INSPIRAȚIE
28 IANUARIE 1956
OWENSBORO, KETUCKY, U.S.A.

1

Îți mulțumesc, frate. Bună seara, prieteni. Vă puteți așeza. Foarte
fericit să fiu înapoi din nou în seara asta, în Owensboro s-o salut pe
sora...fratele și sora Rodgers și prietenii de-aici din Owensboro. Și noi
suntem... poate ne-am gândit de multe ori la voi toți de-aici și eu... Cum
Domnul Isus v-a binecuvântat. Și ultima oară când eu am fost aici nu cred
că voi aveați clădirea terminată aici și noi doar am fost... Are parchet din
lemn masiv în ea acum și doar făcută bine. Asta-i foarte bine.
2
Și noi suntem fericiți să fim aici în seara aceasta deși este vreme
rea.
Și satan a spus ziua trecută, mie mi-a spus sau ieri a spus: „Știi,
este prea înzăpezit să mergi acolo. Tu nu vei reuși să faci aceea.”
Am spus: „O, ba da. Ba da, domnule.” Domnul ne-a dat această
promisiune: „Cereți Tatălui orice în numele Meu,Eu o voi face.” Da. Aceea
este promisiunea noastră. Nu este credința noastră în rugăciunea noastră
atunci. Este doar credința noastră în a face ceea ce El a spus că face.
„Cereți Tatălui în Numele Meu, eu voi---voi o veți avea; ea vă va fi dată.”
Orice voi cereți Tatălui în Numele Meu, voi veți avea.” Nu este aceea o
promisiune minunată? Doar ne face să ne simțim minunat să ne gândim la
aceea, că bunul nostru Tată ceresc, în bunătatea Lui ne-a dat acest
privilegiu să avem ceea ce am vrea sau am dori, atâta timp cât aceea este
în voia Lui, desigur. Și noi știm când este voia Lui, dacă este conform
Cuvântului Său. Atunci noi știm că este voia Lui.
3
Eu doar stăteam în mașină cu câteva minute în urmă cu un slujitor
metodist care a venit cu mine, un foarte bun frate preaiubit și soția și
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familia. Și noi vorbeam despre aceea tocmai înainte de a intra în clădire.
Și el spunea că...Eu am spus, primul lucru, care eu întotdeauna încerc să
aflu, frate Collins, era---era dacă aceea era voia lui Dumnezeu sau nu, ca
să fac un anumit lucru și apoi testez motivul meude a face aceea. Dacă eu
nu am niciun egoismdeloc și eu știu că este voia lui Dumnezeu și o fac
pentru acel scop, pentru că este voia Lui, El atunci nu vă va dezamăgi.
Dar dacă este voia Lui și tu ai un motiv egoist în aceea, este doar la fel cu
a nu fi în voia Lui, pentru că aceea nu va lucra. Dar când toate liniile sunt
clare(vedeți?) și ele sună clar, ele sunt...toate lucrurile sunt posibile atunci
pentru acei care cred.
4
A curs multă apă pe râu aici de când eu v-am văzut ultima dată. Eu
cred că a fost cam acum doi ani sau un an? Cam doi ani. Am fost în India,
Elveția și Germania și în multe locuri, văzând---pe scumpul nostru iubitor
Tată ceresc aducând păcătoșii pierduți la coasta Sa sângerândă și de
asemenea, văzându-L că vindecă oamenii și înfăptuiește miracole care,
desigur, este o călăuzire către aceea, convertirea. Și apoi după
întoarcerea acasă eu m-am odihnit un pic și...
5
Serviciul meu următor de vindecare, din câte știu eu, va fi în
Vechiul Mexic de-acum în câteva săptămâni acolo unde ei au acea arenă
în orașul Mexic unde ei au coride(lupte de tauri). Noi stăm acolo din 18 până
în 25. Și astfel noi doar într-un fel pribegim prin țară vizitând frații. Și
păstorul vostru de-aici a spus: „De ce nu vii și să ai o adunare sau două
pentru noi?” Și eu doar m-am întors, fratele Vibbert, vărul meu de dincolo
de râu și eu i-am spus: „Nu, frate Vibbert, nu pot veni.” Și cam după două
zile după aceea am spus: „Da, frate Rodgers, eu voi veni pentru că eu...”
El nu m-a lăsat să spun nu, astfel---fratele Rodgers și apoi fratele Vibbert
au venit în seara aceasta și au spus: „Frate Branham, ce zici de asta?”
Astfel eu am spus: „Doar un pic mai târziu, frate Vibbert, noi te vom
contacta.”
6
Câți îl cunosc pe fratele Vibbert? Păi, minunat, asta-i bine. N-am
știut niciodată nici măcar că el era propriul meu verișorpână aici, nu
demult. El este copilul surorii tatălui meu. Așa că eu---eu n-am știut asta.
Știam doar că numele lui era Vibbert și el era un predicator acolo jos,
dar...Păi, el a spus: „Nu mă cunoști, Billy?” El a spus: „Tu știi, tatăl tău---al
tău și mama mea sunt frate și soră.”
Acela este un Branham pentru voi. Vedeți? Și astfel ea s-a măritat
cu un Vibbert și aceea este cum a fost asta---asta, că el fiind un Vibbert și
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eu un Branham. Asfel noi eram...Și el totuși este un băiat bun, foarte bun
și un prieten apropiat de-al fratelui---fratelui Rodgers de-aici.
Și vorbind cu el din camera mea în seara asta, el a spus: „Adă-l pe
fratele Vibbert sus și să cânte.” Astfel eu doar am spus: „Tu ai putea tot
așa de bine să-ți îmbraci paltonul, frate Vibbert.” Și el a spus: „Frate
Branham, eu am o adunare de rugăciune a unui om. Trebuie să particip.”
Și el a cerut să fie scuzat pentru asta. Că el trebuia să meargă înapoi la
adunarea de rugăciune în seara asta. Și el a fost foarte fericit să știe cum
fratele Rodgers mergea mai departe pentru Domnul. Ascultă, este un
baptister chiar acolo, nu-i așa frate? [Fratele spune: „Da, domnule.”]
7
Aici, cu câtva timp în urmă, un slujitor metodist, stând, privindu-mă
râzând, acum...Eram într-o biserică metodistă și astfel, insul, un pastor
metodist acolo în Hyde Park, sau---sau, eu îi pronunț numele: Park
Methodist Church din Jeffersonville. Eu eram acolo să-l vizitez, trebuia să
predic pentru el într-o seară. El a spus: „Știi, eu eram la Tabernacolul lui
Billy.” Și a spus: „Eu am luat niște oameni care au vrut să fie scufundați.”
Și a spus: „Noi ne-am dus în acela...” A spus: „Cumîl numiți ?”
Am spus: „Acela este un cuvânt prea mare pentru un metodist să
spună: un baptister.” El avea un bazin de apă foarte mic cam de mărimea
aceasta, așezat acolo, voi știți, dăcă eu eram însetat, aproape că-l secam,
stând acolo pentru un baptist...Am spus că baptisterul este un cuvânt prea
mare pentru un metodist să-l spună. El doar a râs, a spus: „Eu cred că se
cuvine să avem unul din ele aici înăuntru.”
Am spus: „Acum, tu ajungi corect.” Deci pare ca și cum tu deja ai
avut dreptate, frate Rodgers. Aceea este foarte bine.
8
Vă spun, părtășia pe care o avem, fratele, Biserica Metodistă de
pe strada Main jos în New Albany și astfel...El și eu am fost crescuți aici în
Kentucky doar dincolo de vale, unul de celălalt. Și el...Când eu păstoream
biserica, păi, sus la Jeffersonville și eu aveam pe cineva carevenea și era
un convertit, i-aș fi spus...El mi-a spus: „Acum, frate Branham, eu vreau ca
tu să mă stropești, căci îți spun de ce,” a spus el, „toate rudele mele au
fost metodiste” și a spus: „eu vreau să fiu stropit.”
I-am răspuns: „Acum, frate, tu nu mă vei face niciodată un bun
membrumetodist.” Vedeți? Am spus: „Dar eu am fratele în vârstă, Lum,
aici, este unul din cei mai buni oameni pe care tu i-ai întâlnit vreodată.” Și
am spus: „Eu doar te voi duce jos la el și---și el te poate stropi.” Și am
spus: „El este un om bun.” Am spus: „Este îngrozitor de uscat acolo jos,
dar o biserică bună.”
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Așadar când el aveaun convertit, el spunea: „Ei bine, frate Lum,
vreau să mă botezi din cauză că rudele mele erau baptiste.” El îi
răspundea: „Știi,” a spus,” tu niciodată nu mă vei face un membru bun.”
Dar a spus: „Fratele meu Billy de-acolo de sus din Jeffersonville,” a spus-a spus, „tu mai bine ai merge sus la el.” A spus: „Eu îți voi spune,” a spus,
„el este un câine de apă.” A spus: „El te va îneca,” a spus, „te va ține
dedesubtpână când ultima bulă de aer iese în sus.”
Astfel acela este---acela este felul în care ne înțelegeam noi. Și
dacă---dacă toate bisericile ar putea să se înțeleagă în felul acela, n-ar fi
asta....? Noi am începe mileniul chiar pe la acest timp, nu-i așa? Când
fiecare poate avea părtășie unul cu celălalt, în timp ce Sângele lui Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu ne curățește de toată nelegiuirea. Nu este
aceea minunat? Și aceea este felul în care asta va fi.
9
Este foarte rău să gândim, călătorind în jurul lumii și văzând
condițiile lucrurilor...Și mâine poate, după amiază și adunarea de seară,
eu aș vrea să vorbesc despre „Semnele Timpului,” cu voia Domnului. Și
eu mă-ncred că Dumnezeu ne va ajuta să fim în stare să vă descoperim
îndeaproape ca voi să...noi...încât voi veți fi siguri că vedeți că noi trăim în
umbrele venirii Domnului Isus. Și toate lucrurile pe care El le-a prezis în
biblie sunt chiar acum împlinite și în orice vreme Domnul Isus ar putea
veni fără să încalce o singură scriptură ci doar s-o împlinească. Eu cred
că este într-un...chiar mai târziu decât noi ne gândim.
10
Aici, nu demult, în Suedia, am fost acolo imediat după război---Sau
vă cer scuze, era în Finlanda. Și ei au avut un timp îngrozitor acolo, nemții
și rușii și două războaie chiar laolaltă și cum au avut ei un timp îngrozitor
acolo și ei...Și câmpiile au fost folosite ca terenuri de luptă și ei n-au avut
nicio șansă să-și culeagă recoltele. Ascultați, ei aproape că trăiescdingrâu
și orz și o scoteau la capăt toamna târziu și ei erau...Femeile erau acolo
afară. Ei puteau...nu aveau tractoare; erau foarte săraci. Și bărbații și
femeile se înhămau ei înșiși și trăgeau grapele, ca ceva cârlig de grapă
mic, ceva care părea ca un mic disc, roți mici se învârteau, doar suficient
să grăpeze câmpul. Ei n-au avut timp să-l are pentru că venea zăpada și
atunci nu mai era....nu mai vedeau pământul până în primăvară.
11
Și ei doar scurmau pământul oricum, scurmau, grăbindu-se. Când
timpul nopții venea, nu, nu se opreau. Arau toată noaptea. Chiar și copiii
mici, ca acești băiețași care stau aici în față, alergau pe-acolo în fața
mamelor lor purtând o lanternă; poate o fetiță la celălalt capăt de rând
acolo afară undeva supraveghea un bebeluș. Și mama ei într-un ham
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trăgând grapele, scurmând pământul, baiețașul alergând în față ducând o
lanternă pe timp de noapte: zi și noapte, scurmând pământul doar
îndeajuns să pună sămânța în el. Căci dacă ei nu puneau sămânța înainte
să cadă zăpada, nu ar fi fost nicio recoltă în anul următor și ei urmau să
înfometeze---urmafoamete. Ei ar fi murit.
Și am privit la aceea și m-am întrebat și am privit, m-am gândit: „O,
Dumnezeule, ce descoperire se cuvine să fie pentru biserica Domnului
Isus Cristos.” Noi trebuie să scurmăm pământul pretutindeni. Poate noi nu
avem vreme pentru timpul deplin de treziri în jurul țării. Scurmați pământul
undeva și puneți Cuvântul în el, pentru că vine noaptea și niciun om nu
poate lucra. Dacă noi nu punem sămânța în el acum, nu va fi nicio recoltă
pentru mâine. Cu acest gând atunci, să ne plecăm capetele noastre și să
ne rugăm.
12
Bunul nostru Tată ceresc, noi suntem recunoscători pentru acest
privilegiu glorios pe care-l avem în seara aceasta să ne adunăm iarăși, o
altă seară de această parte, când timpul se va contopi cu eternitatea.
Noi Îți mulțumim pentru oportunitatea pe care o avem de-a predica
evanghelia într-o națiune liberă unde ușile sunt încă deschise și pentru un
poporcare iubește să asculte evanghelia destul de mult ca să iasă afară
într-o seară rea, ploioasă, cu zăpadă. Lunecuș pe drumuri și așa mai
departe, dar ei vin să asculte evanghelia, care niciodată nu și-a pierdut
puterea și niciodată nu și-o va pierde. Cea mai mare atracție pe care
lumea a avut-o vreodată, când Cristos a fost înălțat pentru o lume
căzută...Noi Îți mulțumim pentru aceste lucruri, Tată.
