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„El ar fi putut să cheme zece mii de îngeri, deşi unul singur ar fi 

putut să distrugă lumea; dar El a murit pentru tine şi pentru mine.” 

Aceasta va fi ca o bază pentru mesajul meu de duminică dimineaţa „Ce 

a fost Hristos?”, dacă va fi voia DOMNULUI. Noi sperăm că fetele 

acestea vor cânta din nou cântarea aceasta duminică dimineaţa. Frate 

Wheeler, vreau să-ţi spun că ai într-adevăr două fete tinere, drăguţe - 

îmbrăcămintea lor, fără make-up şi toate acestea. Pentru mine, ele arată 

ca nişte creştine; ele cântă şi procedează întocmai. Asta este foarte bine. 

I-am spus soţiei cu câteva zile în urmă că noi avem într-adevăr 

un grup de femei care arată curat. Eu preţuiesc aceasta - părul lor lung, 

feţele lor curate - si faptul că sunt îmbrăcate corect. Eu va admir de 

fiecare dată când vin aici. I-am spus Medei: „Eu aş dori să-i văd o dată 

pe toţi împreună şi să le fac o fotografie, ca să pot arăta şi altor biserici 

cum este biserica noastră de aici, unde se exprimă aceste lucruri si sunt 

ascultate.” Noi suntem bucuroşi. Aceasta produce ceva în noi. Noi ştim 

că cererile noastre sunt ascultate de Dumnezeu, dacă inima noastră nu 

ne condamnă. 

Azi dimineaţă, un prieten de-al meu care locuieşte ceva mai 

departe de aici, a leşinat si salvarea l-a dus la spital. El de-abia mai trăia 

şi s-a gândit că în câteva minute va fi mort. Ei mi-au telefonat; era în 

zori. M-am ridicat din pat, am îngenunchiat şi am început să mă rog 

pentru bărbatul bătrân. Prin harul lui Dumnezeu, am fost în stare să mă 

pun în legătura cu duhul lui şi el a venit înapoi. El s-a însănătoşit, şi-a 

revenit şi voi îl vedeţi în seara aceasta cu noi, spre slava lui Dumnezeu. 

Este fratele bătrân Dauch; el are nouăzeci şi unu de ani, deja douăzeci şi 

unu de ani peste timpul stabilit. Dar DOMNUL este bun şi plin de milă; 

noi suntem mulţumitori pentru aceasta. 

Frate Neville, noi ne privim unul pe celălalt şi eu ştiu că voi mai 

fi numai la o adunare aici, şi aceasta va fi duminică. Nu vreau să-i iau 
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locul păstorului meu, căci eu îl ascult cu plăcere cum predică. 

Eu vă spun, după ce el a predicat duminică seara, m-am dus cu 

fratele si sora Evans la restaurantul acela mic pentru a mânca un 

sanwich şi i-am întâlnit acolo pe fratele şi sora Sothmann. Fratele 

Sothmann şi toţi ceilalţi au observat că a fost un mesaj minunat. Şi eu 

vă spun, toată săptămâna am trăit din acesta. El vorbise despre 

struţul care se gândeşte că s-a ascuns dacă îşi bagă capul în nisip. Dar se 

mai vede încă mult din el. Aşa este. Şi noi facem aşa câteodată. Noi 

încercăm să ne ascundem capul după ceva, în timp ce mult mai mult din 

noi se vede altfel. Voi ştiţi aceasta. EL vede totul din noi; voi înţelegeţi 

aceasta. Să preţuiţi aceasta într-adevăr! Eu vorbesc cu plăcere bisericii, 

şi eu m-am gândit că fratele Neville vă vorbeşte întotdeauna. Dacă sunt 

aici, vreau să fiu prezent în adunare. Eu nu vreau să fiu un făţarnic şi 

să rămân acasă dacă biserica este deschisă aici. Eu vreau să fiu aici, 

pentru ca vă iubesc. 

Voi ştiţi că clima de aici nu-mi prieşte, întreaga regiune nu-mi 

prieşte; eu sunt alergic la aerul acesta. Când vin în contact cu aerul de 

aici, imediat fac o urticarie şi nu există nimic ce s-ar putea face 

împotrivă. Niciunul din familie nu se simte bine când suntem aici, căci 

ne-am obişnuit cu clima de altitudine mai înaltă. 

Singurul lucru care mă atrage încoace sunteţi voi toţi, aşa este, 

voi toţi. Voi ştiţi, eu am mulţi prieteni şi sunt mulţumitor pentru aceasta. 

Dacă aş număra toţi oamenii pe care îi cunosc personal, atunci ar fi 

milioane din toată lumea. Cineva a aproximat că ar putea fi zece 

milioane de oameni pe care îi cunosc personal. Fiecare are anumite 

persoane la care ţine în mod deosebit. Fiecare are oameni deosebiţi în 

viaţa lui, la care ţine. Voi ştiţi că eu cred aceasta. Dacă nu este aşa, 

atunci de ce este soţia noastră ceva deosebit pentru noi? Aşa este şi cu 

prietenii. Este altceva, vouă vă place să vă întâlniţi şi să vorbiţi cu ei. 

Există astfel de locuri retrase pe care le iubiţi. 

Îmi amintesc de mlaştina care era aici şi pe care a fost construită 

biserica aceasta mică. Înainte de a fi zidită, aici era numai un lac. Din 

cauza aceasta face drumul acolo o curbă: pentru că mergea în jurul 

lacului. Acesta este teritoriul şi strada merge până acolo, în faţa uşii. 

Dar înainte a fost un lac. Eu îmi amintesc cum am venit aici pentru a 

căuta un loc ca să construiesc DOMNULUI o biserică. Eu eram încă 
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tânăr. 

L-am auzit mai înainte pe acel frate tânăr şi pe celălalt de acolo 

cum s-au rugat plini de entuziasm şi m-am gândit - voi ştiti că şi eu am 

fost mai demult în stare să mă rog astfel şi de-abia puteam să mai respir. 

Apoi deveniţi mai bătrâni şi mai înceţi, voi ştiţi aceasta. Voi vă mai 

mişcaţi, dar numai cu viteza a doua, cum i-am spus fratelui Woods. 

După un timp intraţi în viteza întâi - cu circa şaptezeci sau optzeci, cred 

eu. Dar voi ştiţi că totuşi vă mai mişcaţi. Ce importanţa are, atâta timp 

cât vă mai puteţi mişca? Nu mai durează mult până ajungeţi acolo. 

Îmi amintesc cum m-am rugat aici, în mlaştină, aici unde este 

acum podiumul. Aproximativ unde este acum, am bătut un ţăruş în 

pământ, în locul unde urma să fie pus podiumul. DOMNUL Dumnezeu 

mi-a dat locul acesta. Desigur. Acolo, în piatra de temelie, este mărturia 

mea despre vedenia pe care am avut-o în dimineaţa când am pus această 

piatră. Atunci de-abia mi-am putut închipui aceasta, când El a spus: 

„Aceasta nu este capela ta, ci tu fă lucrarea unui evanghelist.” Când am 

privit încolo, am văzut înaintea ochilor întreaga lume, cerul clar, 

albastru şi oameni care veneau de peste tot. Este acolo, în piatra de 

temelie. Cât de puţin m-am gândit eu că o să se întâmple, deşi vedenia a 

spus-o. Dar niciodată nu dă greş, cumva o să se întâmple. 

În săptămâna aceasta am avut multe convorbiri, pentru că 

duminică s-a pogorât prezenţa plină de har a DOMNULUI; dar eu 

trebuie să plec luni. Noi nu am avut încă vacanţa cu copiii. Vacanţa mea 

începe puţin mai târziu. Eu am vrut să iau copiii cu mine pentru un scurt 

timp, dar acum trebuie să meargă înapoi la şcoală. De aceea eu am 

crezut că săptămâna aceasta este potrivită, pentru că săptămâna viitoare 

trebuie să merg la adunări în Chicago. 

Din cauza ungerii Duhului, mi-am zis: „Acum este timpul pentru 

convorbiri, acum este timpul în care pot să rezolv unele lucruri.” Eu văd 

că unii oameni care au fost acolo, în încăpere, sunt acum prezenţi aici. 

Ei ştiu dacă DOMNUL ne-a întâlnit sau nu. 

În mod deosebit, Duhul Sfânt mi-a arătat înainte să plec de acasă 

fiecare caz în parte care va veni: cine va fi aici şi ce rugăminţi va avea. 

Pe toţi, în afară de câteva femei şi o femeie din Louisville care a venit 

cu fetiţa ei aici. Eu cred că ei fac parte din biserica lui Dumnezeu din 

Louisville. Eu mi-am notat pe un bileţel ce cerinţe vor avea, cum vor 
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pune întrebările şi răspunsul lor. Apoi le-am spus: „Priviţi! Aici este 

ceea ce mi-a arătat Duhul Sfânt cu câteva minute în urmă.” Eu am dat-o 

şi am spus: „Vedeţi, asta mi-a spus El înainte să veniţi voi.” Pe când 

eram încă acasă, am ştiut cine va fi acolo, despre ce va fi vorba, care 

este poziţia lor şi totul - înainte de a părăsi casa. 

De multe ori, când veneam pe drum spre adunare şi mă rugam, 

am văzut rândul de rugăciune trecând prin faţa mea şi ştiam numele 

fiecărei persoane care va fi în rând. Aşa este. Eu am ştiut chiar şi unde 

vor sta în adunare, cum sunt îmbrăcaţi şi cum arată. Nu poţi spune 

oamenilor toate lucrurile care îţi sunt arătate. Se întâmplă lucruri pe 

care nu le puteţi spune. Nu este necesar să le spuneţi. Eu le spun 

oamenilor numai lucruri despre care cred că le vor fi de ajutor, dacă 

DOMNUL mă obligă să le spun şi vorbeşte: „Spune asta.” Nu vreau să 

spun tot ce am văzut, căci nu ar fi corect. Atunci puteţi ajunge în 

necazuri. Trebuie să se ştie prin Duhul DOMNULUI cum se procedează 

cu aceste lucruri. 

Am avut în faţa mea oameni care mi-au pus întrebări. Eu am 

ştiut exact, totuşi nu le-am spus, căci am simţit că nu am voie să le 

spun. Voi vă amintiţi, cred că a fost miercuri seara, când am predicat 

despre tema „Un prizonier”. Vedeţi, voi vreţi să-i spuneţi persoanei, dar 

ceva spune: „Nu o face.”, Duhul spune: „Nu o face! Nu o face!” Prin 

dar, privesc direct spre aceasta; totuşi: „Nu o face! Nu o face!” De 

aceea este mai bine să nu o faceţi, altfel aveţi greutăţi cu Dumnezeu. 

Noi nu am venit în seara aceasta doar ca să stăm aici. Noi vrem 

să auzim Cuvântul DOMNULUI. Voi aţi fost în rugăciune şi am avut un 

timp minunat aici. De fiecare dată când vin aici, aduc cu mine un caiet 

cu texte, căci fratele Neville este aşa de generos şi mă roagă mereu: 

„Vei face sau vei vorbi despre aceasta sau cealaltă?” Atunci mă uit aici 

până găsesc un text şi noi începem cu aceasta. 

Noi nu o ştim şi nu o putem spune. Voi ştiţi că uneori veneam cu 

un text în minte despre care vroiam să vorbesc, şi când ajungeam aici îl 

schimbam. Eu îmi notasem textele biblice şi am spus: „Acest text îl voi 

folosi, eu mă voi referi la textul acesta biblic. Aşa cum vin pe rând, voi 

spune despre aceasta sau cealaltă. Eu îmi notez de exemplu 

1Corinteni5:15, 2Corinteni7:l şi Matei 28:16, etc. Când mă uit la ele 

ştiu deja ce spun textele. Dar câteodată nici nu mă refer la ele; merge 
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într-o altă direcţie şi noi nici nu o ştim. 

Dacă este în voia DOMNULUI, eu vreau să închei duminică 

dimineaţa aceste mici adunări pe care le-am avut până acum, cu un 

lucru foarte important. Veniţi devreme şi fiţi pregătiţi să rămâneţi mai 

mult timp, poate până la ora două. Mi-am notat despre tema aceasta 

treizeci până la patruzeci de texte biblice. Dar dacă îmi ajută Duhul 

Sfânt, voi încerca să iau mesajul, să arăt poziţia în care este acum şi să-

1 prezint de la început până în timpul de astăzi. 

Apoi voi pleca la Chicago, după aceea direct spre Arizona şi de 

acolo mai departe. După câte ştiu, voi putea veni aici doar în vara anului 

următor sau dacă voi fi în trecere pe aici, căci sunt programate multe 

adunări. Billy pregăteşte totul pentru o călătorie în jurul lumii, peste 

ocean, care începe chiar după Crăciun. Eu sunt ocupat până în 

decembrie, în prima săptămână din decembrie sunt în Dallas. în ianuarie 

începem cu o tură completă în lume. Noi suntem ocupaţi cu aceasta şi 

vrem să aflăm încotro ne va călăuzi DOMNUL. Eu le sunt foarte 

recunoscător oamenilor şi predicatorilor, deşi vorbesc foarte mult 

împotriva denominatiunilor lor şi a lucrurilor din ele. 

