Toate Lucrurile
24.11.1962
Shreveport, Louisiana, U.S.A.

1

Așezați-vă. Doar ascultând acea cântare veche: „Crede Numai”,
mă emoționează oarecum. Și apoi intri și să ai un astfel de bun venit, tu
doar simți ca să-ți ei poziția. Ei bine, eu---eu sunt fericit să fiu păstorul
asociat al Tabernacolului Vieții. Îmi place acel cuvânt: „Viață.” Am vorbit
despre el în această dimineață, „Asigurare de Viață.” Și eu sper că fiecare
are o poliță, pentru că, cu certitudine noi avem nevoie de ea, trebuie să o
avem ca să avem asigurare.
2
Acum, eu presupun că s-a anunțat că urmează să fie un serviciu
de botez, doar peste puțin timp și astfel noi așteptăm cu nerăbdare acel
timp pentru acest serviciu de botez. Și noi urmează să încercăm să
eliberăm doar atât de repede cât putem. Eu am fost puțin obosit și am
venit devreme. Billy m-a chemat și a spus: „Vrem ca tu să vii devreme în
seara asta.” A spus: „Ei urmează, vor ca tu să-i lași să plece devreme.”
3
Am spus: „Ce este devreme?” Și de când eu am pășit afară din
timp în eternitate, păi, eu nu mai am timp. Eu doar nu mai știu cât este
ceasul. Noi nu-l mai măsurăm, Jim. Noi doar îl lăsăm în pace.
4
Jim, ai benzile acolo în spate, presupun? Cred că ei au anunțat de
la platformă de-aici. Și eu nu știu cum le punoamenii, dar ele merg în jurul
lumii. Și ele sunt acolo în spate, sute de mesaje diferite din diferite părți,
linii de rugăciune.
5
Și astfel, acest băiat de-aici---socrul lui și ei---este o...Ei au aparate
care merg continuu aproape zi și noapte, să le facă. Și noi doar...Ei le
vând; ei de-abia o scot la capăt prin vânzarea lor. Și astfel, dacă le vreți,
ele sunt acolo, plus cărți și așa mai departe și literatura tabernacolului deaici. Și astfel noi suntem...
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Eu întâlnesc oamenii tot timpul...spun: „Eu...Știi, am pus o anumită
bandă. Eu am fost salvat.” Eu...Anumite lucruri care sunt o binecuvântare
pentru oameni și acela este motivul că noi le lăsăm să iasă, este pentru
că ele binecuvântează pe cineva și ajută pe cineva.
7
Acum, eu vreau să citesc o scriptură în seara asta aflată în
Romani 8:32 și noi vom ajunge imediat să vorbim în câteva momente:
8...Romani 8:32 se citește astfel.
El care n-a cruțat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru
noi toți, cum nu ne va da cu El de asemenea fără plată
toate lucrurile?
Eu vorbeam azi dimineață despre asigurare și acum, seara
aceasta mai degrabă despre investiții și în seara aceasta:„El Ne Dă Toate
Lucrurile.” Acum, să ne rugăm.
8
Acum, Doamne, noi aici nu ne-am strâns pentru nicio altă cauză
decât să vorbim despre Tine, să cântăm despre Tine, să mărturisim
despre Tine și săaducem glorie și onoare Numelui Tău.
9
Și ne rugăm ca Tu să binecuvântezi strângerea noastră laolaltă; ca
măreața Ta prezență să vină și să asigure pentru noi tot ceea ce
Dumnezeu cere de la noi în seara aceasta.
10
Și cererea noastră înaintea Lui pentru umblări mai apropiate, mai
multă salvare, experiențe mai mari, vindecarea trupului și așa de multe
lucruri, Doamne. Tu le știi pe toate.
11
Și dacă vreodată ne-a trecutprin mințile noastre, cum ar fi dacă noi
nu am avea un Tată ceresc la care să ne ducem? Cum ar fi dacă noi nu
am avea nicăieri unde să ne descărcăm pe noi înșine de greutăți, dacă nu
am avea barieră pentru păcat, o, ce oameni nenorociți am fi noi.
12
Dar noi suntem atât de bucuroși, Doamne, că noi avem pe Unul
care este bun și plin de dragoste, care ne trimite binecuvântările Lui. Noi
suntem recunoscători pentru ele, Doamne. Deși noi poate nu exprimăm
aceasta tocmai corect, dar Tu cunoști inimile noastre, Doamne.
13
Și eu mă rog, ca noi să găsim har în privirea Ta în seara aceasta,
în cântatul nostru, în închinarea noastră, în atitudinea noastră în
predicare, ca Tu să ne poți suplini în seara aceasta toate cererile noastre,
căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
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Acum, mâine dimineață, școală duminicală și mâine seară,
încheierea(eu presupun trezire?) jubileului. Nu...Eu sper că nu este
încheierea trezirii, ci doar încheierea acestei strângeri generale. Și atunci
eu sper că trezirea continuă să se desfășoare mai departe și mai departe.
15
Acum, dacă voi vreți să-mi dați atenția voastră neîmpărțită doar
pentru câteva momente și eu voi încerca să vorbesc asupra
subiectului„Toate Lucrurile.” Și eu voi învăța aceasta mai mult sau mai
puțin ca o oră de școală duminicală pentru că eu sunt...Voi știți până
acum că eu nu sunt predicator. Așa că eu doar trebuie să fac cât pot de
bine să pătrund Cuvântul. Și eu fac asta și nu pătrund la el, exact, până
când eu cred și cred ferm că eu știu despre ce vorbesc, pentru că eu am
experimentat ceea ce vorbesc. Isus a spus: „Noi știm ceea ce credem.”
Noi am experimentat.
16
M-am gândit în această dimineață la acel mic preot grec care a
fost cu noi la părtășia micului dejun, ce caracter minunat și într-un fel
căutând după o experiență adâncă.
17
Eu am un alt preot grec care a fost condus la Cristos prin casete.
Tatăl lui este un învățător grec ortodox, un bărbat foarte respectat în
Grecia. El a venit aici să-și termine școlarizarea, a prins una din casete. Și
la început el a criticat-o și apoi el a venit și a fost botezat și a primit Duhul
Sfânt.
18
Și el a spus: „Frate Branham, eu știu că tu nu cunoști greaca,
pentru că eu înțeleg că tu nu știi engleza foarte bine.” Dar a spus: „Dacă
cineva care știe cu adevărat greaca (și el este un învățat grec),” a spus,
„continuitatea vorbirii tale cu greaca este absolut perfectă, pune scripturile
împreună.” De aceea a fost el botezat. Vedeți? Și el a spus: „Eu...Este--este---este un fenomen. Și doar știind că tu n-o cunoști, dar felul în care tu
pui împreună scripturile, continuitatea scripturilor tale, merg în greacă.”
Astfel eu mă gândesc că eu îl voi avea și îl voi vedea pe acest mic
frate pentru o vreme. El ar putea fi un ajutor foarte mare pentru el. Și
acum, rugați-vă pentru noi.
19
Toate lucrurile, noi nu putem vorbi despre toate lucrurile, dar toate
lucrurile sunt ale noastre prin Cristos. Și dacă El n-a cruțat pe propriul Său
Fiu să aducă aceasta la noi, cu cât mai mult va duce El asta, dacă El--dacă noi suntem doritori s-o primim. Acum, nu pot vorbi despre toate
lucrurile, dar eu---eu vreau să vorbesc despre un anumit lucru din toate
aceste lucruri. Și eu cred că acesta este un lucru important. Aceea este:
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fiind „iertat.” Iubesc acel cuvânt: „iertat.” De fapt, cuvântul înseamnă „o
eliberare de vină.”
Și ce experiență este aceea, pentru oricine a avut o experiență a
acesteia---să fii eliberat de vină.
21
Nu încercând să întorci spatele prin ceva formă de psihologie, să
întorci spatele, ci să fii iertat. Aceasta înseamnă că este pusă deoparte.
Nu mai este nimic din ea. Este uitată. Să întorci spatele la ceva, tu ai
putea să te întorci de la aceea. Ca păcatele, odată au fost acoperite. Dar
acum ele nu sunt acoperite; ele sunt despărțite. Ele sunt complet duse,
puse în marea uitării, ca niciodată să nu mai fie amintite. Îmi place aceea.
22
Știu că glumele nu sunt potrivite la amvon și mai ales într-o
adunare penticostală. Dar ca să fac clar, mi s-a spus că o domnișoară
avea un tată care plângea constant și striga când citea biblia,referitor la
păcatele lui care erau iertate...Astfel, tânăra fată s-a căsătorit și s-a mutat
la oraș și aparținea la un---un fel de biserică formală cu mulți din
societatea înaltă. Și---și societatea doamnelor trebuia să se distreze în
casa ei. Și ea se întreba cum urma ea să-l țină tăcut pe tatăl ei pe durata
acestui timp, pentru că el devenea cu adevărat emoționat.
23
Prin urmare, ea a spus: „Ei bine, dacă îi dau biblia, el va plânge și
va striga tot timpul. Așa că este un singur lucru pe care știu să-l fac. Eu
doar îi voi da cartea de geografie și-l voi pune sus la mansardă, doar să-l
las să se uite la poze.”
24
Și cam pe la timpul când ele erau gata să servească ceaiul lor roz
sau orice făceau ele,voi știți era cea mai îngrozitoare agitație la etaj, țipete
și sărituri și rostogoliri și sărit în sus și-n jos și strigăte: „Aleluia! Aleluia!”
Toate femeile s-au speriat și au alergat la etaj și ea a smuls cartea de
geografie din mâna lui și a spus: „Tată, asta nu este biblia. Este cartea de
geografie.”
26
El a spus: „Știu.” Dar a spus: „Ziua trecută citeam în biblie unde
păcatele mele au fost iertate, au fost puse în marea uitării (Vedeți?),
îngropate în mare. Și văd aici în cartea de geografie unde marea este atât
de adâncă încât nu se poate nici măcar găsi fundul ei uneori.” A spus:
„Ele încă merg mai departe și mai departe.”
27
Astfel eu cred că aceea este ce înseamnă iertare: este complet
șters, nu doar pus la o parte și să încerci ceva; ci este șters. Este dus, nu
întors la o parte, ci a fost...Noi avem...Prin iertare, noi suntem eliberați, nu
prin psihologie. Noi nu suntem eliberați printr-un crez. Nu suntem eliberați
prin emoție. Ci noi suntem eliberați prin puterea Calvarului. Noi suntem
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iertați, liberi. O, ce înseamnă să fii liber, povara este dată jos de pe umerii
tăi, jos de pe inima ta, o persoană liberă.
28
Am avut o mică experiență zilele trecute. Cred că nu ar trebui să
spun asta aici, dar eu vreau s-o spun. Eu am fost sub o mare împovărare
timp de cinci ani până acum, așa cum voi oamenii de-aici știți asta, din
cauza guvernului federal. Și ei încercau să afle vreo cale să mă aresteze.