13
Noi ne rugăm în seara aceasta ca a noastră...noi ne adunăm
împreună aici în această biserică, ca Tu să binecuvântezi fiecare suflet
care este în Prezența Divină; noi nu știm pentru ce au venit ei, Doamne.
Mulți din ei poate cu poveri pe inima lor, poate mulți păcătoși și în afara
voii lui Dumnezeu, poate mulți bolnavi și au nevoie de vindecarea Ta.
Mulți sunt în necaz, necaz în familie soții, soți, copilași. Dumnezeule,orice
este, noi am venit să vorbim despre Tine și ne rugăm ca Tu să rezolvi tot
ce avem noi nevoie în seara aceasta, ca atunci când aceste uși se vor
deschide la terminarea serviciului și oamenii vor ieși afară să meargă la
locurilelor diferite, fie ca ei să spună ca acei care veneau din Emaus: „Nu
ne ardeau inimileîn noi?” Acordă asta, Doamne. Vorbește în seara
aceasta.
Binecuvântează păstorul de-aici, preaiubitul nostru frate, slujitorul
Tău, fratele Rodgers, diaconii, lucrătorii, laicii și fiecare persoană care ne
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vizitează de la alte biserici. Ne rugăm această binecuvântare în Numele
lui Isus, Fiul Tău. Amin.
14
În seara aceasta, noi vom...Pentru citirea noastră din scriptură,
vom întoarce în vechiul testament și vom citi doar un verset din scriptură
pentru un fel de text, dacă am vrea să-l numim astfel.
Venind seara trecută asta era...Asta era...Vinerea este întotdeauna
ziua slujitorilor la casa parohială acolo, când noi putem avea slujitorii să
vină și o! Era așa de aglomerat ieri știind că acea mare viziune care
tocmai s-a împlinit și noi ne pregăteam să intrăm în cel mai măreț lucru pe
care eu l-am cunoscut vreodată în viața mea. Și unii din ei au stat până
aproape la unu în această dimineață și atunci eu a trebuit să mă scol
devreme. Și venind aici apoi astăzi, păi, am intrat în încăpere și abia am
închis ușa când cineva a bătut la ușă și acela era fratele Vibbert. Și la
timpul când el a plecat a trebuit să ne grăbim să luăm un sandvici și atunci
eu am spus:
„Frate Wood, du-te sus și spune-mi când este timpul să mă întorc.”
Mi-am dat jos paltonul, nici nu-mi schimbasem încă hainele, mi-am dat jos
paltonul și m-am așezat, am deschis paginile bibliei și cineva a bătut la
ușă. Și era fratele Wood, a spus că era timpul sămerg la biserică. Așadar,
iată-mă. Deci rugați-vă pentru mine în seara aceasta așa cum vă vorbesc.
15
2 Împărați al 4-lea capitol și al 30-lea verset, vom citi doar
pentru un text mic și poate Dumnezeu ne va decoperi un context pentru
noi așa cum studiem Cuvântul Său.
Și mama copilului a spus---a spus:„Așa cum Domnul
trăiește șisufletul tău trăiește, eunute voi lăsa.”
(Gândiți-vă la asta!) Și el s-a ridicat și a urmat-o.
Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la această
citire.Gândurile noastre sunt duse în trecut când citim din vechiul
testament, pentru că vechiul testament întotdeauna a fost una din cărțile
mele preferate din care să vorbesc, căci este un model al noului
testament. Și dacă poți aduce vechiul și noul împreună tu...Chiar și copiii
pot avea o---oînțelegere despre ceea ce este voia lui Dumnezeu și cum că
Dumnezeu lucrează.
16
Și acum, așa cum noi ne gândim în seara aceasta, acesta
eraprofetul Elisei. Acum câteva seri eu doar vorbeam despre asta și mi-a
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venit în minte când am intrat în câteva...doar cu puțin timp în urmă. Am
întrebat-o pe fetița mea, micuța Rebeca, în vârstă de opt ani; am spus:
„Scumpo, care era diferența între Ilie și Elisei?”
Și ea a spus: „Păi, tati, Ilie era cel mai în vârstă.”
Am spus: „Aceea este corect.” Și am spus: „Dacă i-ai vedea
umblând pe drum, care ar fi diferența dacă tu te-ai uita la ei, în afară de
vârsta lor?”
Și ea a spus: „Păi, eu știu că profetul tânăr era chel, pe care
copiii...Ela blestemat copiii pentru că l-au numit chelule. Și profetul
bătrân,” a spus, „el ar fi fost mai bătrân.”
Am spus: „Acum, este încă ceva diferit referitor la Ilie.” Și astfel el
era un om păros. Și el avea cam pe la șalele lui o---o bucată de piele
înfășurată în jurul lui. Biblia a spus că el era un om păros și---piele în jurul
coapselor sale. Și Duhul care a fost peste Ilie a venit la Elisei într-o porție
dublă și apoi a venit din nou de la acei mari bărbați lucrători de miracole,
când a lucrat pentru prima dată în miracole și semne, au lucrat a doua
oară în porție dublă de miracole și semne și apoi a venit peste un alt om și
el n-a făcut deloc niciun miracol.
17
Mă-ntreb dacă voi, băiețașilor sau unii din voi ar putea să-mi spună
cine a fost al treilea om care a avut acel Duh? Ați putea voi face asta?
Hm? Un student de-acolo poate ridica mâna și să-mi spună cine a fost al
treilea om care a avut acel Duh? Hm? Ioan Botezătorul. El a venit din
pustie. Isus a spus: „Acesta este Ilie despre care s-a spus că vine să
restaureze toate lucrurile.” Și asta l-a făcut pe Ilie---l-a făcut pe Ioan să se
îmbrace întocmai ca Ilie, poate a acționat ca el, dar Ioan n-a făcut niciun
miracol. Și același Duh este prezis să vină pe pământ astăzi din nou, a
doua oară. Și eu cred că acela este pe pământ astăzi. Și predică un mesaj
măreț de pocăință printr-un om puternic al lui Dumnezeu care nu face
niciun miracol, nu vorbește despre miracole, dar mătură lumea cu un
mesaj de pocăință. Și după Ioan a venit Isus, nepredicând prea mult, nu
prea mult un predicator, dar înfăptuind semne și minuni ca o adeverire că
slujba lui Ioan era la timp și adeverită.
Astfel noi suntem mulțumitori Domnului să trăim să vedem ziua în
care istoria se repetă din nou. Și noi trăim în acea zi.
18
Ilie, eu întotdeauna m-am gândit la el ca un bărbat mare, înalt,
poate slab și noi vedem că era un bărbat neînfricat când Duhul lui
Dumnezeu era peste el. El nu s-a îngrijorat despre ceea ce oricine gândea
despre el sau ceea ce lumea avea de spus atâta timp cât Duhul lui
Dumnezeu era peste el.
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Și voi știți, eu---eu cred oarecum că aceea este tocmai ca
atitudinea bisericii acum sau la orice timp sau oricare. Boala, nimic nu te
deranjează atâta timp cât Duhul lui Dumnezeu este aproape și tu o știi.
Lăsați o persoană să fie astfel, vreodată așa de bolnavă și lăsați Duhul
Sfânt că vină în încăpere și să ungă acea persoană, voi veți vedea o
persoană schimbată în câteva momente.
19
M-am dus la un copil pe moarte acum câteva seri, zăcând în spital,
copil prematur, a trebuit să fie o cezariană, copilul a fost mort de patru,
cinci zile, cu uremie otrăvitoare. Oh, o astfel de situație, era dificil de dat o
transfuzie de sânge, inima a fost mărită de atâtea ori: doctorul a spus că
ea nu poate trăi mai mult de două ore și ea era decăzută. Dar în timp ce
am vorbit cu ea și am spus: „Soră dragă, tu ai fost botezată șicrescută din
leagăn în tabernacol...”
A spus: „Frate Branham,eu am rătăcit departe.” Ea a spus: „Dar, o,
eu m-am căsătorit. M-am căsătorit cu un băiat păcătos.” A spus: „Eu doar
n-am putut trăi asta.” Ea a spus: „Vara trecută aproapeeram să mă
înecam strigat după milă.” Și a spus: „Apoi Dumnezeu m-a avertizat să mă
întorc înapoi, că timpul meu era la îndemână.” A spus: „Eu---eu n-am
venit.”
Și a spus: „Acum, iată asta este din nou și eu știam că tu erai în
oraș și am trimis după tine, frate Branham,” luptându-se să respire sub
cortul de oxigen. Și apoi am îngenuncheat; eu am zis: „Soră, Isus este tot
așa de doritor să te aducă înapoi astăzi cum era în ziua în care El te-a
acceptat la altar, mult mai doritor pentru că tu încă ești copilul Său, doar
căești în afara voii Lui.” Acolo cu eforturi ea și-a întors fața ei către
Dumnezeu, lacrimile curgând în jos pe obrajii ei tineri, lăsând un bebeluș
de optsprezece luni și unul mort în ea și s-a rugat rugăciunea de
credință...Și în mai puțin de cinci minute femeia stătea sub cortul de
oxigen spunând:„Frate Branham, ceva s-a întâmplat în sufletul meu. Eu
sunt în regulă cu Dumnezeu iarăși.”
Și când doctorul s-a uitat la asta, a spus: „Priviți, ceva s-a
întâmplat.” A spus: „Cred că dimineață noi doar vom lua copilașul prin
operație.”
Vedeți ce diferență este când ungerea lui Dumnezeu coboară?
Înseamnă diferit. Unde ea era odată speriată gândindu-se:„Oh, este
doar...Asta este, asta este,”dar când Dumnezeu a vorbit, atunci totul a fost
eliberat.

9
20

Și Ilie, bărbat neînfricat...Și Ilie a făcut, cred că au fost patru
miracole remarcabile în zilele slujbei sale. Și Elisei a făcut opt miracole
remarcabile, pentru că el a avut o porție dublă din Duhul. Ați privit voi
vreodată la acei profeți și să vedeți ce frumos model al lui Cristos și al
bisericii este tipizat acolo?
Când Ilie știa că el va pleca, Dumnezeu urma să-l ducă departe, el
s-a dus și l-a aflat pe Elisei arând în câmp, pentru că Duhul lui Dumnezeu
i-a spus să meargă la Elisei. Și când el l-a văzut pe Elisei, el doar a
alergat la elși și-a aruncat roba peste el; un semn. Și atunci, când el a
făcut asta, Eliseia spus: „Lasă-mă întâi să merg să-i sărut pe tatăl meu și
pe mama mea de bun rămas.”
Ați observat voi lucrul ciudat, lui i s-a dat voie să meargă să-și
sărute tatăl și să-și ia rămas bun de la mama? Dar omului din biblie nu i sa permis să meargă să-și sărute tatăl și să-și ia rămas bun de la mama sa
în noul testament, a spus: „Lasă morții să-și îngroape morții: tu urmeazăMă.” Ceva diferit, noi nu vom avea timp să mergem prin aceea, poate noi
o vom face un pic mai târziu.
21
Dar el s-a dus și a ucis boul cu care ara el, jugurile boului și a
ridicat uneltele și le-a făcut grămadă și a făcut foc, a ars uneltele cu foc și
a prăjit boul și a făcut o jertfă. Ce-a fost asta? A fost un semn pentru lume
că el a ars fiecarepod în urmă. El mergea într-adevăr într-o slujbă cu
normă întreagă. El mergea atunci ca un profet uns al lui Dumnezeu și el
probabil niciodată pe acest pământ nu l-a mai văzut pe tatăl și pe mama
lui. Aceea era de ce el i-a sărutat de rămas bun. Nu numai aceea, ci
uneltele de lucru pe care le avea el, le-a ars în câmp să aducă o jertfă lui
Dumnezeu ca să arate că el cu adevărat a renunțat la tot ca să fie un
profet al Domnului. Și ce lecție putem noi obține din aceea în seara asta,
că fiecare om care vine la Cristos, pune mâna pe plug și începe și dacă
măcarse întoarce să privească înapoi, nu este vrednic să are.
Astăzi, motivul că noi avem asemenea vremuri așa cum le avem
noi, este pentru că sunt prea multe convertiri pe jumătate, convertire
intelectuală. Există două---două elemente diferite în trupul uman care au
gândire și una din ele...sau rațiune. Una din ele, raționarea este din minte
care este intelectuală. Cealaltă este sufletul care nu raționează ci crede
Cuvântul lui Dumnezeu.
22
Știți, cu câtva timp în urmă s-a spus că...că știința a râs de biblie și
a spus, când biblia a spus: „Așa cum gândește un om în inima lui, așa
este el.” El a spus: „Biblia este toată confuză pentru că un om n-are nicio
facultate mintală în inimă cu care să gândească.” Dar anul trecut, știința a
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dovedit că Dumnezeu avea dreptate. Ei au aflat chiar jos în inima omului,
nu într-un animal, ci într-un om, că există un mic compartiment unde nu
există nici măcar o celulă de sânge. Și ei spun că el este
deținătorulsufletului, că omul prin sufletul lui locuiește acolo.