Din cărţile care sunt acolo în spate, ştiţi că fratele Roy Borders 

se ocupă de invitaţii. De la Crăciun, respectiv de la începutul anului, au 

venit mai mult de o mie de invitaţii din toată lumea. Aici sunt o mie de 

invitaţii. DOMNUL trebuie să mă călăuzească pe care să le accept şi ce 

trebuie să fac. Noi depindem de EL Nu le putem accepta pe toate; mai 

mult de zece invitaţii nu putem planifica în vară, doar dacă într-o seară 

suntem aici şi următoarea seară dincolo. Dar ei ne roagă pentru două 

sau trei săptămâni, atât timp cât putem rămâne. Unii dintre ei spun: 

„Atât timp cât ne călăuzeşte DOMNUL.”, de aceea nu ştim exact unde 

să începem şi ce să facem. Noi o punem înaintea DOMNULUI şi 

spunem: „Tată ceresc, spune-ne Tu.” Ajutaţi-mă şi voi să ne rugăm 

pentru această problemă; ajutaţi-mă să mă rog, ca să realizăm lucrul 

acesta. 

După ce am avut în ultima duminică serviciul de vindecare, m-

am gândit ca în această duminică să prezint şi să vă arăt în ce timp ne 

aflăm şi care este triplul scop al marelui plan al lui Dumnezeu, pe care 

El 1-a făcut înainte de întemeierea lumii, şi să-1 urmărim până în timpul 

acesta. Eu mă ocup acum de partea a doua, caut texte biblice şi le aduc 
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în legătura corectă. 

Să ne plecăm capetele pentru un moment. 

DOAMNE Isuse, Tu marele Păstor al oilor, noi ne-am adunat în 

seara aceasta în Numele Tău cel minunat şi sfânt. Noi Te iubim, 

DOAMNE, şi îţi mulţumim pentru ora aceasta de rugăciune, pentru 

cântările pe care le-am cântat cu bucurie în inimile noastre; şi i-am auzit 

bătând din palme când intrau înăuntru. Apoi am îngenunchiat cu toţii şi 

ne-am golit inimile înaintea Ta şi Ţi-am mulţumit pentru ceea ce ai 

făcut pentru noi. Noi Te-am rugat să mergi mai departe cu noi. Acum a 

sosit ceasul să citim Cuvântul şi să le spunem oamenilor ceva despre 

aceasta. Călăuzeşte-ne în gândurile noastre, Tată, şi primeşte slava. 

Vorbeşte în seara aceasta ceva prin noi care să ajute tuturor, să mergem 

de aici hotărâţi în inimile noastre să-Ţi slujim mai bine şi să trăim mai 

predaţi ca niciodată până acum. De aceea suntem aici, DOAMNE, ca să 

aflăm mai mult despre Tine. Noi Te rugăm să Te desfăşori prin 

descoperirea Cuvântului Tău în seara aceasta, ca noi să aflăm cum 

putem deveni creştini mai buni şi cum să procedăm în aceste zile din 

urmă. Noi Te rugăm în Numele lui Isus. Amin. 

Privirea mea cade pe textul de aici, din Isaia 38: Să citim: „în 

vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui 

Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: ,Aşa vorbeşte DOMNUL: Pune-ţi în 

rănduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.'  Ezechia s-a întors cu 

faţa la perete, şi a făcut DOMNULUI următoarea rugăciune: 

,DOAMNE, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi 

inimă curată, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!' Şi Ezechia a vărsat 

multe lacrimi. Atunci Cuvântul DOMNULUI a vorbit lui Isaia astfel: 

,Du-te şi spune lui Ezechia: Aşa vorbeşte DOMNUL, Dumnezeul tatălui 

tău David: Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că 

voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.'” 

Fie ca DOMNUL să ne binecuvânteze la citire. Este o temă 

neobişnuită pentru un mesaj scurt, cred eu. Aş vrea s-o denumesc astfel: 

Dumnezeu nu-l pune pe om în faţa judecăţii, fără să-l avertizeze mai 

înainte. Noi trebuie să cuprindem în seara aceasta cadrul şi baza acestui 

text, şi anume că Dumnezeu avertizează un om înainte să-1 lase să 

moară. 

Fiecare îşi primeşte avertizarea. Poate noi spunem: „Acest om a 
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murit fără avertizare.” Nu, nu, nu! Dumnezeu nu face aceasta niciodată. 

Voi nu ştiţi ce era în inima omului; voi nu ştiţi ce s-a întâmplat în viaţa 

lui. Dumnezeu nu lasă un om să moară fără să-1 avertizeze dinainte, 

fără să-1 lase să afle că trebuie să se pregătească. Dumnezeu este 

suveran, el bate la inima fiecărui om şi îi dă posibilitatea să vină. Poate 

el se debarasează de avertizare, dă din cap, pleacă şi spune: „Ah, a fost 

numai un simţământ ciudat; eu voi trece peste aceasta.” Totuşi, a fost 

Dumnezeu; a fost Dumnezeu Cel care i-a vorbit. 

Dumnezeu nu lasă niciodată să vină judecata peste pământ, fără 

să le dea mai înainte oamenilor o avertizare. Dumnezeu nu face 

niciodată ceva fără să facă de cunoscut ce va face. EL îi pune pe oameni 

să aleagă; voi puteţi să faceţi ce este corect sau ce este pe dos. Vedeţi, 

Dumnezeu nu poate să Se schimbe niciodată. Programul Lui de la 

început nu se poate schimba; căci El este nesfârşit, programul şi planul 

Lui sunt desăvârşite. 

Dacă El le-ar schimba, ar dovedi prin aceasta că El a mai învăţat 

ceva; dar pentru că El este nesfârşit, nu poate să mai înveţe ceva. Prima 

Lui decizie este pentru totdeauna desăvârşită şi nu există nimic ce ar 

putea s-o schimbe. 

Înainte ca omul să aibă vreo posibilitate să facă ceva greşit, 

Dumnezeu i-a dat libertatea de a accepta sau de a respinge - el putea să 

accepte sau nu. 

Dacă este aici predicatorul, fratele Baker - eu cred că el a fost 

ultima dată la convorbiri - eu am primit întrebările pe care le-a scris 

despre sămânţa şarpelui. Eu le am aici. Este aici? În momentul acesta 

nu-1 văd nicăieri. Dar el este aici cu soţia lui - un bărbat şi o femeie 

cumsecade. Dar ei nu au putut înţelege unele lucruri despre învăţătura 

sămânţei şarpelui, au avut câteva întrebări despre ceea ce am spus eu în 

predică şi ceea ce am spus despre graviditate. Fratele este un om drăguţ, 

este credincios de un an sau doi şi pur şi simplu nu a înţeles. 

Este greu când nu înţelegem. Voi trebuie să vă încredeţi în 

Duhul Sfânt, căci Biblia aceasta este scrisă în pilde. Nu puteţi să vă 

aşezaţi şi să o citiţi ca pe un ziar. Este ascunsă. Desigur. Cum puteţi să-

L vedeţi pe Dumnezeu ca neprihănit, dacă El a spus mai întâi în 

poruncile Lui către Moise: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo 

înfăţişare a lucrurilor care sunt în ceruri, sau jos pe pământ, nici de la 



8 
 

 

vreun înger sau altceva; să nu-ţi faci nici un fel de chipuri.”, şi apoi i-a 

poruncit, în aceeaşi zi, să facă doi heruvimi de aur deasupra chivotului, 

unde era capacul ispăşirii? Voi trebuie să-L cunoaşteţi pe Dumnezeu şi 

natura Lui înainte să puteţi înţelege Cuvântul Său. EL însuşi are cheia 

pentru Cuvânt, El este singurul care îl poate deschide. EL este Singurul 

care trebuie să-1 descopere. 

Noi observăm că a fost întotdeauna în natura Lui să-1 avertizeze 

pe un om de judecată, să avertizeze o naţiune de judecată, etc. EL dă 

întotdeauna avertizarea Lui, ca o aducere aminte că noi purtăm o 

răspundere. Noi suntem răspunzători; Dumnezeu ne-a pus pe pământ 

cu un scop. Noi suntem răspunzători în faţa Lui pentru scopul cu care 

ne-a pus aici. Voi ar trebui să veniţi la El pentru a afla ce vrea El de la 

voi, ce vrea El să faceţi voi. 

Dacă lucraţi pentru cineva, iar acesta vă dă de lucru la o fermă 

sau altundeva - voi nu mergeţi la grajduri, vă aşezaţi şi spuneţi: „Am 

terminat!” Vedeţi, voi trebuie să mergeţi acolo şi să-1 întrebaţi ce 

trebuie să faceţi, şi apoi să o faceţi. Dacă lucraţi pentru cineva, atunci 

aflaţi mai întâi care sunt îndatoririle voastre. 
Dacă noi suntem aici pe pământ, ar trebui să ne adresăm Celui 

care ne-a pus aici şi să spunem: „DOAMNE, ce vrei să fac? Ce trebuie 

să fac? De ce sunt aici?” Dacă trebuie să fiţi casnică, spălătoreasă sau 

altceva - indiferent ce cere Dumnezeu de la voi, voi o faceţi cât puteţi 

de bine; indiferent cât este de puţin, voi trebuie s-o faceţi. Voi spuneţi: 

„Ei, da.” Problema este că fiecare din noi vrea să facă lucrul 

celuilalt. Noi toţi vrem să avem mingea pentru noi, aşa cum spunem 

de obicei. 

Cum este, de exemplu, ceasul acesta; fiecare piesă îşi are locul 

ei. Nu fiecare poate fi arătătorul. Eu mă uit la arătător doar atunci când 

vreau să ştiu cât este de târziu. Dar dacă una din rotiţe nu funcţionează 

corect, atunci ceasul nu va arăta ora exactă. 

Aşa este şi cu omul. Noi toţi trebuie să fim la locul nostru şi în 

armonie în trupul lui Hristos. Atunci putem vedea cât este ceasul. 

Lumea va privi încoace şi va vedea ce este. Ei oricum sunt cu ochii pe 

voi. Indiferent dacă sunteţi un arc mic de ceas sau un arc principal, sau 

indiferent ce sunteţi, voi faceţi totul cât puteţi de bine. Noi purtăm o 

răspundere şi trebuie să dăm socoteală într-o zi pentru aceasta. Fiecare 
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om de pe pământ are o răspundere şi trebuie să dea socoteală înaintea 

lui Dumnezeu. Mulţi dintre noi sunt administratori şi trebuie să dea 

socoteală pentru aceasta. Această răspundere a unui administrator ne 

este dată de Dumnezeu; nu este important ce este. Aşa cum am spus cu 

câteva minute în urma: „O casnică trebuie să fie o casnică adevărată.” 

Aşa este. Dacă eşti fermier, atunci fii un fermier adevărat. Indiferent cu 

ce v-a însărcinat Dumnezeu, asupra acestui lucru sunteţi administrator 

şi voi trebuie să daţi socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru aceasta, 

căci toate aceste lucruri trebuie făcute. 

Lui Ezechia i s-a poruncit să se pregătească pentru că trebuia să 

se întâlnească cu Creatorul său. Ezechia a fost un împărat, un bărbat 

însemnat. Aţi observat rugămintea lui? „DOAMNE, adu-Ţi aminte că 

am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată.” Ce mărturie 

este aceasta pentru noi astăzi: un bărbat care umblă înaintea lui 

Dumnezeu! 

Deşi era anunţată moartea pentru bărbatul acesta, Dumnezeu Şi-

a schimbat totuşi planul cu el, căci Ezechia vroia să mai facă ceva, iar 

Dumnezeu a spus că ne va da cerinţa inimii noastre. Timpul lui Ezechia 

sosise. El avea cancer sau altceva, în zilele acelea se numea abces. Dar 

noi ştim că un abces obişnuit nu poate ucide; el se vindecă. Poate a fost 

cancer şi s-a deschis ca un ulcer. Dumnezeu i-a vorbit lui Isaia şi a spus: 

„Du-te acolo şi spune-i că va muri.” Dar Ezechia mai trebuia să facă 

ceva. Dacă îl rugaţi pe Dumnezeu pentru ceva, atunci trebuie să aveţi un 

motiv. Este ca şi cu textul biblic pe care îl amintesc deseori: „Chiar 

dacă aţi zice muntelui acestuia: ,Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare,' 

se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” 

Toate acestea trebuie să fie dintr-o cauză şi cu un scop, altfel nu se va 

întâmpla. Voi nu puteţi să mergeţi pur şi simplu acolo - mulţi greşesc în 

aceasta - şi să spuneţi: „Eu vă voi arata că am credinţă să fac aceasta.” 

Aşa sunteţi pe dos de la început. Dumnezeu nu vă dă darurile ca să vă 

jucaţi cu ele. 

Aşa cum am spus nu demult: „EL nu vă arată vedenii ca să vă 

jucaţi cu ele.” Acestea nu este ceva cu care se poate juca; acestea sunt 

sfinte. Folosiţi-vă de ele aşa cum vă permite DOMNUL. Fiţi prizonierul 

Lui. Chiar dacă vreţi să-i spuneţi cuiva că el este greşit şi una şi alta: voi 

tăceţi până v-o spune Dumnezeu. Dacă v-o spune Dumnezeu, atunci 
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puteţi veni cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Până atunci, uitaţi-o! 

Lumea a fost avertizată astăzi exact aşa ca Ezechia atunci. Ea 

este mereu avertizată. Biserica este avertizată. Aceste lucruri nu se 

petrec din întâmplare; toate acestea au o cauză. 

Ezechia nu s-a îmbolnăvit întâmplător şi a avut acest ulcer. 

Dumnezeu 1-a trimis acolo pe Isaia ca să-i spună să-şi pună în rânduială 

casa pentru că va muri. Ezechia a plâns şi i-a spus lui Dumnezeu: 

„DOAMNE, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi 

inimă curată, Te rog lasă-mi viaţa cu un scop, un scop bun, un scop 

divin.” Dumnezeu i-a spus proorocului: „Du-te înapoi şi spune-i.” 

