49 când neamurile L-au primit?
Pentru că cei tăiați împrejur s-au minunat când peste neamuri a fost de
asemenea turnat darul Duhului Sfânt pentru că ei îi auzeau vorbind în limbi
și preamărind pe Dumnezeu. Atunci a spus: „Putem noi opri apa, văzând
aceea?Aceștia n-ar trebui săfie botezați care au primit Duhul Sfânt așa
cum noi am primit la început?” Amin.
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Glorie.Acela este adevărul. Oh, eu sunt așa de bucuros să am
pânzele stabilite în vânturile vâjâitului devânt puternic, voi nu? Te conduce
chiar prin Biblie, Scriptură după Scriptură.
60
Dar să ne grăbim, acești uriași intelectuali sunt prea mult pentru
oamenii umili ai lui Dumnezeu. Acum, oamenii lui Dumnezeu au fost
întotdeauna needucați și umili. Doar spuneți-mi, o singură dată că a fost
altfel. Urmăriți cei doi fii. Priviți la Cain și lacopiii lui Set. Abel a fost ucis,
care este modelul morții, îngropării și învierii lui Cristos. Set i-a luat locul.
Acum, copiii lui Cain au devenit intelectuali, religioși pentru că tatăl
lor a fost intelectual(Cain),religios. Și Cain a construit un altar; Abel a
construit un altar. Cain a adus o jertfă; Abel a adus o jertfă. Cain s-a
închinat; Abel s-a închinat. Și dacă Dumnezeu respectă doar o biserică,
ordinea ei, închinarea ei jertfele ei ș.a.m.d. dacă aceea este tot ce
respectă Dumnezeu. El a fost nedrept pentru al condamna pe Cain pentru
că el a fost tot așa de religios cum a fost Abel. Dar el n-a venit pe calea
corectă.
61
Cum este cu Moab? Era Israel, era Moab care s-au închinat la
același Dumnezeu la care ne închinăm noi. Cine era acela? Era copilul
fiicei lui Lot. Și acolo erau ei. Ei s-au dus și l-au adus pe episcopul Balaam
înăuntru. Și el a făcut șapte altare întocmai cum erau ele jos în Israel.
Acum, Israel era neconfesional, n-avea nicio națiune la care să
meargă, dar el mergea la una. Amin. Aici noi nu avem o cetate stătătoare,
ci noi căutăm una care va veni. Urmăriți. Balaam a oferit șapte sacrificii
curate, tauri, exact cum aveau ei jos în Israel. Și Balaam a oferit șapte
berbeci, vorbind despre venirea lui Cristos. Așa a făcut Israel.
62
Atunci dacă fundamentalismul este tot ce cere Dumnezeu,
amândouă locurile erau justificate. Dar ce era asta? Ce era asta că Balaam
a eșuat s-o vadă? El a eșuat să vadă acel Stâlp de Foc. El a eșuat să vadă
acea Stâncă lovită, acel șarpe de aramă mergând înaintea lui Israel pentru
ispășire. El a eșuat să audă strigătul din tabără... a Regelui în mijlocul lor.
El i-a judecat prin faptele lor.
Dumnezeu nu judecă pe nimeni prin faptele lor, vă judecă prin
credința voastră. Observați. Eu vreau să clarific și despre femeia mică din
seara trecută. Nu erau faptele ei, a spălării picioarelor. El a îndreptățit-o
apoi în fața lui Simon prin a spune ce-a făcut ea; El a îndreptățit-o pe ea
prin fapte, ceea ce făcea ea. Dar când El a îndreptățit-o în propria ei
privire, El a spus: „Credința ta te-a salvat” pentru că niciun un om nu este
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îndreptățit prin fapte. Prin credința ei în El fiind Fiul lui Dumnezeu, nu ceea
ce făcea ea, dar credința ei în El...Și credință voastră întotdeauna declară
faptele voastre. Asta-i corect.
63
Acești uriași intelectuali sunt în acele zile, erau departe...Ei...Priviți
ce au devenit fiii lui Cain: oameni de știință, doctori, lucrători ai metalului,
mari oameni pe pământ. Dar ce erau copiii lui Set? Fermieri păstori.
Vedeți?Ei nu se puteau compara cu ei deloc și Dumnezeu ne-a asemănat
cu oile. Dacă cineva a crescut vreodată o oaie...
O oaie este o ființă, când ea este pierdută, ea este total pierdută.
Ea nu poate merge nicăieri fără păstor. Și acela este felul în care ne-a
făcut Dumnezeu. Noi nupretindem niciun intelectualism. Noi doar avem un
Păstor; asta-i tot. Și El ne duce în jur de la pășune la pășune.
64
Deci azi, acești uriași spioni intelectuali sunt prea mult pentru copiii
lui Dumnezeu săraci, umili. Acum, Iuda a spus în cartea lui Iuda, ultima
parte din Iuda, el a spus că ei s-au furișat printre noi: s-au furișat înăuntru.
Aceea este ce a cauzat să meargă afară în aceste mari istericale
pe care ei le-au făcut. S-au strecurat printre noi, oameni predestinați la
această condamnare, s-au furișat printre noi, trăgându-ne departe de
Cuvânt, cauzându-ne să pierdem credința în Cuvânt, nori rătăcitori, corăbii
fără pânze...Vârtejul de vânt ar putea sufla și ei doar au un stâlp de
organizație veche moartă, stând acolo, mergând: „Vuuu, zilele miracolelor
au trecut. Vuuu, nu existăun asemenea lucru ca vindecare Divină.”
Dar dacă voi aveți o velă reală spirituală așezată acolo, Duhul Sfânt
o ridică sus și ea merge departe pe terenuri despre care ei nu știu nimic.
Aceea este corect. Da, cauzându-vă să vă pierdeți credința în Cuvânt prin
experiențele lor lustruite de seminar.
65
Ei l-au atacat pe Noe în același fel. Ei au atacat pe copiii lui
Dumnezeu de fiecare dată în același fel. Nimrod a construit un turn pentru
el însuși să-l țină departe de plăgile lui Dumnezeu, aceea n-a durat.
Nebucadnețar și-a construit o cetate, darea a căzut. Noe, construind
arca...V-ați putea imagina oamenii de știință din acele zile care puteau
construi o piramidă pe care noi n-am putea s-o construim astăzi, puteau
îmbălsăma un trup cu un fluid despre care noi nu știm nimic? Multe lucruri
pe care noi încă niciodată nu le-am învățat pe care le cunoșteau ei.
V-ați putea imagina acei oameni de știință spunând: „Tu impostor
bătrân.” Arată-mi. Noi putem lansa în lună cu radarul nostru și lucruri. Nu
este niciun strop de apă între aici și acolo. Cum va veni ea?”
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Dar Noe a spus: „Dumnezeu, dacă El a promis apă, El poate pune
apă acolo.” Sigur. Asta este prea mult pentru... acești copii azi, acești bieți
copilași, intelectualii.
66
Oh, priviți la ziua... când Iosafat a venit jos și a ajuns afară din
terenurile lui. Și cu Ahaba avut ceva mereu de împărțitși a spus: „Nu ne
aparține nouă Ramotul din Galaad?”
El a spus: „Sigur. Iosua, în împărțirea țării ni l-a dat.”
A spus: „Corect.”
Dar voi știți, Iosafat era un om bun, dar doar afară din locul lui.
Aceea este ceea ce se întâmplă cu mulți oameni astăzi în unele din aceste
morgi spirituale, țurțuri atârnând în jos, termometrul, spiritual vorbind,
nouăzeci sub zero.(-92gradeFahrenheit...=aprox.-32 de grade Celsius). Du-te acolo,
înăuntru și spune: „Amin” sau „Laudă lui Dumnezeu”, fiecare își va lungi
gâtul lor ca un gâscan, privind în jur să vadă ce se întâmplă: morți, de
două ori morți, smulși din rădăcini. Ei uită despre...
67
Eu predicam într-o seară și o femeie a ajuns să strige și să țipe, un
frate baptist mi-a spus în ziua următoare: „M-am bucurat de mesajul tău
până când acea femeie s-a pus pe țipat.” A spus: „Știi, aceea m-a făcut sămi treacă fiori pe spate.”