23
Acum fiecare din voi a avut experiențe să creadă că atunci
când...Ei bine, cineva spune: „Aceasta nu se poate întâmpla. Asta---asta
nu va fi.” Dar ceva chiar jos în sufletul vostru aceea vă spune că urmează
să fie. Și nu face nicio diferență ceea ce spune oricine sau cât de irațional
poate fi astași tu ești sigurcă se va întâmpla în acel fel. Este pentru că
sufletul vostru a depus mărturie și raționările au fost aruncate jos așa cum
a spus biblia că ele trebuie să fie: aruncați la pământ raționarea.
Eu vreau ca fiecare creștin de-aici în seara asta, nu contează la ce
biserică aparțineți, aceea nu contează. Aceea nu are nimic de-a face cu
asta la timpul acesta. Noi suntem prea departe sus pe drum să mergem
certându-ne referitor la ce biserică să aparții, căci biblia spune clar: „Printrun singur Duh noi toți suntem botezați într-un singur trup.” Principiul
important este dacă tu ești corect cu Dumnezeu sau nu.
24
Acum, mintea va raționa lucruri. În trezirile din campaniile de
vindecare voi vedeți oameni că iau aceea în mințile lor. Ei vor spune:
„Privește aici, aceasta este cu totul irațional.” Aici stă o doamnă într-un
scaun cu rotile. Eu n-o cunosc, n-am văzut-o niciodată. Dar probabil ea ar
putea fi paralizată. Vedeți, eu nu știu ce este în neregulă cu ea. Orice este
aceea, poate că ea a fost paralizată, poate ea a stat acolo cu anii. Dar,
ascultați, raționările...Doctorii spun că este un depozit de calciu în oase; și
tu nu te mai poți mișca. Poate coloana vertebrală este ruptă; poate există
ceva greșit în acel fel. Poate este un om orb care stă aici cu ochii lui orbiți.
Și voi veți spune: „Păi,acum...Rațiunea...”Acum, doctorii... Am fost la cei
mai buni și ei mi-au spus că nu va fi niciodată nicio diferență.” Ei bine
acum, raționările mintale vor spun:„Aceea este corect.” Dar acum, atâta
timp cât tu staicu acele raționări mintale, tu nu vei fi niciodată altfel.
25
Acum, biblia a spus că trebuie să aruncăm jos raționările. Apoi
când sufletul tău spune că „Isus este vindecătorul meu și eu acum cred
asta și o accept” atunci raționările se mută afară. Și sufletul tău vine pe
primul loc și orice spune Dumnezeu, el nu va raționa deloc, el îl va lua--peDumnezeu pe Cuvântul Lui. Aceea este ceea ce aduce rezultate. Un
lucru atât de simplu...
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Nu este nimic care---ceva că cineva s-ar duce la cineva și să
spună: „Acum, eu am putere să te vindec. Eu am putere să fac aceasta
sau...”
Nu este așa. Este simplu: să luămpe Dumnezeu pe Cuvântul Său.
Și sufletul tău va fi întotdeauna de acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar
raționările tale vor---vor diferi de asta.
Un om zice: „Eu nu pot trăi viața.”
Acea fetiță care a fost convertită ziua trecută, ea a spus: „Eu nu
pot trăi asta, frate Branham.” Aceea era raționarea, dar când i-a atins
sufletul ei, ceva a început---a devenit o realitate atunci. Nu mai este
raționare; este să-L iei pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Amin. Observați,
când tu îți arunci raționările departe, sufletul va răspunde clar.
26
Nu demult am auzit despre un caz când o femeie care aparținea la
o anumită biserică...Eu am spus asta de două sau trei ori, poate nu aici
pentru că tocmai s-a întâmplat,despre o femeie care...Ei bine, ea locuia în
apropiere de biserică și s-a măritat cu un băiat de-acolo. Băiatul era
convertit, dar femeia nu era. Astfel ea...Ei s-au mutat departe de cartier.
Ea era pianistă în biserică. Ea s-a mutat în alt cartier și doamnele din acel
cartier nu erau așa morale și curate cum erau ele în celălalt cartier. Astfel
ele purtau acele mici haine, pantaloni scurți și mergeau afară și tăiau iarba
din curte și acele lucruri care nu sunt corecte.
Oricine care este născut din nou știe că aceea este greșit. Păi,
este numai diavolul care vă face să vă despuiați hainele voastre. N-a fost
niciodată nimeni în biblie, cidoar puteri demonice care fac acele lucruri. Și
lumea este doar plină de asta. Și este chiar religiossă faci așa. Păi, cu
siguranță, acela este diavolul.
27
Și deci, atunci acea femeie, a spus: „Acum, așteaptă un pic; mama
mea a fost chiar o creștină de modă veche, demodată. Și dacă aceste
femei pot fi doar tot atât de bune stând în biserică cum stau eu, de ce nu
pot face eu cum fac ele?”Vedeți? Aceea era în mintea ei de la bun
început. Ea a spus: „Eu aș putea fi tot atât de bună ca ele și ele sunt doar
tot atât de bune ca să fie luate în considerare”. Vedeți, aceea este
raționare.
Acum, sufletul ei îi va spune că aceea este greșit. Dar ea l-a
împins la o parte. Și s-a dus s-o facă oricum. „Doamnele din biserică, cele
mai multe, fumează țigări.” Care este unul din cele mai crude și rele lucruri
pe care femeile le-au făcut vreodată în această epocă modernă. Vedeți?
Dar ea a spus: „Dacă celelalte doamne, pot fuma, de ce nu pot fuma eu? ”
Așa că ea a început să facă aceea. O, este așa de drăguț...
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Soțul ei a încercat să-i spună, a spus: „Acum, scumpo, noi---noi
nu---nu facem aceea.”
Ea a spus: „Ascultă, John...” Vedeți, ea a făcut-o oricum. Vedeți?
28
Și acest suflet, biblia a spus...Ascultați. Biblia a spus: „Sufletul care
păcătuiește, va muri.” Cuvântul „moarte” înseamnă „a separa”. Cu alte
cuvinte, sufletul care nu crede Cuvântul lui Dumnezeu în final se va
separa de tine. Acum, moartea, dacă eu mor acum, sau orice creștin ar
muri, aceea nu va fi o separare de---de Dumnezeu din cauză că „Cel care
aude cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis, are viață veșnică.”
Vedeți?
Dar voi vă veți separa unul de celălalt: separare.
Ea continua să întristeze acel suflet...În final aceea a început să se
separe de la ea și să se îndepărteze. După un timp, ea a ajuns într-un loc,
un ins tânăr s-a mutat în vecinătate, un om căsătorit și ea a început să
aibă a mulțime de prietenie cu acest individ drăguț, șmecher și ei au ajuns
să...El a ademenit-o și a dus-o în locuri și în final aceea s-a terminat
sărutând-o de noapte bună la gardul din spate. Și după un timp, ea și-a
părăsit soțul ei și el și-a părăsit soția sa și s-au căsătorit ceea ce este
contrar Cuvântului lui Dumnezeu. Dar acel suflet care nu credea, în final
doar s-a îndepărtat de Dumnezeu (Vedeți?), s-a îndepărtat de la asta. Ea
mergea prin raționare. Ea cânta încă la pian în biserică, ea era o membră
bună, doar tot așa de bună ca oricare.
Ea s-a mutat în alt cartier cu acest bărbat și a continuat cu
biserica, și-a dus scrisoarea la altă biserică. Și apoi, primul lucru pe care-l
știți, această femeie, în final, după aceea...Păi, dacă acel bărbat și oricare
femeie sau bărbat indiferent, fiecare ar trebui să știe asta, că dacă un
tovarăș este neloialperechii, el sau ea va fi neloial și față de tine. Așa că el
și-a luat altă femeie. Deci, ea a incheiat-o din nou și a alergat primprejur și
a sfârșit cu un soț concubin.
29
Și asta în final s-a încheiat cu ea. Ea a început să aibă niște dureri
și chinuri în părțile de jos. Și când s-a dus la doctor, aceea era o tumoare
malignă avansată. Doctorul a spus: „Pregătește-te de moarte, căci ea
vine.”
Un anumit slujitor care este un prieten de-al meu, s-a dus la ea să-i
vorbească despre sufletul ei. Păi, ea i-a dat de înțeles, fumând țigară după
țigară, a spus: „Eu niciodată nu te-am chemat și eu sunt tot așa de bună
cum ești tu.” Acum, chiar acea atitudine a dovedit ce era ea. Ea a spus:
„Eu aparțin bisericii. Am fost crescută în biserică.”
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El a spus: „Ascultă, am aparținut eu la aceeași confesiune unde
aparții tu? Eu știu că biserica noastră nu învață aceea, că tu...
Tu trebuie să fii născută din nou mai întâi...” A spus: „Cum e cu
bărbatul acela?”
Ea a spus: „Ieși afară. Dacă te vroiam, aș fi trimis după tine.”
A spus: „În regulă, eu am făcut tot ce pot.”
30
Apoi vorbind cu slujitorul, am spus: „Fii atent la ea.”
Acum, el încerca s-o aducă să fie pregătită astfel ca eu să pot
merge să mă rog pentru ea. Și eu cred că femeia ar fi fost vindecată. Am
spus: „Fii atent la ea la sfârșitul drumului. Acela este singurul fel. Pentru
că ea doar a comis acel păcat și a mers cu raționările în loc să asculte de
sufletul ei. Dar acel suflet o va ajunge din urmă într-o zi.”
Și când ea a ajuns la vremea să moară, totuși, păstorul cu ea,
oamenii în cameră și totul doar tot așa de normal, s-au gândit că ea era în
regulă, absolut a crezut că ea era în regulă...Și când a sosit timpul să
moară, atunci...Facultățile mintale funcționează prin sânge și nervi, care
sunt în creier, care vor pieri la moartea voastră. Facultățile voastre mintale
și raționările voastre vor trece pentru că raționările nu pot veni în Prezența
lui Dumnezeu. Ele ar raționa cu Dumnezeu. Este sufletul care trăiește.
Și acum când al ei...Sângele a încetat să mai treacă prin celulele
creierului și nervii au încetat, amintirile ei, raționările ei---ei au început să
fie aruncate departe. Atunci ce s-a întâmplat? Acel suflet pe care ea l-a
întristat departe, care a fost mort pentru ea toți acești ani, a început să
vină la ea și ea a țipat: „Dumnezeul meu, eu sunt pierdută!”
Și păstorul a spus: „Acum, ascultă, ascultă, ascultă dragă.”
Ea a spus: „Sunt pierdută!”
Și doctorul a alergat și a spus: „Ea devine isterică,” dați-io injecție.
Și el---ea încă țipa. Și el i-a dat ei o altă injecție până când în final murea
cu aceasta pe buzele ei: „Eu sunt pierdută, eu sunt pierdută! Eu sunt
pierdută!...” O injecție i-a oprit mărturia. I-a pecetluit buzele ei pentru alte
urechi muritoare. Dar acel suflet care și-a dat seama, că fusese întristat
departe el o va hăitui atâta timp cât există o eternitate.
31
Deci, amintiți-vă! Nu mergeți prin raționare! Tu să fii sigur că ești în
regulă. Și există o cale să faci aceea și aceea este acceptându-L pe Isus
Cristos și fiind născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, când întregul tău
suflet mărturisește că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și stai cu
asta și crede fiecare Cuvânt, căci duhul tău poartă mărturie cu Duhul Lui
atunci. Și lucrul...Dacă...Aici este aceasta, luați-o!„Dacă iubiți lumea sau
lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi,”
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spune biblia. Și acum, aceea nu este să vorbesc despre luterani sau
„Frații Plymouth”. Eu vorbesc despre oamenii sfințeniei, penticostali și
restul. Aceea este corect.
32
Observați asta. Ilie, el a știut unde stătea el înaintea lui Dumnezeu;
de aceea el era fără frică. Și când el a fost gata să plece și el și-a pus
pătura lui sau mantaua lui peste Elisei...Elisei a dat drumul fiecăreilegături,
la tot și a tăiat boul și a ars jertfa și s-a separat de la tot ca să-L urmeze
pe Dumnezeu. Acela este felul în care noi trebuie s-o facem. Aceea este
singura cale adevărată care există la venirea Domnului Isus Cristos. Exact
corect.
Ardeți lucrurile din spatele vostru. Dați drumul la toate. Dacă
asociații voștri sau asocierile mai degrabă vă duc în spații cu piscină sau
vă duc la petreceri de bere, vă duc la partide de cărți sau toate celelalte
locuri, scăpați-vă de ele când voi veniți la Cristos. Scăpați de fiecare
părticică din ele. Veniți la El cu mâini sfinte ridicate sus, spunând:
„Dumnezeule, fii îndurător cu mine, păcătosul.” Nu contează cât de mult
timp ai aparținut tu la biserică, aceea nu are nimic de-a face cu asta. Atât
de multe lucruri crude se întâmplă oamenilor astăzi și ei merg afară în
acea formă pentru că ei s-au încrezut în biserică în loc de Cristos.