Nu este ciudat aceast lucru? Ezechia era bărbatul cel mai mare 

din ţară. Ezechia a fost un împărat şi un bărbat temător de Dumnezeu. 

El a fost un bărbat adevărat, dacă a putut să ceară aceasta de la 

Dumnezeu, iar Dumnezeu nu 1-a mustrat pentru aceasta. „Eu am 

umblat înaintea Ta cu o inimă curată.” Aceasta ne spune foarte mult. 

Dumnezeu nu a spus: „Nu, Ezechia, tu nu ai făcut aceasta”; El a 

aprobat că aşa a fost. EL a spus: „EU îţi voi mai prelungi puţin viaţa. Eu 

accept rugămintea ta”, căci el a fost un bărbat neprihănit, un slujitor 

adevărat al DOMNULUI. 

Noi credem că şi noi avem dreptul să cerem ceva, dacă intenţia 

şi motivul sunt corecte. 

Vedem că în anii trecuţi, eu aş spune în ultimii cincisprezece sau 

mai mulţi ani, naţiunea aceasta şi-a primit mereu avertizarea: „Pocăiţi-

vă, dacă nu, veţi muri!” Fiţi atenţi, eu am vorbit azi-dimineaţă, înainte 

de a pleca, cu soţia mea. Ea spunea despre Billy Graham şi soţia lui, 

cum încearcă ei să trăiască foarte simplu. Eu am spus: „Acesta este un 

slujitor adevărat care primeşte poate două sau trei milioane pe an la 

evanghelizări, dar nu le reţine pentru sine, ci le dă misiunii care îi 

foloseşte din nou pentru lucrare, emisiunile radio, etc. Billy primeşte 

circa douăzeci şi cinci de mii pe an.” 

Ea a întrebat: „Cum poate să cheltuiască douăzeci şi cinci de mii 

pe an? 

Eu am răspuns: „El ia numai ce trebuie să aibă, nu mai mult. EI 

trebuie să plătească pentru casa lui şi toate acestea.” Eu am continuat şi 

am spus: „Eu am mult respect faţă de Billy Graham, căci el are un 

mesaj şi acest mesaj sună »pocăieşte-te«.” 
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În afară de el, astăzi nu mai există nimeni în ţară, atât cât ştiu eu, 

care să fie folosit de Dumnezeu cu acest mesaj aşa ca Billy Graham. El 

are totul sub control, el stă acolo şi îi cheamă pe politicieni şi pe 

membrii bisericilor să se pocăiască. Dar el merge numai până aici. 

Apoi mai este fratele Oral Roberts, un alt mare slujitor al 

DOMNULUI. Nu există niciunul care să se compare cu Oral Roberts. 

Este ca atacul unui buldog atunci când scoate duhurile rele şi cheamă 

Numele DOMNULUI, şi produce mici mişcări sentimentale prin 

vindecare divină. Aşa este. Există un mesager pentru penticostali. 

Există un mesager pentru lumea bisericicească, denominaţională 

şi rece, vedeţi. Apoi priviţi slujba noastră simplă, smerită, care este 

„Isns Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci”. Vedeţi voi? Ce se 

întâmplă prin aceasta? Mireasa este chemată afară. EL îi cheamă 

afară din aceste două grupuri. EL scoate o roată dintre roţi. Înţelegeţi ce 

vreau să spun? 

Dumnezeu confirmă mesajul pe care îl predică Billy Graham. 

Dumnezeu vindecă bolnavii prin rugăciunea lui Oral Roberts. Şi 

Dumnezeu face lucruri care dovedesc că Isus Hristos este acelaşi ieri, 

azi şi în veci. Sunt mesaje ale acestui ceas. Fiecare dintre aceste mesaje 

spune: „Pocăiţi-vă, dacă nu, muriţi!” Aşa este. „Pocăiţi-vă, dacă nu, veţi 

muri!” Nu mai există nici o speranţă, totul este pierdut. Lumea a fost 

avertizată de venirea Lui. Fiecare dintre aceste mesaje vorbeşte şi 

avertizează atât biserica cât şi denominaţiunile, de venirea DOMNULUI 

Isus. 

Gândiţi-vă, Dumnezeu este întotdeauna în numărul trei; ca Tată, 

Fiu şi Duh Sfânt; neprihănire, sfinţire, botezul cu Duhul Sfânt; etc. EL 

este în numărul trei. Dumnezeu este în mesajul pocăinţei către biserica 

nominală. Dumnezeu este în mesajul vindecării divine către biserica 

penticostală. Dumnezeu este în mesajul către Mireasă. Vedeţi voi? Noi 

observăm că fiecare dintre ele este o chemare: una încoace, una încolo 

şi una dincolo: Dumnezeu cheamă biserica afară din lume; El cheamă 

biserica din biserica nominală în mişcarea penticostală şi cheamă 

Mireasa afară din mişcarea penticostală.  

Ca la Luther, Wesley, şi acum. Totul este preumbrit desăvârşit, 

nu este posibilă nici o greşeală. Eu am cercetat capetele, laturile, 

interiorul şi exteriorul şi cu ajutorul Scripturii am prezentat succesiunea 
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timpului până când am ştiut că este adevărul absolut, în aceasta nu este 

nici o greşeală. Eu sper că Dumnezeu o va impregna duminică aşa de 

adânc în voi, încât să nu vă mai puteţi îndepărta niciodată de aceasta. 

Dumnezeu dă avertizarea: „Pregătiţi-vă pentru judecată!” 

Bombele atomice stau în hangare; totul este pregătit, înainte ca 

Dumnezeu să lase să se întâmple aceasta, El face o chemare ca în 

Sodoma: „Ieşiţi afară, pregătiţi-vă! Ceva se va întâmpla!” 

Este ca în zilele lui Noe, înainte de a trimite Dumnezeu apa 

pentru a distruge oamenirea care se scufunda în păcat; Isus a spus foarte 

clar că a fost un timp ca acesta: „Aşa cum a fost în zilele lui Noe, aşa va 

fi şi la venirea Fiului omului.” Cum femeile îşi vor da frâu liber, 

oamenii se vor însura şi mărita, vor fi mari realizări ştiinţifice, că cei 

învăţaţi se vor pune de partea intelectuală, şi că turma mică şi smerită 

va sta de o parte pentru a fi pregătită să se refugieze de judecata care va 

veni. Şi înainte să trimeată Dumnezeu judecata, El a trimis un prooroc. 

Aşa cum a făcut-o la Ezechia, când a spus: „Pregăteşte-te, căci 

judecata este pe cale să vină.” 

EL a pregătit poporul pentru timpul acesta. Noe a pregătit 

oamenii; a fost o chemare plină de milă înainte să cadă judecata. . 

Oraşului Ninive i s-a făcut de cunoscut aceasta, înainte să-i 

sosească timpul. Dumnezeu a privit în jos spre Ninive şi a spus: „Eu 

sunt scârbit de toate aceste lucruri.” Eu înţeleg aceasta, deşi nu era o 

lume iudaică, ci o lume păgână. Atunci a fost judecat ca oraş întreg - 

astăzi ca o întreagă naţiune, căci populaţia s-a înmulţit. EL a spus: 

„Oraşul acesta mare s-a dedat în întregime păcatului.” 

Înainte să trimeată judecata, Dumnezeu a trimis un mesaj de 

avertizare: „Ieşiţi afară! Lăsaţi-vă aduşi în ordine!” Observaţi, proorocul 

nu a spus altceva decât: „Încă patruzeci de zile, apoi Ninive va fi 

distrus.” 

Câteodată este aşa de greu să le spui oamenilor! Dacă proorocul 

nu este atent, atunci el ajunge în necaz, pentru că încercă să îndulcească 

avertizarea sau să încheie aici şi colo unele compromisuri. Dar un 

prooroc adevărat, care şi-a primit însărcinarea de la Dumnezeu, nu 

va încheia niciodată compromisuri şi va rămâne în concordanţă 

deplină cu ceea ce i-a fost spus. 

Din cauza aceasta s-a folosit EI aşa de des de duhul lui Ilie, 



13 
 

 

căci duhul acesta a împlinit întotdeauna însărcinările Sale. Vedeţi 

voi? El a dat mai departe poruncile exact aşa cum le-a primit şi a fost 

întotdeauna un: „Veniţi înapoi la Cuvânt!”, întotdeauna i-a adus înapoi 

la Cuvânt. 

Noi vedem Ninive în păcat. Proorocul a ezitat pentru că era 

vorba despre un domeniu păgân, era o naţiune păgână, un popor păgân, 

nu erau evrei, ci erau păgâni. Ninive a fost un port comercial 

internaţional. Acolo era o industrie a peştelui foarte importantă; oamenii 

trăiau din prinderea peştilor. A fost o ţară foarte păcătoasă, cu mulţi 

bani; unde sunt mulţi bani şi oamenii au concepţia cea mai modernă a 

timpului, acolo pătrunde întotdeauna păcatul şi violenţa. 

Dumnezeu se săturase de aceasta. EL avea un prooroc în ţară 

căruia i-a spus: „Du-te la Ninive şi spune-le: încă patruzeci de zile, apoi 

Ninive va fi distrus.” 

Iona s-a gândit: „Eu voi avea greutăţi.” De aceea el a vrut să fie 

în siguranţă şi s-a gândit să ia o mică vacanţă şi să plece la Tarsis. Dar 

noi observăm că mai rămăseseră doar patruzeci de zile. 

Mesajul este urgent, căci timpul este aproape. Nu vă mai 

jucaţi cu alte lucruri, pentru a obţine o distincţie academică şi să 

realizaţi ceva. Ceasul este aproape! Aşa este cu oamenii de astăzi; noi 

încercăm să zidim şcoli mari şi lucruri mari. O, ai milă! Dacă predicăm 

venirea DOMNULUI, atunci pentru ce avem nevoie de astfel de şcoli? 

Noi trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu! 

Un tânăr chinez a venit la misionarul Hudson Taylor şi a spus: 

„DOMNUL Isus m-a umplut cu Duhul Lui. Eu sunt aşa de fericit. Să 

aştept zece ani până îmi voi lua diploma de absolvire a seminarului 

teologic?” 

El a răspuns: „Fiule, nu aştepta diplome. Dacă făclia ta a fost 

aprinsă, atunci du-te şi vorbeşte despre aceasta. Mergi, spune-o, nu 

aştepta o diplomă. Tu vei fi pe jumătate ruinat înainte să-ţi iei diploma.” 

Dacă ea arde şi altceva nu ştiţi, atunci spuneţi simplu cum a fost 

aprinsă. Să nu încercaţi să luaţi locul altuia sau un alt loc. Dacă ştiţi 

ceva, vorbiţi despre ceea ce voi aţi recunoscut ca adevăr: „Aşa a venit 

peste mine, şi aşa am simţit eu.” Chiar dacă nu ştiţi mai mult decât atât, 

spuneţi-o. Să mergem mai departe. Mesajul este urgent; timpul este 

aproape! 
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Dacă Isaia ar fi spus: „Eu voi aştepta mai întâi să văd cum 

evoluează ulcerul lui.”? 

Vedeţi, Dumnezeu i-a spus lui: „Du-te acolo şi spune-i; acum, 

imediat.” 

EL i-a poruncit lui Iona să se ducă. 

Pe când el se afla acolo, pe ocean, pe marea adâncă şi corabia a 

fost prinsă de furtună - ei au tras pânzele sus şi corabia se învârtea în 

cerc - atunci ei s-au întrebat de ce se întâmplă acest lucru; dar nu o 

puteau explica. Se părea că în curând corabia se va umple cu apă. 

Atunci fiecare s-a rugat la dumnezeul hii. Noi observăm că Iona era în 

vacanţă şi s-a gândit că mai întâi să doarmă bine. El s-a dus poate în 

cabina lui din corabie, s-a aşezat în pat, şi-a tras picioarele sub el şi a 

adormit. Dar ei i-au spus: „Trezeşte-te, tu, leneşule, şi închină-te la 

dumnezeul tău.” Iona ştia ce nu este în ordine. 

Aşa ştie şi astăzi fiecare om ce nu este în ordine. E] a spus: 

„Totul este numai din cauza mea. Luaţi-mă, legaţi-mi mâinile şi 

aruncaţi-mă în mare; atunci vor înceta greutăţile acestea.” Ei au fost 

oarecum gentlemeni şi camarazi si nu au vrut să facă aceasta, dar au 

observat că el era un prooroc şi ştia despre ce vorbeşte. El a spus: „Eu 

am vrut să-mi fac mai întâi vacanţa, dar DOMNUL nu vrea să-mi iau 

concediu. Eu trebuie să merg acolo, eu trebuie să fac un lucru. Eu am 

crezut că mă odihnesc puţin înainte, dar văd că trebuie să merg acolo.” 

Eu pot să-mi închipui că acest peşte care era pregătit în mod 

special, a făcut un val uriaş când s-a întors, avându-l pe lona în stomac 

şi s-a îndreptat spre Ninive cât a putut de repede. Dumnezeu a adus 

mesajul acolo într-un peşte special pregătit. El s-a îndreptat spre Ninive 

cât a putut de repede, căci el avea mesagerul la bord şi trebuia să-1 ducă 

acolo. EI s-a urcat în corabia greşită, dar Dumnezeu a avut-o pregătită 

pe cea corectă pentru el. 

Voi ştiţi, Dumnezeu este în stare să facă lucruri mari dacă 

ascultăm de El. EL va face drumuri acolo unde nu sunt. EL este calea. 