Am spus: „Frate, tu trăiești în cea mai tăcută lume în care ai locuit
vreodată. Dacă tu mergi în iad, acolo va fi plânset și jale și scrâșnirea
dinților. Dacă tu mergi în cer, acolo vor fi țipete și strigăte tot timpul. Păi,am
spus: „Omule, dacă aceea te-a făcut să ai fiori pe spate ,am spus: ce-ți va
face aceea când vei merge în cer? Păi, tu vei îngheța de moarte când
ajungi acolo.” Am spus: „Tu vei fi atât de în afara locului. Pentru că chiar și
Îngerii cu aripile peste fețele lor și (mâinile sunt)...?...peste picioarele
șipeste fețele lor, cântă: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu
Atotputernic. Sfânt, sfânt, sfânt.”
Dumnezeu este un obiect de închinare. Dumnezeu este de închinat, de
închinat. Dacă îi onorez pentru ceva pe oamenii penticostali estecă sunt
degajați și doar se închină lui Dumnezeu. Da.
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Uriași intelectuali... Acolo stătea Iosafat, era obișnuit să I se închine
lui Dumnezeu. Aici era Ahab. Și Iosafat, desigur, fiind un om al lui
Dumnezeu, s-a gândit că primul lucru este să-L consulte pe Dumnezeu.
Acela este cel mai bun lucru. El a spus: „Noi ar trebui să-L consultăm pe
Dumnezeu.”
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„Oh,” a spus Ahab, „desigur, onoarea dvs, domnule.” Ca și cum ar
spune: „Da, domnule, onoarea dvs. Păi, desigur. Eu am un seminar
josaiciplin până la vârfde ei. Am patru patru sute din cei mai buni care
există.”
A spus: „Cheamă-i sus.”
Aici vin susdoctor Ph,D.,L.L...Toți din ei vin sus acolo. Și Mica și toți
din ei vin sus acolo, nu Mica. Toți profeții vin sus acolo. Și ei au spus:
„Profețiți-ne și spuneți-ne: să ne suim la Ramot din Galaad, unde
Iosua...Dumnezeu ne dă acel pământ?”
Și ei se duc jos. Și L-au consultat pe Dumnezeu și s-au rugat și sau rugat, au venit înapoi și au spus: „Da. Mergeți sus. Domnul este cu voi.”
69
Ezechia s-a dus și a făcutel însuși o pereche mare de coarne,
alerga prin mulțime, spunea: „Prin aceasta, aceste coarne mari din fier, tu
vei împinge Ramot Galaadul, vei împinge filistenii drept afară din țară” sau
asirienii. Tu îi vei împinge direct afară din țară cu asta.” Oh.
„Acum, hai să raționăm. Ascultați: Cum știți că aceasta este astfel?”
„Priviți aici. Dumnezeu ne-a dat acea țară nouă. Hrana care crește
în acel ținut merge la Israel. Dumnezeu ni l-a dat prin Iosua.”
„Amin,” au spus toți dintre ei. „Aceea este adevărat, domnule,
onoarea voastră. Și dușmanul nostru se îngrașă pe pământul nostru. Nu
este drept.”
„Amin.” Aceea sună bine.
70
Sună asta bine, intelectual? Dar știți, există ceva că aceea... aceea
doar nu-l impresionează întotdeauna pe un om al lui Dumnezeu. Iosafat a
privit în jur. El a spus: „Asta este tot ce ai tu?”
„Păi, el a spus, avem patru sute aici într-un acord. Păi, școala
întreagă este afară aici. Toate seminariile sunt împreună. Toți din ei sunt
aici.”
Aceea doar cumva nu suna. Aceea era acea sămânță pedestinată.
Vedeți?
El a spus: „Nu aveți doar încă unul?”
El a spus: „Da, eu mai am unul. Dar eu îl urăsc. Îl urăsc.” A spus:
„Este Mica fiul lui Imla.” „Da, a spus, îl urăsc pentru că el întotdeauna
profețește rău împotriva mea.” Oh, frate. Dumnezeu să binecuvânteze acel
om. El a spus: „Iată fiecare din organizațiile noastre, fiecare din ele într-un
singur acord,” ca și U.N. acolo sus, acum.(U.N.=organizația Națiunilor Unite)
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Voi știți că Biblia a spus că el va lega în snopi mai întâi neghina. Ei
desigur, le leagă mănunchi împreună, toți în Consiliul Mondial al Bisericilor,
fiecare din ele mergând către locul unde au fost conduse. Aceea dă apoi
bisericii o șansă să crească. În regulă. Ajunge o mică persecuție unde
voinu sunteți hrăniți atât de bine, totul trebuie să fie împins împreună.
Dumnezeu are o cale să facă lucrurile.
72
Deci primul lucru voi știți acel tot...El a spus: „Du-te și adu-l. Să-l
auzim, să vedem ce va spune.”
El a spus: „Te previn înainte ca el să vină. Acest tip nu face nimic
altceva decât să spună aiureli împotriva mea tot timpul.”
„Oh, să nu spună regele astfel.”
Astfel ei au trimis consiliul diaconilor dincolo să-l aducă, să aibă
această adunare. Astfel când ei auajuns... au venit să-l aducă, ei au spus:
„Uite ce e, Mica, știi ceva? Tu ai fost pus afară din asociație, înțelegi. Tu nu
mai ești în asociație. Noi a trebuit să te excomunicăm. Și eu îți spun acum,
știi tu ești un israelit la fel cum suntem restul dintre noi,tu știi că RamotGalaad ne aparține.”
„Acum, eu îți spun ce să faci; dacă vrei să găsești favoare și să
ajungi înapoi în poziția ta corectă din nou iar cu... frații, eu îți voi spune ce
să faci. Tu du-te acolo și spune același lucru ceeiîlspun.”
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Frate, el lătra la pomul greșit atunci. Lucrurile de acel fel nu merg
cu un om al lui Dumnezeu, un profet. El știe că ceea ce l-a fortificat pe el
este Cuvântul lui Dumnezeu.
El a spus: „Așa cum Domnul trăiește, voi spune ceea ce El îmi
pune în gura mea.” Oh, vai, acolo sunteți voi...?...
Acum, dacă cineva spune: „Aceea este ce fac și eu”, fiecare va
încerca să spună aceea. Dar dacă el pune ceva acolo înăuntru contrar
Cuvântului Lui, acela este diavolul care a pus aceea acolo, nu Dumnezeu.
Dumnezeu pune numai Cuvântul Său. Priviți unde acel profet ajunge. El
știa că Cuvântul lui Dumnezeua venit la profeți. Și Ilie, profetul, l-a
blestemat deja pe Ahab din cauza lui Nabot și a spus că câinii vor linge
sângele lui. Deci cum putea Dumnezeu să binecuvânteze ceea ce El a
blestemat?
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Astfel Mica a spus: „Așteptați și voi vedea ce spune El.” El urma să
aibă întâi o vedenie și s-o compare cu Cuvântul. Aceea este întotdeauna.
Comparați-o cu Cuvântul. Acela este Urimul și Tumimul lui Dumnezeu.
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Deci atunci când el... s-a dus, a spus: „Dați-mi noaptea asta.” Și în acea
noapte probabil că s-a rugat toată noaptea și Domnul a venit la el, i-a spus
ce să spună.
El s-a dus în dimineața următoare, a spus: „Suiți-vă, aceea este în
regulă, dar eu am văzut Israelul risipit ca oile, neavând păstor.”
Vedeți? Ce-a făcut el? El și-a comparat vedenia lui cu Cuvântul și
el știa că el era perfect în ordine acolo. Nu conta cât de mulți intelectuali
mari, sus-puși, antrenați la școală și lustruiți cărturari și seminar, aceea
nu... nu l-a perturbat pe Mica niciun pic. De ce? El a stat fortificat prin
viziunea lui... a Cuvântului. Acolo era el.
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Unul din ei l-a lovit peste gură, a spus: „Acum, noi niciodată nu te
vom lua în asociație. A spus: „Lasă-mă să-ți arăt ceva, Mica. Nu este
rezonabil...”
Nu-mi pasă cât de mult raționament este în asta, dacă asta este
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, este împotriva Cuvântului lui
Dumnezeu. Dacă un uriaș intelectual a venit, a spus: „Noi nu avem nevoie
de Duhul Sfânt. Noi nu avem nevoie de vindecare Divină.” Nu-mi pasă cât
de rațional pare; dacă asta este contrar Cuvântului, Dumnezeu a dat
promisiunea. Amin.
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Ei spun: „Aceea a fost doar pentru apostoli.” Mă întreb de unde au
obținut ei aceea. Petru a spus în ziua Cincizecimii: „Pocăiți-vă fiecare din
voi și fiți botezați în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor
voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi
și pentru copiii voștri și a celor ce sunt departe, chiar atât de mulți câți
Domnul Dumnezeulnostru îi va chema.”Amin. Numai pentru
apostoli...Pentru fiecare care este chemat. Da, nu ascultați la acel uriaș.