33
Observați. Apoi lucrul următor care a luat loc ca să arate că ei erau
modelul și premodelul, Ilie s-a întors când el l-a întâlnit pe Elisei, și el a
spus că se ducea în alt loc, la Ghilgal. „Păi,” Elisei a spus:„Viu este
Domnul și viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi.” De ce? El s-a eliberat
de orice altceva. El avea o singură persoanăde urmat: Acela era
Dumnezeu. „Nu pot merge înapoi la lucrul meu. Eu i-am dat foc. Mi-am
sărutat tatăl meu și mama de rămas bun pentru ultima oară pe pământul
acesta. Prin urmare, eu voi merge cu tine.” Acela este felul în care fac
oamenii când ei se eliberează de fiecare lucru. Aceea este corect. Păi, el
a spus: „Eu mă voi sui la școala profeților.”
El a spus: „Voi merge cu tine.”
A spus: „Tu rămâi aici.”
A spus: „Așa cum sufletul tău trăiește, eu nu te voi părăsi.” El s-a
dus la școala profeților, al doilea stadiu al călătoriei. Apoi el a mers mai
departe la Iordan de acolo. El a spus: „Stai aici în timp ce eu merg la
Iordan.”
El a spus: „Așa cum Domnul trăiește, eu nu te voi părăsi,” un
model al bisericii adevărate urmând pe Isus Cristos.
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Și când ei au traversat Iordanul, ceea ce înseamnă---Iordanul
întotdeauna a fost semnul morții. Și când ei au trecut Iordanul, Ilie s-a
întors și a spus: „Ce ai vrea ca eu să-ți fac?”
A spus: „Ca o porție dublă din Duhul tău să fie trimisă peste mine.”
A spus: „Tu ai cerut un lucru mare.” Dumnezeu vrea ca noi să cerem
lucruri mari. O, Dumnezeule,el---eln-a rămas fără binecuvântări acolo sus.
Voi nu puteți să-i cereți prea multe. Vă puteți voi imagina un peștișor atât
de lung, afară în mijlocul oceanului spunând: „Mai bine să nu beau mult
din această apă, că el ar putea seca.” Păi, aceea este tot atât de irațional
cât ar putea fi sau este mult mai irațional să gândești că binecuvântările lui
Dumnezeu s-ar epuiza vreodată pentru credincios. Toate cerurile vă
aparțin vouă.
35
Apoi el a cerut o porție dublă, el a spus: „Tu ai cerut un lucru greu.
Dar dacă tu mă vezi când eu voi pleca, tu o vei avea.” Și când el a fost
înălțat, Elisei și-a ținut ochii pe el și mantaua lui a căzut înapoi și o porție
dublăa Duhului a venit peste el. Observați. Atunci când această porție
dublă a venit, el s-a dus și a făcut o lucrare dublă. Și aceea era modelul lui
Isus Cristos. El a spus: „Lucrările pe care le fac Eu și voi le veți face, chiar
mai multe decât acestea pentrucă Eu merg la Tatăl Meu.”
Și într-o...Ei---ei au văzut așa cum el a fost luat sus și au așteptat
acolo în aceeași cetate până când promisiunea a venit și Duhul Sfânt, cu
care Isus a fost uns, a venit înapoi peste biserică în porție dublă. Astfel
dacă sufletul tău a fost mișcat și raționările tale aruncate jos, nimic nu este
imposibil pentru Dumnezeul adevărat și viu. „Toate lucrurile sunt posibile
pentru cel care crede.”
36
Ilie,nu-i de mirare că el a fost uns...Și chiar este un lucru foarte
evident, oamenii știu asta când tu ești uns cu Duhul Sfânt. Ei ar putea în
inima lor sau în a lor---în raționare, să spună:„O, acolo, acel ins este
nebun. O, eu, eu...” Dar jos în inima lor ei te admiră (aceea este corect),
jos în inima lor.
Ei s-ar putea certa cu tine, pentru că ei încearcă să fie de acord cu
raționările lor; dar jos în inimile lor ei te admiră, dacă sufletul lor nu este
atât de împietrit încât ei nu au nimic decât raționări. Căci dacă tu ești un
creștin real, care trăiește o viață adevărată și care trăiește Cuvântul și
Dumnezeu este cu tine, fiecare va admira asta, dacă sufletul lui este încă
în contact cu Dumnezeu. Amin. Acela este motivul că eu cred că cearta în
legătură cu confesiunile nu se cuvine să fie făcută. Desigur nu.
37
Observați. Era o femeie, o sunamită, nu o israelită, o femeie
sunamită. Și ea era o femeie mare, din cauză că ea a crezut că era un
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Dumnezeu adevărat și viu. Și ea a crezut că Ilie L-a reprezentat pe El. Ea
a auzit despre miracolele lui Elisei. Și a știut acele lucruri pe care le-a
făcut el. Ea a auzit pe alții depunând mărturie. „Credința vine în urma
auzirii.”
La ce este slăbită biserica astăzi este a mărturisi despre mărețul
nostru Isus, puternic astăzi. Noi încercăm să-l limităm pe El, încercăm să
spunem: „Păi, El a fost și...în trecut departe.” Dar azi El este același care
a fost atunci. Și biserica, care a primit o viziune despre aceasta și știe asta
s-ar cuveni să nu fie slăbită la niciun timp, ci să spună pretutindeni unde
merg ei : „Isus trăiește și domnește,” aceea este.
38
Femeia, ea și-a dat seama că Elisei era un slujitor al lui
Dumnezeu. Și când ei au trecut pe acolo, ea întotdeauna încerca să-i facă
o favoare mică, încerca să fie amabilă cu el.
Și dacă există ceva care se cuvine ca noi să fim, este să fim buni
unul cu celălalt. Când voi vedeți un frate sau o soră în greșeală,
niciodată---niciodată, nu suflați asta nimănui. Țineți-o pentru voi și rugațivă pentru acea persoană. Fiți buni cu ei. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este
în voi, atunci veți fi buni unul cu altul. Isus a spus: „Eu vin să fac voia Ta,
Tată.”
Și noi suntem în afacerea Stăpânului așa cum El era în afacerea
Tatălui. Și același Duh pe care L-a avut El ca să înceapă lucrările Tatălui
și să sfârșească ispășirea, să facă o cale ca noi să putem duce mesajul,
dacă acel Duh este în voi, voi veți avea aceeași atitudine către oameni:
încercând să faceți ce puteți ca să-i ajutați, nu contează cine sunt ei sau
unde sunt ei. Voi veți încerca să ajutați oamenii. Amin. Aceasta este
cumva tare, dar este adevărul. Aceea este corect. Asta...Mai degrabă,
prieteni, timpul a sosit când noi ne apropiem de sfârșit. Și ceva trebuie să
fie făcut.
Observați. Noi trebuie să avem credință de răpire chiar acum. Eu o
cred. Și după seara de poimâine eu vreau ca voi să cugetați la asta când
eu voi vorbi despre a doua venire să vedem cât de aproape gândiți voi că
este ea.
39
Observați asta acum. Așa cum această femeie sunamită, ea a
spus bărbatului ei: „Știi că este un bărbat sfânt care vine pe-aici să ne
vadă. Și haide, te rog, să zidim o cămăruță pe latura casei pentru el.” Cu
alte cuvinte, noi vrem să fim doar atât de aproape de el cât putem fi când
el este prin preajmă. Noi știm că el este iudeu și noi suntem neamuri. Dar
totuși el este un om sfânt și noi recunoaștem că el este în acel fel. Noi
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credem că el este un bărbat adevărat. Și astfel, noi avem suficienți bani ca
să facem aceea, așa că hai doar să ne zidim o cămăruță pe laterala casei
noastre și să punem un scăunel acolo înăuntru, un pat mic, ca atunci când
el vine pe-aici...și ceva apă, un ulcior și așa mai departe, el să se poată
înviora și să se culce și să se întindă.” Cum știe Dumnezeu mai dinainte
toate lucrurile și face pregătiri pentru ele...Amin.
Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. El este omnipotent. El este
omniprezent. El este atotștiutor. El știe toate lucrurile când lumea...Înainte
să fi existat vreodată o stea în ceruri, înainte ca să fi existat vreodată vreo
lumină în cer, Dumnezeu a știut fiecare profet care a trăit vreodată sau tot
ce bărbații și femeile vor face vreodată. El este infinit. Și cum avertizează
El oamenii Lui ca să aibă lucrurile pregătite întocmai ca în distrugerea
dinainte de potop, așa își pregătește El oamenii astăzi, așa cum El a avut
acea femeiepregătită. Urmăriți ce-a făcut acel pat mic mai târziu. Aleluia!
40
Observați. Ea a făcut patul pentru că a fost inspirată să facă așa.
Și când Dumnezeu îți dă o descoperire să faci ceva și dacă acela este
lucrul corect pentru orice faci, fă-l! Nu aștepta până mâine! Fă aceea când
Dumnezeu îți spune s-o faci. Ea era capabilă să facă aceea.
Acum, primul lucru, tu doar nu vrei să fii fanatic. Dar dacă aceea
este potrivit Cuvântului, fă-o! Dacă Dumnezeu îți vorbește acum sau îți va
vorbi deseară sau mâine sau în orice timp din viața ta, tu știi că tu nu ai
trăit cum trebuia să trăiești, tu știi că mărturisești ceva ce tu cu adevărat
nu ai în sufletul tău și tu nu poți să o ascunzi de Dumnezeu---Și tu trebuie
să fii corect. Tu trebuie să trăiești într-un loc mai înalt cu Dumnezeu în
fiecare zi când soarele strălucește. Atunci du-te jos la Dumnezeu și cere-I
lui Dumnezeu să-ți dea aceea și Dumnezeu o va face. Căci este inspirația
care te conduce în acel fel, pentru că aceea va fi voia lui Dumnezeu.
41
Această mică femeie a spus: „Eu cred.” Cu alte cuvinte, dacă eu
aș putea să o prezint în felul acesta...Aceasta poate fi dramă.
„Soțule, acesta este un om evlavios și ceva doar îmi spune că eu
ar trebui să fac ceva pentru el. Așa că eu o să-ți cer; tu ești soțul și capul
casei, așa că eu îți voi cere, dacă tu îmi vei permite să aduc tâmplari și
doar să construiesc o cămăruță pentru acest om sfânt. Și cumva, soțule,
eu mă gândesc că noi s-ar cuveni să-i cumpărăm un pat mic și să-l punem
în acea cameră. Nu ar fi asta acum frumos? Eu doar mă simt călăuzită să
fac astfel.”
Ați avut voi vreodată acel fel de călăuzire? Dumnezeu călăuzind,
lucrând într-un fel tainic, minunile lui să le înfăptuiască...Cum era dacă ea
eșua să facă aceea? Cum era dacă ea eșua? Ar fi fost o întunecime
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teribilă și o tragedie. Dar pentru că ea n-a eșuat și a făcut așa cum
Dumnezeu a călăuzit-o să facă, au fost binecuvântări și bucurie.
Înțelegeți? Fă ceea ce Duhul Sfânt spune. „Ceea Duhul spune să faceți,
faceți repede”, biblia spune. Amin.
42
Urmăriți-o acum. Ea are cămăruțazidită, pune lucrurile mici acolo
înăuntru și de fiecare dată când Elisei venea pe-acolo, el avea un loc să
stea. Astfel într-o zi pe-acolo a venit Elisei. Ea pregătea pentru el, știind că
într-o zi el va veni.
Și același lucru va avea loc într-o zi pentru aceia (iat-o aici), aceia care
sunt pregătiți și așteaptă venirea Domnului. El va veni pe-acolo într-o zi,
deci tu mai bine să ai un locșor aici înăuntru. Pregătiți-l acum.Pentru că
acela este singurul lucru care va pleca cu El.
Aceste alte---casele noastre, căminele noastre, pământul nostru,
popularitatea noastră, trupul nostru, hainele noastre, orice le vom lăsa și
le vom părăsi aici pe pământ. Dar doar acesta care este înăuntru va
merge cu El. Pregătiți-vă, pregătiți-vă acum. Nu vă înșelați.
Am stat lângă prea mulți oameni pemoarte care s-au gândit că erau în
regulă și au aflat că erau greșiți, la sfârșit. Așa că luați un avertisment
serios înainte ca El să ajungă aici. Să aveți un loc pregătit pentru El!
43
Astfel pe-acolo a venit Elisei și păzitorul porții probabil a spus... așa cum
ar trebui să știți obiceiurile orientale așa cum fac ei, că omul a spus, ar fi
ieșit afară și ar fi spus: „Acum, tu profet sfânt al lui Dumnezeu, este un loc
pregătit pentru tine aici pe care stăpâna mea l-a pregătit. Și ea mi-a dat
dreptul să-ți spun să intri. Vei găsi totul așteptându-te și eu mă voi duce
să-ți aduc puțină apă. Tu te vei întări. Și imediat ce brutarul sau bucătarul
are cina gata, îți voi aduce niște miel prăjit și ceva---și ceva pâine să te
poți întări. Este bunătatea stăpânei mele.