Când mesajul este absolut urgent, aşa ca astăzi, atunci Dumnezeu 

pregăteşte o cale. 

Noi am văzut-o şi la Amos, atunci când am predicat despre el. 

Dacă vreţi să citiţi odată despre aceasta, ea este minunată. Citiţi despre 

Amos în primul capitol. El este o altă preumbrire a avertizării date 
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înainte de a lovi judecata pentru păcat. Oraşul pe care trebuia să-1 

avertizeze era format din iudei care se îndepărtaseră de calea originală 

şi devenise un mare centru turistic. Eu pot să-mi închipui - aşa cum am 

descris-o în dimineaţa aceea când am vorbit despre el - cum bărbatul 

acela cu chelie a trecut muntele, şi-a mijit ochii şi a văzut păcatul 

acestei mari naţiuni şi al poporului, trecându-şi degetele prin barba albă. 

O, ce lucru! Dar nimeni nu ştia de unde venea el. 

Nimeni nu-i cunoaşte pe aceşti prooroci, de unde vin, unde se 

duc. El s-a dus în oraş cu „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. „Pocăiţi-vă, 

dacă nu, veţi muri, căci Dumnezeu va distruge naţiunea aceasta! EL va 

rade locul acesta de pe faţa pământului. Voi aţi făcut un tratat cu 

duşmanul vostru. Voi credeţi că sunteţi în pace cu duşmanul vostru. Dar 

în tot timpul acesta asirienii s-au înarmat. Voi nu puteţi merge 

împreună, doar dacă sunteţi de aceeaşi părere. Asta-i tot.” 

Dumnezeu vrea ca noi să ne separăm. El vrea ca noi să ieşim din 

lume şi nu să încercăm să trăim cu lumea şi cu Dumnezeu; să nu 

încercăm să trăim după felul lumii şi pentru Dumnezeu. Voi trebuie să 

trăiţi pentru una sau pentru cealaltă; voi trebuie să credeţi una sau 

cealaltă. 

Noi observăm că acest Amos a prezis că va veni judecata peste 

oamenii aceia dacă nu se pocăiesc. O, cum se potriveşte aceasta pentru 

timpul nostru! Eu cred că oraşul acesta mare, dacă am voie să mă întorc 

încă o dată la aceasta – oraşul cel mare de acolo avea o economie 

înfloritoare; ei aveau totul şi erau prosperi. Ei credeau că sunt în voia 

DOMNULUI pentru că le mergea bine. Dar ei au aflat că nu totdeauna 

Dumnezeu este autorul bunăstării. Câteodată, când este bunăstare în 

biserică, oamenii se îndepărtează de El. 

După câte ştiţi. Dumnezeu a vorbit odată despre Israel şi a spus: 

„Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău 

... te-am scăldat în apă. te-am spălat de sângele de pe tine şi te-am uns 

cu untdelemn.” şi a primit-o ca pe propriul Său copil. „Şi ai crescut, te-

ai făcut mare, ai ajuns de o frumuseţe desăvârşită ... ţi-ai revărsat 

curviile înaintea tuturor trecătorilor, şi te-ai dat lor.” „Când ai fost 

săracă şi nevoiaşă, când erai în necaz, Mi-ai slujit Mie, dar când te-am 

binecuvântat şi ţi-am dat mult, ai plecat de la Mine.” Aici s-a dovedit 

aceasta. 
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Noi observăm că acest prooroc, Amos, a lovit puternic naţiunea. 

El era doar un păstor. Dar noi vedem că el a lovit şi le-a spus ce va veni. 

El le-a spus că duşmanul cu care aveau tratatul îi va distruge, dacă nu se 

vor pune în ordine cu Dumnezeu. 

Acum observăm că şi America noastră mândră nu va scăpa de 

mânia lui Dumnezeu. Aşa cum am spus într-o zi când mă aflam aici - eu 

sunt sigur că a fost aici - că totul este la sfârşit. Eu nu mai pot să văd 

nimic pe ce s-ar mai putea zidi. Voi nu puteţi zidi pe politică, ea este 

pierdută. Voi nu puteţi zidi pe viaţa socială, căci este stricată. Nu există 

nimic pe ce aţi mai putea zidi. Voi nu vă mai puteţi pune speranţa în 

ceva. „Cum este cu biserica?” Voi nu mai puteţi face nimic cu biserica, 

ea este atât de formală; nu a mai rămas nimic, este pierdută. Ei şi-au 

vândut dreptul de întâi născut pentru o supă de linte şi sunt pregătiţi 

pentru judecată. Duhul Sfânt a trecut prin această naţiune, arătând 

semnele şi minunile Lui; dar ei batjocoresc mereu harul Lui. Prin 

confirmarea Lui cea mare, El însuşi confirmă şi dovedeşte că El este 

Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Totuşi ei îl 

resping. Nu a mai rămas nimic. Voi nu puteţi să faceţi aceasta mereu cu 

Dumnezeu. 

Noi observăm că întotdeauna El trimite mai întâi pe proorocii 

Lui cu o avertizare. El nu-Şi schimbă felul, metoda Lui de a face 

lucrurile. 

El nu loveşte întotdeauna atunci când dă avertizarea. Eu doresc 

ca voi să fiţi atenţi la expresia aceasta. Dumnezeu dă o avertizare, 

dar El nu loveşte întotdeauna chiar atunci când avertizează. Aţi 

observat aceasta? Şi dacă EI nu loveşte după ce a dat o avertizare, 

atunci proorocul este batjocorit: „Tu nu ai primit aceasta. Tu ai 

spus o minciună. Tu nu ai avut dreptate.” 

Acelaşi lucru i 1-au spus probabil şi lui Isaia. Ce credeţi voi că 

au gândit oamenii, când el s-a dus şi a proorocit mai întâi ca împăratul 

va muri, iar apoi s-a  întors şi a spus: „Nu, el va trăi.”? 

Ce a fost cu Iona, care a umblat pe străzi şi a spus: „Acest oraş 

va fi distrus în patruzeci de zile.”, şi Dumnezeu nu a mai facut-o? 

Vedeţi, voi trebuie să fiţi atenţi, Dumnezeu nu loveşte 

întotdeauna atunci când avertizează. Şi dacă se întâmplă aceasta odată, 

atunci proorocul este batjocorit. Dar dacă el este un prooroc 
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confirmat de Cuvântul DOMNULUI şi a fost confirmat de Dumnezeu 

prin semne şi minuni - aşa cum a spus Dumnezeu că va fi confirmat un 

prooroc, şi cum au fost bărbaţii aceştia - atunci nu este cuvântul lor, ci 

Cuvântul lui Dumnezeu şi se va împlini negreşit. Trebuie să se 

împlinească dacă este Cuvântul lui Dumnezeu. Există numai un singur 

lucru care-1 poate opri, şi anume o pocăinţă rapidă. 

Observaţi, Amos a trăit în aşteptare să vadă împlinită proorocia 

lui. Amos a vorbit despre ceea ce se va întâmpla, cum Dumnezeu va da 

prilej sirienilor să pătrundă în oraş şi să-1 ocupe şi cum propria lor 

corupţie îi va înghiţi. Eu privesc acum în Scriptură, şi dacă am socotit 

corect, aceasta s-a împlinit după circa cincizeci de ani, după ce a 

proorocit Amos. Ce gândiţi acum? A trecut o generaţie întreagă până s-

a împlinit proorocia. Dacă citiţi aici, atunci vedeţi ca ceea ce a spus el s-

a împlinit cuvânt cu cuvânt. 

Ioan a văzut tot ce este scris în Apocalipsa; dar nu s-a împlinit în 

timpul lui. Dar noi vedem cum se împlineşte punct cu punct. 

Daniel a proorocit despre perioada care începea din timpul lui 

până la vremea sfârşitului. El nu a mai trăit să vadă. El i-a spus lui 

Daniel: „Du-te, Daniel! Ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte 

cartea, până la vremea sfârşitului. Tu te poţi odihni şi vei învia pentru a-

ţi primi răsplata la sfârşitul zilelor.” 

Vedeţi, Dumnezeu nu loveşte întotdeauna atunci când dă 

proorocii. După cum am spus, proorocia lui Amos s-a împlinit după 

cincizeci de ani. Dar ea s-a împlinit! 

Un prooroc biblic, un prooroc adevărat, este o persoană 

deosebită. Nu ceva „deosebit” în comparaţie cu ceilalţi; dar el are o 

însărcinare deosebită. Pentru că el are o însărcinare deosebită, trebuie să 

fie ceva deosebit, un pic altfel decât toţi ceilalţi, pentru a face aceasta. 

Dumnezeu a comparat pe proorocii Săi cu vulturii. Uri vultur 

este o pasăre deosebită. El este numai o pasăre - dar el este o pasăre 

deosebită. El poate vedea mai departe decât alte păsări. Pentru a zbura 

mai sus, trebuie să fie în aşa fel constituit ca să poată ajunge acold sus. 

Ce i-ar folosi să zboare aşa de sus, dacă nu poate vedea ce are de făcut 

după ce a ajuns atât de sus? El trebuie să fie o pasăre foarte deosebită. 

Pe de-o parte el face parte din familia uliilor; el despică hrana cu ciocul 

lui. Mulţi dintre ei sunt mâncători de stârvuri. Există circa patruzeci de 
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feluri de vulturi. 

Vedeţi, într-o adunare este un păstor, iar păstorul este o 

persoană deosebită. El este format în aşa fel, încât poate suferi certurile 

oamenilor. El este purtătorul de sarcini, el este boul în „echipă”. El este 

un bărbat care se poate aşeza dacă cineva are ceva împotriva altcuiva - 

el se poate aşeza cu ambele familii, fără să fie de partea cuiva, poate 

clarifica problema şi să readucă armonia. El este un păstor şi ştie cum 

trebuie să se îngrijească de toate. 

Evanghelistul este un om deosebit. El este un bărbat care arde 

ca un meteor. El merge într-un oraş, predică mesajul lui, pleacă de acolo 

în altă parte. Vedeţi, el este un om deosebit. 

Învăţătorul este un om deosebit. El se retrage sub ungerea 

Duhului şi este în stare să ia cuvintele şi să le lege prin Duhul Sfânt, 

astfel încât nu se poate compara cu el nici păstorul şi nici evanghelistul. 

Apoi observăm că apostolul este un om deosebit. El este cineva 

care ordonează totul. El este un bărbat care este trimis de Dumnezeu 

pentru a aduce toate lucrurile în ordine. 
Proorocul este un bărbat deosebit. Un prooroc este un bărbat la 

care vine Cuvântul DOMNULUI; el este astfel construit încât 

subconştientul şi conştientul lui sunt atât de aproape, încât el nu trebuie 

să doarrnă pentru ca să aibă un vis. El îl vede în timp ce este treaz. 

Acest lucru îl poate face numai Dumnezeu. Proorocul vede doar ce se 

va întâmpla. 

Un prooroc vede lucruri dinainte, mult timp înainte de a se 

întâmpla. El vede paharul mâniei umplut, înainte de a fi plin. El poate 

spune: „AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Dumnezeu va distruge oraşul 

acesta dacă nu vă pocăiţi.” De ce? El este un vultur. El zboară foarte 

sus. El vede dinainte şi vede că paharul mâniei va fi turnat. Spre aceasta 

privesc proorocii. El nu priveşte spre ceea ce se întâmplă aici, ci 

priveşte mult înainte. El vesteşte: „Se apropie de voi!” El poate zbura 

aşa de sus, astfel încât poate vedea umbra aceasta. El spune: „Lumea va 

fi întunecată, da, într-un întuneric adânc.” El este aşa de sus, soarele 

străluceşte acolo, dar el vede venind umbra aceasta şi spune ce vede. 

Încă nu este aici, dar se va întâmpla sigur! Aşa este. Va fi aici - 

întuneric adânc peste oameni. El ştie că vă veni, chiar dacă este la mulţi 

ani depărtare; dar el vede. 
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Amos, proorocul uns al lui Dumnezeu, a văzut întunericul şi 

judecata. El a văzut Siria intrând cu carele de război, cum scotoceau şi 

măcelăreau poporul. El a văzut venind judecata lui Dumnezeu cu 

cincizeci de ani înainte de a se întâmpla. Dar vedeţi, pentru că el a fost 

un prooroc, el a fost ridicat în Duhul şi a văzut în depărtare. El a văzut 

paharul plin înainte de a fi plin. 

Aşa cum Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Urmaşii tăi vor trăi 

patru sute de ani în ţara aceasta, după aceea îi voi conduce afară cu o 

mână puternică; căci măsura păcatelor amoriţilor nu este încă plină.” 

Dumnezeu a ştiut că paharul va fi umplut. El a vorbit cu proorocul Lui 

şi i-a spus: 'Tu vezi acolo paharul amoriţilor, dar măsura păcatelor nu 

este încă plină. Nu spune nimic acum, reţine-o pentru tine; dar se va 

împlini. Când paharul lor va fi plin şi cei patru sute de ani vor fi trecuţi, 

îi voi alunga ca pe nişte lăcuste dinaintea voastră, iar Eu îi voi aşeza pe 

urmaşii tăi în ţara aceasta.” Amin! Acesta este proorocul DOMNULUI. 