Vedeți?
Noi ne luptăm, spune Biblia aici, nu împotriva cărnii și sângelui. Noi
nu încercăm să ne eliberăm din încleștare în ringul de luptăcu carnea și
sângele; ci noi încercăm să eliberăm oamenii din încleștarea acelui duh
care ține inima lor, i-a adus în sistemul lor, în inima lor făcându-i să facă și
să spună lucruri care sunt greșite. Sigur.
77
Eu obișnuiam să... Știți eu sunt fost boxer eu însumi.Eu am
obținut... am fost neînfrânt la Campionatul a trei... state la categoria cocoș.
Obișnuiam să urmăresc indivizii venind în ring cu tot felul de lucruri
fanteziste, tot felul de fantezii-- bălăbănindu-se pe ei. Aceia nu-i făcea pe
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ei luptători. Câteodată aceea era o amăgire. Aceea n-avea nimic de-a face
cu asta. Dacă el... nu avea ceva putere ascunsă ca să rupă încleștările...
Și acela este felul în care noi încercăm să aducem bisericile
noastre astăzi; cu cea mai înaltă clopotniță, cu cele mai frumoase locuri de
șezut, cu mulțimea cea mai bine îmbrăcată. Aceea nu rupe încleștarea.
Nu! Este nevoie de acea putere ascunsă a Duhului lui Dumnezeu, acel
Cuvânt dinăuntru care rupe încleștarea. Aceea este corect.
78
Cum a fost Petru. El a fost bun cu sabia. Când Isus a ajuns în
necaz, el și-a scos afară sabia lui. El putea lovi în orice fel, să taie pe
marele preot... urechea slujitorului lui cu o sabie. Dar când s-a ajuns la
curajul adevărat creștin, el nu-l avea. Da. Dar curajul spiritual, el a negat
Cuvântul făcut trup care stătea printre ei.
El era bun cu sabia lui. Corect. El putea să dueleze crezul tot așa
de bine cum putea oricare. Dar el, când s-a ajuns la curajul spiritual, el nu-l
avea. Astfel el a eșuat chiar acolo. Acum, de ce? El știa doar un singur
lucru, crezul lui. Dar frate, după ce el a mers sus la Cincizecime, el a
îmbrăcat toată armura lui Dumnezeu. Acum urmăriți-l. El era o persoană
diferită acum. El a îmbrăcat întreaga armură.
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Ce era asta? Acel Cuvânt cu care el a umblat era în el, arzându-l
cu foc în trupul și sufletul lui. El avea îmbrăcată toată armura lui
Dumnezeu.Aceea este armura furnizată de Dumnezeu. El avea botezul,
umplut cu Duhul Sfânt. Ce este aceasta? Dumnezeu se face pe Sine
Însuși mereu prezent în Propria Sa armată. Dumnezeu în ziua Cincizecimii,
a trimis jos întreaga armură a lui Dumnezeu pentru armata Lui. Acela a fost
El Însuși printre voi.
„Încă puțin și lumea nu Mă va mai vedea. Totuși, voi Mă veți vedea
pentru că Eu sunt cu voi, chiar în voi până la sfârșitul lumii.” Isus Cristos
același, ieri, azi și-n veci. Matei 28. În ordine. Că El are...El este cu noi, în
noi. Aceea este armura. Este El. El este Cuvântul și El este Duhul Sfânt și
Duhul Sfânt este în noi, care este Cuvântul, făcând promisiunea
manifestată. Aceasta este promisiunea. Cristos este Cuvântul și El Îl face
manifestat.
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Duhul dă viață Cuvântului, face...Cu alte cuvinte, El este praful de
pușcă care trimite glonțul afară cu acesta. Cum a fost praful când David l-a
întâlnit pe Goliat cu o praștie cu o piatră în ea. El a trebuit numai s-o
lovească și aceea a fost direct între ochi. Restul din el era cu armură. Dar
Dumnezeu a intrat în acel duh.
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Ce a fost asta? El a avut cinci pietre și o praștie. Priviți: C-r-e-d-i-nț-ă în I-s-u-s(în engleză: faith-5 litere și Jesus-5 litere-trans.) Iată El vine. Ceva
se pregătește să se întâmple pentru că acolo este Cuvântul, promisiuneași
puterea să lovească. Acela este ceea ce avem noi nevoie astăzi este un
om care va lua Cuvântul lui Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt în spatele
Lui, să preseze aceea afară și urmăriți, aceea vine la împlinire. Aceea este
armata lui Dumnezeu. Amin. Cuvântul Lui de foc, armata Lui este toată
îmbrăcată cu prezența constantă a Lui Însuși acolo înăuntru, mergând cu
noi. „Eu voi merge cu voi,voi fi cu voi. Nu voi sunteți care vorbiți; Tatăl care
locuiește în voi, El face lucrările.”
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În armata Lui...El prezintă armata Lui în forma celor cinci slujbe,
întâi apostoli, profeți, învățători, păstori, evangheliști. Aceea este armata
Lui; aceia sunt soldații Lui; aceia sunt ofițerii Lui care comandă, toți cu
botezul Duhului Sfânt, așteptând acolo afară să întâlnească dușmanul pe
orice terenuri vine el; să întâlnească dușmanul cu Cuvântul lui
Dumnezeu,(Amin.), fiecare susținându-se unulpe altul, cu El Căpitan Șef,
nu afară acolo în față, sus aici deasupra,acolo în spate; ci în ei. Aceea este
armata. Legitimând, legitimând ce? Învierea Lui, prin dovada lucrărilor Lui.
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Ioan 14:12, Isus a spus: „Cel care crede în Mine, lucrările care le
fac eu le va face și el.” Ce este asta? Este Dumnezeu în biserică în aceste
cinci slujbe predestinate, susținând fiecare Cuvânt pe care L-a spus El, cu
Duhul Sfânt acolo înăuntru, care este Cuvântul făcut manifestat, dovedind
învierea Lui, dovedind că El trăiește.
Toate celelalte religii sunt moarte. Formele lor sunt moarte. Există
numai una care este corectă și aceea este Creștinătatea pentru că Cristos
este viu în biserica lui Cristos(Amin.), făcând Cuvintele Lui manifestate,
căci El este același. Dacă este același Cuvânt, El va face același lucru și
va arăta aceleași lucrări și aceleași semne. Matei 28 spune așa. Fiind cu
armata Lui, în ei,apărându-i...Gândiți-vă la aceasta. Mărețul General,
Cuvântul, triumfă în noi.
83
Poate eu vă țin prea mult. Nu vreau să vă obosesc. Dar priviți.
Oamenii acasă obișnuiesc să stea ore și ore când noiînvățăm. Eu voi
încerca să tai doar câteva minute. Încerc să scurtez câteva minute. Nu
vreau ca voi să plecați. Vreau să mă rog pentru voi înainte să plecați. Eu
cred că este mult mai esențial pentru voi decât orice linie de rugăciune.
Vedeți? Desigur este. Acum, dacă voi doar veți asculta...Vedeți?
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Mărețul General care triumfă care a venit jos și a fost
făcut...Cuvântul făcut Trup a luat acel Cuvânt și l-a învins pe Satan pe
fiecare teren și a spus: „Distrugeți acest templu, Eu îl voi învia a treia zi.” Și
de ce? David în Cuvânt a spus că: „Nu voi îngădui ca Sfântul Meu să vadă
putrezirea, nici nu voi lăsa sufletul Lui în iad.” Și El a știut că aceea era o
promisiune a lui Dumnezeu, că El va fi înviat. Și El a luat acel Cuvânt și s-a
dus la moarte cu El și știind că acel Cuvânt trebuia să vină la împlinire.
Nu este niciunCuvânt al promisiunii Cuvântului lui Dumnezeu decât
ceea ce va veni la împlinire. A spus: „Cerurile și pământul vor trece, dar
Cuvântul meu nu va da greș.” Fiecare promisiune este perfectă. Și pe acea
singură promisiune din Scriptură: „Nu voi lăsa Sfântul Meu să vadă
putrezirea, nu voi suferi ca El să vadă putrezirea, nici nu voi lăsa sufletul
Lui în iad.”