Ei bine, Elisei ar fi spus: „Păi, asta-i minunat. Spune-i că eu am spus, că-i
mulțumesc.” Ea merge...El se duce sus, privește înăuntru și totul era atât
de lustruit și curat. Acela este felul în care Isus vrea să te găsească când
El vine: lustruit, nu cu o mulțime de lucruri lumești,ci cu evanghelia care
curățește. Nu văruiește, ci spală și albește, totul curat prin purificarea
Duhului Sfânt în viața voastră, separându-te de lucrurile lumii. Lucrurile
vechi mor și trec și toate lucrurile devin noi. Vedeți asta? În regulă.
44
Acum, observați. Apoi Elisei a pășit înăuntru, spunând:„Privește aici, nu
este asta minunat? Și iată doar cel mai frumos pat pregătit chiar pentru
mine, așa că mă gândesc că mă voi întinde puțin timp.” Scoțându-și
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sandalele, așa cum slujitorul i-a spălat picioarele și s-a întins pe pat și a
spus:„O, asta-i minunat.”
Mă-ntreb dacă Isus ar veni la inimile noastre în seara asta, dacă El le-ar
găsi cu toate din lume duse, ca El să poată împlini acolo unde este: „Veniți
la Mine toți cei împovărați---împovărați. Și luați jugul Meu asupra voastră;
învățați de la Mine; Eu sunt blând și smerit și voi veți afla odihnă,”
odihnindu-ne cu Cristos, ce lucru minunat!
45
Noaptea trecută Domnul mi-a dat un mesaj despre odihnă. Întregul
principiu creștin este bazat pe odihnă. M-am trezit cam pe la ora zece
seara. Nu aveam nicio audiență cui să predic și prin urmare eu doar, păi,
m-am dus și mi-am trezit soția și i-am predicat până la ora unu dimineața
despre odihnă: o audiențăbună! Dar eu doar ardeam în inima mea:
odihnă.
Am spus: „De ce suntem noi tulburați? Să nu vi se tulbure inimile”, a spus
El. Noi doar ne odihnim. Veniți la Mine și voi veți găsi odihnă. Luați jugul
Meu asupra voastră, învățați de la Mine,găsind odihnă.”
Apoi, în timp ce---Am spus când voi veniți odată la Cristos, odată ce l-ați
crezut, odată ce l-ați acceptat, intrați în odihnă, toate lucrurile lumii par să
se stingă. Tu ai odihnă atunci, odihnă pentru sufletul tău. Și voi intrați în
acea stare și iată-vă acolo. Voi vă odihniți atunci cu Cristos.
46
Ascultați, așa cum Elisei s-a așezat pe pat și se odihnea, atunci Duhul a
venit la el și a spus: „Du-te, întreabă pe această femeie sunamită ce am
putea face pentru ea pentru toată această bunătate.”
Acum, dacă tu vrei să afli o favoare de la Dumnezeu, fii o favoare pentru
Dumnezeu. Vino la El. Dacă tu ești un păcătos și vrei să fii vindecat, vino
întâi și dă-ți viața Lui. Vino întâi dacă tu ești doar un membru de biserică și
vrei să fii creștin, vino întâi la Cristos, apoi tu poți fi un membru de biserică
după aceea.
Așadar, vedeți, Elisei a găsit un loc să se odihnească și apoi Duhul a venit
peste el; El a spus: „Du-te, vezi ce putem face pentru această femeie.” Și
el a spus: „Aș putea vorbi căpitanului șef, aș putea vorbi cu regele? Cu
alte cuvinte, ei mă cunosc. M-am rugat pentru ei sau așa mai departe și
noi ne cunoaștem. Ai vreasă le vorbesc?”
Ea a spus: „Nu, eu doar locuiesc printre oamenii mei. Eu sunt una dintre
neamuri, deci nu este nevoieașa de mult pentru mine, dar eu...”
Vedeți acum, o mulțime de oameni, când tu faci ceva pentru Domnul, tu
vrei să...tu vrei să suni o trâmbiță despre asta. Vedeți?
„Tu știi ce a determinat acea biserică să aibă acele geamuri frumoase, tu
știi de ce esteașa? Știi, eu am fost acela care a făcut asta.”
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Ține asta pentru tine când faci astfel. Isus a spus așa. „Când faci
milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea oamenilor, pentru că vei fi
răsplătit de ei. Ci, sună...Ci păstrează aceea în inima ta, „Cel ce vede în
secret ceea ce eu...îți va descoperi, îți va răsplăti deschis.`”
47
Acum, urmăriți. Iubesc asta. O, aceasta este doar vechea evanghelie
simplă clară, dar istoria ei nu se va învechi niciodată. Și observați așa cum
ea era în această stare și aceasta...Nu, n-a vrut asta. Și Eli...Ghehazi a
venit la el și i-a spus: „Ea este fără copii și soțul ei este în vârstă.”
Astfel el a spus: „Du-te înapoi și spune-i aceea, conform cu timpul vieții în
acest an, ea va ține un--un fiu în brațele ei.”
Păi, eu îmi imaginez ce-a gândit femeia: „Cum îi cu asta? Cel mai măreț
lucru ce ar putea să mi seîntâmple mie, este ca eu să aduc viață eu
însămi, deci cum ar putea fi asta? Dar eu nu voi pune la îndoială.” Și când
asta a venit la împlinire, când un bărbat vorbește sub ungerea Duhului
Sfânt, aceea se va întâmpla. Acela era profetul.
Și s-a întâmplat întocmai în felul în care el a spus. Ea a dat naștere unui
copil și ea era în...Ea l-a iubit și așa mai departe.
48
El a ajuns cam în vârstă de doisprezece ani și într-o zi, în timp ce el era
pe câmp cu tatăl lui, probabil la șaptezeci de ani, un bărbat bătrân și era
afară la seceriș, pentru că el era probabil un om bogat.El probabilcăa avut
ceva insolație sau ceva. A început să strige: „Capul meu, capul meu.” Și el
i-a cerut unuia dintre slujitori să-l ducă la mama și mama l-a așezat în
poala ei până cam la vremea amiezii și copilul a murit, copilașul.
Acum, copilașul era mort. Ce bine i-a făcut ei dacă Dumnezeu i-a dat un
copil și apoi aici El i l-a luat? Astfel, știți ce-a făcut ea? Dacă ea era doar
un membru căldicel de biserică, ea s-ar fi amărât chiar atunci. Dar fiindcă
ea nu era, ea a fost binecuvântată de Dumnezeu, pentru că ea a făcut
pregătiri. Când aceea s-a întâmplat, ea a luat copilașul (priviți ce-a făcut
ea!), ea a luat copilașul afară pe ușă, pe stradă și după colț și l-a dus în
camera lui Elisei și l-a așezat pe patul lui Elisei. Ce loc să-l pună! (Amin.)
Pe patul lui Elisei!
Ascultați, eu încerc să spun că femeia a fost inspirată. Și oamenii inspirați
de-a lungul tuturor epocilor acționează ciudat pentru lume, dar ei
întotdeauna fac voia lui Dumnezeu. Era un lucru ciudat ca Pavel să ia
batiste și șorțuri de pe trupul lui și să le trimită bolnavilor și suferinzilor.
Ceva în interior...O, aș vrea să vă pot face să vedeți asta! Ceva...
Acum, cum era---cum era dacă doctorul stătea acolo? Iată vine mama cu
acest copil țeapăn, mort, a căzut într-o insolație și cu ochii lui dați peste

21
cap și gura lui deschisă, limba afară. Și aici ea vine purtându-l, mort,
mergând pe-acolo și punându-l în patul predicatorului. Păi, el ar fi spus:
„Tu, fanatică!” Ea n-ar fi acordat nicio atenție la asta. Ea făcea exact ceea
ce inspirația îi spunea să facă.
49
Pot să mă opresc un minut aici? Ați știut că biserica Viului
Dumnezeu...Eu o să spun ceva.Însă biserica viului Dumnezeu este zidită
în întregime pe descoperire spirituală. Asta-i corect. A început în Eden
când Adam și Eva și când Cain și Abel... Ambii băieți s-au dus la
Dumnezeu și au zidit un altar și s-au închinat lui Dumnezeu, amândoi,
unul credincios, celălalt un necredincios. Și dacă Dumnezeu îți cere numai
să ai credință în El, să crezi în El, să te alături bisericii, să faci o jertfă,
Dumnezeu ar fi crud și nedrept să-l condamne pe Cain, căci el a făcut
același lucru ce-a făcut Abel. Vedeți cum prinde diavolul azi oamenii? Ei
se gândesc: „Păi, eu merg la biserică. Sigur, că cred în Dumnezeu. Eu
cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu.”
Fiecare diavol din iad crede același lucru. Ei au mărturisit-o deschis.
Corect! Diavolul a spus: „Noi știm Cine ești Tu, Cel Sfânt al lui
Dumnezeu,” public, în fața a mii, mărturisindu-L a fi Fiul lui Dumnezeu. Ei
nu erau salvați. Convertirea este o experiență, născut din nou. Observați
ce glorios, ce lucru minunat!
50
Ascultați când femeia și-a dat seama că această inspirație era peste
ea, ea s-a supus exact, pentru că ea a știut că aceea era în armonie cu
supranaturalul.
Spuneți: „Despre ce vorbești, frate Branham?” Încerc să bazez credința
voastră pe un nivel cu Dumnezeu, care este atotputernic și suprem și
atotputernic și omnipotent. Și El nu s-a schimbat. Natura Lui nu se
schimbă. Natura mea s-ar putea schimba; a ta s-ar putea schimba; dar
natura lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată. Dacă El este încă
mărețul Iehova Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și are toate
puterile în mâna Lui, El este încă același Iehova în seara aceasta. Dacă El
este Atotputernicul Dumnezeu, El poate face toate lucrurile. Dacă El nu
poate face toate lucrurile, El nu este Atotputernicul Dumnezeu. Inspirația
vă spune aceea. Raționările vor spune că nu este așa, dar inspirația
spune că este așa, inspirația din suflet nu din minte.
Sunt raționările minții, teologiei, făcute de om așa-zise, te vor face foarte
religios; ele te vor face doar așa de religios și ții zilele de sabat și faci
toate celelalte lucruri, dar vei nega existența Atotputernicului de-a înfăptui
miracole și de-a face supranaturalul. N-a spus Duhul că în zilele din urmă
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ei vor fi în acel fel: „Încăpățânați, mândri, având o formă de evlavie dar vor
nega puterea din ea; îndepărtează-te de ei?” Trezește-te, biserică!
Cum a știut Abel să ofere jertfa corectă? El a fost inspirat.
51
Astăzi oamenii acționează în general ca și Cain. Ei au spus...Cain, fără
îndoială a spus: „Dacă noi zidim un altar frumos, noi îl vom face frumos,
căci noi ne vom închina lui Iehova într-un astfel de loc.” El a adus crini din
câmp; i-a pus pe altar. A adus roadele pământului; le-a așezat acolo. Le-a
făcut toate frumoase, și-a zidit o biserică frumoasă, un altar frumos și a
îngenuncheat și a spus: „Iehova, aceasta ți-o ofer Ție.” Și Dumnezeu l-a
refuzat.
Și azi oamenii încearcă să meargă la o biserică mai bună unde oamenii se
îmbracă mai bine, unde păstorul este un pic mai formal și nu atât de
fanatic, cum numesc ei asta. Știți voi că gândirea lumii este vrăjmășie cu
Dumnezeu? Înțelepciunea acestei lumi este nebunie în privirea lui
Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin nebunia predicării, prin aceea i-a făcut
plăcere să salveze lumea sau pe aceia care vor crede. Cât este de
contrară una celeilalte! Acum repede, să venim la această încheiere sau
la această concluzie.
52
Urmăriți doar un moment. Când Abel, prin inspirație a venit, fără
frumusețe, ci el a venit în inspirație... El n-a avut nicio biblie să-i spună că
a fost un miel. Dar Dumnezeu i-a descoperit că a fost un miel, nicio
inspirație să-i spună lui că aceea n-a fost...Cain a spus:
„Păiacum(raționare), sunt fructele, noi...Ei probabil că au mâncat mere,
deci eu voi aduce fructe ca jertfă și Iehova va primi aceasta pentru că
arată mai bine decât orice altceva, astfel Iehova va primi aceasta.” Și
oamenii astăzi cred același lucru și ocolesc micile misiuni și așa mai
departe unde evanghelia este predicată, ocolesc oamenii câteodată
pentru că ei spun: nu se îmbracă exact modern, în felul în care noi o
numim. Ei vor să acționeze ca lumea și să fie ca lumea, ca femeia despre
care tocmai am terminat să vă spun. Pentru că aceea era raționare și voi
nu puteți să mergeți prin asta. Nu, domnule! Aceasta este prin inspirație.
53
Când Isus a coborât de pe Muntele transfigurării...Să pecetluim asta
chiar acum. Când Isus a coborât de pe Muntele transfigurării, El a spus
apostolilor, El a spus: „Cine spun oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”
Unul din ei a spus: „Tu ești Ilie.”
Și altul a spus: „Tu ești Profetul.”
Altul a spus: „Tu ești Ieremia.”