Când el vorbeşte despre vedenia lui, indiferent dacă este 

despre mânie sau vindecare, împlinirea se lasă uneori aşteptată; dar 

totuşi trebuie să se împlinească, dacă el vorbeşte în Numele 

DOMNULUI. Poate că este o binecuvântare pentru voi ceea ce spune 

el. Poate vă vesteşte ceva anume, iar voi nu o puteţi vedea încă şi 

spuneţi: „Cum poate fi aceasta? El mi-a spus: ,AŞA VORBEŞTE 

DOMNUL, aceasta şi cealaltă se va întâmpla.', şi nu s-a întâmplat. 

Bărbatul acesta este fals.” Voi veţi fi apoi judecaţi pentru că nu aţi 

crezut. Dar totuşi se va întâmpla. Trebuie să se întâmple! 

„Dacă ea se lasă aşteptată, atunci aşteaptă; căci ea se va împlini 

cu siguranţă.” Se va împlini. 

Proorocul vede dinainte şi vede ceva. El vorbeşte despre ceea ce 

vede. El nu se gândeşte la prezent şi la felul în care arătaţi acum; el 

priveşte la ceea ce va fi. Dacă el spune ceva şi este conform Cuvântului 

DOMNULUI, atunci este deja exprimat şi nimic în lume nu-1 mai poate 

opri, numai Dumnezeu însuşi. Voi ştiţi că aşa este. 

Observaţi, noi am constatat că el, ca prooroc, spune vedenia lui; 

câteodată sunt lucruri bune, el vorbeşte despre vindecarea voastră. Poate 

voi vă gândiţi: „Nu se poate întâmpla, mie nu-mi este mai bine.” Ce 

cauzează aceasta? Aceasta aduce judecăţile lui Dumnezeu peste voi. 

Aşa este. Isus a făgăduit că vă va mântui dacă veţi crede. Dacă nu 
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credeţi, atunci nu se va întâmpla cu voi. Voi trebuie s-o primiţi. Voi 

trebuie să credeţi. Voi trebuie să ştiţi de unde vine, aceasta 

cauzează în voi credinţa în Dumnezeu sau în proorocul vostru. Voi 

trebuie să credeţi. 

Noi observăm că ceea ce au spus proorocii, s-a întâmplat. Când 

se revarsă mânia lui Dumnezeu peste oameni, atunci numai un singur 

lucru mai rămâne de făcut. Dacă proorocul vesteşte ceea ce trebuie să se 

întâmple, atunci mai este numai un lucru care poate ţine mâna lui 

Dumnezeu, şi aceasta este pocăinţa. Pocăinţa faţă de Dumnezeu reţine 

mânia Lui. Să nu aşteptaţi, faceţi-o imediat! Dacă Dumnezeu vă spune 

ceva, atunci faceţi-o imediat! 

Ezechia a fost un om bun, dar totuşi Dumnezeu a spus: „Timpul 

tău a sosit, Ezechia, Eu trebuie să te iau acasă. EU vreau aceasta, te voi 

lua sus. Pregăteşte-ţi casa.” 

Când a aflat Ezechia de aceasta, a răspuns: „Eu am nevoie de 

cincisprezece ani pentru a-mi aduce casa în rânduială. Eu nu o pot face 

imediat, DOAMNE. Eu nu am timp s-o fac, eu nu o pot face, 

DOAMNE. Lasă-mă să mai trăiesc cincisprezece ani ca să fac lucrul 

acesta. Eu nu pot să-mi rânduiesc casa aşa de repede.” 

Vedeţi, însărcinarea lui Dumnezeu suna astfel: „Pune-ţi în 

rânduială casa.” Ezechia a răspuns: „În anul acesta nu reuşesc, eu am 

nevoie de mai mult timp pentru aceasta. Asta trebuie s-o iau înapoi, asta 

trebuie să rezolv şi să i-o dau bărbatului aceluia; eu am nevoie de 

cincisprezece ani. Cruţă-mă ca s-o pot face. Acordă-mi aceasta, 

îngăduie-mi; mai dă-mi un pic de timp s-o fac.” 

Dumnezeu a spus: „Eu voi fi îngăduitor.” Dar vedeţi, el trebuia 

să moară cândva.cEl a folosit timpul acordat lui şi a alunecat înapoi în 

timpul acesta. Ar fi fost mai bine dacă s-ar fi dus fără să-şi fi pus în 

rânduială casa. Aşa este. Dar El i-a dat cincisprezece ani s-o rânduiască. 

Ce a făcut el imediat? El a spus: „DOAMNE, eu sunt aşa de încet, eu 

am nevoie de cincisprezece ani ca să fac aceasta. Tu mi-ai poruncit să-

mi rânduiesc casa. Eu nu o pot face în mai puţin de cincisprezece ani, 

căci eu am luat cu împrumut şi trebuie să mai fac una şi alta.” 

El a fost un bărbat temător de Dumnezeu. Totuşi Cuvântul lui 

Dumnezeu trebuia să se împlinească. S-a întâmplat, deşi El a amânat-o 

numai puţin, a ţinut-o departe de el. În timpul acesta el a păcătuit. El a 
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spus: „Eu nu voi aduce pedeapsa asupra lui, ci îi voi lovi pe copiii lui.” 

Voi cunoaşteţi istorisirea. 

Noi observăm că o pocăinţă rapidă mai reţine câteodată, pentru 

puţin timp, mânia. 

În ceea ce priveşte Ninive, Dumnezeu a spus: „Du-te în oraş şi 

strigă mesajul pe care ţi-1 voi spune Eu: „Încă patruzeci de zile, apoi 

Ninive va fi distrus.” O, cum s-au pocăit ei! Când l-au văzut pe prooroc 

venind pe stradă şi 1-au auzit strigând: „AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 

locul acesta va fi distrus în patruzeci de zile! Locul acesta va fi 

distrus!”, împăratul a poruncit post şi rugăciune în toată ţara: 

„Îmbrăcaţi-vă în sac, puneţi-vă cenuşa peste voi; dar nu numai pe capul, 

pe trupul şi carnea voastră, ci şi pe animalele voastre şi pe animalele 

câmpului. Puneţi-vă în sac şi cenuşă.” Ce pocăinţă! 

Dacă observăm aceasta mai de-aproape, vedem că atunci când 

proorocul nu veghează cu atenţie, nu se gândeşte şi nu vine înaintea lui 

Dumnezeu, exact atunci va constata ceva; se întâmplă când el nu este 

atent. 

Observaţi-1 pe Isaia, el a spus proorocia şi apoi s-a retras în 

coliba lui mică din singurătate. Când el a făcut aceasta, DOMNUL nu a 

vorbit direct împăratului când acesta s-a rugat. El are un mod anume de 

a face lucrurile: în ţară era un prooroc. Cuvântul DOMNULUI vine la 

proorocii Lui. EL a venit acolo şi a spus: „Isaia, du-te înapoi şi spune-i 

că Eu i-am ascultat rugăciunea. Eu am înţeles că el crede că are nevoie 

de cincisprezece ani ca să facă aceasta. Eu i-am văzut lacrimile, căci el 

nu a vrut să facă un lucru rău. El a spus că are nevoie de cincisprezece 

ani. Du-te şi spune-i că îi dau aceşti ani.” 

De ce l-a însărcinat pe Isaia să meargă şi să-i spună: „AŞA 

VORBEŞTE DOMNUL!” şi apoi a vorbit altfel? Căci în aceasta era o 

schimbare şi o întârziere (totuşi s-a împlinit, el a murit). Când se 

întâmplă aşa ceva, El are datoria să vină înapoi la bărbatul la care a 

trimis AŞA VORBEŞTE DOMNUL. EL i-a spus lui Isaia: „Du-te 

înapoi şi spune-i.” 

Iona a luat o altă poziţie; s-a dus pe vârful muntelui şi a spus: 

„Ar fi fost mai bine dacă nu aş fi fost născut.” Ah, şi el a continuat tot 

aşa! Apoi Dumnezeu a lăsat să crească un curcubete mic ca el să se 

răcorească puţin la umbra lui. EI a spus: „Eu m-am dus acolo şi ei vor 
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spune acum că sunt un prooroc fals.” 

Dar Dumnezeu i-a spus: „Priveşte pe stradă în jos, priveşte-i, 

îona! întregul oraş s-a pocăit în sac şi cenuşă.”  

Apoi El i-a vorbit despre curcubctele mic care s-a uscat pentru 

că 1-a înţepat un vierme. Dacă este în voia DOMNULUI, vreau să 

predic într-o zi aici, în capelă, numai despre Iona. Sunt atâtea lucruri 

mari - acest vânt de la răsărit care a suflat - o, sunt atâtea lucruri; este 

pur şi simplu covârşitor. Aceste lucruri scumpe sunt toate preumbriri şi 

se potrivesc - chiar şi Isus Hristos este preumbrit în ele, şi toate 

celelalte. Desigur, fiecare rând din Biblie se referă la Isus Hristos. 

Aceasta este lecţia noastră pentru duminică; noi vom afla, dacă este în 

voia DOMNULUI. 

Fiţi atenţi, există lucruri pe care le puteţi spune lui Dumnezeu în 

sinceritate, şi totuşi trebuie să fiţi atenţi. 

Eu vreau să vă arăt în seara aceasta un alt Iona aici, pe 

platformă, într-o seară au venit aici nişte oameni. Nevasta sau rudeniile 

sunt poate aici în seara aceasta, de aceea nu vreau să amintesc numele; 

sau poate ştiţi cine este. Este un grup de oameni drăguţi care vin aici de 

ani de zile din Kentucky. Sunt oameni drăguţi, prieteni buni de-ai mei. 

Ei au fost prieteni adevăraţi de-ai mei. Dar ei făceau parte din grupul de 

oameni care veneau la adunare dacă era vreo trezire, şi când era 

încheiată trezirea şi trebuia dusă povara, nimeni nu voia s-o ducă. Toţi 

copiii lor au fost de mici aici, au luat parte la lecţiile duminicale şi alte 

lucruri. 

În urmă cu patru sau cinci ani am venit într-o zi acasă. Fata 

tânără (care la opt ani era în căruţul cu rotile), era căsătorită şi avea doi 

copii. Ea era aici, în spital, pe moarte. Ea era însărcinată în luna a patra 

sau a cincea; fătul murise şi nu putea fi operată pentru că avea uremie. 

Ei n-au putut s-o opereze şi trebuiau să lase să moară şi mama. Ea era 

pe moarte; ea nu mai avea nici o şansă. Eu m-am dus acolo s-o vizitez, 

pentru că a trimis după mine. M-am dus la spital şi ea era sub masca de 

oxigen. Eu am deschis-o puţin, am vorbit ceva cu ea şi am întrebat: „Îţi 

mai aminteşti de mine?” 

Ea a spus: „Desigur, frate Bill, eu îmi amintesc de tine.” Eu am 

întrebat: „Cum este cu tine, înţelegi cât eşti de bolnavă?” Ea a răspuns: 

„Da, de aceea te-am rugat să vii aici.” Eu am întrebat: „Cum este cu tine 
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şi cu DOMNUL?” Ea a răspuns: „Frate Bill, eu nu sunt pregătită să 

merg.” Noi am îngenunchiat şi ne-am rugat, mama ei şi soţul ei şi alte 

rudenii mai erau în cameră. Mama şi soţul ei au început să plângă. Apoi 

am rugat-o să aducă totul în ordine cu Dumnezeu; ea a împlinit 

jurământul ei, s-a întors la Dumnezeu şi i-a promis că îl va iubi dacă El 

o va ierta. Ei i-a părut rău că a păcătuit şi de felul cum a trăit. Ea a 

continuat să se pocăiască şi să plângă. După un timp m-am ridicat şi am 

ieşit din clădire. 

În dimineaţa următoare mi-au telefonat să vin din nou acolo. 

Acolo am aflat că în dimineaţa aceea au făcut un test prin care urma să 

se vadă cât de departe a ajuns uremia, şi s-a stabilit că nu a mai rămas 

absolut nimic din aceasta. Ea dispăruse complet, orice urmă de uremie o 

părăsise. Doctorii au fost foarte iritaţi şi au spus: „Cum poate fi aşa 

ceva? Este ceva foarte ciudat. Noi vom face pregătirile şi dacă rămâne 

aşa până dimineaţa - noi îi vom da mai departe penicilină pentru a opri 

infecţia - o vom opera şi vom scoate fătul mort, înainte de a mai 

provoca ceva; dacă va fi în stare să suporte operaţia.” 

Ea a fost controlată de două sau de trei ori în ziua aceea şi încă o 

dată seara târziu. Ei nu au găsit nimic, totul era în ordine. Astfel ea a 

fost pregătită şi scoasă de sub oxigen. Totul era bine. În dimineaţa 

următoare au vrut s-o opereze şi să scoată copilul. 

Eu am plecat de acolo. Nu am ştiut absolut nimic. DOMNUL nu 

mi-a spus absolut nimic despre aceasta. Voi puteţi să-i întrebaţi pe 

oameni, dacă vreţi. EL nu a spus ce se va întâmpla. Dar când vezi aşa 

ceva, şi pentru că s-a întâmplat aceasta, soţul ei a venit la mine şi a 

spus: „Frate Branham, eu vreau să predau viaţa mea DOMNULUI 

Isus.” 

Eu am spus: „În ordine, îngenunchiază, ia mâna soţiei tale şi 

mergeţi împreună prin viaţa aceasta.” Mama s-a întors şi a spus: „Frate 

Branham, eu sunt aici, împreună cu copiii mei; noi am fost odată 

înăuntru şi odată afară, aici în capelă şi aşa mai departe. Noi te-am auzit 

predicând, am venit la altar şi ne-am dus înapoi.” Ea a spus: „Şi eu am 

decăzut, frate Branham. Eu vreau să vin înapoi la DOMNUL Isus, 

pentru bunătatea Lui care a arătat-o faţă de copilul meu.” Vedeţi, este 

foarte frumos, dar voi nu veniţi  din cauza aceasta la DOMNUL Isus. 