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Acum, Isus știa că acea putrezire se așază în trup după șaptezeci
și două de ore.Nasul cade înăutru. Antreprenorul de pompe funebre, dacă
este prezent, știe aceea. Acum, putrezirea se așază în trup. Și David a
spus prin Duhul Sfânt, un om inspirat, Cuvântul Domnului venind la acest
profet,a spus: „Nu voi suferi Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea.” Și El știa
înainte ca o celulă să se fi putrezit, că El se va scula din mormânt.
De ce? El era Cuvântul fortificat de Cuvânt. Și El a înviat. El a
învins moartea, iadul și mormântul; și El Însuși a venit înapoi în forma
Duhului Sfânt să-și fortifice armata Lui pentru această ultimă zi, în acest
mare atac violent, unde acești uriași intelectuali ridicându-se, raționând
împotriva Cuvântului. Dar: „Nu vă voi lăsa nemângâiați. Eu voi veni din nou
și voi fi cu voi, în voi.”
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Din nou, El a spus: „Eu voi ruga pe Tatăl.El vă va trimite un alt
Mângâietor care este Duhul Sfânt. El va locui cu voi pentru totdeauna”. Ce
este asta? Cuvântul, artileria lui Dumnezeu în ființa umană, manifestând
învierea. Gândiți-vă la asta. Acel mare Biruitor, care a biruit fiecare boală, a
biruit fiecare superstiție, a biruit fiecare uriaș, a biruit tot ce era de biruit pe
pământ, a murit, a biruit iadul, a biruit moartea, a biruit mormântul, a cucerit
atmosferele, înălțându-se sus, a venit înapoi în forma Duhului Sfânt. Și noi
suntem mai mult decât un biruitor prin El care ne-a iubit. Amin.
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Ce armată! Ca o armată puternică mărșăluiește soldatul Creștin.
Amin. Marele triumf, El este în noi. Nu eu, El deja a biruit. Eu nu trebuie să
fac niciun lucru decât să-L cred pe El și să merg înainte (Da,domnule),
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pentru că El este înviat. Duhul Lui este în noi, mărețul Învingător. Prezența
învierii este în noi.
Noi am înviat din lucrurile lumii, din necredință și crezuri la un
Cristos viu, cu fiecare putere a dușmanului, învinsă. Chiar moartea însăși
este învinsă. Iadul este învins, mormântul este învins, fiecare boală
învinsă. Amin. Nu eu sunt un Cuceritor, El a biruit. Nu este ceea ce sunt
eu; ceea ce El este. Amin. Unde este El? În mine. Eu am trecut de la
moarte la viață.
Cineva a spus: „Billy, tu te comporți prostește.”
Poate că mă comport, dar mă simt mai bine în acest fel. Doar
lăsați-mă în pace. Corect. Aici înăuntru am primit Viața; acolo afară eram
mort. Eu sunt mult mai bine trăind astăzi. Amin. Oh, eu iubesc asta. Nu
merge înaintea noastră; El merge în noi.
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Un foc mare a izbucnit jos în Jeffersonville, aici nu cu mult timp în
urmă. Armata sau Compania Pfau a început să ardă și ei au trimis și au
adus departamentul pompierilor. Și departamentul pompierilor din
Jeffersonville stând în jurul unui băiat cu un furtun mic, șeful, umblând de
ici-colocu un trabuc ca un juncan de Texas fără coarne, umblând de icicolo spunând: „Stropiți un pic de apă aici. Stropiți un pic de apă aici, băieți.
Haideți, haideți!” Toți vedeau că el era șeful. „Stropiți un pic de apă aici.”
„Ei bine”, au spus ei, ” trebuie să aducem alt departament de
pompieri. Ăștia nu sunt suficienți.” Au trimis jos la Clarksville. Iată că
sosesc: bang, bang, bang. Au ajuns sus acolo, acel șef a ieșit. A dat mâna
cu celălalt șef, onorându-se unul pe celălalt.
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Și cum puteți voi avea credință, când voi vă onorați unul pe
celălalt? Oh, vai. Vreun om mare, episcop, mare ins, presbiter, nimic. Noi
suntem frați și surori în Cristos Isus. Nu există nimic mare printre noi. Ceea
ce este în noi Acela este mare. Este Dumnezeu, Duhul Sfânt în fiecare
dintre noi care crede. Nu episcopimari,sfinți și părințisfinți; este Duhul Sfânt
care este în oameni. Da.
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Deci, sosesc acești pompieri din Clarksville. „Bună seara,
episcopule.” Da, astfel. Clădirea a arschiar până jos.
După un timp ei au chemat Louisville. Frate, ei au avut ceva atunci.
Eu doar stăteam acolo și am văzut acel vechi cârlig și scara veninddealungul acolo.Și ei venind acolo, spunând: „Sparge acel geam. Stropiți
puțină apă acolo înăuntru.”
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Când acea armată mare de luptători antrenați din Louisville, a venit
acolo sus, când ei au răsucit acel camion acolo pe stradă, frate. Ei au
curățit jumătate trotuarul când ei au întors. Cine era la capătul scării? Ei au
avut o putere de ridicare care a trimis scara sus. Cine era la capătul scării?
Însuși pompierul șef. Amin. Când ei...El avea un furtun într-o mână și o
secure în cealaltă. A spus: „Dați-i drumul.” Și ei au tras acea manetă.
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Cine a mers primul? Pompierul șef. Când scara a lovit zidul...`El a
luat aceltopor înainte ca scara să ajungă la zid și l-a aruncat prin fereastră.
A spus: „Haideți, băieți.” Nu: „Mergeți băieți, veniți băieți.” Aleluia. Aceea
este ceea ce a făcut Cristos. Cuvântul a venit, a trăit caun om, a biruit
moartea, iadul, mormântul, n-a spus niciodată: „Mergeți.” El a spus: „Veniți.
Eu sunt cu voi.” Focul a fost stins foarte curând.
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Aceea este ce este asta... marele Biruitor. Noi nu avem nevoie de
niciun fel de confesiuni intelectuale,uriașe mari. „Eu aparțin la cea mai
mare biserică din oraș.” Nonsens. Eu aparțin la cea mai mică, dar este
adevărata adunare.
Eu am fost în familia Branham de cincizeci și trei de ani,niciodată
nu mi-au cerut să mă alătur familiei. Eu am fost născut un Branham.
Corect. Aceea-i calea cum sunteți voi un copil al lui Dumnezeu. Voi sunteți
născuți un copil al lui Dumnezeu prin nașterea nouă. Un Șef conducând
prin fiecare bătălie, Marele nostru Șef conducând drumul înapoi acasă.
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Când națiunile(Ascultați acum, în încheiere)...Când națiunile nu cu
mult timp în urmă au început să furnizeze căști pentru protecția armatei
lor...Acum, ei știau că vor trebui să le folosească. Ei știau că va fi un
șrapnel*zburând, așa că ei știau că ei trebuiau s-o folosească. Oh, poate
nu se părea atât de necesar la instrucție. Dar frate, odată pe câmpul de

*șrapnel = proiectil de tun umplut cu gloanțe care se împrăștie.
bătălie, tu trebuie s-o ai.
Când ei instruiesc soldații, dacă este vreunul aici...Eu cred că este
un rucsac de nouăzeci de pounds(40,82 kg-trans.)care îl pun pe spatele
unuimic recrut. Începe aici și ca și cum aproape că ar transpira de moarte.
La instrucție el crede că aceea nu este necesar, dar așteaptă doar până
vinetimpul.El va avea nevoie de tot ce este în acel rucsac. El se va bucura
căl-a avut. Da, domnule. El---trebuie să-l aibă și se va bucura că l-au
instruit să-l folosească.
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Și astfel, acum, Dumnezeu, știind că în aceste zile din urmă vor
veni uriași intelectuali, va veni totul intelectual, tot felul de dușmani cu
puteri deraționare să încerce să dovedească bisericii că zilele miracolelor
au trecut și toată aceasta. Dumnezeu a adus în botezul Duhului Sfânt, cu
ce?
Vorbire în limbi, interpretarea limbilor, profeții, daruri și tot felul de
lucruri.Ele s-ar putea să fie grele la Instrucție, dar, frate, pe frontul de luptă,
fiecare din ele trebuiesă fie folosite. Dumnezeu își echipează soldații Lui
exact cu ceea cetrebuie să folosească. Amin.
Oh, ei ar putea spune: „Doar învață psihologie.” Aceea nu va lucra.