În adunări, în acești șaisprezece ani în câmp, ei m-au urmărit și au luat
cecurile pe care oamenii le-au făcut personal pentru mine în adunări și
aveau numele meu pe ele și eu aprobându-le, le-am dat tabernacolului
pentru cheltuieli.
29
Și strângătorul de impozit pe venit alguvernului federal a spus că
acele cecuri erau ale mele personale, nu conta ce am făcut cu ele,
dacă...Ca șiun frate a semnat un cec la vedere pentru atât de multe mii de
dolari pentru o călătorie în străinătate. Apoi el l-a semnat, doar a plătit de
la fundația lui pentru William Branham; eu l-am semnat, l-am pus în
fundația tabernacolului. Noi am păstrat fiecare cec, totul, adus înapoi.
El a spus: „Dar când tu l-ai semnat, el era al tău. Apoi tu l-ai
înapoiat tabernacolului.” Nu era cale să învingi. Asta-i tot.
30
Astfel, o, vai, pe cărbuni și înapoi și înainte. Și ei mi-au spus că ei
urmau să facă aceea că eu le datoram prin fraudă și cu toate adunările
mele, trei sute și ceva de mii de dolari.
31
Eu am spus: „Eu pot plăti, un dolar pe an. Sper să trăiesc destul de
mult să o fac.” Și...Dar eu am respins-o. Am spus: „Eu îmi plătesc
impozitele. Eu...” Dar iat-o acolo.
Ei au spus: „Tu încă ești dator.”
32
Ei bine, în sus și-n jos și ani de zile ei au cercetat caracterul. Și eu
spun asta cu biblia mea deschisă, oameni care stau prezenți care au fost
acolo și știu asta, că niciun cent n-au aflat ei vreodată că eu am cheltuit
pentru mine însumi: numai pentru Împărăția lui Dumnezeu. Asta este
adevărat.
33
Astfel avocatul m-a chemat ziua trecută și a spus: „Frate Branham,
guvernul este gata să facă un compromis,” după cinci ani. Eu am avut--fratele Arganbright mi-a sugerat „Ice and Miller” din Indianapolis. Eu n-am
putut părăsi țara. Eram sub controlul guvernului, un caz federal. Și eu mam gândit: „Vai, ce am făcut eu?”
Și el a spus: „Ei bine, aceasta este ceea ce ai făcut. Tu se
cuvenea să fi știut mai bine.”
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Nu a fost fraudă, pentru că le-am plasat în biserică, doar așa cum
oamenii întocmeau un cec. Ei nu știau să-l pună într-o fundație. Ei doar îl
întocmeau: „William Branham.”
35
Ei bine, când acela merge prin casa de încasare, există o copie
fotostatică făcută pentru el. Astfel că ei le-au avut pe fiecare din ele. Dar
ei au văzut unde le-am depozitat eu înapoi, aici în tabernacolul Branham
să plătească cheltuielile și așa mai departe și adunările din străinătate. Ei
bine, înainte și înapoi...
Și apoi el a spus: „Tu---tu poți...Ei vor să facă un compromis cu
tine.”
Și eu am spus: „Ei bine, eu---eu nu datorez aceea.”
36
El a spus: „Ei bine, acum iată ce este, frate Branham.” A spus: „Eu
cred că tu ai șansa de nouăzeci și nouă de procente dacă ei te cheamă la
proces.” A spus că: „Ei nu te pot acuza, dar ei vor încerca să te cheme în
proces să spună că tu datorezi acelea. Și când ei o fac, ei vor avea șansă
de un procent la ceea ce spun, că numele tău era pe ele și tu le-ai
aprobat. De aceea ele au fost proprietatea ta. Și apoi tu le-ai înapoiat la
tabernacol...” A spus: „Ei ar putea obține un proces împotriva ta.”
37
Și ele toate au fost depuse, au fost în depozit în biserică și așa mai
departe, ceea ce noi foloseam ca o fundație non-profit. Încoace și încolo.
..Fratele Gordon Lindsay, aici în această dimineață, el a venit și s-a luptat
pentru mine și---și fiecare a încercat asta. Dar n-a existat cale să facă
asta. Ei doar o țineau pe-a lor.
Și el a spus: „Iată un singur lucru, frate Branham.” Atunci când el
mi-a spus ce ar trebui pentru compromis, aceea m-a speriat de moarte.
Și eu am spus: „Eu n-aș putea face aceea. Nu există cale pentru
mine să fac asta.”
38
Și el a spus: „Ei bine, acum iată un lucru.” A spus: „Noi putem lua
cazul și noi suntem avocații tăi. Dar dacă mergem acolo și avem cazul,
există o șansă că am putea să le spunem că acestea au fost daruri
nesolicitate și nu erau impozabile. Apoi tu o să ai o taxă de moștenire. Și
acolo ar putea să se lungească alți patru sau cinci ani.”
39
Și eu am spus: „O, vai.” Am spus: „Eu nu vreau asta. Eu sunt pe
cale să...” am spus: „N-am avut deloc păr cărunt când acest lucru a
început.” Și am spus: „Doar gândul de a încerca să mă acuze, ca fiind
escroc sau hoț...” Și eu am spus: „Cum vine asta că ei pot lua un slujitor
care încearcă să predice evanghelia și a dovedit să folosească banii
pentru Împărăția lui Dumnezeu să convertească criminali și așa mai
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departe și să facă acesta un loc mai bun de trăit și vor să te facă să faci
aceea, când companiile de țigări și whisky, cu televiziune vulgară și orice
altceva, pun cancer în tine de la fumat și orice altceva asemănător și pot
să scrie, acea reclamă pentru impozitul pe venit pentru guvern? Nu este
corect.” Am spus: „Nu este corect. Voi nu mă tratați corect.”
A spus: „Aceea ține de guvern să decidă.”
Și am spus: „Dumnezeu va face ultima decizie. Asta este
adevărat.” Astfel eu am ținut înainte.
40
Apoi---avocatul a spus: „Iată, domnule Branham.” Și eu sunt atât
de recunoscător pentru asta. El a spus: „Există un...Noi nu putem găsi un
singur lucru împotriva numelui tău. Dar dacă ei vreodată te cheamă la
proces și fiind un slujitor cu reputația ta, ei îl vor mânji de-a lungul națiunii,
să mergi într-un proces.”
„Și ce se întâmplă atunci?”
A spus: „Nu contează cât de nevinovat te-ai dovedit, pentru mulți
oameni tu vei fi totuși vinovat.”
41
Ca acel prețios frate baptist aici nu demult, desre care o femeie a
spus că a venit la casa ei și a insultat-o. Voi ați auzit despre asta. A fost
aici undeva în sud și cam cu trei ani în urmă sau poate nu așa demult. Și
acel slujitor a dovedit cu adunarea lui că el era la o sută și cincizeci de
mile depărtare cu multe zile înainte și în aceeași zi și multe zile după
aceea. Și chiar tribunalul a vrut să se întoarcă și a întrebat pe slujitor dacă
voia---ea voia---el voia să dea femeia în judecată pentru calomnierea
numelui unui slujitor.
A spus: „Lăsați-o să plece.”
42
Și ați văzut acel sondaj popular de-a lungul țării? Repede i-au
trântit jos numele pretutindeni și oamenii au spus, șaptezeci la sută din
americani au spus: „O, unde este fum, este foc.” Acum, acel prețios frate
trebuie să suferesub aceea toate zilele lui, când el este tot așa de
nevinovat ca oricare de-aici. Vedeți, acolo sunteți.
43
Și acum, el mi-a spus, a zis: „Va fi nevoie de o mulțime de bani să
o faci.” Și eu nu aveam decât cam șaptezeci și cinci de dolari și el a vrut
patruzeci de mii (Vedeți?) să plătesc taxele de avocat și guvern. Am spus:
„Ce am făcut eu?” M-am dus acasă.
44
I-am spus lui Meda, soția mea: „Spală fețele copiilor, pregătește-le
hainele. Eu voi fi un călător tot restul vieții mele.” Am spus: „Eu nu voi face
asta. Asta-i tot. Dacă eu o datorez, voi transpira să o plătesc. Dar eun-o
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datorez și ei nu pot spune că o datorez. Ei n-o pot dovedi. Le-a trebuit
cinci ani s-o facă și ei încă n-o pot dovedi.”
45
Ea este o femeie foarte calmă. A așteptat un pic și ea a venit, și-a
pus brațul pe umărul meu. A spus: „Acum, așteaptă un minut.” A zis: „Dar
amintește-ți, Bill. Dacă ei---dacă tu fugi, tu ești un laș.” Și a zis: „Ei încă țin
aceea împotriva ta.”Și a spus: „Există numai un singur lucru: acela este
să-i faci față.”
Și eu m-am dus în camera din față și am spus: „Doamne, ce
trebuie eu să fac? Dă-mi o scriptură.”
Iată ce a venit la mine: „Odată ei L-au întrebat: `Este drept pentru
noi, iudeii care suntem liberi, să plătimimpozit Cezarului?`”
El a luat un ban și a spus: „A cui inscripție este pe el?”
El a spus: „A Cezarului.”
A spus: „Atunci dați Cezarului ce este alCezarului; lui Dumnezeu
ce este a lui Dumnezeu.”
46
Apoi am văzut când într-o zi El i-a spus lui Petru: „Să nu-ijignim.
Știi, tu ai un cârlig de pește în buzunarul tău pe care îl porți în acest
moment, doar ca o amintire că tu ai fost odată pescar. Eu am o bancă
acolo într-un pește. (Știți, El stăpânește totul, oricum.)” Așa că El a spus:
„Tocmai s-a făcut un depozit cu un timp în urmă. Du-te acolo și aruncă
înăuntru cârligul și primul pește pe care îl ridici, deschide-i gura și banca
va plăti. Și du aceea jos acolo și dă-le-o lor pentru Mine și pentru tine, așa
ca noi să nu-i jignim.”
Am spus: „Dumnezeule, Tu încă ai pești.”
47
Eu nu știu cum urmează să o fac, dar un frate care stă chiar aici, a
făcut plata.M-am dus și am împrumutat patruzeci de mii de dolari, cu
înțelegerea că îi voi plăti înapoi în zece ani, patru mii pe an. Eu nu știu
cum să fac asta, dar el are încă pești. Și eu---eu.El are...Totul Îi aparține
Lui.
48
M-am dus acasă și am scris...După scrierea cecului...Și am scris
acolo: „Plătit în întregime pentru toate impozitele de restituit.” Și m-am
gândit: „Îl va accepta guvernul astfel?” Și tocmai înainte de-a veni aici, mam gândit că mai bine aș suna banca.
Am sunat banca și casierul s-a dus înăuntru și s-a uitat. El a spus:
„Da, ei l-au acceptat, Billy. Tu ești liber. Tu ești iertat.”