Cam pe la miezul nopţii sau pe la ora unu, ea a adormit Ea a 



24 
 

 

strigat şi a spus: „Mamă!” 

Mama a răspuns: „Da, dragă, ce doreşti?” 

Ea a spus: „Ştii, eu sunt aşa de fericită.” 

Mama a spus: „Eu sunt aşa de bucuroasă că tu eşti fericită.” 

Ea a spus mai departe: „Eu am pace cu Dumnezeu. O, ce frumos 

este aceasta!” 

După câteva minute ea a strigat din nou: „Mamă!” 

Ea a răspuns: „Da?” 

Apoi ea a spus: „Eu mă duc acasă.” 

Mama a răspuns: „Eu ştiu aceasta. Da, dragă, mâine doctorul va 

scoate copilul. După o zi sau două, când rănile tale vor fi vindecate, ieşi 

afară de aici, mergi din nou acasă şi vei fi fericită, tu şi soţul şi copiii 

tăi, şi vei fi o creştină trăind pentru Dumnezeu.” 

Ea a spus: „Mamă, eu vorbesc despre casa cerească.” 

Ea a răspuns: „Sigur, draga, vei merge la sfârşitul călătoriei 

tale.” 

Fiica a spus: „Acesta este sfârşitul călătoriei mele.” 

„Oh,” a spus mama, „ce este cu tine?” 

Ea a răspuns: „Este sfârşitul călătoriei mele. Da, mamă, în 

câteva minute voi trece dincolo.” 

Mama a crezut că ea este doar nervoasă şi delirează. Ea a chemat 

sora care a controlat respiraţia. Totul era normal. Şi în timp de cinci 

minute a trecut dincolo; ea murise. 

Circa o săptămână sau două după aceasta am venit acasă. Cred 

că fratele Graham a ţinut cuvântarea de înmormântare pentru fata 

aceasta. Când am venit acasă şi Meda mi-a spus ca fata aceasta a murit 

chiar în seara aceea, nu am putut crede. 

Eu am vizitat-o pe mama ei şi ea a confirmat aceasta. 

Eu nu ştiu ce m-a determinat s-o fac, dar eu am spus: 

„DOAMNE, Dumnezeul meu, Tu îmi eşti dator o explicaţie, căci eu m-

am dus acolo, am spus-o soţului, iar el a venit la DOMNUL după ce Tu 

ai făcut toate acestea pentru el; apoi ai luat viaţa acestei fete.” Eu am 

spus: „Tu îmi eşti dator o explicaţie.” 

Dacă îi spuneţi lui Dumnezeu aşa ceva, atunci El vă va părăsi. El 

nu-mi este dator mie cu nimic. Eu îi sunt dator Lui. El m-a lăsat să 

aştept câteva zile, ştiţi voi. După circa trei, patru luni mă aflam afară, pe 
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malul râului, când DOMNUL mi-a vorbit printr-o vedenie şi a spus: 

„Mergi acum la mama ei şi spune-i următoarele: ,Nu sosise timpul 

pentru ea cu un an în urmă, când a căzut în râu la un picnic? Ea trebuia 

să meargă deja atunci, dar a trebuit s-o iau acasă când a fost pregătită. 

Din cauza aceasta s-a întâmplat aşa, de aceea te-ai dus tu acolo.” 

Eu m-am aruncat la pământ şi am plâns. Eu am spus: 

„DOAMNE Isuse, iartă-1 pe slujitorul Tău sărman şi prost. Eu nu ar fi 

trebuit să spun aceasta niciodată, DOAMNE.” 

Apoi m-am dus la femeia aceea. Ea locuia aici, pe strada Pieţii. 

Eu m-am dus la ea şi am spus: „Eu vreau să-ţi pun o întrebare.” 

Ea a răspuns: „Desigur, frate Bill.” 

Eu am întrebat: „Este adevărat că fata aceasta aproape că s-ar fi 

înecat?” 

Ea a răspuns: „Aşa este, frate Branham. Soţul ei şi ceilalţi au 

trebuit s-o scoată din râu. A trebuit să i se facă respiraţie artificială. 

Trebuia pompată apa afară din ea.” Ea a spus: „Ea era îmbrăcată cu o 

rochie. Ei au făcut un picnic. Când a trecut peste nisip, a alunecat, a 

căzut peste cap în apă şi nu a mai putut respira. Ei nu au fost atenţi la ea 

şi au văzut-o numai atunci când a ieşit la suprafaţă şi apoi s-a scufundat 

din nou; ei au fugit acolo, au prins-o şi au scos-o afară.” Ea a spus: „Ea 

aproape că murise.” 

Eu am spus: „Acesta a fost timpul ei să meargă acasă.” 

Vedeţi, Dumnezeu ştie ce face. Poate DOMNUL mi-ar fi spus 

unele amănunte dacă nu aş fi avut acea atitudine: „DOAMNE, Tu îmi 

eşti dator o explicaţie!” El nu vă este dator cu nimic! 

Într-o seară eram într-o adunare şi am auzit cum s-a rugat un 

evanghelist pentru o persoană bolnavă, spunând: „DOAMNE, eu îţi 

poruncesc să vindeci această persoană!” Cine porunceşte lui 

Dumnezeu? Aceasta nu este nici măcar logic, căci Dumnezeu va face 

totuşi ceea ce doreşte El. 

Poate spune lutul olarului: „De ce m-ai făcut aşa?” Desigur că 

nu! Dacă proorocul rămâne tăcut şi îl roagă pe DOMNUL pentru un 

răspuns, atunci răspunsul vine. 

Este ca la persoana care a pus întrebarea despre sămânţa 

şarpelui. Vedeţi voi? Fiti numai atenţi şi nu vă grăbiţi, căci Dumnezeu 

permite să se întâmple totul ca să le slujească celor ce-L iubesc pe 
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DOMNUL. 

Dacă Ninive nu s-ar fi pocăit, atunci ar fi venit judecăţile lui 

Dumnezeu peste ei. Gândiţi-vă, proorocul trebuie să asculte. A fost o 

avertizare. 

Acelaşi lucru este cu naţiunea aceasta. Acum voi spuneţi: „Frate 

Branham, în ultima duminică ai spus că nu mai este nici o speranţă.” 

Da! De ce? Pentru că a ignorat chemarea ei. Ea trebuie să-şi primească 

pedeapsa. Ea şi-o va primi. Vine timpul când această naţiune va fi 

distrusă. Eu am văzut-o în 1933. 

Voi spuneţi, sau poate vreţi să spuneţi: „Atunci nu s-a 

întâmplat.” Dar se va întâmpla! Nici Mussolini nu era atunci încă la 

putere; încă nu fusese construită linia-Maginot; încă nu apăruse un 

automobil cu formă de ou, încă  nu aleseseră femeile un preşedinte care 

arăta ca un băiat de facultate; încă nu existase un preşedinte catolic, şi 

toate celelalte lucruri despre care s-a spus. Aceste lucruri au fost 

anunţate în urmă cu treizeci de ani, dar El mi-a arătat de atunci lucruri 

care se vor petrece în vremea sfârşitului. 

În timp ce lucrurile acestea se apropie, paharul se umple tot mai 

mult. Pocăinţa a fost predicată de Billy Graham, de Oral Roberts şi de 

alţii. Prooroci şi alţi bărbaţi au trecut prin această naţiune cu semne şi 

minuni; dar ea se afundă tot mai mult în păcat. Din cauza aceasta nu se 

pocăiesc ei. Pocăinţa opreşte mânia lui Dumnezeu. 

Observaţi, Ahab nu s-a pocăit la mustrarea lui Ilie. Dacă Ahab s-

ar fi pocăit şi ar fi umblat în voia lui Dumnezeu, lucrul acesta nu s-ar fi 

întâmplat niciodată. Ahab a venit acolo, a luat via lui Nabot şi a lăsat să 

fie ucis; şi a făcut toate lucruri rele. Proorocul s-a dus acolo cu AŞA 

VORBEŞTE DOMNUL – dar ce a făcut Izabela? Ea 1-a ameninţat că 

are să-1 ucidă. Ce s-a întâmplat? Proorocia lui s-a împlinit: câinii au 

mâncat-o şi au lins sângele lui Ahab. Exact după cuvântului său. El 

văzuse paharul plin. 

Din aceeaşi cauză, Mica a spus la fel. Cum ar fi putut el 

binecuvânta ce a blestemat Dumnezeu? Cuvântul său, proorocia lui, au 

fost în conformitate cu Cuvântul! 

Irod nu s-a pocăit când Ioan i-a spus: „Nu este corect că ai luat 

nevasta fratelui tău.” El nu s-a pocăit. Dar ce a făcut el? Nevasta lui a 

cerut capul proorocului. Vedeţi în ce mizerie a ajuns el? Vedeţi ce s-a 
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întâmplat cu el? Până astăzi mai curge în Elveţia izvorul cu apă albastră, 

fierbinte, ca amintire că El a fost respins. El nu s-a pocăit atunci când a 

fost mustrat de DOMNUL. Ioan i-a spus că indiferent de poziţia lui, 

procuror sau împărat, trebuie să se pocăiască atunci când Dumnezeu îl 

cheamă, altfel mânia este asupra lui! 

Eu mi-am notat cât de des este arătat acest lucru în prooroci. Din 

păcate noi nu avem timp, căci mi-ar mai trebui încă zece minute. Dacă 

nu este pocăinţă, atunci judecata vine sigur! Ezechia s-a pocăit. Niniive 

s-a pocăit. 

Ahab nu s-a pocăit. Nebucadneţar nu s-a pocăit. Oamenii din 

timpul lui Noe nu s-au pocăit. Judecata a venit întotdeauna peste ei. Dar 

mai întâi El avertizează pe fiecare. Fiecare este avertizat. 

Pentru că noi vedem că timpul s-a apropiat, fiecare persoană 

care simte că s-a dat o avertizare, să se pocăiască repede, înainte să vină 

mânia lui Dumnezeu. 

Acum vrem să ne referim la capela-Branham. Noi am văzut 

lucrurile acestea şi ştim că este adevărul. Noi ştim că este adevărul 

absolut. Porunca Cuvântului sună astfel: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi 

să fie botezat în Numele DOMNULUI Isus Hristos, spre iertarea 

păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa 

aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt 

departe acum, în oricât de mare număr îi va chema DOMNUL, 

Dumnezeul nostru.” 

Un bărbat, pe nume Dauch, m-a întrebat nu demult: „Frate 

Branham, eu îmbătrânesc, eu slăbesc, sunt la vârsta de nouăzeci şi unu 

de ani.” El a întrebat: „Crezi tu că sunt pregătit să mor? Crezi tu că sunt 

pregătit să plec? Crezi tu că sunt salvat?” 

Eu am întrebat: „Domnule Dauch, ai fost vreodată la un doctor 

să fii consultat?” 

El a răspuns: „Da.” 

„Ce face doctorul? El are acolo o carte şi el ia cartea aceasta şi 

spune: primul lucru pe care trebuie să-1 fac cu omul acesta este să-i 

controlez inima. El ia deci stetoscopul, îl pune în urechi şi consultă 

inima.” Eu am spus mai departe: „Următorul lucru este să controleze 

tensiunea. După aceea face analiza urinei, apoi a sângelui, şi toate 

celelalte analize. El controlează totul şi dacă nu găseşte nimic, atunci 
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mai face o verificare cu raze-Rontgen. Dacă nu poate găsi nimic, atunci 

el spune: ,Domnule Dauch, trupeşte sunteţi în ordine.” 

Pe ce se bazează el? Pe ceea ce este scris în cartea lui de 

medicină; după părerea oamenilor de ştiinţă, boala se manifestă în 

exterior dacă ceva nu este în ordine, se va manifesta aici aşa şi dincolo 

aşa, depinde de ceea ce nu este în ordine. De aceea tu eşti sănătos, după 

câte poate vedea el. 

Eu am spus: „În cazul acesta, eu voi face un consult al sufletului 

tău. Pentru suflet, Dumnezeu are numai un instrument, şi acesta este 

Cuvântul. Acesta este Cuvântul Lui. Isus a spus în loan 5:24: ,... Cine 

ascultă cuvintele Mele.' Această ascultare nu înseamnă să percepi un 

sunet. Această ascultare înseamnă să accepţi. ,Cine poate accepta 

Cuvântul Meu?' Amin! ,E1, cel care ascultă.' (Să nu staţi de piatră, să nu 

o denumiţi „nebunie” şi să nu spuneţi: ,Aici nu este nimic, eu nu cred.') 

,Cine ascultă cuvintele Mele.' Acesta este Cuvântul lui Isus - El este 

Cuvântul. Despre aceasta este vorba. ,Dacă poţi asculta Cuvântul Meu.', 

a spus El, şi crede în Cel ce M-a trimis, ai viaţa veşnică, şi nu vii la 

judecată, ci ai trecut din moarte la viaţă.'„ Amin!” Eu am întrebat: 

„Cum este cu bătaia inimii tale?” 

El a răspuns: „Eu cred. Eu am auzit. Eu am acceptat.” 

Eu am spus apoi: „Conform celor spuse de Specialistul 

principal, Chirurgul şef, Doctorul şef al vieţii veşnice, tu ai trecut de la 

moarte la viaţă şi nu vei fi condamnat.” 

El a spus: „Când te-am auzit predicând despre botezul în apă în 

Numele lui Isus Hristos, am venit imediat după tine şi tu m-ai botezat.” 