Nu, domnule. Aceea este tot așa de subțire ca supa făcută pe umbra unui
pui înfometat de moarte. Deci, aceea nu este bună. Noi trebuie să avem
puterea Duhului Sfânt venind peste un bărbat, cu toate cele nouă daruri
spirituale locuind în el.
Oh, voi spuneți: „Mie doar nu-mi place, vreau să ies afară. Mie numi place să mă rog toată noaptea. Nu-mi place...” Păi, atunci tu urmează
să fii omorât afară pe frontul de luptă.
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Voi stați acolo până când Dumnezeu vă echipează cu botezul
Duhului Sfânt. Apoi, tot ce voi aveți nevoie în această lume sau în lumea
care vine trăiește chiar în voi.Atotînțeleptul Dumnezeu a știut cum să
echipeze armata Lui. El a echipat-o cu botezul Duhului Sfânt. Aceea este
exact ceea ce El a trimis pentru aceste zile din urmă.
El a știut că noi vatrebui să-l avem. El știa că oamenii vor raționa,
că vor merge să citească acest Cuvânt când el devine tipărit, ceea ce se
va întâmpla. Și azi noi aflăm oamenii spunând: „Păi, unde este acel
Dumnezeu din istorie? Unde este acel Dumnezeu care a traversat Marea
Roșie? Unde este acel Dumnezeu care a vindecat bolnavii?” Ei încearcă
să spună: „Este înapoi...”
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Ce bine face ca să dați canarului vostru vitamine și să-l faceți să
aibă aripi bune, puternice și să-l țineți într-o colivie? Aceea este ceea ce
încearcă ei să facă cu oamenii: să-i hrănească cu tot felul de vitamine, din
asta, aceea și cealaltă și primul lucru pe care-l știți, le spune că toate zilele
minunilor au trecut. Voi sunteți îngrădiți în ceva lucru mic aici. Aceea este o
minciună. Cristos este același ieri, azi și-n veci. Dumnezeu știa că trebuie
botezul Duhului Sfânt ca să dovedească semnele Lui din ziua din urmă.
Corect.
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El a știut să fie un martor cu efect...Ca și grațiosul nostru prieten(Eu
nu-l numesc, pentru că nu se cuvine. Aceasta merge pe casetă...) dar un
prețios prieten, bun prieten, acel fel care merge jos în Sodoma, v-am spus
despre asta seara trecută...Când a fost în India (știți despre cine vorbesc),
acel episcop indian l-a provocat, că nu era o astfel de persoană ca
Cristos;aceea era o religie făcută de om. El a spus: „Eu voi aduce treizeci
de oameni de partea asta, bolnavi și tu ia treizeci de cealaltă parte. Eu voi
vindeca unul de fiecare dată când tu vindeci unul. Și Biblia ta învață că
eava vindeca.”
Și acest anume evanghelist mare a spus: „Zilele miracolelor au
trecut.” El nu ar face un astfel de lucru ca acela.
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Eu cred, cum a spus Ilie în acel timp: „De ce n-ați trimis...” Dacă tu
nu ai avut credință să o faci, există o mulțime din ei aici care o fac. Oh,
frate, eu poate aș fi fost învins, dar eu niciodată n-aș lăsa acel infidelsă
steaacolo sau acel necredincios șisă-și bată joc de Cuvântul lui
Dumnezeu. Dacă eu ar fi trebuit să merg acolo jos în înfrângere, eu m-aș fi
dus încrezându-mă în Cuvântul lui Dumnezeu.
Cum au spus copiii evrei: „Dumnezeul nostru este în stare să ne
elibereze din acest foc. Dar oricum, noi nu ne vom închina niciodată
acestor crezuri.” Aceea-i corect.
Voi aveți nevoie de Duhul Sfânt să presați acolo afară. De ce n-a
spus el aceea când noi eram în India? De ce n-a spus el aceea când acel
bărbat orb a venit chiar acolo în fața Regelui Nehru acolo și a venit sus în
fața acelor oameniși a mărturisit ca fiind de a fi complet orb într-un seminar
Metodist și a fost vindecat fiind făcut perfect bine pe platformă. Ei știu ce
să provoace și ce nu. Desigur, ei știu. Ei se gândesc că ei au o șansă.
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Satan cunoaște acea raționare și unde stă raționarea. Da, domnule.
Să fii un martor cu efect al învierii Lui, El a știut că trebuia Duhul Sfânt
pentru că niciun om nu poate face acele lucruri. El a echipat armata Lui cu
Duhul Sfânt să facă acele lucruri, să facă cunoscute secretele inimii, așa
cum El a promis. Voi nu puteți face aceea cu niciun fel de antrenament.
Voi trebuie să faceți aceea prin botezul Duhului Sfânt, armura lui
Dumnezeu. Și aceasta este Lumina de seară. A face Evrei 13:8 realitate,
aceea ia mai mult decât o instruire. Voi puteți citi cuvinte și citi cuvinte, și
citi cuvinte și asta niciodată nu va face să se împlinească până când voi
aveți Duhul Sfânt acolo să manifeste aceea.
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Aceea este Lumina; îmbrăcândîntreaga armurăa lui Dumnezeu, nu
doar o haină, îmbrăcat și spui: „Glorie lui Dumnezeu. Eu am Duhul Sfânt.”
Apoi tu lași afară toată puterea într-un fluierat. Tu nu faci niciun bine.
Pune-o în acțiune; pune-o în credință; fă-o să se miște; fă-o să facă ceva:
îmbrăcând toată armura lui Dumnezeu să ieși afară și să te împotrivești
șiretlicurilor diavolului.
99
Când el a spus: „Isus Cristos este o religie falsă. A fost moartă de
mult timp. Nu există un asemenea lucru ca acesta; nu există un astfel de
lucru ca acela și zilele miracolelor au trecut,” stați acolo cu botezul Duhului
Sfânt și dovediți că acela este adevărul. Glorie. Hm.
Credeți că acționez ciudat? Poate că da. Mi-am pierdut mintea
pentru lume și am găsit-o în Cristos.” Lăsați ca mintea care era în Cristos
să fie în voi,” ia botezul Duhului Sfânt, întreaga armura a lui Dumnezeu; nu
doar să vă strângeți mâinile cu predicatorul, să vă puneți numele în carte
sau să luați ceva (pâine) kosher și o înghițiți și preotul bea vinul. Aceea nu
este asta. Ci, frate, stai acolo până vine un vâjâit de vânt puternic care
umple toată ființa ta, ia afară toate îndoielile tale, ia afară toate crezurile
tale scoate afară orice altceva și pune Cuvântul înăuntru acolo cu puterea
lui Dumnezeu sprijinind aceea. Glorie. Mă simt într-adevăr bine. Amin.
Dumnezeu a spus astfel. Este Duhul Sfânt, nu un...
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Mai am o mulțime aici, dar eu nu le voi spune. Frate, întreaga
armură a lui Dumnezeu este botezul Duhului Sfânt cu Cuvântul în spatele
lui. Și dacă cineva spune că ei au primit Duhul Sfânt și neagă un Cuvânt
din asta, atunci nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a scris această Biblie și
El a spus: „Oricine va scoate ceva din El sau va pune ceva în El, la fel i se
va scoate partea lui din Cartea Vieții.” Duhul Sfânt recunoaște numai
Cuvântul pentru că acela este Cuvântul Lui și El nu poate da înapoi de la
Cuvântul Său. El trebuie să-și țină Cuvântul Său. Amin.
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Cineva spune: „Noi avem Duhul Sfânt și noi nu credem în
miracole.” Aceea dovedește că voi nu-L aveți. Amin. Oricine care numește
puterea lui Dumnezeu, discernământul și profeții ș.a.m.d., în zilele din
urmă o telepatie mintală sau ceva, este născut din diavolul. Acela nu poate
fi din Dumnezeu. Este contrar. Nu recunoaște Urim și Tumim. Orice care îl
recunoaște pe acesta și luminează înapoi adevărul, este Dumnezeu. Amin.
Oh, eu Îl iubesc. El este aici. Acel Cuvânt vechi. Nu există nimic
care aduce credință ca și Cuvântul. Întreaga armură a lui Dumnezeu,
soldați antrenați...
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Isus a spus aici: „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi. Acel
adevăr? Cum s-a făcut cunoscut El pe Sine ca Mesia? Prin a fi capabil să
discearnă chiar gândurile care erau în mintea lor. Cum a vorbit El asta în
Noul Testament? ”Chiar lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Evrei
capitolul 4, El a luat-o din nou. A spus: „Cuvântul lui Dumnezeu este mai
ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, pătrunzând chiar și măduva osului și
încheieturile ș.a.m.d. și un discernător al gândurilor care sunt în inimă.”