49
O, vai. Ceva a trecut peste mine. Am alergat în cameră și mi-am
apucat soția în jurul gâtului. Am spus: „Scumpo, sunt iertat, sunt liber.
Vechea socoteală a fost rezolvată. Eu pot merge acum oriunde vreau să
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merg, oriunde Domnul mă conduce. Sunt liber. O, ce lucru să fii iertat,
ceva ce nu m-am putut ajuta.”
50
Și de asemenea, păcatele mele erau ceva ce eu nu mă puteam
ajuta. M-am născut cu natura lui Adam în mine, dar Cineva m-a iertat. Ei
au șters vechiul meu cont departe într-o zi și eu am fost liber din acea zi
înainte. Eu sunt așa de bucuros.
51
Când omul a păcătuit el a traversat marea prăpastie sau prăpastia,
mai degrabă între el și Dumnezeu. El s-a separat pe el însuși de
Dumnezeu și n-a rămas nicio cale pentru el ca să se întoarcă vreodată. El
a fost absolut de cealaltă parte a prăpastiei,departede Dumnezeu cu nicio
calesă se întoarcă. Dumnezeu, bogat în îndurare, minunat în har, a
acceptat un înlocuitor pentru el, l-a lăsat să facă un înlocuitor, o jertfă de
animal să-i ia locul.
52
Sângele a fost singurul lucru ce putea plăti prețul. Nu exista nimic
altceva ce putea plăti prețul. Nimic altceva n-a putut atunci face și nimic
altceva n-a făcut-o de-atunci și nimic altceva n-o va face după aceea:
sângele și numai sângele.
53
Prima decizie a lui Dumnezeu a fost să ierte omul prin sângele
vărsat și Dumnezeu nu poate face a doua decizie împotriva primei Lui
decizii. Dacă El ar face-o, atunci prima Lui decizie era greșită și El nu
poate fi greșit și să fie Dumnezeu. Astfel, El are doar o cale și aceea este
calea sângelui. Deciziile Lui sunt perfecte și eterne, din cauza asta El este
Dumnezeu. Și Cuvântul Lui este etern și deciziile Lui sunt Cuvântul Lui și
este perfect. Voi nu puteți adăuga nimic la El sau să scoateți ceva afară
din El.
54
De la acel timp, acela a fost singurul loc de părtășie al lui
Dumnezeu să întâlnească omul. Înainte de aceea, El l-a întâlnit în grădina
Edenului. Niciun sânge n-a fost necesar. Dar de la acel timp, decizia Lui a
fost să întâlnească omul înapoi, răscumpărat prin Sânge. Acela este
singurul loc în care părtășia a putut fi respectată de către Dumnezeu. Este
singurul loc în care Dumnezeu îl poate întâlni pe păcătos și noi toți
suntem păcătoși prin natură. Este necesară jertfa de Sânge să ne aducă
înapoi în părtășie cu Cristos din nou, nicio altă cale, ea este cu
desăvârșire absolută.
55
De la Adam până acum, omul a încercat să-și facă propriul său
înlocuitor. Omul constant a încercat să facă asta, de la frunzele de
smochin pânălaeducație. El a încercat să-și facă lui însuși un înlocuitor.
Adam a exprimat ceea ce a fost în om, când el a încercat să-și facă
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propria sa cale înapoi prin frunze de smochin. De atunci, ei au construit
turnuri, ei au construit, orașe, ei au făcut idoli, ei au creat civilizație, ei au
creat denominațiune, ei au creat regimuri științifice și toate aceste lucruri.
Dar aceea încă rămâne la fel. Dumnezeu va accepta numai Sângele.
56
Dumnezeu acceptă un om numai prin Sângele vărsat. Singurul loc
de părtășie, singura cale peste acea prăpastie nu este prin organizații
religioase, nici prin idoli, nici prin turnuri, nici prin locuri sfinte, nici prin
orașe, nici prin nimic altceva, ci prin Sângele vărsat. Aceea este singura
cale de întoarcere.
57
Predicarea crucii, deși așa cum ea---așa cum este ea disprețuită,
este calea asigurată de Dumnezeu pentru păcătoși să vină în părtășie cu
Dumnezeu sau unul cu altul. Așa este!
58
De-a lungul anilor, cei neprihăniți au trăit prin acea decizie a lui
Dumnezeu.Ceineprihăniți niciodată nu se ceartă referitor la nimic. Cei
neprihăniți sunt gata să accepte decizia lui Dumnezeu. El nu vrea să facă
ceva pentru el însuși. El este interesat numai de Dumnezeu și vrea să
trăiască prin decizia lui Dumnezeu. Și cei neprihăniți trăiesc prin ea,
întotdeauna au făcut-o pentru că este calea prin care cel neprihănit
trebuie să trăiască. Să încerci să faci ceva cu asta, să injectezi ceva în ea
ar fi nedrept pentru că aceea ar fi împotriva programului pe care
Dumnezeu l-a stabilit pentru noi, prin care să avem părtășie: este prin
Sângele vărsat.
59
Iov, patriarhul...Cum Iov...Eu cred, Cartea lui Iov a fost scrisă
înainte ca Moise să scrie Geneza, este înțelegerea mea, cea mai veche
carte din biblie. Iov, când a acceptat sângele...Și chiar atunci, când vecinii
lui și membrii bisericii lui au încercat să-l condamne și au spus că el a
păcătuit în secret, totuși Iov a știut că stătea neclintit pentru că a făcut
ceea ce Iehova a cerut să fie făcut. El a știut că el și-a oferit jertfa cu
sinceritatea inimii lui.
60
Avraam de asemenea s-a închinat sub sânge. Singurul loc de
întâlnire a lui Israel cu Dumnezeu a fost sub sângele vărsat. Nicăieri
altundeva nu putea fi făcută. Rugăciunea a fost oferită, mulțumirea dată
sau orice altceva, aceea a fost sub sângele vărsat al unui animal. Singurul
loc în care răscumpărarea putea veni sau vreodată să fie atras în părtășie
cu Dumnezeu este prin sângele vărsat.
61
Îmi amintesc predicând despre asta într-o seară la locul lui Oral
Roberts. Și un rabin, rabin iudeu...Am predicat despre „Cele șapte dungi
ale Vițelei Roșii” și asta l-a uimit. Și el a venit vorbind despre asta.
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Observați. Când păcătosul venea la tabernacol, acele șapte dungi de
sânge reprezenta că el trebuia să știe că ceva a murit și s-a dus înaintea
lui să pregătească calea.
62
Și un om care merge cândva să aibă părtășie cu Dumnezeu
trebuie să recunoască Sângele lui Isus Cristos, știind că El a murit să facă
o împăcare pentru păcatele lui, să facă o cale pentru a intra în părtășie cu
Dumnezeu din nou. El trebuie să recunoască asta: trebuie.
63
Dumnezeu a întâlnit omul sub Sângele vărsat și nicăieri altundeva.
Nu contează cât încercăm noi să reușim: „Ei bine, eu aparțin la altceva și
altceva,” aceea---aceea nu va lucra. Este numai Sângele vărsat în care
Dumnezeu îl întâlnește pe închinător.
64
Dumnezeu---Dumnezeu plin de milă și har, când omul a păcătuit,
așa cum am spus, a luat un înlocuitor, un animal. Să ne imaginăm doar
un minut. Să ne imaginăm un iudeu sincer adevărat în trecut, în vechiul
testament. El recunoaște că este afară din părtășie atâta timp cât nu este
sânge pentru el. Acum, el ia un animal ales, într-adevăr bun din turma lui.
Trebuie să fie un adevărat animal bun. Nu poate fi un animal care să aibă
cusur, pentru că preotul trebuia să-l examineze mai întâi. Și el trebuia să
fie...Pentru păcat un miel de jertfă ireproșabil trebuia ținut și încercat, ca o
jertfă de păcat, așa cum Isus a fost testat în toate lucrurile.
65
Dar acest preot...mergând în jos pe drum, un iudeu, care
aducându-și sus jertfa lui de păcat, își aducea jertfa lui, pentru păcatul său
și i-o prezenta preotului său cu toată sinceritatea. El recunoștea că a
păcătuit. El știa că a greșit. Și el lua acest animal și îl prezenta preotului.
Apoi când el făcea asta, își punea mâinile peste jertfă. Ce făcea el? El se
conecta cu jertfa lui. Știți ce vreau să spun? Apoi sângele era vărsat și
omul, iudeul putea pleca, simțindu-se îndreptățit pentru că el a împlinit
cerințele lui Iehova.
66
Și singura cale în care creștinul astăzi poate vreodată în mod
corect să fie iertat de păcate este să meargă la Calvar cu Jertfa lui, să se
conecteze cu El și apoi să accepte Sângele vărsat. Nu există un crez în
lume să poată face asta. Nu există un sistem educațional în lume să
poată face asta. Nu există cale științifică să poată face asta. Ea vine
numai prin acceptarea Sângelui vărsat, Înlocuitorul lui.
67
Atunci el pleca. Aceasta s-a făcut, el împlinise porunca lui Iehova,
astfel el pleca simțindu-se îndreptățit deoarece el a răspuns cererii lui
Iehova. A făcut ceea ce a spus Iehova să facă. Apoi el a simțit că
este...Prin credință, el L-a luat pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Și acum,
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ascultați atent acum. El L-a luat pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui. El a fost
sincer în ceea ce a făcut. El a făcut-o cu sinceritate... prin Cuvânt. Nu
conta cine a râs de el, el a făcut-o oricum pentru că aceea era cerința lui
Dumnezeu. Și acum...Asta era minunat. Că el a știut că a fost îndreptățit.
El putea simți în acel fel pentru că el a întâlnit cerințele lui Iehova(Acela
era Cuvântul), a întâlnit cerințele a ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu i-a
cerut să facă pentru îndreptățirea lui.
68
În cele din urmă...Acum, asta era minunat la început. Dar în final, a
devenit o tradiție de familie. Sunt sigur că știți ce vreau să spun. El s-a
dus...Iudeul se ducea să ofere jertfa lui numai pentru că...ei bine, familia
făcea asta. Și ei bine, era o tradiție. Și atunci el se ducea și spunea:
„Așteaptă un minut. Eu cred că am păcătuit. Văd. Așa este. Ei bine, voi
lua mielul meu, mă duc sus...”
69
Vedeți, nu era părere de rău dumnezeiască pentru păcatul lui. Era
doar un ritual, doar o formă rituală de a lua animalul său pentru jertfă. El
niciodată n-a obținut nimic din aceea pentru că el n-a pus niciodată nimic
în aceea. Totuși, el se supunea la însărcinarea lui Dumnezeu prin
Cuvântul Său. Dar el nu venea în adevăratul sens al Cuvântului Său. El
se supunea la asta atât timp cât... Practic, el s-a supus la aceea, el s-a
supus. Dar el nu s-a supus sincer. De aceea, era doar un ritual, urmărind
o tradiție.