El a spus: „Nu mai sunt omul care am fost odată. Cu mine s-a întâmplat 

ceva. Mai demult nu-mi păsa de aceasta şi am mers pe drumul larg, dar 

eu m-am schimbat şi am început să merg pe calea aceasta de când am 

auzit. Inima mea arde zi şi noapte ca să fiu mai aproape de El. Eu cred 

fiecare cuvânt. Eu spun ,Amin' la fiecare Cuvânt. Chiar dacă mă 

răneşte, eu vreau să fac tot ce se cere. După câte ştiu eu, până acum am 

făcut-o.” 

Eu am răspuns: „Mie mi se pare că inima ta bate regulat. Eu cred 

că tu eşti pregătit duhovniceşte.” 

El a întrebat: „Ce se va întâmpla când va avea loc răpirea, voi fi 

acolo, frate Branham?” 
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Eu am răspuns: „Eu nu pot să spun cine va fi acolo şi cine nu.” 

El a zis: „Eu aş vrea să trăiesc până la răpire, eu tare mult aş 

vrea s-o trăiesc.” 

Eu am răspuns: „În ordine, lasă-mă să văd ce spune Cartea 

ştiinţei despre ştiinţa sufletului.” Eu am spus: „În 1 Tes. 4 este scris:... 

noi cei vii, care vom rămânea până la venirea DOMNULUI, nu vom 

lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuş DOMNUL, cu un strigăt, cu 

glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, se vapogorî din cer, 

şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi 

rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe 

DOMNUL în văzduh.” 

Dacă ai adormit sau nu, dacă ai fost îngropat sau nu, tu totuşi vei 

fi acolo. Nimic nu te va reţine, tu vei fi acolo!” Eu am mai spus: „Frate 

Dauch, chiar dacă DOMNUL nu va veni până la timpul nepoţilor 

nepoţilor mei, tu vei fi prezent în momentul acela; tu vei fi acolo 

înaintea transformării lor, dacă ei vor fi acolo.” Aşa este. Amin! 

Aşa cum există o judecată care vine, aşa există şi o 

binecuvântare care vine. În seara aceasta trebuie să privim spre una din 

aceste două. Voi trebuie ori să aşteptaţi să vină mânia şi distrugerea 

peste voi, ori să aşteptaţi învierea şi pe DOMNUL Isus. Acelaşi 

Dumnezeu a făgăduit şi una şi cealaltă. Eu sunt atât de bucuros. 

Eu aştept venirea împărăţiei fericite de o mie de ani,  

iar după aceea sa revină DOMNUL nostru binecuvântat 

ca să-Şi ia Mireasa care-L aşteaptă. 

O, inimii mele îi este dor şi tânjeşte după ziua 

eliberării plăcute, 

când va reveni Isus al nostru. 

Atunci păcatul şi suferinţa, durerea şi moartea 

acestei lumi întunecate vor fi sfârşite, 

în timpul domniei minunate cu Isus, 

în timpul celor o mie de ani de pace; 

(„Atunci vom fi pentru totdeauna la DOMNUL.”) 

Ceea ce a spus Dumnezeu, trebuie să se întâmple: „Vor zidi case 

şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca 

altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce 

rodul.” Amin! Amin! „Ei nu vor mai face nimic rău în toată ţara Mea 
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sfântă.” Aleluiah! 

Dacă trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci 

moartea este înghiţită de biruinţă. Atunci îl vom vedea aşa cum este şi 

vom avea un trup ca trupul Lui de slavă. O, ce timp se apropie de noi! 

Acelaşi Dumnezeu şi aceiaşi prooroci care au spus dinainte în 

Cuvântul lui Dumnezeu despre mânia care se va revărsa, au vorbit şi 

despre binecuvântările care vor veni. Eu sunt aşa de bucuros; 

Dumnezeu nu lasă niciodată să vină distrugerea peste o naţiune, fără să-

i avertizeze pe oameni. Dacă El face aceasta, atunci noi avem ceva care 

ni s-a întâmplat, şi anume confirmarea semnelor din ultimele zile, 

marele Duh Sfânt care lucrează printre noi, care umple Biserica cu 

prezenţa Lui şi confirmă Cuvântul Sau. Atunci Biserica va fi pregătită 

prin puterea lui Dumnezeu ca într-o zi să fie luată sus în cer. Căci este o 

avertizare, să ne eliberăm de tot ce ne împovărează, de păcatul care ne 

înconjoară atât de lesne, să alergăm cu perseverenţă în alergarea care ne 

este pusă înainte, privind spre Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 

noastre. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, Biserică! Ţineţi tare de mâna 

neschimbătoare a lui Dumnezeu. Desigur! Dacă simţiţi prezenţa 

Lui, atunci îndreptaţi-vă spre El. Dacă este ceva greşit în inima 

voastră, aduceţi-o în ordine. Noi nu mai avem mult timp. Venirea 

DOMNULUI este aproape. Îl credeţi? O, nu va fi minunat acolo? Ce 

timp, când îi voi revedea dincolo pe luptătorii bătrâni care umblă prin 

paradis! O, eu aştept ceasul acesta. 

Eu îmi amintesc ce a spus fratele meu despre veteranii care se 

întorceau de la luptele de peste ocean: „Când apărea Statuia Libertăţii la 

orizont, răniţii de război erau aduşi sus pe punte ca s-o poată vedea.” 

Când se vine cu vaporul, mai întâi se vede Statuia pentru că este aşa de 

înaltă. „Se vedeau braţele întinse”, a spus el, „iar bărbaţii cădeau jos şi 

plângeau. Aceşti bărbaţi puternici stăteau acolo, cădeau pur şi simplu pe 

punte şi începeau să plângă.” Ce era? Un semn al libertăţii. Tot ce 

iubeau ei era sub semnul acesta. 

O, ce va fi atunci când voi auzi sunând în dimineaţa aceea 

vaporul cel vechi al Sionului şi steagurile vor flutura, când după luptă 

avem biruinţa! Aleluiah! Când vom veni acasă, unde vor fi biruite 

moartea, păcatul şi iadul şi unde nu mai este păcat, moarte şi suferinţă! 
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Eu aproape că pot auzi sirena în ceaţă! O, noi ne apropiem de oraş. 

Desigur. Vapoarele de luptă intră, vaporul vechi al Sionului îşi ocupă 

locul. Dumnezeu să ne ajute să trăim pentru ceasul acesta. 

DOAMNE Isuse, noi suntem oameni care încercăm cu tot ce 

este în noi, să umblăm în lumina marii Tale Evanghelii, care ne spune 

că Tu ai murit pentru noi şi ai făcut totul bine. Noi suntem aşa de 

mulţumitori că vedem semnele venirii Tale în timpul acesta întunecat, 

în ceasul acesta în care trăim. O, Dumnezeule, pentru că este scrisul pe 

perete, DOAMNE, noi îţi mulţumim că vedem şi putem recunoaşte că 

eliberarea este aproape. Noi predicăm şi traversăm ţara. Noi vedem că 

Tu faci minuni mari şi Te faci de cunoscut în fiecare an, în fiecare zi. 

Nu trece nici un an, fără să nu fie semne supranaturale pe pământ. Noi o 

vedem şi recunoaştem că oastea mare a lui Dumnezeu merge înainte. 

O, nu este un număr mare, dar un grup puternic care are viaţa 

veşnică şi despre care se spune: „Cu Tine mă năpustesc asupra unei 

oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste zid. „ Nici chiar „trupa” 

morţii nu are nici un drept asupra lor, ei vor trece simplu, vor sări peste 

zid din firesc în supranatural, în braţele lui Dumnezeu şi în marea 

veşnicie. DOAMNE, Dumnezeul nostru, noi îţi mulţumim pentru 

aceasta. Noi ştim că timpul este aproape. 

O, Dumnezeule, eu mă rog, în cazul că este cineva aici care nu 

Te cunoaşte, care nu a primit încă pacea - poate un glas i-a spus încet în 

inimă, în timp ce am vorbit în seara aceasta: „Eu simt o avertizare că nu 

voi mai fi mult timp aici.” O, Dumnezeule, fie ca ei să-şi aducă în 

ordine casa. Fie ca ei să rezolve totul. Răceala să dispară - poate ei sunt 

creştini şi au fost mult timp în mijlocul nostru şi au văzut multe, dar nu 

le mai preţuiesc şi iau lucrurile uşor, în loc să le primească adânc şi 

sincer. 

O, Dumnezeule, noi vrem să ne cercetăm singuri în seara 

aceasta, pentru că ştim că aceste lucruri mari ne avertizează că Biserica 

va fi răpită în curând; îngăduie aceasta. Dacă suntem încărcaţi cu 

păcate, necredinţă şi trândăvie, atunci nu vom avea parte de răpire. Noi 

ştim aceasta, DOAMNE. De aceea noi Te rugam să laşi Duhul Sfânt să 

ardă în noi, în inimile noastre. O, Dumnezeule, aprinde sufletele noastre 

cu binecuvântarea Ta. Ajută-ne să înţelegem. 

Binecuvântează toţi oamenii. Binecuvântează-1 pe păstorul 
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nostru iubit şi pe soţia lui. Binecuvântează diaconii şi casierii şi întreaga 

adunare. Iartă-ne păcatele noastre, vindecă bolile noastre, DOAMNE, şi 

aprinde inimile noastre. Lasă-ne să plecăm din locul acesta cu un mesaj 

de avertizare, ca să le spunem oamenilor pe care-i întâlnim şi care sunt 

în păcat: „Prietene, nu-ţi este ruşine să faci astfel de lucruri? Tu ştii că 

trebuie să te întâlneşti într-o zi cu Dumnezeu.” Îngăduie, DOAMNE. Eu 

Ţi-i predau Ţie acum, îţi predau Ţie mesajul şi toate celelalte ca să 

lucreze împreună spre slava Ta, în Numele lui Isus Hristos. Amin!  

Eu îl iubesc,  

eu îl iubesc,  

căci mai întâi El m-a iubit  

şi a răscumpărat mântuirea mea  

pe crucea de pe Golgota.  

Voi nu îl iubiti? Gândiţi-vă la ceea ce suntem noi. Vedeţi, cât de 

departe am ajuns pe calea aceasta, prieteni. Priviţi înapoi la epoci, până 

în zilele lui Luther şi Wesley. Vedeţi unde ne aflăm noi acum; chiar în 

vârful piramidei, aici unde Dumnezeu a dovedit că Biblia a fost 

descoperită în întregime prin deschiderea celor şapte peceţi. Noi mai 

aşteptăm numai cele şapte taine de la sfârşit, venirea DOMNULUI şi 

răpirea Bisericii care poate avea loc în noaptea aceasta. 

Eu îl iubesc,  

eu îl iubesc,  

căci mai întâi El m-a iubit  

şi a răscumpărat mântuirea mea  

pe crucea de pe Golgota.  

În timp ce stăm liniştiţi - recunoaşteţi voi că fiecare de aici 

trebuie să părăsească lumea aceasta? Ştiţi voi că zilele oamenilor care 

sunt născuţi din femeie, sunt puţine şi pline de necazuri? Ştiţi voi că 

trebuie să murim pentru că suntem născuţi din pomul morţii care era în 

grădina Eden? Noi suntem roada pântecelui mamei noastre şi trebuie să 

murim, trebuie să trecem din viaţa aceasta, indiferent dacă suntem tineri 

sau bătrâni. Dacă bărbatul cel mai bătrân sau femeia cea mai bătrână 

care sunt aici, mai trăiesc noaptea aceasta, atunci vor trăi mai mult timp 

decât mulţi copii de zece-cincisprezece ani. Sute de copii vor muri în 

toată lumea, înainte de a veni dimineaţa. Depinde de ceea ce faceţi 

acum. 
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Poate acesta este ultimul vostru prilej. Tânăr sau bătrân, voi 

puteţi veni la adunare. Să nu lăsaţi nimic nefăcut. Fiţi sinceri. Puneţi 

fiecare păcat şi alte lucruri de-o parte. Priviţi direct spre faţa lui 

Dumnezeu şi puneţi întrebarea: „DOAMNE, sunt după plăcerea Ta? Ce 

aş mai putea face, DOAMNE Isuse? După ce viaţa aceasta nu va mai fi, 

nu voi mai avea prilejul să-Ţi slujesc. Acesta este singurul timp pe care-

1 am. DOAMNE, Dumnezeul meu, lasă-mă să aflu ce vrei să fac; dacă 

trebuie să merg undeva, să fac asta sau cealaltă, eu o voi face cu 

plăcere.” 

Spunem noi aceasta cu sinceritate? O fac şi cei mai tineri? O fac 

şi cei de vârstă mijlocie? O fac cei bătrâni? O fac şi tinerii? Noi trebuie 

să plecăm odată de aici. De unde ştiţi voi că mâine nu vom fi deja 

plecaţi mainte să vină dimineaţa? Noi nu o ştim. Voi spuneţi: „Aceasta 

mă nelinişteşte.” Nu ar trebui. De fapt, aceasta ar trebui să vă facă 

foarte fericiţi că ştiti că veţi părăsi casa această ciumată şi veche. 

Acolo este o altă lume. Voi nu trebuie să mergeţi departe. Ea 

este la voi. Este în jurul vostru. Dumnezeu v-a dat aici cinci simţuri ca 

să aveţi contact cu această lume. Dar mai există şi o altă lume; pentru a 

percepe această lume, voi nu aveţi simţuri, voi nu o puteţi vedea, pentru 

că nu aveţi simţuri. 