Aleluia.
Isus a spus: „Așa cum a fost în zilele lui... Lot, așa va fi la venirea
Fiului omului,” când Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe Sine într-un om, și-a
întors spatele astfel către audiență și a avut spatele Lui întors la o femeie
șii-a spus despre ceea ce gândea ea.Acela este Cuvântul lui Dumnezeu.
Acela este adevărul lui Dumnezeu.
103
Oamenilor, voi vă gândiți din cauză că noi stăm aici puțini, patru
sau cinci sute de oameni, stând în această clădire în această după masă,
suntem prea puțini? Amintiți-vă, Dumnezeu niciodată nuse adunăîn
marimulțimi. „Oriunde doi sau trei sunt adunați în Numele Meu, Eu voi fi în
mijlocul lor.” Aceea nu înseamnă...Voi spuneți: „Păi, ne-am adunat în
Numele lui Isus.” Aceea înseamnă că voi sunteți de fapt în Cristos. Lumea
este moartă pentru voi și voi sunteți morți pentru lume și Cristos este viu în
voi. El este aici fără o umbră de îndoială. Îl văd pe El mișcându-se peste
audiență acum. Amin. El mă oprește. Voi doar credeți.
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Cum este cu tine, doamnă? Eu nu te cunosc, stând acolo. Tu ai
nervozitate, conplicații, necaz cu intestinele. Crezi că Dumnezeu te-a
vindecat? Ridică-țimâna dacă tu o vei accepta; du-te pe drumul tău.
Doamna stând acolo chiar în spatele ei, mda; ulcer. Dacă poți
crede Dumnezeu te va face sănătoasă. Nu te îndoi de asta. Crede-o cu
toată inima ta și Dumnezeu va lua la o parte ulcerul. Crezi asta? Este chiar
pe piciorul tău drept. Crede cu toată inima ta. Dacă este corect asta, ridicăți mâna sus. În ordine. Eu nu cunosc femeia, n-am văzut-o niciodată în
viața mea. Dacă noi suntem străini, flutură-ți mâna astfel. Vedeți?
Ce este asta? Este Cristos, întreaga armură a lui Dumnezeu.
Ascultă. Cuvântul este o sabie și este un singur lucru care poate lupta cu
dușmanul. Aceea este mâna credinței să țină acea sabie.
105
Aici nu cu mult timp în urmă un bărbat a spus că el a visat că
diavolul continua mergând: „Buu, buu.” Și el a sărit înapoi. Și diavolul a
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devenit mai mare și el a devenit mai mic. El știa că trebuia să se lupte cu el
mai devreme sau mai târziu așa că a apucat Cuvântul. Și de fiecare dată
când diavolul spunea „buu”, el spunea drept înapoi „buu” și diavolul
ajungea mai mic. Aceea era ceea ce este. Trebuie mâna credinței să țină
Cuvântul. Aleluia.
106
Cum este cu tine? Ai o rudă, a avut accident cerebral. Corect, nu-i
așa? Da. Tu crezi că se va face bine? Ai credință.
Tu spui: „Tu te uitai la el.” În ordine. Este un bărbat și o femeie
stând în spatele meu. Bărbatul are necazul cu sângele, artrită. Soția lui stă
lângă el. Ea are necaz cu tiroida. Doamnă și domnule Rader, credeți cu
toată inima voastră și Dumnezeu vă va face bine dacă voi vreți să o
credeți. Crezi, domnule? Eu nu-i cunosc. Dacă noi suntem străini unul
altuia, ridicați-vă mâna. Vedeți? Acolo sunteți. Ce este asta? Întreaga
armură a lui Dumnezeu. Aleluia.
„Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc căci El m-a iubit întâi, Și-a cumpărat
salvarea mea...”
107
Aceea v-a oprit, domnule. Nu știați că aveți așa multă credință. Dar
eu stăteam aici și urmăream acea Lumină mișcându-se în jur. M-am
gândit; „Dacă eu îmi întorc spatele, ei vor vedea același Înger care a trăit în
trecut și a venit jos și s-a manifestat pe Sine Însuși și a spus oamenilor ce
gândeau în cort. El sigur știe cine erai tu și cum e cu tine.” Eu provoc pe
oricine de-aici dinăuntru să creadă același lucru. Aleluia. Puterea lui
Dumnezeu, întreaga armură a lui Dumnezeu, întregul Cuvânt a lui
Dumnezeu înfășurat în voi: marele Biruitor.
Oh, El este un mare Biruitor de când a rupt în două vălul. Aceea
este, nu doar o persoană, ci fiecare, oricine vrea, poate veni în spatele
vălului acum. Grăbiți-vă și stați în Gloria Shekinah. Amin. Fiți o preoție
regală. Când ei mergeau în spate acolo, ei puteau gusta, acolo ei aveau
un vas plin de omerul original, plin de... mana care a căzut chiar de la
început, era păstrată acolo doar pentru preoți.
Noi știm aceea. Dar acum vălul a fost rupt. Nu numai preoții, ci fiecare
dintre noi pot fi preoți regali.
108
Intră și gustă din mana originală, felul care a căzut în ziua Cincizecimii,
Mana pentru biserică, Duhul Sfânt, Armura, care ne-a fortificat...Nu cu
educație intelectuală, diplomă de doctor, ci suntem fortificați cu botezul
Duhului Sfânt, să dovedim că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul.
Glorie. Aleluia. El este același, ieri, azi și-n veci. Credeți asta?
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Haideți să-I cântăm Lui: „Îl iubesc, Îl iubesc, căci El m-a iubit întâi.”
Fiecare acum.
Îl iubesc( Îl iubiți? Ridicați-vă mâna.), Îl iubesc
Căci El m-a iubit întâi,
Și-a câștigat salvarea mea sus la Calvar....
Nu sunteți voi bucuroși?Nu sunteți voi bucuroși? Dați-ne „Înainte, soldați
creștini,” frate, într-un marș, patru, patru dacă vreți. În ordine, Oh,vai. Oh.
...mărșăluind ca pentru război,
Cu crucea (Să ne ridicăm în picioare) lui Isus,
Mergând înainte;
Cristos, Stăpânul regal,
Oh, conduce împotriva inamicului;(Ce avem noi? Armura.)
Înainte la luptă,
Vedeți merg steagurile lui!
Înainte, soldați creștini!
Mărșăluind ca la război,
Cu crucea lui Isus
Mergând înainte.
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Voi nu sunteți rușinați de El, nu-i așa? Pavel a spus: „Mie nu-mi
este rușine de Evaghelia lui Isus Cristos. Căci este puterea lui Dumnezeu
pentru salvare.” Să ne ținem de mâini și să spunem „Aleluia” cu adevărat
tare acum. Haideți. Aleluia. Aleluia. Aleluia Laudă Dumnezeului nostru!
Laudă Dumnezeului nostru!
...armata
Mișcă biserica lui Dumnezeu,
Fraților, noi călcăm
Unde sfinții au călcat
Oh, noi nu suntem despărțiți,
noi toțisuntem un Trup,
Una în speranță și în învățătură,
Una în dragoste. (Fiecare acum să cânte asta.)
Înainte, soldați creștini!
Mărșăluind ca la război,
Cu crucea lui Isus

39
Mergând înainte.
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V-arplace să vă alăturați? Singura cale în care vă puteți uni este să
fiți născuți. Acum, mărețul lucru este deschis aici, altarul lui Dumnezeu.
Este loc la izvor. Oriceom de-aici dinăuntru care i-ar place să se alăture
acestor rânduri în această după amiază, care va pune la o parte fiecare
crez care este contrar Bibliei, orice gând care este contrar Bibliei, fiecare
învățătură care este contrară Bibliei și cu credință pășeste sus și spune:„Îl
accept pe Isus Cristos pe baza sângelui Său vărsat și a Cuvântului Său,”
eu vă spun,ceva vi se va întâmpla chiar aici. Și voi veți fi fortificați cu
puterea Duhului Sfânt.
111
Niciun om nu poate să se pretindă pe el însuși un predicator până
el a găsit acele nisipuri sacre. Moise era doar atât de intelectual cât putea
fi. El avea puterea cunoștinței Cuvântului. El își cunoștea poziția lui; el știa
că era un profet, totul. Dar până L-a întâlnit pe Dumnezeu pe acele nisipuri
sacre demult acolo...Niciun intelectual nu putea vreodată să i-o explice. El
era acolo când s-a întâmplat asta.