70
Și pot eu să mă opresc aici un minut? Vedeți voi la ce ciocănesc
eu zi după zi și seară după seară? Nu este că eu am ceva împotriva
metodiștilor, baptiștilor, prezbiterienilor sau denominațiunilor. Este pentru
că voi pierdeți acea sinceritate, acel ceva ce voi ar trebui să aveți în
închinarea voastră. Asta devine doar o tradiție de familie.
Când voi veniți la biserică și spuneți: „Crezi tu în a fi născut din
nou?”
„Da, desigur. O-o, da.”
„Crezi tu în---sângele...”
„O, sigur, sigur. Sigur, sigur, eu l-am acceptat.”
71
Vedeți, nu este nimic sincer legat de asta.
Când el se duce să-și aducă jertfa de păcat și ia împărtășirea, el o
ia în orice fel, indiferent că fumează, bea, iese cu soția altcuiva, sau---sau
femeile comportându-se în orice fel. Și se duc și iau acea împărtășire.
Atunci, vă dați voi seama că biblia spune: „Dacă un om mănâncă acest
trup și bea acest sânge în mod nevrednic este vinovat de Trupul și
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Sângele Domnului?” Noi am pierdut sinceritatea. Este ceva greșit cu noi.
Sărbătoarea noastră solemnă nu este cum obișnuia să fie.
72
Aceasta ar putea fi potrivit pentru acest timp. Există ceva sau
altceva, că noi de-abia putem sta treji, de-a lungul predicii. Nu este aici în
acel fel, dar în multe locuri cineva mă trage întotdeauna de sacou: „Hei,
hei, hei. Noi trebuie să facem așa și așa.” Ce este mai important decât să
înainteze Cuvântul lui Dumnezeu? Aceea este ceea ce gândesc eu
despre lucruri.
73
Adunările de stradă care...Obișnuite pentru predicatorul de modă
veche ce stătea acolo până când---sângele și sudoarea, așa cum era
aceea, îi curgea în jos în pantofi. Să ai astăzi o adunare de stradă, este o
mulțime de cântat, o mulțime de altceva. Și, frate, cineva încearcă să
conducă în rugăciune și se roagă pentru președinte și oricare altcineva și
merge prin aceea cam o oră și oamenii au plecat. Cuvântul este lucrul
important, Cuvântul. Dar noi ne-am pierdut interesul. Uneori...
74
Eu apreciez mărturiile. Apreciez muzica și toate acele lucruri. Dar
nueste aceea. Este nevoie de predicarea crucii. Este necesară o
circumcizie a Duhului ca să aducă viață. Acolo este unde sinceritatea
noastră s-a dus. Era un timp când noi am observat o mare sinceritate.
Când un om știe că este greșit ca aceste lucruri să se strecoare în
biserica lui și apoi nu le spune despre asta? Unde este acea sinceritate
adâncă?
Un slujitor mi-a spus: „Tu îți vei pierde slujba.”
75
Am spus: „Dumnezeu mi-a dat această slujbă. Și dacă Cuvântul lui
Dumnezeu, predicându-L, mă face s-o pierd, atunci eu am pierdut barca
pe undeva. Dumnezeu Își va onora Cuvântul. El așteaptă după asta.”
76
Acum, sinceritatea. Noi n-o avem. Pare a fi un interes atât de mic.
Ar trebui să fie în timpul acestui jubileu, chiar acum, după ce noi știm și
suntem convinși cu aceste lucruri, ar trebui ca Shreveport să fie ca un
zbârnâit, ca un ferăstrău circular. Toți din închisoarese cuvine să deschidă
ferestrele, predicându-se evanghelia. Colțurile străzii se cuvine să fie pline
de bărbați și femei mărturisind despre puterea lui Dumnezeu.
77
Totuși, noi o credem, zicem. Dar ne-am pierdut sinceritatea și
entuziasmul care este să O primim. Acum, acela este adevărul. Aceea
este exact. Și noi niciodată nu ne vom întoarce până când noi venim jos la
acel punct al aprecierii lui Dumnezeu care face o cale pentru noi și apoi
ne cheamă în asta și ne-o adeverește prin Duhul Lui și prin Cuvântul Său,
acea asigurare pe care noi o avem.
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Ce tragedie este să vedem bisericile în această stare. Nu că eu
am ceva împotriva bisericilor, dar voi vedeți ce vreau să spun. Acum, fără
mâhnire, doar o formă de ritual...
79
Și totuși, Israelul folosea Cuvântul și porunca lui Dumnezeu.
Și bisericile astăzi scot afară lucruri din biblie. Dar nu există
sinceritate cu asta.
80
Și când Israelul a început să ia Cuvântul și poruncile lui Dumnezeu
și să le facă un ritual, aceea L-a nemulțumit pe Iehova, Dătătorul acesteia.
Era cam pe la acel timp când ei au făcut Cuvântul lui Dumnezeu un ritual,
că acel profet puternic Isaia a apărut pe scenă. Citiți asta, Isaia 1. El a fost
trimis la Israel. Ei l-au urât și în final l-au tăiat în bucăți cu ferăstrăul.
81
Dar ce-a făcut el? El i-a jupuit. A spus: „Sărbătorile voastre
solemne Dumnezeu le-a refuzat.” El a zis: „Au devenit o putoare în nările
Lui.” Ce era aceea? Sărbătoarea pe care Dumnezeu le-a poruncit-o,
lunilenoi și sabatele și oferirea jertfelor de păcat și așa mai departe pe
care Dumnezeu le-a dat lui Israel, ei au făcut o tradiție din ele. Corect!
82
O, biserică, vedeți voi ce-i rupe inima unui slujitor? Când
Cincizecimea pe care El ne-a dat-o, noi am făcut o tradiție din ea.
Sinceritatea a dispărut din biserică. O, eu nu spun că toată, mulțumesc lui
Dumnezeu. Nu s-a dus toată atunci, dar ce-a mai mare
parte...Sinceritatea s-a dus. Oamenii nu mai pot asculta asta. Ei nu vor so audă. Ei mai degrabă iau pe cineva care are mai multă lustruire. Ei nu
vor asta. Ei bine, doar cum a fost atunci, așa este acum.
83
Dar Dumnezeu l-a trimis pe Isaia și el nu și-a îndulcit cuvintele. Și
el le-a spus ce au făcut. Citiți Isaia 1 când mergeți acasă. Ascultați acel
profet ce predica. Le-a spus că aceea era o putoare. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu n-a vrut jertfele lor care miroseau urât, o jertfă care...Ei...Ce-au
făcut ei? Ei au întinat jertfa lor. Ei au întinat-o pentru că au intrat cu ea
fără sinceritate. Ei nu obțineau niciun rezultat.
El a spus: „Tradițiile voastre”...Venind cu tradițiile lor, au scos afară
puterea din poruncile Lui.
84
Acum, astăzi, tradiția noastră scoate afară puterea din închinarea
noastră prin propriile noastre tradiții. Și noi zicem: „Aceasta înseamnă
metodiști și baptiști.” Aceia sunt penticostalii. Aceia suntem noi toți
laolaltă. Tradiția voastră și-a pierdut puterea---nu pentru că n-ați făcut
asta. Da.
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Ei zic: „Isus a spus că cel care crede și este botezat va fi salvat.”
Aceea este adevărat. Dar noi am făcut o tradiție din asta. Ele miros urât
înaintea Lui. Vedeți voi motivul? Închinătorul venind, făcând asta, el a
făcut-o doar de formă.
Și noi suntem vinovați că facem același lucru. Noi o facem de
formă, totuși ea este o poruncă a lui Dumnezeu.
86
Așa cum, doar recent când au pornit mișcările noastre și
Dumnezeu a început să adauge ceva la ele, și noi ne-am dus cu ele, am
făcut o tradiție din asta și ele și-au pierdut puterea. În loc să aducem
frățietatea împreună, ea a separat frățietatea. Voi ați făcut aceea uneori
doar ca o tradiție fără sinceritate în ea. Voi trebuie să intrați în
sărbătoarea lui Dumnezeu cu sinceritate.
87
Nicio sinceritate reală, nicio întristare pentru păcate.Oamenii vin la
altar și mulți iau o mulțime de muzică, puțin dans, bătaie din palme, poate
aleargă în sus și-n jos pe culoar și poate chiar vorbesc în limbi.
88
Acum, eu cred în vorbirea în limbi. Cred în alergare în sus și-n jos
pe culoare; cred în a bate din palme. Dar dacă nu este un simțământ
acolo în spatele ei, dacă nu este sinceritate că Isus te-a curățit...Nu să
faci asta pentru că domnișoara Jones a făcut-o, ci s-o faci pentru că este
ceva în tine care pulsează, tristețe pentru păcatele tale și bucuria victoriei
pe care tu o împărtășești în învierea sacrificiului vostru, dovada asigurării
tale eterne.
Cum poți să nu fii sincer în aceea?
89
Eu cred că un om poate striga și să nu fie salvat. Cred că un om
poate alerga și să nu fie salvat. Cred că poate vorbi în limbi și să nu fie
salvat. Cred că poate face oricare din aceste lucruri și să nu fie salvat. Dar
tu nu poți clasifica pe fiecare care face aceea acum. Cealaltă parte zice:
„Nu este nimic de asta.”
90
Dar există cineva sincer în aceea. Există cineva care are rezultate
veritabile pentru că el a intrat în aceea cu sinceritate pe baza credinței lui
în Sângele vărsat. Și el are lucrul corect.
91
Dar altul doar își bate joc. Și este prea multă bătaie de joc care se
desfășoară, prea multe imitații, imitații firești, asemănări firești.
92
Dacă tu ai veni căutând Duhul Sfânt și Îl lași pe El, credința care o
ai în El să adauge la acea virtute și la acea bunătate frățească (2 Petru
1:7), până când tu ești zidit la statura deplină a lui Cristos, atunci ultimul
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lucru este dragostea, cu care Dumnezeu, Duhul Sfânt, te sigilează pentru
destinația ta.
93
Tu nu poți imita. Tu poți să imiți asta, dar așa cum am spus seara
trecută, aceea este ca o---o mierlă care își pune pene de păun în aripile ei
și zice: „Vedeți, eu sunt păun.” Ea doar le-a adăugat, le-a înfipt înăuntru.
Dacă există ceva în interiorul lui, l-a făcut pe el să le împingă în afară, el
va fi de fapt un păun. Desigur. Dar unii oameni doar încearcă să facă
ceva să arate ca altcineva sau să imite pe altcineva pentru că ei se
gândesc că au făcut asta. Și vedeți ce face aceea? Ne aduce înapoi la un
ritual și formă din nou. Este Sângele, Viața care entuziasmează și
sfințește viața ta. Așa este!