El a spus: „Dar cine ziceți voi că sunt Eu?”
Și Petru a spus: „Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.”
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El a spus: „Binecuvântat ești tu, Simon; căci nu carnea și sângele ți-au
descoperit aceasta ție, ci Tatăl Meu care este în ceruri ți-a descoperit
asta. Și pe această stâncă Eu voi zidi biserica Mea și porțile iadului nu vor
birui împotriva ei.”
54
Aceea este prin ce trecea femeia sunamită. Era irațional să duci un
copilaș mort la patul acelui predicator. Dar inspirația i-a vorbit. Și dacă
inspirația îți vorbește și-ți spune că tu te-ai jucat de-a biserica,dacă
inspirația îți spune în seara aceasta că este timpul să scapi de obiceiurile
tale murdare, ascultă de inspirație. Este Duhul Sfânt care vorbește și face
o cale. Nu respinge asta niciodată, (dacă este ceva...)dacă nu este
contrară Cuvântului lui Dumnezeu. Și orice faci curat și drept este---este
în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea este în acord. Amin.
Nu contează ce se gândesc oamenii, ce spun alții, este inspirația care te
conduce, dacă ea este în acord cu Cuvântul. Și dacă ea este în acord cu
Cuvântul atunci inspirația vă conduce.
55
Și ea duce copilașul; merge acolo și-l așază pe patul ei...pe patul lui. Ce
s-a întâmplat? Bărbatul ei a venit înăuntru. Ei plângeau și strigau și
continuau; copilașul era mort. Dar femeia...Amin. Mie îmi place asta.
Credința ei era în acțiune. Ea era doar atât de rece cât putea fi. Ceva a
atins-o în acel moment crucial. Ceva a preluat-o. Și dacă ceva vă va
prelua în timpul unei morți în familie, cu cât mai mult s-ar cuveni să vă
preia în seara aceasta când venirea Domnului Isus Cristos este la
îndemână?
Ceva a atins-o: inspirația. Ea a pășit în jur; și-a luat băiețașul, l-a așezat
pe patul profetului. Și bărbatul ei a spus: „O, dragă, o, dragă, ce vom face
noi?”
Ea a spus: „Totul este bine, bărbate.” Amin. Credința ei a împins-o la
acțiune. Și nu contează cât de mult, soră, ai fost în căruciorul cu rotile,
crede că Dumnezeu este vindecătorul, dacă credința ta nu poate merge în
acțiune, tu vei fi întotdeauna în căruciorul cu rotile. Dar când credința ta
poate acționa până la un loc jos în sufletul tău să spună așa, neraționând,
ci ceva aici înăuntru spune așa, atunci, frate, ceva ia loc. Tu începi să te
miști. Căci este imposibil pentru asta să nu fie. Aceea este adevărat.
56
Apoi observați ce s-a întâmplat. Ea a spus: „Pune-mi șaua pe un
catâr!(Amin) și mergi spre Muntele Carmel doar tot atât de tare cât poți
merge.” Îmi place asta. A spus: „Pune șaua pe măgar și du-te înainte; nici
măcar nu încetini decât dacă îți poruncesc.” Îmi place asta. Ea era pe
drumul ei să-l întâlnească pe omul lui Dumnezeu. Ea a avut o nevoie și ea
știa că Elisei era reprezentantul lui Dumnezeu. Ea nu știa că Elisei o să-i
dea copilului ei viața înapoi. Dar știa că Elisei era suprem recunoscut și
adeverit, că era slujitorul lui Dumnezeu.
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Și în seara aceasta Duhul Sfânt este adeverirea că El este aici, că puterea
Lui este cu credinciosul. Și dacă noi am putea doar recunoaște aceea prin
inspirația care ne conduce să facem în momentul crucial...să ne facem
decizia potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu cu ceea ce o să gândească
vecinii sau potrivit cu ceea ce altcineva o să spună sau ceea ce păstorul
meu o să spună sau membrii mei vor spune, ceea ce vecinii mei vor
spune, ci la ceea ce Dumnezeu te conduce.
57
Atunci ea și-a făcut decizia. Ea era...O...Ei au adus catârul și ei au
plecat. Ea s-a gândit: „Dacă eu pot ajunge la acel om allui Dumnezeu, voi
afla de ce.” Și când ea a sosit...Dumnezeu nu spune întotdeauna profeților
Săi tot ce urmează să se întâmple. El doar le spune așa cum El---El vrea.
Dumnezeu este suveran.
Tu nu vei fi în stare niciodată să vezi bărbați mergând în jurul lumii doar
vindecând oamenii la întâmplare și oricum. Eu am încercat să bat aceea
jos cât de tare am putut în viața mea. Acela este motivul că voi urmăriți
campaniile mele. Eu urmez solemn totul să văd mai întâi viziunea, ce va
spune Dumnezeu să fac. Căci voi ați putea bate din picioare și să loviți și
să ungeți și orice altceva și dacă diavolul are un drept acolo înăuntru,
ceva esteîn inima voastră nemărturisit sau vreo necredință sau vreo
îndoială, orice acolo înăuntru, ceva ce voi ați refuzat să faceți sau n-ați
făcut, diavolul va sta chiar acolo, pentru că el are un drept s-o facă.
Corect. Isus n-a vindecat niciodată la întâmplare. El a spus: „Eu nu fac
nimic decât ce Tatăl Îmi arată mai întâi.” Voi nu veți fi niciodată la același
nivel ca Isus.
58
Aici, cu ceva timp în urmă, un slujitor dintr-o anumită confesiune care nu
crede în miracole, nu crede nici măcar în botezul Duhului Sfânt acum, mia spus, el a zis: „Ascultă, predicatorule!” El a spus: „Dacă tu ești apostol,
dacă tu ești profet...”
Eu am spus: „Eu niciodată n-am spus aceea, domnule. Eu nu sunt nici
apostol nici profet.” Am spus: „Eu sunt slujitorul Domnului Isus.”
El a spus: „Dacă tu ești vindecătorul...”
Eu am spus: „Eu niciodată n-am spus că eram vindecătorul.” Am spus:
„Domnul Isus este vindecătorul.” A spus: „Dar dacă tu ești așa cum erau
apostolii...”
Eu am spus: „Niciodată. Doar salvat prin același har.”
A spus: „Păi, tu pretinzi că ai același Duh Sfânt?” Am spus: „Acum, tu te
aliniezi. Aceea este corect.”
El a spus: „Atunci dacă tu ești unul ca apostolii care au avut Duhul Sfânt,
atunci de ce nu te duci aici la spital și să spui: Fiecare din voi, oameni
bolnavi, ridicați-vă și plecați?” Și a spus: „Fiecare din ei se vor supune, vor
face ceea ce le spui tu lor să facă.”
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Am spus: „Crezi că Isus încă salvează?”
„Absolut.”
Am spus: „Du-te la acele cluburi de reputație proastă, la pistele de curse,
la baruri, spune-le: „Fiecare din voi este---estecreștin, ieșiți afară și plecați
de la lume.”
El a spus: „Eu aș putea, dacă ei ar crede.”
Eu am spus: „Așa aș putea și eu.” Aceea este corect. Sigur. Asta este!
Este pe baza ispășirii, corect.
59
El a spus: „Păi, amintește-ți, frate Branham, a spus el, apostolii niciodată
n-au făcut o greșeală. Fiecare persoană pentru care s-au rugat ei, a fost
vindecată.”
Am spus: „Tu mai bine să nu spui aceea fetiței mele de opt ani. Ea te va
face să te rușinezi de tine însuți că tu atât cunoști biblia.” Eu am spus:
„Vai, un om cu diplomă de doctor în teologieși nu știe mai bine decât
aceea. Păi, eu am spus: „Când Isus a coborât de pe Muntele
Transfigurării, apostolii au fost acolo încercând cât au putut mai bine să
scoată afară diavolul dintr-un copil epileptic. Și omul a venit și a spus: „Lam adus la slujitorii Tăi și ei n-au putut face nimic cu el. Și eu l-am adus la
Tine.”
Isus a spus: „Până când veți fi necredincioși?” Au adus copilul acolo sus și
n-a avut nicio întrebare. El era Dumnezeu. Și El doar a chemat duhul; el la părăsit.
Ucenicii au spus: „De ce n-am putut noi s-o facem?” Ei au eșuat.
Pavel și-a lăsat prietenul bolnav, Timotei, cu un necaz la stomac.
Pavel...Dar ei făceau cel mai bine ce puteau cu ceea ce eiaveau de făcut.
Isus a avut Duhul fără măsură; noi Îl avem cu măsură. Am spus: „Cum
poți tu condamna un om...”
Am spus: „Vorbești despre unele eșecuri, de ce nu vorbești despre succes
dacă ești creștin?” Pentru că inima lui era departe de Dumnezeu,
intelectele lui îl mișcau prin niște experiențe teologice pe care le-a avut el.
Am spus: „Acolo ești tu.”
60
El a spus: „Păi, dacă tu ești...Te-am auzit că ai spus într-una din
predicile tale că Isus a spus: „Lucrările pe care le fac Eu și voi le veți
face.” A spus: „Lasă-mă să te văd că frângi pâinea atunci și apoi hrănești
cinci mii și lasă-mă să te văd că transformi apa în vin.”
Am spus: „Noi suntem în copilăria noastră. Noi ne mișcăm în sus. Și
imediat ce noi dăm la o parte din caleo grămadă de fanatici formali, noi
vom face aceea, dar noi facem...” Am spus: „Acum, vindecarea nu mai
este pusă la îndoială; chiar doctorii o recunosc. Cele mai bune asociații
medicale din întreaga Asociație Medicală Americană recunoaște că
vindecareadivină vine prin Sângele lui Isus Cristos. Aceea-i corect. Am
spus: „Dacă noi putem să vă dăm din cale pe voi, grămada de
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necredincioși, destul de mult să-l avem pe Dumnezeu mișcându-se prin
mulțime, voi veți vedea asemenea lucruri că iau loc. Noi doar ne mișcăm
mai sus. Priviți la miracole, că Isus a început în același fel, s-a mișcat
drept înainte până la final: la învierea morților.”
61
Observați, când femeia s-a dus la profet și profetul a spus: „Iată vine
acea sunamită și Dumnezeu a ținut de la mine ceea ce este în inima ei.”
El n-a știut. Astfel el a văzut-o acolo departe, așa că el a spus: „Ghehazi,
sunt oarecum necăjit de asta. Fugi și întreab-o ce s-a întâmplat. Văd că
ea arată ca și cum este plină de tristețe; capul ei în jos; ea călărește acel
catâr mic până-iaproape de moarte și iată că el vine...Și du-te și întreab-o
ce s-a întâmplat.”
Și Ghehazi a alergat afară acolo și a spus: „Este totul bine cu tine? Este
totul bine cu soțul tău? Este totul bine cu copilașul?”
Ascultați, aici este un cuvânt care întotdeauna m-a înfiorat. Ea a spus:
„Totul este bine.” Amin. „Totul este bine” și copilașul ei un cadavru.
„Totul este bine cu soțul meu; totul este bine cu mine și totul este bine cu
copilașul.”
Apoi ea s-a suit unde era el și a căzut la picioarele lui. Ea a început să-i
dezvăluie lui. Astfel el i-a spus lui Ghehazi: „Ia acest toiag în mâna ta și
pornește.”
62
O, vai! Ceea ce predicatorul are nevoie astăzi este să ia un toiag și să
pornească, să ardă boul și acareturile. Pregătiți-vă! A spus: „Tu vei porni.”
Și dacă vreun om te invită la o petrecere socială, nu te duce. Dacă ei o să
aibă o cină, nu-i crede. Dacă ei vor trebui să se oprească și să joace
bunco în biserică, nu crede asta. Dacă vreun om te salută, nu-l saluta, ci
du-te drept și pune asta peste copilaș.” Aceea este însărcinarea bisericii
astăzi, să pună la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară
așaușor, ca noi să putem alerga cursa---cursa cu răbdare care este
așezată în fața noastră.” Evrei 12 a spus: „Văzând că noi suntem
înconjurați cu o mulțime atât de mare de martori,” cum miracole au fost
făcute prin credință, a spus: „...să punem la o parte fiecare greutate și
păcatul care ne înfășoară așa de ușor.”
Noi ne oprim prea mult pentru lucruri mici sociale. Ne oprim prea mult să
tolerăm cu lumea. Ne oprim prea mult să vedem dacă noi nu ajungem
puțin prea fanatici.Eu mă tem că...Mai mult mă tem de persoana care se
teme decâtmă tem de persoana care este fanatică. Aceea este corect.
O, vai! Eu mai degrabă aș avea un mic incendiu decât niciun foc deloc.
Sigur aș vrea. Eu mai degrabă aș fi în jurul unui foc care oricând trosnește
și sare dacă lumea este rece decât să fiu în jurul unui aisberg. Cu
siguranță. Nu pictați un foc. Voi nu vă puteți încălzi la un foc pictat; voi
trebuie să aveți un foc real. Nu ceea ce au făcut apostolii, ci Duhul Sfânt
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în apostoli, pentru că același Duh Sfânt este astăzi: să ne mișcăm mai
departe.