Niciun bărbat nu are un drept să-L pretindă pe Dumnezeu până
când voi ați venit pe acel teren sacru, pe care niciun uriaș intelectual nu-l
poate vreodată atinge. Tu ai fost acolo când s-a întâmplat. Nu face nicio
diferență ceea ce pot ei explica; tu știi că aceea s-a întâmplat. Oh, glorie.
Vrei să ni te alături în timp ce noi cântăm aceasta încă o dată? Veniți în
jurul altarului. Noi vom fi bucuroși să ne rugăm pentru tine înainte să
începem linia de rugăciune. În ordine, frate, din nou: „Înainte, soldați
creștini.” Veniți acum, alăturați-vă. Ultima chemare. Dacă voi vreți să veniți,
veniți acum.
Înainte, soldați creștini
Mărșăluind...(dacă nu ați fost fortificați de Duhul și Cuvântul...)
...Isus
Mergând înainte;
Cristos, Stăpânul regal,(mărețul biruitor)
Ne conduce împotriva (necredinței) inamicului(raționării)
Înainte în luptă,
Vedeți, merg steagurile lui!
Înainte, soldați creștini!
Mărșăluind ca la război,
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Cu crucea lui Isus
Mergând înainte.
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Câți de-aici dinăuntru sunt deja în acea armată? Deja au fost
umpluți cu Duhul Sfânt? Crezând fiecare Cuvânt a lui Dumnezeu? Știind
că este adevărul?
Tatăl nostru ceresc, eu nu știu când voi mai putea vreodată să fiu
înapoi din nou pe această coastă să văd acești oameni. Eu sper,chiar în
curând din nou. Dar, Tată ceresc, euîți mulțumescpentru această măreață
mărturie, seară după seară, miracol după miracol al Dumnezeului
necunoscut și nevăzut lucrează printre oameni cu lucruri necunoscute
despre care ei nu știu nimic, să-L vadă pe El însuși manifestat și să făcă
cunoscută Ființa Lui aici, dovedind că El nu este mort dar înviat din
mormânt.
Mă rog, Tată ceresc, ca Tu să dai acestor oameni toată puterea
tăriei Duhului Sfânt, ca ei să poată fi martori în susul și în josul acestei
coaste în zilele din urmă. Căci, cu adevărat, Doamne, orice om care este
în stare mentală corectă știe că noi suntem la timpul sfârșitului. Fiecare
cititor al Bibliei știe asta. Lumea știe asta. Oamenii de știință spun că mai
sunt trei minute înainte de miezul nopții; ceasul al doisprezecelea este aici.
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Și Tu ai promis ceea ce se va întâmpla în această zi. Noi citim în
cartea Revelației la această epocă a bisericii Laodiceea, că uriași
intelectualiau intrat și L-au împins pe Cristos afară din Biserica Lui și El
stătea bătând la ușa propriei Lui case încercând să intre înapoi,înăuntru.
O, Dumnezeule, nicio altă... epocă n-a fost în felul acela. Dar este în
această epocă, această epocă intelectuală.
Dar Tu ai soldații tăi echipați, Doamne. Pavăza, scutul, coiful,
Cuvântul și noi stăm în această după amiază ca un grup în minoritate. Dar
o, Dumnezeule,șlefuiește-ne; fă-ne: rade-ne; ia necredința și lucrurile lumii
departe de la noi până când Cristos vine, El va potriviexact în Biserica Lui
perfect, în programul lor, pentru că va fi programul Duhului Sfânt: condusă
și mișcată și faptele Duhului Sfânt când El vine. Acordă aceasta, Tată. În
Numele lui Isus Cristos eu mă rog. Amin.
114
Puteți să vă așezați doar un moment. Eu voi întreba pe fiecare
acum care are cartonașe de rugăciune...Când de obicei un evanghelist
vine într-un oraș, ei află...Se spune:„Păi, doar un predicator...Așteptați
până fratele Branham, fratele Roberts, cineva.” Nu trebuie aceea. Trebuie
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și acești bărbați. Eu le voi cere lor să mă ajute să mă rog pentru bolnavi în
această după amiază. Voi veți vedea ceva să se întâmple, de asemenea.
În ordine.
„În ordine. Câți au cartonașe de rugăciune? Ridicați-vă mâna. În
ordine, eu vreau să vă aliniați drept jos în acest fel, drept jos pe culoar aici
și veniți cam pe aici, fiecare cu cartonașele de rugăciune.
(Fratele Branham vorbește cu cineva-Ed.) Fă-o după... ce începem.
Nu, eu îi voi lua chiar acum pe ceicu cartonașele mai întâi.
Acum, aliniați-vă chiar aici. Vreau ca frații mei să vină aici cu mine. Doar
voi toți vă veți ruga pentru...?...
115
Bibila a spus...Isus a spus...și cerurile și pământul vor trece,dar
Cuvântul lui nu poateda greș. Acum, ascultați cu atenție, prieteni. Dacă voi
nu credeți aceasta, voi doar pășiți în acea linie fără efect. Vreau să vă
întreb. În multe, multe lucruri pe care Duhul Sfânt le-a numitîn biserică în
această săptămână, a greșit El în careva din ele? L-a văzut vreodată
cineva greșit în alte adunări? Au fost ele întotdeauna adevărate? Dacă au
fost, ridicați-vă mâna. Întotdeauna adevărate. Vedeți? În regulă. Apoi
același Duh Sfânt este chiar aici.
„Acea femeie mică stând aici cu puțin timp în urmă, aici jos undeva,
a avut destulă credință pentru ea și soțul ei. Eu nu-mi amintesc; îmi pare
oarecum ca un vis. În regulă. Dacă voi aveți credință pentru unii dintre ai
voștri iubiți, rugați-vă pentru ei în timp ce sunteți în această linie.
Acum, noi ne vom ruga pentru aceștia mai întâi. Noi am promis
aceea. Și acum, așa cum voi treceți prin această linie,aici sunt acești
bărbați aici cu aceeași autoritate cum are oricine altcineva să se roage
pentru bolnavi.
116
Acum, ascultați. Eu vreau ca voi toți să citeze această Scriptură cu
mine. Isus a spus aceasta în ultima însărcinare pe care El i-a dat-o bisericii
Lui, după ce El a apărut celor unsprezece și i-a mustrat din cauza
împietririi inimii lor și a necredinței lor pentru că nu i-au crezut pe cei ce Lau văzut după învierea Lui.
El le-a spus lor: „Mergeți în toată lumea...(Acum, amintiți-vă, El a
fost luat sus acum.) Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice
făptură. Cel ce crede și este botezat va fi salvat; cel ce nu crede, va fi
condamnat.” Aceea este atât de mulți câți o vor citi. „Și” este o conjuncție
care leagă propozițiile împreună. „Aceste semne vor urma pe cei ce
cred...”
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Voi ați fost învățați să strângeți mâinile, să puneți numele lor în
carte. Isus a spus diferit. El a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce
cred. În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; dacă vor lua
șerpi sau vor bea lucruri de moarte nu îi va vătăma și dacă ei își pun
mâinile lor peste bolnavi ei se vor vindeca.”
Aceea este ultima însărcinare pe care a dat-o Isus. Și aici este
întrebarea pe care El o pune: „Voi găsi eu credință când revin?” Acum, El
n-a spus niciodată: „Voi găsi Eu neprihănire? Voi găsi o biserică? Voi găsi
Eu oameni?” El a spus: „Voi găsi Eu credință?” Aceea este întrebarea.
117
Acum, către voi care veniți în această linie de rugăciune, acești
bătrâni și oameni stând aici, creștini care sunt umpluți cu Duhul Sfânt,
merg împreună cu mine, vor pune mâinile peste fiecare persoană care
trece pe-aici. Și voi știți că voi veți fi vindecați. Mergeți direct de-aici și
spuneți: „Este în regulă. Eu voi fi bine. Aceea o stabilește.”
Acum când această linie se termină, noi vom chema porțiune după
porțiune până când fiecare va avea rugăciune pe ceea ce vrea să ne
rugăm. Am promis asta.
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Câți de-acolo de afară se vor ruga pentru această linie de
rugăciune? Ridicați-vă mâinile. În ordine. Frate, de la orgă, dă-ne cântarea
„Crede numai” acum și să ne rugăm acum. Fiecare frate și soră, ridicați-vă
în picioare chiar acolo unde sunteți. Nu lăsați nicio persoană să treacă fără
punerea mâinilor peste ei.