94
Isaia le-a turnat-o și le-a spus: „Dumnezeu a spus că El Își
ascunde fața de la rugăciunile voastre. Voi aveți o formă rituală, deși este
adevărul. Voi faceți ce v-a spus El, dar n-o faceți în sinceritate. Și voi urlați
zi și noapte, dar Dumnezeu a spus: „Jertfa voastră este o putoare pentru
Mine și Eu n-o voi mai primi. Și când voi vă rugați sub astfel de condiții,
Eu Îmi voi ascunde fața de voi.”
O, Dumnezeule! Dacă oamenii s-ar gândi la aceea, ar începe o
Cincizecime.
95
Dumnezeu a spus: „Deși sunteți corecți în Cuvânt...” Dar dacă voi
nu faceți asta cu dragoste și sinceritate, Dumnezeu a spus că Își va
ascunde fața Lui și nu va asculta rugăciunile voastre. Vedeți? Aceea este
calea.
96
O, voi ziceți aceea: „Tu iei din Vechiul Testament, frate Branham.”
În regulă. Să luăm Noul Testament, 2 Timotei 3. Duhul Sfânt ne
avertizează că în zilele din urmă, biserica se va îndepărta de sinceritate și
credință. Ei vor avea o formă de evlavie, dar vor nega puterea care era cu
lucrul corect, având o formă de evlavie, dar negând puterea din ea. Da,
domnule.
97
Dumnezeu urăște o religie fără putere. Și orice religie astăzi care
nu Îl are pe Cristos în ea este fără putere. Dar orice religie în care Cristos
este sub propriul Său Sânge și are putere în ea. Tu spui că Dumnezeu
urăște o religie fără putere? El a spus: „Sărbătorile voastre solemne sunt
o putoare.” Eu cred că el o urăște. El a spus: „Aceea---aceea Mă
îmbolnăvește.”
98
Și
amintiți-vă,
El
a
spus
acestei
bogate
biserici
Laodiceeneaceea:„Pentru că ești căldicică (cu alte cuvinte, tu Mă
îmbolnăvești), Eu te voi vărsa din gura Mea.” Și noi am ajuns la acea
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epocă. Dumnezeule, trimite-ne un Isaia să taie lucrul în bucăți, să pună
aceea înaintea oamenilor, strigă nu cruța. Credeți că el va fi acceptat? Cu
certitudine nu. Dar el ar striga întocmai la fel. Sărbătorile solemne, ele
sunt o putoare.
99
Dumnezeu urăște religia fără putere. Trebuie să aibă putere în ea.
Trebuie să aibă sinceritate. Sinceritatea aduce putere. Sinceritatea aduce
închinare reală, nu forme, ci putere de închinare veritabilă să știi că ai
trecut de la moarte la Viață.
100
Dumnezeu vrea să înfăptuiască Cuvântul Său prin puterea Lui și
când biserica neagă puterea Lui, cum poate El să îndeplinească și să
adeverească Cuvântul Său? Când biserica explică și zice că asta este
pentru o altă zi și în felul acesta, cum poate Dumnezeu, care vrea să---să
împlinească Cuvântul Lui și să înfăptuiască Cuvântul Său printre
oameni...Și oamenii neagă că El face asta. Totuși, ei merg prin toate
ritualurile. Vedeți?
101
Iată ce se întâmplă. Dumnezeu vrea să înfăptuiască prin Duhul
Sfânt și să adeverească Cuvântul Său; și biserica vrea să înfăptuiască. Ei
trebuie să nege Duhul Sfânt. Ei vor să înfăptuiască să facă o mare
organizație și ce altceva? Să aducă membrime, nu contează ce trebuie tu
să botezi, păcătoși, bețivi, contrabandiști, orice altceva și să-i iei în trupul
bisericii. Nu-i de mirare că Apocalipsa 17 a spus că această femeie
bătrână prostituată avea o grămadă de fiice, că ea era plină de nume sau
nume de hulă,biserici sau fiicele ei---spunând numele fiicelor ei.
102
Oameni care se alătură bisericilor și spun că „au salvare”, este o
hulă. Acum, eu știu că King James aici a spus, „nume de hulă”, dar priviți
în Diaglott și vedeți dacă este asta. El zice: „Nume care hulesc.” Este o
diferență foarte mare. Ea este plină de acelea. Ea are nouă sute și ceva
de organizații diferite în ea, pline de nume care hulesc. A ajuns departe,
prin ceva tradiție făcută de om s-a îndepărtat de adevărata închinare,
putere din...
103
O, voi spuneți: „Eu am fost acolo și există multă putere. Frate,
toată podeaua dansa în Duhul,” și insuficientă credință să vindece o
durere de dinți. Voi numiți aceea putere? Aceea nu este putere. Acelea
sunt binecuvântări. Este o diferență mare între binecuvântări și putere.
Dumnezeu își toarnă binecuvântările Sale peste cel drept și cel nedrept.
Soarele strălucește și...Vedeți? Noi trebuie să ne întoarcem la adevăr,
prieteni. Noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce Dumnezeu vrea să
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spună. Ceea ce El spune, El vrea să spună. Vedeți? Și El refuză a
lor...Odată El Și-a ascuns fața de rugăciunile lor.
Și ascultați, prieteni. DacăEl n-a cruțat pomul original care a făcut
aceea, cum este cu pomul altoit?
104
Noi trebuie să fim sinceri. Noi trebuie să facem aceste lucruri
corect. Dumnezeu vrea să înfăptuiască și să aducăDuhul Sfânt să
opereze în biserica Lui. Biserica vrea să înfăptuiască și să producă
crezurile ei ca să facă membri. Aceea este diferența.
105
Primul lucru de făcut, Dumnezeu vrea să trimită Duhul Sfânt, care
a fost conducătorul bisericii; El trebuie să facă asta. Și singura cale ca
oamenii să poatăsă nu facă asta, este să-L respingă. Și când voi Îl
respingeți, voi scoateți afară puterea de a lucra. Astfel aceea vă lasă o
carcasă moartă.” Cuvântul omoară; Duhul dă viață.” Vedeți? Corect.
106
Este ca un motor care stă pe camion, toți, instructorul, toți oamenii
lustruiți și bine îmbrăcați stau în el și fără putere în motor: La ce este bun
motorul oricum?
107
Cu câteva săptămâni în urmă, eu eram...Cam acum opt luni sau
un pic mai mult, am văzut o viziune într-o seară despre doi indivizi, unul
într-un bar și altul în alt bar, certându-se unul cu altul la adunarea lor cu
care vorbeau. În final, ei s-au întâlnit în New York în mijlocul unei străzi,
au săpat ca o groapă, au intrat acolo și unul l-a ucis pe celălalt. Am spus:
„Cineva va fi ucis.” Ei erau bărbați frumoși, înalți, tineri. Cam la o lună
după aceea, acei doi luptători pentru premiu s-au luptat cu dușmănie și
unul l-a ucis pe celălalt.
108
Stând sus în Colorado acum câteva luni în---într-o cabană mică,
m-am dus și am spus fiului meu, soției mele, nurorii mele și lor: „În
ultimele câteva ore s-a întâmplat ceva. Am văzut o tânără doamnă, o
femeie frumoasă și ea avea buze groase într-un fel, părea ca și cum am
văzut-o undeva. Și ea---ea încerca să ajungă la un doctor și ea a murit.”
Și Duhul care îmi vorbea a spus: „Acum, ei vor spune că ea a
comis sinucidere, dar ea a murit de atac de cord.” Și a spus: „A fost doar
un pic înainte de patru, dar tu poți spune că a fost ora patru,” și viziunea
m-a părăsit. Le-am spus: „Ce-a însemnat aceea?” Eu nu știam. „Cineva
va muri.”
109
Când am sosit din munți două zile mai târziu, acea stea de cinema
(Care este numele acelei femei?), Marilyn Monroe, ea era un fel de
stripteuzăsau...Sau... voi citiți povestea ei. Ea fusese un copil ilegitim.
Mama ei era într-o instituție de nebuni. Biata fată, probabil, a avut o cale

TOATE LUCRURILE

19

grea. Ea întotdeauna a înfometat după ceva. Mi-ar fi plăcut să fi putut
ajunge le ea. Eu știu ce avea eanevoie. Eu știam ce avea ea nevoie.
Totuși ea s-a alăturat bisericilor și toate de felul acesta. Dar vedeți, era o
formă rituală. Ea a avut nevoie de aplicarea Sângelui. Vedeți?
110
Acum. Eu mă gândesc că nu există un maniac sexualîn țară, care
n-o cunoștea și nu avea poza ei. Se presupunea a fi femeia cu trupul cel
mai perfect,care exista în lume, așa cum înțeleg. Dar dacă acea anatomie
este atât de măreață, atunci, fiți atenți: Când viața pleacă din trupul ei, ei
au trebuit să-i dea un număr s-o așeze într-o cameră. Și nimeni nu a
pretins trupul ei. Deci care este cea mai importantă parte? Sufletul sau
trupul? Vedeți, noi trebuie să fim sinceri în aceste lucruri. Dumnezeu cere
asta. Asta trebuie să vină.
111
Observați. Acum, astfel ca să respingă Duhul Sfânt, ei au acceptat
partea formală, având o formă de evlavie dar negând puterea din ea. Ei
repetă tot felul de crezuri ale apostolilor și orice asemenea acestora cu
mult Cuvânt amestecat în ele și o mulțime care nu este Cuvânt. Și apoi
ei...Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să spun. Și apoi fac toate aceste lucruri
și totuși, asta merge printr-o afacere rituală, formală. Nu există putere în
aceea. Este moartă. Este doar o carcasă, ca trupul acelei fete. Viața a
ieșit din el, nu era bun atunci. Nimeni nu-l dorea. Viața s-a dus. Vedeți?
112
Este viața care înseamnă ceva. Nu contează cât strângeți în
această lume, la câte biserici aparțineți, cum este cu sufletul vostru? Cum
este cu viața care este în voi? Este ea în regulă cu Dumnezeu? Și ea
poate fi în regulă numai acceptând acea mare pregătire pe care
Dumnezeu a făcut-o ca să aducă ființele umane peste acea prăpastie la
El. Acela este Sângele lui Isus Cristos. Niciun crez nu va deschide calea;
nicio denominațiune nu o va face. Nicio educație, niciun om de știință,
nimic altceva decât Sângele lui Isus Cristos este singurul lucru care o
deschide.
113
Acum, după ce Isaia a spus lui Israel că ei au întinat înlocuitorul lor
prin tradiții și le-a dovedit asta și Dumnezeu le-a respins rugăciunile
lor...Isaia a fost un profet, cel ce le spunea pentru că acea jertfă a mers
numai la Israel.Dar după aceea, acolo a apărut un alt mare profet pe
scenă și numele lui era Ioan. Noi îl știm ca Ioan Botezătorul. Și el s-a
referit nu numai la Israel, ci la întreaga rasă a lui Adam spre un Miel care
îndepărta păcatele lumii.
Ei au spurcat acea zi sau acea repartizare, nesinceritatea lor și
acțiunea lor formală, Dumnezeu a șters acel lucru.