63
Știința acum o sută cincizeci de ani a făcut o declarație că dacă un om
vreodată s-ar duce cu viteza îngrozitoare de treizeci de mile pe oră(aprox. 48
km/h), gravitația l-ar ridica de pe pământ, pentru că el mergea într-un car cu
boi. Credeți că știința privește înapoi la aceea astăzi? Nu, domnule! Se
merge cu o mie șase sute de milepe oră(aprox. 960 km/h)într-un avion cu
reacție și încă merg, mișcându-se înainte. Noi suntem sus la locul unde
putem crede în botezul Duhului Sfânt; putem crede în vindecarea
bolnavilor; haideți să ne mișcăm mai departe la învierea morților și venirea
Domnului Isus Cristos.
Așa cum știința poate doar să meargă așa departe apoi o retrage...Noi
suntem...Noi avem resurse despachetate, printr-o promisiune divină de la
nimeni altul decât de la Fiul lui Dumnezeu care spune: „Orice cereți voi de
la Tatăl în Numele Meu, Eu voi face.” Amin. Mă simt religios chiar acum.
O, vai. Să te gândești la asta. „Toate lucrurile sunt posibile pentru acei ce
cred.” Dumnezeule, eu am destulă credință pentru bolnavi acum;
Dumnezeule, dă-mi destulă credință pentru altceva. Eu sunt flămând;
gastronomia mea crește. Eu vreau mai mult din Dumnezeu.
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Așadar femeia a spus...Ea l-a văzut pe Elisei că ia toiagul și pleacă
afară astfel; ea a spus: „Aceea nu mă mulțumește.” Ea a știut...Ea n-a
știut dacă Dumnezeu era în acel toiag sau nu, dar ea a știut că Dumnezeu
era în acel profet, așa că ea a spus: „Eu...Așa cum Domnul trăiește și
sufletul tău nu moare niciodată,” a spus, „Eu nu te voi părăsi. Eu vreau să
știu ce vrea Dumnezeu ca eu să fac.” Amin.
Dacă tu nu veilua ceva cartofi mici reci...Scuzați această expresie. Dacă
diavolul vrea să-ți spună: „Păi, tu du-tealătură-te bisericii. Tu stai doar lao
parte; într-o zi glorioasă din mileniu va exista vindecare pentru bolnavi și
vor exista experiențe din nou.” Dacă tu vrei ca diavolul să-ți împingă
aceea în jos pe gâtul tău și să aștepți altceva, tu treci pe lângă plăcintă,
înghețată, pui prăjiți și lucruri bune. Amin.
Eu nu pot fi satisfăcut cu alăturarea la biserică. Eu trebuie să mă cunosc
cu Cristos. Nu contează dacă toiegele tale teologice merg primprejur, „Eu
nu cred aceea,” toiegele voastre de măsurare. „Dacă tu faci aceasta și
dacă tu faci aceea și dacă faci aceasta.” Mie nu-mi plac acele toiege vechi
de măsurare. Aruncă lucrul și ia-L pe Domnul Isus.
Femeia a spus: „Eu nu te voi părăsi pentru că eu știu că tu ești în
aceasta.” Eu nu știu dacă El este în biserica metodistă sau în biserica
baptistă sau în biserica penticostală sau în biserica luterană. Eu nu știu
despre asta. Dar eu---eu știu ceva: El este în inima mea. Amin. Acela este
locul Lui de locuit.
Ea a spus: „Eu nu te voi părăsi. Eu voi sta chiar cu tine.”
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O, ea și-a fixat ținta. Ea și-a fixat credința ei să creadă asta. Ea a venit
tot drumul printre toți secerătorii și orice altceva și toți persecutorii și toate
râsetele și disprețuitorii, „Hei,tu știi că eu întotdeauna am crezut că există
ceva dubios în legătură cu acea femeie. Uite unde merge ea acum.”
Vedeți, acolo sunteți. Voi trebuie să treceți prin fiecare barieră și să ardeți
fiecare gard în spatele vostru casă ajungeți la Cristos. Nu contează ce
spune lumea, ce spune biserica, ce spun oamenii; contează ce-a spus
Isus.
Astfel Elisei a mers cu ea. Și voi veniți la Isus în acel fel. El va merge cu
voi prin călătoria vieții până la sfârșitul drumului. Da, El o va face. Într-una
din aceste zile(Aleluia!), noi toți trebuie să ajungem acolo. Eu vreau să
fiu...Eu vreau ca El să fie tovarășul meu atunci. Bisericile mele vor fi arse
și vor fi spulberate cu bombe atomice și orice altceva, dar Domnul meu va
trăi pentru totdeauna. Eu vreau să fiu în El. Acela este motivul meu; aceea
este dorința inimii mele, este să fiu în El.
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Observați. El s-a dus în încăpere. Repede acum, așa cum încheiem...El
s-a dus în cameră unde era copilașul; el n-a știut. A umblat în sus și-n jos
pe podea și-n sus și-n jos pe podea, oamenii de-afară urlând și
continuând. El a umblat în sus și-n jos pe podea, înainte și înapoi, până
când Duhul l-a uns într-adevăr adânc. El a alergat și s-a aruncat peste
acel copil, și-a pus buzele peste buzele lui și capul peste capul lui, nasul
peste nasul lui, mâinile peste mâinile lui și Duhul lui Dumnezeu a venit
prin el peste acel copilaș ca și punerea mâinilor peste bolnavi sau orice de
felul acesta. Și copilul a strănutat de șapte ori și a venit la viață. Inspirația
femeii a fost răsplătită.
67
Într-o zi, frate, când soarele refuză să strălucească, atunci când luna
coboară și stelele își ascund fața de la pământ și ultima predică a fost
predicată și biblia va sta închisă, bisericile vor fi spulberate în bucăți și
stâncile se zguduie și strigă, eu vreau să-L cunosc pe El. Amin. Așa cum
a spus poetul în cântare: „Eu pot să-l văd pe Adam că omișcă pe Eva și
spune: „Eva, asta este, scumpo.” Eva se întinde și îl mișcă pe Abel și
spune: „Abel.” Abel îl mișcă pe Set. Set îl mișcă pe Noe. Noe îl mișcă pe
Avraam.” Amin. Timpul a sosit. Să-L cunosc pe El în puterea învierii Lui.
Să știu că inspirația mea este aceea care m-a condus și am fost clasificat
un fanatic și orice de felul acesta, ea m-a adus înlinie, aceea m-a adus pe
mine la locul răsplătirii.
Mamelor, voi mame în vârstă cu părul cărunt și tații de-aici, nu vă
îngrijorați, a voastră...Inspirația care v-a condus pe voi la Cristos și voi ați
venit prin multe pericole,trudiri și capcane, nu vă îngrijorați, într-o
dimineață aceea va fi răsplătită. Ea va fi răsplătită. Isus va veni. Noi vom fi
prinși sus cu El în văzduh.
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Urmăriți acel copilaș, zăcând întins pe patul acelui profet, unde inspirația
l-a așezat acolo pregătit. Și Dumnezeu are brațele Lui întinse în seara
aceasta și inima voastră stă acolo. El vrea să pregătească un loc acolo
înăuntru astfel ca El să poată veni, să se întindă și să vă ia și să văridice
sus în înviere. Același Dumnezeu Atotputernic, mărețul Iehova, Care a
pășit în fața lui Avraam...Cineva a spus: „Spui că acela era Iehova
Dumnezeu?” Sigur, biblia a spus că era. Erau doi îngeri, au pășit...
A spus: „Cum au mâncat ei acea carne de vacă și au mâncat...Vreau să
spun, acel vițel și au băut lapte de vacă, au mâncat pâine de porumb și
unt? A fost Acela Dumnezeu?” Da, domnule. Biblia a spus că era
Dumnezeu și doi îngeri. „O,”am spus, „tu-L limitezi pe Dumnezeu cu
necredința ta.” Am spus: „Dumnezeu nu a avut nimic de-a face...”
El a spus: „Vino aici, Gabriel; vino aici, Mihail, stați aici lângă Mine.” El a
spus, (fratele Branham suflă,) pășește în acel trup.” Amin.S-a întins (fratele
Branham suflă) „Pășește în acel trup.” A spus: „Vino aici, mână plină de
atomi și puțină lumină cosmică, câțivameteoriți cosmici, petrol și lucruri din
care este făcut acest trup.” El l-a format și a pășit în el, a umblat și a vorbit
cu Avraam, cu praf pe hainele Lui și și-a avut spatele Lui întors spre Sara
când ea a râs în cort. El a spus: „De ce ai râs, Sara?”
Ea a spus: „Eu n-am râs deloc.”
A spus: „O, ba da, tu ai râs.” Aleluia! El și-a format Lui Însuși un trup să
apară înaintea lui Avraam. Și chiar Dumnezeu care a format acel trup, are
sufletul nostru în mâinile Lui în seara aceasta. Să întindem un loc și să
facem pentru El un loc în care să locuiască, ca într-o zi glorioasă când El
vine înapoi pe pământ, El va vorbi și noi vom apărea în asemănarea Lui
să locuim pentru totdeauna cu El. O, eu doresc să-L văd. Eu doresc să
merg cu El atunci. Nu-mi pasă ce spune lumea astăzi! Și nici vouă să nu
vă pese!
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Și, prietenul meu păcătos de-aici în seara aceasta, dacă acea
experiență nu este a ta, Dumnezeu așteaptă după tine. Deschide-ți inima,
lasă-L pe El să vină. Nu lua raționare. Nu spune: „Păi, am fost un om
destul de bun.” Aceea este în regulă. Este un lucru bun să fii om bun, dar
ești tu născut din nou? Ai făcut tu pregătire ca atunci când El vine, El te va
învia și trupul tău mort, va veni la viață din nou. Sper că tu ai făcut. Dacă
tu n-ai făcut fie ca tu să fii gata s-o faci acum în timp ce noi ne aplecăm
capetele noastre. Și dacă organistul va veni, în timp ce noi avem capetele
aplecate doar un moment în rugăciune...
Fiecare în rugăciune, dacă vreți. Solemn, acesta este unmoment mare, ar
putea fi un băiețaș aici înăuntru în seara asta care s-ar putea, Dumnezeu
urmează să-l folosească în câteva zile ca slujitor. Ar putea să fie vreun
sărmanbăiat păcătos aici care nu L-a acceptat niciodată pe Cristos sau
vreo femeie. Poate viața se va schimba în câteva momente pentru ei.

30I N S P I R A Ț I E
Poate vreun membru căldicel de biserică care merge la biserică, n-a fost
niciodată cu adevărat un creștin, ce zici de asta, prietene al meu? Când tu
sosești la sfârșitul drumului, va fi sufletul tău gata să fie ca acea femeie
care a murit acolo în Louisville cu câteva săptămâni în urmă? Când
raționările tale se sparg, cum îi cu sufletul tău?
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Tatăl nostru ceresc, în Numele preaiubitului Tău Copil, Domnul Isus, noi
îți prezentăm în seara aceasta această adunare. Noi ți-o prezentăm,
Doamne, ca cercetarea Duhului Sfânt să meargă afară prin această
audiență aici și să pieptene în sus și-n jos aceste culoare. Nu știm,
aceasta poate fi ultima chemare.
Doar citeam cu câteva momente în urmă, un șofer de autobus,puternic,
sănătos, a șofat peste un milion de mile, a sosit în oraș și stația... a simțit
un mic necaz și a tras afară din stație, chiar în curbă și acolo a murit. Noi
nu știm. Poate fi ora. Noi nu știm. Dar, Tată, plasa este în apă.
O, Dumnezeule, condu peștele în ea, plasa evangheliei. Și salvează pe
cel pierdut chiar acum, Tată, și pe decăzut și pe căldicel și pe cel obosit
pe cale, pentru cauza lui Isus.
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Și în timp ce noi avem capetele noastre aplecate, un băiat păcătos sau
fată, bărbat sau femeie, aici înăuntru în seara asta spun: „Frate Branham,
eu cred că acela este adevărul. Eu o cred cu toată inima mea și acum eu
o să-mi ridic mâna către Dumnezeu, nu așa de mult către tine, frate
Branham; eu---eu vreau să fiu amintit în rugăciune. Dumnezeu să te
binecuvânteze, fiule! Altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze, da.
Altcineva?
Doar ridicați-vă mâna, spuneți: „Frate Branham, amintește-mă acum. Eu
sunt păcătos. Eu vreau într-adevăr să fiu în regulă cu Dumnezeu. Eu---eu
știu că nu sunt corect. Nu este nevoie ca eu...Inspirația mea, ceva este
peste mine, îmi spune: „Băiete, este pentru tine seara aceasta.” El îți
vorbește. Eu ți-am vorbit întreaga predică. Dar asta este pentru tine. Tu nai pregătit niciodată un loc în care să dai drumul la tot din lume. Tu încă ai
dorințe din lume. „O, da, eu aparțin la biserică.” Dar lumea este încă
acolo, dragostea de lume?”
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Există un membru căldicel de biserică, orice în această linie care
ațivrea să vă ridicați mâna să spuneți: „Frate Branham, amintește-mă.