Aduceți pe cineva aici, acum, care poate ajuta oamenii pe
platformă, cineva care îi poate ajuta (să coboare) de pe platformă. Vino
aici, frate Fred, dacă vrei. Fratele Fred Sothmann de-acolo, unul din
administratorii mei, vino aici și ajută oamenii (să coboare) de pe plaformă
așa cum ei vin. Stai chiar acolo. Și cineva să vină jos acolo să-i ajute acolo
jos. Sau au ei—ei au? Da, ei au un ușier acolo jos. Bine, În ordine, să ne
plecăm capetele acum.
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Tatăl nostru ceresc, noi suntem aici să Te ajutăm. Și noi ne dăm
seama așa cum îi slujim pe copiii Tăi, Tu ai spus: „După cum ați făcut celor
mai neînsemnați din aceștia care cred în mine, Mie mi-ați făcut.” Acum aici
sunt mame, tați, scumpi, copii, stând în această linie aici, bebeluși mici. Și
noi ne rugăm, Tată ceresc, în felul nostru umil cu tot ceea ce știm să facem
pentru oameni, este să predicăm Cuvântul, să-l explicămlor. Apoi noi Te
vedem că vii jos și discerni gândurile oamenilor, dovedind că Tu ești aici.
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Aceea Te face pe Tine mărețul Stâlp de Foc, mărețul Cristos al lui
Dumnezeu, același ieri, azi și-n veci.
Apoi acești oameni unși cu Duhul Tău stau aici să-și pună mâinile
peste bolnavi. Dumnezeule...Mă rog ca să nu fie niciun necredincios
printre ei și fiecare să poată merge de aici fericit, bucurându-se și văzând
boala și suferința din trupurile lor că pleacă. Acordă aceasta, Tată. Noi ți-i
încredințăm Ție, în Numele lui Isus. Amin.
120
Acum, eu vreau un conducător de cântări care poate conduce
cântările. Vino aici, Roy.Eu vreau pe fiecare cu capetele voastre plecate
acum, în rugăciune și cântând în inima voastră: „Crede numai. Toate
lucrurile sunt posibile,” în timp ce fratele Borders conduce cântarea.
Fiecare să înceapă să se roage acum așa cum noi ne rugăm.
Crede numai( fiecare cântând acum),
Crede numai,
[Fratele Branham se roagă pentru oameni. Pată albă pe bandă-Ed.]
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Ne-am rugat pentru fiecare acum? Nu este El minunat? Am
observat venind prin linii...Acum, doar amintiți-vă, sunt oameni aici care ar
putea mărturisi că au fost în alte adunări și doar au trecut printr-o linie, s-a
făcut rugăciune pentru ei. Și noi am putea strânge într-un morman acest
lucru aici plin cu scrisori de mărturie, declarații semnate de către doctori:
cancer, accidente cerebrale, poliomelită, toate vindecate. Vedeți, voi doar
trebuie să vă ancorați și să apucați aceea. N-o lăsați; doar stați exact
acolo. Acum, amintiți-vă, voi veți începe să observați după un timp...
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Doar recent noi am avut o adunare și era o doamnă care a venit
prin linie și ea era...El i-a spus care era necazul ei. Ea avea un necaz cu
stomacul, un ulcer peptic în stomacul ei. Și i-a spus ei: „AȘA VORBEȘTE
DOMNUL, tu ești vindecată.” Și i-a spus asta, i-a spus să meargă acasă și
să mănânce.
Și apoi,o altă doamnă a venit și ea avea o umflătură pe partea
gâtului aici (oh, eu cred de un inch lungime sau ceva) și i-a spus ei același
lucru: ea se va face bine. Și astfel, ele erau vecine.
Și doamna cu ulcer peptic a plecat. Ea a încercat să mănânce și ea
doar nu putea să mănânce. Și ea a încercat să ia ceva mâncare și doar o
voma. Și în final, aceea a continuat pentru circa două sau trei săptămâni și
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ea doar...Arăta ca și cum asta urma să eșueze. Și apoi noi, într-o altă parte
a țării cam cu trei, patru săptămâni mai târziu...
123
Și într-o dimineață, copiii ei mergeau la școală și ea s-a sculat. Și
de fiecare dată când ea lua ceva ea doar...ardea și durea și voma. Și în
sfârșit, soțul ei a spus: „Scumpo, eu... eu cred că tu aduci reproș asupra
cauzei lui Cristos.”
Acum, tu nu poți face aceea când tu mărturisești. „Mărturisești”
înseamnă...„spui același lucru.” Mărturisire...Când tu mergi la un avocat să- faci o mărturisire, tu spui același lucru. Și tu spui: „Prin rănile Lui eu sunt
vindecat.” Aceea este ceea ce a spus El. Și tu mărturisești că El a făcut
aceea. Și ea continua.
124
Astfel, într-o dimineață ea stătea acolo spălând vasele, plângând.
Și ea...Dintr-o dată ea a simțit un mic simțământ ciudat, a spus ea, că a
venit peste ea și stomacul ei a început să se simtă bine. Păi, ea niciodată
nu a observat-o. Ea doar continua cu spălatul vaselor. Ea a devenit cu
adevărat flămândă(femeia ar putea sta aici, acum, din tot ce știu). Și ea a
spus că copiii au lăsat ceva ovăz în farfuriile lor, voi știți fulgi de ovăz, voi
știți, gătit. Și acela, de obicei, doar o ardea pe ea cu ulcer peptic. Deci, ea
a luat o lingură plină sau două și n-a deranjat-o.
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Și apoi, după un timp ea a mâncat o felie de pâine prăjită. Aceea na deranjat-o. Astfel, apoi, ea doar și-a prăjit două ouă și a luat o ceașcă de
cafea și doar a avut un jubileu gastronomic veritabil. Ea doar a mâncat
înainte, n-a deranjat-o. Și ea a așteptat cam două sau trei ore, nimic nu
durea–niciodurere.Ea a alergat jos la vecina ei să-i spună vecinei ei și
vecina ei striga. Ea s-a gândit că s-a întâmplat ceva. Și iată că ea scutura
cearceafurile în pat. Ea tocmai se trezise. Umflătura ei dispăruse. Ei nu o
puteau găsi. Ea scutura cearceafurile, încercând s-o găsească. Și ele
amândouă au venit la adunare să-și dea mărturia în fața a cinci mii de
oameni. Ce s-a întâmplat? Îngerul Domnului...Vedeți?
Acum, amintiți-vă, Daniel s-a rugat și aceea a fost cu douăzeci și
unu de zile înainte că Îngerul să poată ajunge la el. Câți știu aceea? Și
când Îngerul Domnului a pronunțat acea binecuvântare, ce era dacă ea ar
fi renunțat? Satan ar fi intrat direct înăuntru. Dar ea doar a ținut-o în
continuare.
Și El a trecut prin vecinătate în acea dimineață. El cunoaște unde
locuiți voi, totul despre voi. El vă cunoaște aici. El știe undesunteți voi.
Când El vă dă binecuvântarea, El o va confirma, dacă voi doar stați cu ea.
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El a trecut prin vecinătate El le-a vindecat pe cele două femei, continuând
altundeva. El este Dumnezeu. Nu este El minunat, atât de minunat?
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Acum, eu cred ca să...Cred că ar fi frumos dacă noi am... că eu
puteam să vă pun o întrebare. Eu m-am rugat pentru voi. În curând eu voi
fi pe câmpurile de misiune acolo în Africa și India, unde doctori vrăjitori și
draci și totul...Vă veți ruga pentru mine? Veți fi voi în rugăciune pentru
mine?
Mulțumesc, până ne vom întâlni.
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim...
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Vă veți ruga acum pentru mine? Veți face voi aceea? Acum,
haidețitoți să ne închidem doar ochii noștri, să ne ridicăm mâinile și s-o
cântăm. Organistule, dă-ne un ton. Eu am început puțin jos. Dă-ne tonul:
„Până ne întâlnim”. Și acum, până ne întâlnim...Și dacă noi nu ne întâlnim
până când eu trec râul, amintiți-vă, eu v-am spus adevărul. Eu voi fi acolo
cu aceeași mărturie. Eu am încredere că dacă eu nu vămai văd niciodată
din nou pe această parte a țării, eu vă voi vedea chiar acolo. Dar sperând
că eu vă voi vedea din nou aici, până ne-ntâlnim, Dumnezeu să fie cu voi.
În ordine, toți împreună acum.
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!