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Apoi, El a trimis un alt profet să prezinte o altă epocă și alt Miel.
Acela a fost Mielul lui Dumnezeu pentru toată rasa lui Adam care
îndepărtează păcatul lumii. Curând acel Miel a fost țintuit în cuie pe
crucea altarului Său. El a fost țintuit în cuie sus acolo pe Calvar. Pentru
ce? Iertarea păcatelor, nu numai pentru iudeu, ci pentru oricine vrea.
115
Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, curăță toate păcatele.
Nu contează câte crezuri recităm, trebuie încă să fie aplicat Sângele să ia
departe păcatul. Și voi Îl aplicați prin credința în Cuvânt, prin a crede că
este astfel și atunci știți că El vă răspunde înapoi și voi Îl cunoașteți, Îl
cunoașteți pentru că ați urmat Cuvântul Lui cu sinceritate.
116
Acum, dacă oricare din voi sau orice om de oriunde, simte
vreodată povara păcatului, noi avem un Miel.Să nu pângărim acel
program. Este Mielul care îndepărtează păcatul lumii. Este singura
asigurare pe care Dumnezeu o are pentru oamenii păcătoși, ca și mine și
ca, și voi, și femei, și băieți și fete păcătoase, este Sângele lui Isus
Cristos.
117
Noi trebuie să venim cu sinceritate la El și prin credință să ne
punem mâinile pe capul Său prin credință și să ne conectăm pe noi înșine
cu El, să ne socotim pe noi înșine morți acum și să stăm acolo până când
vin rezultatele, până când Sângele care a fost vărsat la Calvar a fost
aplicat pe inima voastră. Atunci povara s-a dus. „Povara mea a fost luată.”
Apoi voi sunteți liberi. Cel pe care Fiul îl face liber este într-adevăr liber.
118
Nu-i de mirare că noi nu avem lucruri cum obișnuiam să avem sau
cum s-ar fi cuvenit să avem. Noi nu am venit pe acea cale sinceră pe care
Dumnezeu a rânduit-o pentru noi. Voi ați putea... Noi nu vrem să
pângărim aceea, voi știți. Ea nu va fi pângărită. Nici cealaltă n-a fost
pângărită, dar Dumnezeu a luat-o de la ei.
119
Ca o povestire pe care am citit-o aici, nu demult. Un bătrân căpitan
pe mare și el aproape toată viața și-a trăit-o în păcat. Dar odată el a auzit
de biblie și de Dumnezeu. Și el zăcea pe moarte și a spus: „Este vreo
persoană care mi-ar putea vorbi despre biblie sau există o biblie pe
corabia mea?” Vedeți, el a așteptat cam mult timp să se gândească
despre aceea, dar Dumnezeu este plin de milă, har.
120
Și ei au găsit un băiat pe care l-au luat pe corabie și el avea o
biblie. Și el i-a spus, i-a zis: „Intră, fiule stai jos lângă patul meu și citeștemi acea biblie.”
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Și tânărul băiat a întors la Isaia 53:5 și aceea se citește astfel: „El
a fost rănit pentru fărădelegile noastre; El a fost zdrobit pentru nelegiuirea
noastră; pedeapsa pentru pacea noastră era peste El și prin rănile Lui, noi
am fost vindecați.”
Acest mic băiat s-a întors și a spus: „Domnule căpitan?”
El a spus: „Da, băiatule?”
122
El a spus: „Lăsați-mă să vă citesc asta în felul în care mama mea
obișnuia să mi-o citească.” A spus: „Eu v-am citit în felul în care este scris
în biblie. Dar iată felul în care mama obișnuia să mi-o citească.”
A spus: „Continuă, fiule. Citește-o în felul în care mama ta o citea.”
123
A spus: „Mama obișnuia să mă așeze pe genunchii ei și citea: El a
fost rănit pentru Willie Pruit...El a fost zdrobit pentru nelegiuirea lui Willie
Pruit; pedeapsa pentru pacea lui Willie Pruit era peste El și prin rănile Lui,
Willie Pruit a fost vindecat.”
Bătrânul căpitan a spus: „Mi-ar fi plăcut să am o asemenea
mamă.” A spus: „Poate numele meu ar putea fi citit în Ea.”
124
Băiatul a spus: „Doar un minut, căpitane.” A spus: „Permiteți-mi să
citesc numele în ea.” A spus: „El a fost rănit pentru salvarea lui John
Quartz. (Amin.); El a fost zdrobit pentru nelegiuirea lui John Quartz;
pedeapsa pentru pacea lui John Quartz a fost peste El; și prin rănile Lui,
John Quartz a fost vindecat.”
Lumina a strălucit peste fața bătrânului căpitan. El a spus: „Închide
Cartea, fiule. Eu o văd.”
Când tu îți poți citi numele tău acoloînăuntru: „El a fost rănit pentru
fărădelegile lui William Branham; El a fost zdrobit pentru nelegiuirea lui
William Branham,” aceea este când pacea vine. Nu doar că aceea a fost
o afacere de vânzare en-gros; ea a fost pentru mine. Ea este individuală.
Eu am fost inclus în asta.” Prin rănile Lui, William Branham a fost
vindecat.” Atunci este diferit.
126
Este încă un lucru despre care aș vrea să vorbesc aici, în iertarea
noastră. Și acela este, după ce noi am primit iertarea noastră, noi primim
curățiecu acea iertare. Acum, dacă voi doar vă prefaceți ca și cum ați
primit iertare, voi n-aveți curăție.
Acum voi ziceți: „Poți dovedi aceea, frate Branham?”
127
Însemnați-vă asta: Evrei al 9-leacapitol, de la al 11-lea la al 15-lea
verset. „Închinătorul odată curățit nu mai are conștiință de păcat.” Dacă tu
cu adevărat ai fost iertat, chiar vina, chiar dorința te-a părăsit. Toată este
dusă. Puritatea merge cu iertareaadevărată. Astfel dacă noi pretindem
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iertarea și încă nu suntem curați, cum putem noi pretinde iertare, când
iertarea aduce curăție. Vedeți ce vreau să spun?
128
Curățire, ce... curățindu-vă, de la ce? Vă curăță de la toată
legătura cu lucrările, formale, moarte ale tradiției(Amin.), ne curăță de
tradiția moartă. Cum puteți voi rămâne încă în tradiția moartă când voi
sunteți curățiți de la ea? Acum, citiți aceea în Evrei 9:11. Vedeți dacă
aceea este adevărat. Ea ne curăță de toată murdăria lucrărilor formale,
moarte când noi am fost iertați de Sângele lui Isus, pentru că este puterea
de sfințire care merge cu iertarea. Și noi suntem curățiți de toate lucrările
noastre moarte.
129
Acum, când noi facem aceea, venim la împărtășire pe calea
corectă. Venim la împărtășire amintindu-nede El, amintindu-ne de El,
Jertfa noastră. Noi ne amintim de El, Pacea noastră, noi ne amintim de El,
Puritatea noastră, ne amintim de El, Curăția noastră; ne amintim de El
când îngenunchem la cruce, nu pe jumătate beți, nu trăind în curvie, nu cu
răutate, ură și ceartă, ci noi îngenunchem la cruce prin credință, la
picioarele Lui să acceptăm iertarea Lui. Noi venim în acea stare la
împărtășire, foarte sincer, nu doar să spunem: „Eu ar trebui să mă duc.”
Te duci acolo pentru că tu ești adânc de sincer. Aceea este între viață și
moarte. Da, domnule! Te duci și nu-ți mai amintești tradițiile tale și tu ești
curățit de păcatul tău.
130
Acela este singurul loc. Când tu îngenunchezi acolo în sinceritate,
frate metodist, frate baptist, frate unitarian, frate duotarian sau frate
trinitarian: dacă tu îngenunchezi acolo în sinceritate, tradițiile tale sunt
duse. Așa este! Trinitate, Unitate, Dualitate, Baptiști, ei toți sunt curățiți și
sunt fii ai lui Dumnezeu. Tradițiile și certurile s-au terminat. Tu nu te mai
gândești la ele pentru că ești curat și pur. Înțelegeți? Voi sunteți frați. Nu
contează ce a spus vreo tradiție, să nu ai nimic de-a face cu ele. Voi
sunteți la aceeași cruce, la același izvor. Voi sunteți frați de sânge. O, vai!
131
Aceea este pentru ce m-am străduit eu. Aceea este ce am încercat
eu. Nu că eu aș avea ceva împotriva baptiștilor, metodiștilor. Este
sistemul acelor lucruri care țin frații noștri deoparte. Este o tradiție că ei au
luat Cuvântul lui Dumnezeu și L-au schimbat într-o tradiție, spunând: „Noi
credem în curățirea Sângelui.” Și apoi numesc un om holy-roller și nu au
nimic de-a face cu el, un frate?
132
Când un om vine la Calvar la piciorul crucii, amintindu-și că Isus a
murit să-l salveze și prin credință el se conectează cu asta și iată un frate
care stă aici, tu nu urmărești însemnele pământești, culoare, crez sau
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nimic altceva. El este un frate. Da, domnule! Tradițiile și certurile s-au
încheiat. Tu poți avea părtășie.
133
Iată calea și singura cale în care tu poți fi iertat. Singurul fel în care
tu poți veni este prin cruce, prin Sânge. Și când faci aceea, tradițiile și
lucrările moarte, tu ai fost curățit de ele. Ele au fost...
134
Eu nu pot face pe fiecare să fie baptist. Dacă aș fi metodist, eu nu
i-aș putea face pe ei toți metodiști. Dacă aș fi un bărbat din organizația
penticostală, eu nu i-aș putea face pe ei toți să fie unitarieni sau nu i-aș
putea face pe toți să fie trinitarieni sau Biserica lui Dumnezeu sau orice
altceva. Nu, domnule. Ei nu vor face asta.
135
Dar iată un singur lucru (și credința mea în a face asta) este să fac
pe toți oamenii frați prin Sângele vărsat al lui Isus Cristos, unde noi toți ne
putem întâlni la aceeași cruce, amintindu-ne de Jertfa noastră. Dumnezeu
a acceptat Aceea și numai Aceea.
136
Asta îmi amintește de un articol pe care l-am citit nu demult (în
încheiere). Era un bărbat și soția lui care urmau să se despartă. Ei au
început să se certe, să se pocnească, să se ciondănească unul cu
celălalt. Ei doar nu mai puteau să se înțeleagă. Abia puteau să locuiască
în aceeași casă împreună. Așa că au decis să divorțeze și ei au depus
actele pentru divorț. Apoi ei au făcut o înțelegere că se vor întâlni la casă
și vor împărți lucrurile lor astfel încât aceea să nu treacă prin tribunal.
137
Și ei s-au întâlnit într-o cameră și au împărțit ce era în acea
cameră și camera următoare, au împărțit ce era în acea cameră. Și în
final, au ajuns la un loc în care...S-au dus la mansardă și au luat o ladă
veche. Și atunci au început să scoată lucruri mici din această ladă și să le
pună într-o parte sau alta, privind unul la celălalt: „Să nu mă înșeli. Eu te
voi da în judecată dacă faci asta,” întocmai cum fac unele tradiții creștine.