Dumnezeule fii milostiv cu mine chiar acum. Eu n-am fost niciodată născut
din nou. Eu îmi dau seama că eu aparțin la biserică. Eu---eu am trăit o
viață sus și jos. Dar cu adevărat să curăț casa și să fac un loc pentru
învierea unei vieți noi, eu niciodată n-am făcut asta, deși eu sunt
credincios. Eu vreau ca Tu să-Ți amintești de mine, Dumnezeule, chiar
acum că eu---eu doresc asta. Acum și de asemenea în ceasul morții mele,
eu---eu vreau ca Tu să-Ți amintești de mine.” Ați vrea să vă ridicați mâna
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spre Dumnezeu și să spuneți: „Acesta este semnul meu către Tine,
Doamne. Eu vreau ca Tu să-Ți amintești de mine acum. Este cineva care
flămânzește și însetează după neprihănire, eu tânjesc să te întâlnesc în
pace cu o experiență?” Ați vrea să vă ridicați mâna oriunde în clădire?
Domnul să fie cu tine. Ați vrea să vă ridicați mâna? Altcineva să spună:
„Amintește-Ți de mine, Dumnezeule, în seara asta căci eu sunt în nevoie.
Stau în nevoie. Eu știu că eu...”?
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Acum, ascultați, nu vă jucați cu asta, frate, soră! Doar nu vă jucați! Nu
considerați un fleac. Fiți siguri. Vedeți, poate conștiința voastră a fost
tocită de multă vreme, dar ceva jos în inima voastră spune: „Acesta sunt
eu dându-mi seama chiar acum că n-am jucat după rânduielile lui
Dumnezeu. N-am jucat cinstit și ceva a existat întotdeauna în mine care
m-a ținut jos. Eu nu am avut acea libertate perfectă. Eu n-am putut fi
ascuns în gloria Shekinah cu Dumnezeu. Eu am timpuri când eu mă simt
ca și cum eu sunt dus. Am timpuri când mă simt decăzut. Eu---eu doar deabia pot trăi asta, dar vreau ca Tu să mă ajuți, Dumnezeule. Eu îmi voi
ridica mâna către Tine ca Tu să mă ajuți.” Vreți să vă ridicați mâna?
Altcineva să-și ridice mâna, dacă vreți. Doar așteptând un moment să
vedem dacă altcineva...Domnul Isus vă vede mâna. Dumnezeu să te
binecuvânteze, domnule. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze,
domnule.
În timp ce așteptăm, Duhul Sfânt vorbește. Vă cercetați pe voi înșivă și
vedeți dacă totul este curățit?
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Într-o zi undeva într-o biserică, se va cânta o muzică liniștităde orgă
șiva veni scârțâindpe podea un sicriu. Acela vei fi tu. Da, domnule. Acela
vei fi tu. Mă-ntreb dacă starea în care ai fi atunci, dacă te-ai putea întoarce
înapoi, ai spune: „O, lăsați-mă să sar sus de-aici și să îngenunchez la
altar doar un moment. Există o mulțime de lucruri pe care mi-ar place să
le îndrept.” Este prea târziu atunci.
Cum estecu tine acum? „Astăzi este ziua salvării.” Vrei tu...Altcineva?
Patru sau cinci și-au ridicat mâinile. Ați vrea voi doar să spuneți:
„Amintește-ți de mine, Dumnezeule, eu sunt---eu sunt în nevoie. Eu vin
acum prin credință. Eu---eu cu adevărat vreau să-ți predau Ție totul,
binecuvântatul meu Răscumpărător. Eu dau tot ce am. Tu mi le-ai dat; eu
Ți le dau Ție. Eu vin acum prin credință, prin har, crezând că Domnul Isus
mă va umple cu Duhul Sfânt chiar în seara asta”
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Dacă tu nu înțelegi ce vreau să spun prin a fi născut din nou, vreau să
spun, cineva fără botezul Duhului Sfânt. Aceea este nașterea din nou. Ai
vrea să-ți ridici mâna și să spui: „Acum eu cred; eu vreau să primesc
Duhul Sfânt. Amintește-mă, frate predicator?” Dumnezeu să te
binecuvânteze, soră. Cineva...Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule.
Asta-i bine. Ce timp!
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În timp ce noi avem capetele aplecate doar încă un pic, eu voi cânta. Vom
cânta aceasta cu adevărat ușor, așa cum sora îl cântă. Mă-ntreb dacă voi
ați vrea să veniți sus aici și să îngenuncheați chiar aici și să mă lăsați să
vin jos și să mă rog cu voi și să-mi pun mâinile peste voi?„Dulce și gingaș
Isus cheamă”, în regulă.
Dulce și gingaș Isus cheamă,
Cheamă...
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Dumnezeu să te binecuvânteze, fetițo. Ai vrea să vii? Micuța doamnă a
spus: „Eu L-am acceptat pe Cristos, dar frate Branham, eu nu am fost
născută din nou; n-am primit Duhul Sfânt. Mi-ar place să-L primesc.”
Altcineva în acea condiție? Păcătosule, oricum ești tu, departe de
Dumnezeu, fără...Isus a spus: „Dacă un om nu este născut din nou, cu
niciun chip nu intră în împărăție.” Vreți voi să veniți?
Iată vine un băiat care a trebuit să ajungă într-un cărucior cu rotile ca să-și
dea viața lui Cristos, și-a ridicat mâna ca păcătos. Dumnezeu să te
binecuvânteze, fratele meu....?...Acordă asta, Doamne. (Fratele Branham se
roagă cu cei de la altar.)

Ascultați, vreți să veniți, cei care ați ridicat mâna? Acela s-ar cuveni să fie
un semn pentru fiecare persoană. Un biet băiat a trebuit să trăiască întrun cărucior cu rotile ca să vină și să stea la altar,plângând aici, lacrimile
curgând pe obrajii lui pentru că el spune că este păcătos și a vrut să fie
amintit în rugăciune. Nu vreți să veniți voi?
...vino acasă!
Voi cei care sunteți obosiți, veniți acasă;
Stăruitor, gingaș Isus te cheamă,
Te cheamă, o, păcătosule, vino...
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Câți vor să primească Duhul Sfânt, ați veni aici sus și să îngenuncheați
chiar la acest timp, vreți să primiți pe Dumnezeu, Duhul Sfânt în inima
voastră să treceți de la moarte la viață, toate lucrurile vor deveni noi? Voi
știți că El vă vorbește. Priviți în mulțime! Eu chiar am fost surprins aici întro biserică. Voi știți că, oamenii au ajuns atât de reci încât ei nici măcar nu
mai pot vărsa o lacrimă. Ei doar---ei doar devin atât de indiferenți. Acela
este duhul epocii. Noi suntem la timpul sfârșitului, când inimile oamenilor
slăbesc, dezorientați de timp, afecțiunile naturale au plecat de la oameni.
Dragostea lui Dumnezeu pare să se retragă. Dar să vă văd pe voi aici în
seara aceasta cu sfărâmare și cu lacrimile rostogolindu-se pe obrajii voștri
și mame și fiice și tați și fii plângând.Minunat. Duhul Sfânt este aici.
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Nu vreți să veniți? Acesta ar putea fi timpul vostru. Amintiți-vă, lasfârșitul
epocii, eu trebuie să stau lângă tine, prietenul meu. Amintește-ți, nu va fi
vina mea. Eu ți-L ofer în seara aceasta pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu
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și o experiență a nașterii din nou. Nu vrei să vii? Încă odată în timp ce noi
cântăm. Vrei să vii?
Dulce și gingaș...
N-ați vrea să veniți în seara aceasta chiar jos la banca jelitorului de modă
veche unde tata și mama obișnuiau să meargă să se roage?
Te cheamă pe tine și pe mine,
Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea.
Bolțile...
[Fratele Branham se roagă cu cei de la altar.]Dumnezeu să te binecuvânteze,
soră. Tatăl nostru, în Numele Fiului Tău, Domnul Isus, Tu ai spus: „Cereți
orice în Numele Meu, Eu o voi face.” Dă-i ei Sângele lui Isus...inima să
fie...Doamne...
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Nu vrei să faci tu cum a făcut tânăra doamnă? Ea aparține bisericii, dar
și-a dat seama că ea nu este sus acolo în voia lui Dumnezeu. Nu vrei tu
să vii și să o accepți?
...O, păcătosule...
Veniți, vă rog, în seara aceasta în timp ce vă implor. Păi, este zi aici în
acestă dimineață în jurulbăncii jelitorului...Vrea cineva acum?
Poate chiar în timp ce tu ești acolo un păcătos așteaptă să vină cu tine,
vreo persoană. Lăsați niște lucrători personali care vor veni în jurul
altarului la acest timp. Pășiți chiar aici, probabil că vreun păcătos sau
vreun membru căldicel de biserică va veni. Dumnezeu să te
binecuvânteze, soră, cu atât de multă sinceritate să te rogi pentru un
suflet pierdut.
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Stând în clădire în seara asta, lasă-mă să-ți spun ceva, omule. Eu am
văzut patru sau cinci oameni că ridică mâinile cu ceva timp în urmă. Acolo
stă în mijlocul nostru în seara aceasta, un bun predicator metodist, la care
ei au fost nu demult. Cineva a mers și a vorbit cu el și el a venit la Cristos
și în seara asta un om minunat salvat de Dumnezeu, umplut cu Duhul lui
Dumnezeu, pentru căcineva a fost interesat de el, a venit, a îngenuncheat
și s-a rugat cu el. Ați vrea să veniți și să faceți asta? El este un slujitor în
seara aceasta pentru că el a venit. Încă o dată, nu vrei să vii, în timp ce
cântăm încă o dată.
Stăruitor, gingaș, Isus te cheamă,
Te cheamă, o, păcătosule...
Văd la porți El așteaptă uitându-se,
Uitându-se după tine și după mine.
Vino acasă, vino acasă,
Tu care ești...
Tu simți că aceea este rezolvată, frate? Amin. Omul în căruciorul cu
rotile tocmai a ajuns salvat, L-a acceptat pe Cristos, un timp bun pentru el
să fie de asemenea vindecat.
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Stăruitor, tandru, Isus cheamă,
Chemând, o, păcătosule vino...
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Ești creștină, soră, în căruciorul cu rotile? Nu vrei să-ți miști căruciorul
tău chiar aici? Mută-te cu căruciorul și vino...Doar stai chiar acolo, frate.
Doar cineva s-o mute chiar aici. Ea este bolnavă și are nevoie de
vindecare. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră dragă, timp bun pentru
tine să fii vindecată chiar acum. Altcineva care vrea să îngenuncheze în
jurul bolnavilor, lăsați-i să vină. Oricine vrea poate să vină și să bea din
izvoarele de ape ale Vieții.
Dumnezeu este aici. Credeți voi asta? Altcineva bolnav și în nevoie?
Îngenuncheați în jur. Ne rugăm acum. Timp bun pentru Duhul Sfânt să o
înfăptuiască. „De ce nu în seara aceasta?” Cunoașteți voi...?....
(Fratele
Branham vorbește cu cineva.) Cântă:„Nu lăsați Cuvântul să plece.”
...lăsați Cuvântul să plece
Și să-ți închizi ochii tăi de la lumină.
O, păcătosule, nu-ți împietri inima ta,
Fii salvat, o, în seara asta.
(Fratele Branham pășește de la microfon)

O și de ce nu în seara aceasta?
O, de ce nu în seara aceasta?
O, de ce nu în seara aceasta?
O, de ce să fii bolnav?
Și de ce nu în seara aceasta?
82
O, prietenul meu creștin, nu vrei să vii? Cineva dorește să
îngenuncheze la altar cu noi aici? Rugându-ne pentru bolnavi, eu m-am
dus jos acolo și un om pe moarte cu cancer, doar a îngenuncheat la altar
aici să fie vindecat, acceptându-L pe Isus ca vindecătorul Său. Jos acolo
chiar acum, m-am dus și m-am rugat și am pus mâinile pe el. Aș vrea ca
voi să fi putut veni sus în jur. Eu cred că Dumnezeu urmează să ne dea o
mare revărsare chiar acum și ne dă acele lucruri de care noi avem nevoie.
Haideți toți, aceia care vor să îngenuncheze în jurul altarului, ați vrea să
veniți chiar acum și să îngenuncheați în timp ce noi suntem în rugăciune.
Dumnezeu să te binecuvânteze, prietenul meu și crede în Domnul Isus.
Dumnezeul lui Ilie încă trăiește. El încă vindecă. El face bine și sufletul și
trupul. El este un om al evangheliei depline, un om plin de putere.
Atotputernicule Dumnezeu, Omnipotentule Dumnezeu,Atotștiutorule
Dumnezeu, același ieri, azi și-n veci...Doar veniți, credeți. Voi veți primi.
Dumnezeu a spus așa.
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Și acum, în timp ce eise adună în jurul altarului, fiecare care este
preocupat, să ne plecăm capetele. Fiecare în rugăciune în timp ce
îngenuchem sau stăm în picioare sau oricum putem, pentru rugăciune.
Fiecare să se roage acum în propriul lui fel. Rugați-vă în felul în care voi
vă rugați la biserica voastră.