138
Și după un timp ei au ajuns la un pantofior alb. Și tatăl l-a luat și
mama și-a pus mâna pe el. S-au uitat unul la altul. În câteva momente, ei
erau unul în brațele celuilalt. Ce? O fetiță care odată le-a aparținut, aceea
era ceva ce aveau ei în comun. Totul s-a încheiat, divorțul a fost anulat. Ei
erau unul în brațele celuilalt din nou. Ei aveau ceva în comun.
139
Și când baptiștii și metodiștii, și unitarienii, și duotarienii, și
trinitarienii, fraților, când noi putem veni la cruce și să vedem că avem
ceva în comun...Este Sângele lui Isus Cristos care ne curăță.Noi ne
putem pune brațele în jurul Lui și El în jurul nostru și noi putem avea
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părtășie împreună sub Sângele lui Isus Cristos. Aceea este singura cale
pe care eu o știu. Să ne rugăm.
140
Doamne Isuse, eu n-am găsit niciodată un pantofior, ci am aflat un
Salvator într-o zi. Și eu L-am iubit și El m-a iubit. Și când eu văd aceste
tradiții ieșind, pesemneneavând credința și trăgând oamenii la o parte de
la acea fundație a creștinătății adevărată, fundamentală, părtășia prin
Sânge, atunci mă doare inima.
141
Și eu---eu am încercat din greu în acești ani, Doamne. Eu încep să
îmbătrânesc acum. Dar eu nu sunt obosit. Eu încă sunt în dragoste,
Doamne. Te iubesc și eu iubesc pe fratele meu deoarece și Tu îl iubești.
Și s-ar putea ca eu să fiu privilegiat să trăiesc să văd ziua când noi toți ne
putem întâlni în jurul crucii și atunci cearta se va termina. Pleava va fi
arsă, dar grâul va fi strâns în grânar. Acordă asta, Doamne.
142
Și dacă sunt unii aici, înăuntru în seara asta, Tată, care nu s-au
gândit niciodată despre aceasta și poate s-au încrezut în ceva crez ori sau încrezut în ceva emoție, dar văd chiar prin reflecția a ceea ce este
înăuntrul lor prin felul în care ei trăiesc și acționează și fac, ei simt povara
de vinovăție, fie ca eu să am privilegiul Doamne, în seara aceasta, să-i
conduc jos la cruce? Acordă asta, Doamne. Vreau să le arăt unde este un
izvor unde noi putem sta împreună. Ți-i încredințez Ție, Doamne.
143
Și în timp ce voi aveți capetele voastre aplecate, simțiți voi acea
greutate de care v-ar place să scăpați? Ea vă---ea vă zdrobește înăuntrul
vostru? Deși voi ați încercat să vă alăturați bisericii, ați încercat să faceți
bine, dar totuși voi doar n-ați scăpat de ea? Ridicați-vă mâna. Eu nu vă
voi cere să veniți sus.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze. O, vai. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze, peste tot în clădire.
„Eu simt acea greutate, frate Branham. O, eu---eu am încercat s-o
duc departe de mineprin dans. Am încercat să o iau departe de la mine
prin a striga. Am încercat să mă alătur bisericii și să o iau la o parte de la
mine. Dar, frate Branham, ea este încă acolo.”
145
Dulce acum, să venim jos la Calvar, nu să mergeți jos la vreo
organizație, nu să mergeți la vreun sistem, ci să mergem jos la Calvar,
amândoi, noi doi împreună să ne punem mâinile noastre peste Jertfă. Noi
vom avea lucruri în comun atunci.
146
Ați observat în liniile de vindecare? El niciodată nu s-a uitat dacă
erau baptiști, metodiști, prezbiterieni. De ce? El a fost rănit pentru
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fărădelegile lor, prin rănile Lui ei au fost vindecați. El este Mielul care
îndepărtează păcatele lumii, din care noi suntem o parte. N-ați vrea să
primiți asta în timp ce noi ne rugăm?
147
Tată ceresc, această mulțime de mâini sus, inimi îngreunate și
piepturi îngreunate în seara aceasta de bărbați, femei, băieți și fete. Și ei
au aflat un pantofior. Și ei știu că este ceva greșit în viețile lor. Și acela
este singurul lucru care îi poate îndrepta, este acel șuvoi acolo din Calvar.
148
Și noi venim prin credință acum la Sângele vărsat și ne punem
mâinile pe Jertfa sângerândă. Și noi simțim trupul Lui sfâșiindu-se în noi
înșine. Noi simțim spinii și cuiele. Prin credință facem asta.
149
Eu văd ce-a făcut El și aceea a fost pentru noi toți, nu că El a
trebuit s-o facă, ci El a dorit s-o facă. Și el a fost rănit pentru fărădelegile
noastre. Numele meu este în asta, Doamne, cu fiecare din noi. El a fost
zdrobit pentru nelegiuirea noastră. Pedeapsa pentru pacea noastră este
peste El și prin rănile Lui noi am fost vindecați. Bucuroși noi acceptăm
asta în respect în seara asta, Doamne. Eu cred asta. Eu o accept cu
considerație. Eu o cred.
150
În Numele lui Isus, primește-i, Doamne, în Împărăția Ta. Biblia a
spus: „Atâția câți au crezut în El, El le-a dat putere să devină fii ai lui
Dumnezeu.” Așa că eu---eu cred, Doamne, că Tu vei accepta asta pentru
că în...Nu într-o formă în care noi se presupunea să venim la altar și să
facem asta, ci în sinceritate...Noi credem asta. Noi o acceptăm în--suveranitatea Cuvântului, în legăturile dragostei Sale, în părtășia harului
Său. Noi o acceptăm, Doamne. Eu o accept. Niciun alt izvor nu cunosc,
nimic decât Sângele lui Isus. Salvează, vindecă fiecare suflet zdrobit,
Doamne. În Numele lui Isus eu mă rog și Ți-i încredințez Ție. Amin.
151
Acum, către voi care simțiți că ați fost la Calvar și credeți acesta a
fi adevărul și voi n-ați avut niciodată încă botezul creștin, serviciile se vor
desfășura doar în câteva momente la parter.
152
Dar este mai târziu decât m-am gândit eu. Și totuși eu am citat din
Isaia 50-53:5 că El a fost rănit pentru fărădelegile noastre. Credeți asta?
El a fost zdrobit pentru nelegiuirea noastră. Credeți asta? Pedeapsa
pentru pacea noastră, când noi se cuvenea să fim pedepsiți, dar acum noi
avem pace, pentru că El a fost pedepsit pentru noi și ocara noastră era
peste El. Și prin rănile Lui noi am fost vindecați, vindecațifizic.
153
Credeți voi aceea? O acceptați voi? Credeți că El rămâne același
ieri, azi și-n veci? Credeți că Dumnezeu care a scris Cuvântul urmează
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întotdeauna Cuvântul, veghează asupra Lui să-L confirme? El Îl ține. Vreți
voi să-L credeți? Atunci, priviți la Calvar. Când ați căutat cu câteva minute
în urmă salvarea, priviți la Calvar pentru vindecarea trupurilor voastre și
credeți.
154
Aici stă întins pe un pătuț un copil. Aș vrea să-l pot vindeca. Eu nu
pot. Aceea s-a făcut deja.Aici stă un bărbat frumos, ins tânăr, care stă
într-un scaun cu rotile. Aș vrea să-l pot vindeca. Eu nu pot. Acolo stă o
doamnă stând într-un scaun cu rotile. Eu---eu nu știu ce este în neregulă
cu ei, dar eu---eu n-o pot face.Este deja făcută. Înțelegeți...
155
Sunt oameni acolo afară cu necaz la inimă, cancer urmând să
moară, dacă ceva nu este făcut, mi-ar fi plăcut ca eu să vă fi putut ajuta.
Voi credeți că eu aș face, desigur eu aș face. Dacă eu aș putea lua un
sfert de dolar și ar fi jos pe stradă și l-aș împinge în jurul orașului cu nasul
meu și fiecare ar râde de mine, să văd că voi ați fi vindecațieu aș face-o.
Dumnezeu cunoaște aceea. Eu desigur aș face-o. Dar eu nu o pot face
deoarece voi deja... Dar Dumnezeu m-a trimis să vă arăt un loc unde
aceasta a fost făcută pentru voi.
Acum, cu sinceritate veniți la ea. Cu sinceritate femeia de la
fântână a privit la Isus când El a spus: „Du-te, adu-ți bărbatul.”
Ea a spus: „Domnule, eu nu am bărbat.”
A spus: „Tu ai spus adevărul căci ai avut cinci. Și cel pe care-l ai
acum nu este al tău.”
Ea a spus cu sinceritate: „Domnule, cred că Tu ești profet. Acum,
noi știm că atunci când Mesia vine, El urmează să facă aceste lucruri, să
ne arate aceste lucruri dar Cine ești Tu?”
El a spus: „Eu sunt Acela.” Nu...Cu cea mai adâncă sinceritate, ea
a acceptat-o.
156
Mica femeie cu scurgere de sânge și-a cheltuit toți banii. Ea nu s-a
dus jos doar la întâmplare. Ea și-a cheltuit toți banii la doctori și niciunul na putut-o ajuta. Și ea a venit crezând sincer, nu doar să spună: „Altcineva
a făcut asta.” Din câte știm noi, nimeni altcineva n-a făcut asta vreodată.
Ea a început ceva. Ea a spus: „Eu cred în acel Om atât de mult, încât
dacă aș putea să-i ating marginea hainei Lui, eu aș fi vindecată.”
157
Ea nu doar spunea aceea; ea a crezut-o. Ea era sinceră în asta.
Fără îndoială că aceea a costat-o calitatea ei de membru în biserică.
Aceea a costat-o o mulțime de lucruri. Dar ea era sinceră. Ea era---ea era
hotărâtă s-o facă. Și atingerea ei sinceră de marginea hainei Lui, L-a oprit
pe El din drum. El a privit în jur, a spus: „Cine M-a atins?”
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Atunci Petru L-a mustrat, a spus: „Toate mulțimile Te ating”...
El a spus: „Dar eu am slăbit. Putere a ieșit din Mine.”
Și El a privit peste audiență până când a găsit femeia și i-a spus
despre scurgerea ei de sânge. Și ea a simțit în trupul ei că aceea s-a oprit
și ea a fost vindecată din acea oră.
159
Acum, acela este Cel ce și-a dat Viața Lui și a fostsfâșiat pentru
vindecarea voastră. Prețul este deja plătit. Dumnezeu l-a acceptat.
Păcatele lor sunt duse. Dumnezeu a acceptat-o, ne-a îndreptățit prin
învierea Lui și a dovedit că Ela acceptat-o, nu numai moartea Lui la cruce,
ci învierea Lui și acum trimite Duhul Lui înainte să depună mărturie pentru
Cuvântul Lui. Cum am putea să ne îndoim de asta?
160
Dacă voi sunteți bolnavi, biblia noastră a spus că Isus Cristos este
același ieri, azi și-n veci. El este Mare Preot care poate fi atins prin
simțământul infirmității noastre. În acest moment măreț...Eu am suferit de
boală. Sunt concetățeanul vostru. Sunt fratele vostru și eu știu ce
înseamnă să fii bolnav. Și eu știu un loc de mers, în acel loc ascuns al
credinței să-i atingeți haina Lui și să spuneți: „Doamne Isuse, eu vin sincer
acum. Sunt sincer în asta, Doamne. Tu cunoști inima mea. Tu mi-ai spus
că aș putea să Te ating;
Tu ești Marele preot. Eu vin, atingându-Te. Lasă-mă să te ating,
Doamne.”
Ceva se ancorează înapoi, a spus: „Tu ai primit-o.”
„Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc, Domnule, Salvatorul meu. Eu cred
asta.”
Nu părăsi niciodată acel loc. Este al tău.
161
Atunci dacă El a înviat, va face El același lucru astăzi dacă El este
viu? Credeți voi că El este viu? „Pentru că Eu trăiesc și voi trăiți.” Atunci El
este viu. Atunci dacă El este viu, atunci El va fi la fel așa cum a fost El
întotdeauna. Este asta adevărat? Acum, credeți!
162
Acum, nu...Acum, eu vă voi spune să priviți la---către mine, dar eu
nu vreau să spun că într-un fel în...Vreau să spun în felul în care Petru și
Ioan au spus omului de la poartă: „Privește la noi.” Vedeți? Aceea
înseamnă, dă atenție la ce spun eu. Credeți că eu v-am spus adevărul.
163
Să punem acest lucru la probă și să vedem dacă este adevărat.
„Dovediți toate lucrurile,” a spus biblia. Eu nu-L pot face să facă asta, dar
El a promis s-o facă. Aceea este unde eu țin strâns asta: El a promis că o
va face. „Lucrările pe care le fac Eu și voi le veți face. Cel ce crede în
158
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Mine...” Și Dumnezeu știe că eu cred că am fost la calvar cu ani în urmă.
Eu cred că El Își ține Cuvântul Său și voi Îl credeți.
164
Dacă eu aș putea vindeca acel copil, eu aș face-o. Dar eu v-am
spus....(Copilul tău?) Eu nu-l pot vindeca. Și dacă Isus ar sta aici îmbrăcat
cu acest costum, nici El n-ar putea. El v-ar fi întrebat dacă voi veți crede
acest Cuvânt în seara aceasta: „Prin rănile Lui voi ați fost vindecați.”
Voi ziceți: „Eu nu am multă credință, frate Branham.”
165
L-ați auzit pe El să spună dacă voi aveți credință de mărimea unei
semințe de muștar?” O sămânță de muștar nu va înfăptui un miracol. Dar
dacă voi țineți strâns de asta, ea vă va scoate afară. Vedeți? Doar
ancorați-văîn asta. Asta este!
Către cel spastic, dacă voi credeți că Dumnezeu va face aceea
bine, El o va face. Vreți să credeți asta? Vreți s-o acceptați? Dumnezeule,
acordă asta.
166
Tuai un os rupt în spate. Nu te-am văzut niciodată în viața mea,
dar aceea-i ce-i în neregulă. Eu nu te pot vindeca, dar tu n-ai puteasă-ți
ascunzi viața ta. Accepți tu asta? Dacă El a știut ce era greșit cu femeia,
dacă El a știut ce era greșit aici și acolo, Este El la fel? Crezi tu asta? O
accepți tu?
167
Cum este cu tine, doamnă, cu scleroză multiplă? Crezi tu că
Dumnezeu te va vindeca de ea? Acum tu ai putea avea reumatism sau
orice. Viața ta, tu n-o poți ascunde. Tu crede asta, căci El a fost rănit
pentru fărădelegile tale; prin rănile Lui tu ai fost vindecată. Crezi asta?
Aceea este exact ceea ce a spus El.
168
Bărbatul care stă aici în colț, el suferă cu un necaz la stomac: are
complicații cu el. El nu este de-aici, este din Texas. Crezi că Dumnezeu te
cunoaște? Eu nu te cunosc. Te-ar ajuta dacă același Dumnezeu care a
putut să spună: „Numele tău este Simon,”domnul Summoned? Acum, tu
te poți întoarce în Texas și să fii vindecat de necazul tău cu stomacul,
dacă crezi asta.
169
Este un bărbat care stă aici deranjat cu sinusul. Eu nu-l cunosc, nu
l-am văzut niciodată. El este din Shreveport. Domnule Wallace, crezi tu?
Este aceea adevărat? Ridică-ți mâna. Credința te face bine, dacă tu o vei
crede.
170
Doamna care stă în spate aici, ea are o fractură. Ea are un copil cu
ea care este retardat. Eu n-o cunosc. N-am văzut-o niciodată. Dar ea nu
este de-aici. Dar ea mă crede și crede cuvântul pe care-l spun. Ea vine
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din Arkansas, din Hope, Arkansas. Numele ei este doamna Jackson.
Crezi asta, doamnă? Du-te și fii vindecată.
171
Aceea a atins departe în spatele clădirii, o doamnă cu un băiețaș
care nu poate învăța la școală. Nici ea nu este de-aici. Ea este din
Mississippi. Doamna Stringer, crede cu toată inima ta și băiețașul se va
face bine. Dacă puteți crede, toate lucrurile se întâmplă.
172
O mică doamnă în vârstă care stă chiar aici are cancer, pe moarte.
Minnie, crezi că te vei însănătoși? Crede în Domnul. Eu te provoc să o
crezi.
Domnul Grigsby, care vii din spital cu TBC, crede cu toată inima.
Fii vindecat. Eu n-am văzut bărbatul în viața mea din câte știu.
173
Ce este asta? Puneți în practică numele voastre. Prin rănile Lui,
noi am fost vindecați. Credeți asta? Atunci asta este prezența Lui. El a
fost rănit pentru fărădelegile noastre. Atunci dacă El poate face aceea, ea
dovedește că El este aici cu Cuvântul Său. Acum, dacă avem sinceritate,
fărădelegile noastre sunt iertate. Nelegiuirile noastre au plecat. Noi avem
pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos. Rănile Lui ne
vindecă. El ne dovedește asta nouă; noi suntem iertați.
Ce face El? El deosebește acea sinceritate. Urmăriți acea
persoană ancorată la cruce. Cercetează acești oameni, oricare ar fi. Văd
un altul. Doar continuați să credeți.
174
Lăsați-mă să vă întreb ceva. Credeți asta cu toată inima voastră?
Isus a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei care cred.” Câți credeți?
Atunci puneți-vă mâinile voastre unul peste altul dacă sunteți un
credincios. Voi sunteți tot atât de mult copilul Său cât sunt
175
eu.........................................
Ce este asta? Este o adeverire că El
este aici. O, nu putem noi veni în sinceritate acum, ca urmare a
Cuvântului Său, urmare a prezenței Sale. Acela este Însuși Dumnezeu
care vă va judeca în ziua judecății.
176
O, Dumnezeule, ai milă în seara asta! Mă rog, Tată ceresc, ca
binecuvântatul Duh Sfânt, Cristos cel Viu, nu un idol, nu un oraș, nu o
tradiție, ci un Cristos Viu, care a fost înviat din morți onorând Cuvântul
Său când El a fost predicat în puterea Sângelui Său și învierii Lui...
177
Aceștia sunt credincioși. Ultima însărcinare pe care ai spus-o Tu,
„Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred.” Dacă își pun mâinile peste
bolnavi, ei se vor însănătoșa. Doamne Isuse, mă rog cu ei. Eu sunt la
cruce. Ei sunt la cruce. Noi avem totul în comun. Aici este Sângele lui Isus
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Cristos. Aici este Fiul lui Dumnezeu cu noi dovedindu-se El Însuși a fi aici.
Noi ne punem mâinile peste Trupul Lui tremurând. Noi acceptăm
vindecarea noastră.
178
Și acum, Satan, noi îți poruncim în Numele lui Isus Cristos, să ieși
afară de aici și să părăsești acești oameni ca ei să poată merge și să fie
bine prin puterea învierii lui Isus Cristos.
179
Eu Îl cred pe El. Să spunem asta împreună. Eu Îl cred. Eu Îl
accept. Acum, ziceți-vă numele vostru. Prin rănile Lui...Spuneți asta cu
mine. Prin rănile Lui(acum numele vostru) William Branham a fost
vindecat. S-a terminat. S-a sfârșit. Dumnezeu care a făcut promisiunea
este aici ca să confirme promisiunea.
180
Isus a spus: „Așa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, așa vă trimit Eu pe
voi.” Și Dumnezeu care L-a trimis pe El era cu El și în El. El a spus: „Dacă
Eu nu fac lucrările Lui, să nu Mă credeți.” Și dacă eu nu vă spun adevărul,
El nu-L va susține. Dar Dumnezeu care și-a trimis ucenicii, a trimis
această mișcare a lui Dumnezeu în țară. El este cu ea să demonstreze că
El este cu ea. Tocmai semnele care au fost promise adeveresc Prezența
Lui. Noi suntem în Prezența lui Isus Cristos.
181
Eu accept vindecarea voastră. Eu o accept. Nu-mi pasă ce se
întâmplă acum. Eu nu mă uit la asta. Eu privesc la credința voastră
ancorată departe, ancorată la cruce, unde voi v-ați pus mâna pe Jertfa
voastră. Mergeți și credeți. Voi trebuie să vă faceți bine.
Îl iubesc, Îl iubesc,
Că-ntâi El m-a iubit.(Țineți-vă mâinile peste Jertfa voastră acum.)
Și-a câștigat salvarea mea,
La pomul calvarului.
Să ne ridicăm acum în picioare.
Eu...(Ridicați-vă mâinile și inimile acum) Eu...(Pentru ce Îl iubiți
voi?)...iubesc....(Jertfa noastră, împăcarea noastră)
...pentru că...m-a iubit întâi...(Cea plătit El? Eliberarea voastră completă
acum).
Și-a câștigat salvarea mea,
La pomul calvarului.
Eu iubesc (O, eu doar nu pot înceta să cânt asta într-un fel.)
...pentru că...m-a iubit mai întâi,
Și-a câștigat salvarea mea
La...
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Ce crezi despre aceea, fiule? Crezi asta, crezi că acel necaz vechi
la stomac te va părăsi? Hm? Nodul din stomac te va părăsi? În regulă. El
te va părăsi.
Eu...eu...
În regulă.
Doamne Isuse, acordă vindecarea acestor oameni și ale cărora sunt
batistele, în Numele lui Isus...?...