De exemplu, duminică seara am spus - eu nu ştiu dacă voi aţi 

înţeles – că noi avem cinci simţuri: văzul, gustul, pipăitul, mirosul şi 

auzul. Ce ar fi dacă nu am putea vedea şi am avea numai gustul, 

pipăitul, mirosul şi auzul, iar cineva ar primi vederea şi ar spune: „Mai 

există încă o lume - cu soare. O, ce simţământ! Nu te mai împiedici de 

obstacole. Şi eu vă pot spune ce este.”? Voi poate spuneţi că o astfel de 

persoană este nebună, căci voi nu aveţi acest simţ: văzul. Nimeni din cei 

pe care îi cunoaşteţi voi, nu 1-a avut vreodată. Voi aţi auzit despre 

oameni care au vorbit despre astfel de lucruri, dar voi v-aţi îndoit. Dar 

prin acest simţ noi ştim că este realitate. Este un loc adevărat; este un 

loc pe care-1 puteţi vedea. Simţul vostru vă face de cunoscut aceasta. 

Singurul lucru care se întâmplă cu voi când muriţi, este că voi 

treceţi numai dincolo de aceste cinci simţuri. O, slavă lui Dumnezeu! 

Voi primiţi un alt simţ. Voi trăiţi atunci cu un simţ mai înalt, de sute de 

ori mai înalt decât acestea, într-o altă viaţă, într-o viaţă unde nu mai este 

nici suferinţă şi nici moarte. Lucruri despre care nu ştiţi acum nimic, le 
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veţi vedea clar atunci când veţi trece dincolo. Voi nu înţelegeţi acum, vă 

mai împiedicaţi pentru că nu aveţi încă simţul acesta. Voi spuneţi: „Eu 

am un simţământ ciudat în seara aceasta, mi se pare că este ceva. Eu aş 

dori să plâng sau să jubilez.” Este din cauza îngerilor DOMNULUI. 

Este ca şi cum cineva care nu a văzut niciodată, ar spune: „Din 

când în când simt ceva care este într-adevăr aici, este ca şi cum ai simţi 

căldura.” Se spune: „Este lumina de la soare.” 

„Ce este lumina soarelui? Eu nu am văzut-o niciodată.” El nu a 

văzut-o niciodată şi nu ştie ce este. Vedeţi, altcineva trebuie să-i spună, 

altcineva care o poate vedea, înţelegeţi voi? 

Noi trecem numai dincolo, să nu vă fie teamă de moarte. 

Moartea nu este altceva decât o sperietoare de ciori. Isus a biruit-o. 

Când i s-a apropiat sfârşitul, Pavel a spus: „Unde îţi este boldul, 

moarte?” Unde este spaima ta? Mormântule, unde este biruinţa ta? Tu 

spui că mă ai? Eu aş vrea să te îndrum spre Ierusalim. Acolo este un 

mormânt gol şi Cel care poate spune: „EU sunt Cel care a biruit moartea 

şi iadul.” Şi eu sunt în El, tu nu mă poţi ţine. Eu voi învia. O, el a spus: 

„De-acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua 

aceea, DOMNUL, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor 

celor ce vor fi iubit venirea Lui.” 

Voi îl iubiţi şi doriţi să-L vedeţi venind. Voi îl aşteptaţi. Este o 

poveste lungă, este o aşteptare lungă. Este o poveste de dragoste. Voi 

de-abia puteţi aştepta să-L vedeţi! O, aşa este. Acesta este timpul, 

ceasul pe care-1 aşteptăm. Dacă în seara aceasta nu este aşa în inima ta, 

prietene, atunci fii atent. Fii atent, nu te lăsa înşelat de duşman. Dacă 

Duhul Sfânt din voi face ca voi să doriţi să fiţi la Cel care v-a creat, la 

Stăpânul vostru, atunci aceasta este o poveste de dragoste despre care 

nu puteţi să spuneţi nimănui. Aşa este. Este realitate, este realitate. 

        Dacă primiţi o avertizare şi se spune: „Tu nu eşti pregătit”, atunci 

gândiţi-vă că Dumnezeu vă poate pregăti pentru ceva. 
Voi nu sunteţi încă pregătiţi; voi spuneţi: „Dacă sunt botezat cu 

Duhul Sfânt, atunci poate mă va lua DOMNUL cu Sine.” Nu, nu prin 

aceasta; voi prin aceasta sunteţi pregătiţi să trăiţi. Voi nu sunteţi 

pregătiţi să trăiţi până când nu aţi primit Duhul Sfânt. Dacă aţi primit 

Duhul Sfânt, atunci sunteţi în stare sa trăiţi. 

Înainte nu aţi fost în stare să trăiţi; Acesta vă pregăteşte. 
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Oamenii spun: „Eu trebuie să mă pregătesc să mor.” O, eu mă pregătesc 

să trăiesc! Amin. Asta este: pregătiţi-vă să trăiţi - să trăiţi în Hristos; 

pentru o viaţă biruitoare asupra păcatului, moarţii şi iadului. Eu am deja 

biruinţa, El este biruinţa mea, şi eu sunt dovada Lui. Eu sunt dovada 

biruinţei Sale. Amin! Asta este. 

Cum ştiţi voi că L-aţi primit? Eu îl am. Amin. EL mi L-a dăruit 

prin harul Său, eu îl simt, eu o ştiu. Eu văd cum se desfăşoară în viaţa 

mea. M-a schimbat. Conform acestei cărţi de aici, El a spus că eu voi 

avea viaţa veşnică şi nu voi veni la judecată, ci am trecut de la moarte la 

viaţă, pentru că El a luat judecata mea asupra Lui. Dacă El a plătit deja 

preţul, atunci să nu mai încercaţi să mă puneţi în faţa judecăţii. EL a 

luat-o în locul meu, şi eu am acceptat aceasta. Aleluiah! 

De aceea nu mai există judecată. De aceea nu mai există moarte. 

Desigur, eu voi părăsi într-o zi biserica şi oamenii, dacă Isus 

întârzie, dar când se va întâmpla aceasta, atunci eu nu sunt mort. 

Eu nu pot muri, eu am viaţa veşnică. Cum poţi muri cu viaţa veşnică 

în tine? Eu sunt în prezenţa lui Dumnezeu şi voi cu El în veşnicie. 

Amin. Aceasta atinge inima mea, aceasta mă face să încep să predic din 

nou. Aşa este. O, El este minunat! 

Nu este El minunat, minunat, minunat?  

Isus, DOMNUL meu, nu este minumat?  

Ochii au văzut, urechile au auzit,  

ce se relatează în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Nu este minunat Isus, DOMNUL meu?  

Eu iubesc mărturia: Ochii au văzut-o, urechile au auzit-o, ce este 

relatat în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este minunat Isus, DOMNUL 

nostru? O, eu îl iubesc! EL este pacea mea, viaţa mea, speranţa mea, 

împăratul meu, Mântuitorul meu, Tatăl meu, mama mea, sora mea, 

fratele meu, prietenul meu, totul. Vedeţi voi? Noi am cântat aici o 

cântare asemănătoare. Voi o cunoaşteţi. Aţi auzit vreodată aceste cântări 

vechi? Eu sper că aparatele de înregistrat sunt închise. Mai demult, noi 

obişnuiam să cântam: 

El este Tatăl  

meu, mama mea, sora mea 

şi fratele meu, El este totul pentru mine, 

căci El este Tatăl meu ... 
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Vă amintiţi că am cântat aceasta? îşi mai aminteşte cineva? O, 

sunt mulţi ani de atunci! Atunci mai cântam şi aceasta: 

Eu ştiu că a fost sângele ... 

Vă amintiţi de cântarea aceasta veche? Ce am mai cântat? 

O, voi nu vreţi să vegheaţi cu Mine nici măcar un ceas ... 

Fratele de culoare, Smith, şedea întotdeauna aici, în colţ. Eu i-

am ascultat cu plăcere pe oamenii de culoare. Eu şedeam acolo, strigam 

şi plângeam, scuturam maşina mea şi săream în jurul ei. Toţi băteau din 

palme. 

O, voi nu vreţi să vegheaţi cu Mine (să ai ritmul oamenilor de 

culoare - voi ştiţi că nimeni nu poate cânta aşa ca ei, să ştiţi.) în timp ce 

Eu... O, eu am stat aici şi am spus: „O, Dumnezeule!” Ca băiat de 

douăzeci şi cinci de ani fugeam în jurul maşinii, jubilam şi-L slăveam 

pe Dumnezeu în felul acesta. O, ce timp a fost acesta! Aceasta a fost la 

început, când Dumnezeu a început să lucreze în mijlocul oamenilor. 

Astăzi am devenit o biserică tare; nu mulţi la număr, dar puternici în 

Duhul. Amin! Ce minunat! 

Atunci am mai cântat o cântare - eu îmi amintesc că s-a întâmplat în 

Chattanooga, Tennesse. Nu, nu a fost în Chattanooga, ci în Memphis, 

când m-am întâlnit cu o femeie de culoare, după cum ştiţi, care stătea la 

poartă. Voi m-aţi auzit povestind despre aceasta. Voi o cunoaşteţi. Fiul 

ei avea o boală venerică. Ea avea o cămaşă bărbătească în jurul capului 

şi era întinsă pe bancă. DOMNUL a oprit avionul icolo şi nu a permis să 

zboare mai departe; eu am fost chemat la îmbarcare, dar Duhul Sfânt a 

spus: „Fă o plimbare scurtă şi mergi pe drumul acesta în jos.”  Eu m-am 

dus acolo, am cântat încet, doar pentru mine şi m-am gândit: „Avionul 

va pleca în curând.” 

El îmi spunea mereu: „Mergi mai departe, mergi mai departe.” 

A fost la începutul slujbei mele. 

Am văzut o căsuţă mică din lemn şi acolo stătea o soră bătrână 

sprijinită de gard. Semăna cu una din femeile acelea bătrâne de pe 

pachetul pentru clătite: avea fălci mari, grase, părul ei era legat cu 

cămaşa; ea era aplecată peste poartă şi eu cântam cântarea aceasta mică. 

Eu am uitat cum se numeşte cântarea, a fost una din cântările de laudă. 

Eu încetasem să cânt când m-am apropiat şi am ajuns lângă ea. 

Ea stătea acolo şi lacrimile îi curgeau în jos, pe fălcile grase; eu aş fi 
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îmbrăţişat-o cu plăcere. Ea a spus: „Bună dimineaţa, parson 

(predicatorule).” 

Eu am întrebat: „Ce ai spus, mătuşă?” 

Ea a răspuns: „Eu am spus: ,Bună dimineaţa, parson” 

Eu am întrebat: „De unde ai ştiut că sunt predicator?” Voi ştiţi 

că oamenii din sud numesc un predicator ,parson'. Eu am spus: „De 

unde ai ştiut că sunt predicator?” Ea a răspuns: „Am ştiut că vei veni.” 

Eu am întrebat din nou: „Tu ai ştiut că voi veni?” şi m-am gândit: „Deci 

aici este.” 

Ea a răspuns: „Desigur. Ai citit vreodată în Biblie despre sulamita, 

predicatorule?” „Da, mătuşă,” am spus eu, „eu am citit despre ea.” Ea a 

răspuns: „Eu am fost o astfel de femeie; eu L-am rugat pe DOMNUL 

să-mi dea mie şi soţului meu un fiu pe care să-1 cresc pentru El. El a 

împlinit-o şi ne-a dat un fiu. Eu 1-am crescut şi el a fost un băiat 

cumsecade. El a ajuns într-un anturaj prost, predicatorule, şi a primit o 

boală grea. El este acolo, înăuntru, pe moarte. El este acolo de două zile 

pe moarte. El nu şi-a mai revenit de două zile. Doctorul a fost aici şi a 

spus: ,E1 nu poate trăi mai departe, el va muri.' Este o boală venerică. 

Eu nu pot vedea că băiatul meu va muri aşa. Eu m-am rugat toată 

noaptea. Eu am spus: ,DOAMNE, eu am fost o femeie ca sulamita, dar 

unde este Elisei al Tău?' 

Ea a spus: „După aceea m-am dus la culcare şi am visat că 

stăteam aici, la poarta aceasta şi te-am văzut pe tine venind pe stradă, cu 

pălăria într-o parte pe cap.” Ea a spus: „Mai este numai un singur lucru: 

tu ar trebui să mai ai o valiză.” 

Eu am răspuns: „Am lăsat-o în hotelul Peabody.” 

Ea a spus: „Eu am ştiut că tu vei avea o valiză.” Apoi ea a mai 

zis: „Băiatul meu este pe moarte.” 

Eu am spus: „Numele meu este Branham.”  

Ea a răspuns: „Eu sunt bucuroasă să te salut, parson Branham.” 

Eu am spus: „Eu mă rog pentru bolnavi. Ai auzit vreodată de slujba 

mea?” 

„Nu, eu nu cred că am auzit vreodată. Nu vrei să intri?” Apoi eu 

am intrat. Acest băiat mare era acolo. Eu am încercat să spun ceva 

despre vindecarea divină, dar ea nu avea interes. Ea voia să-1 audă pe 

băiat zicând că este salvat şi este pregătit să meargă acasă; şi Dumnezeu 
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1-a salvat. 

Circa un an mai târziu, l-am văzut ca şofer de taxi la gară. Cum 

face DOMNUL lucrurile! 

După ce am venit înapoi - avionul urma să plece la ora şapte, dar 

acum era deja nouă şi jumătate. Eu am luat un taxi şi m-am dus înapoi. 

Chiar când am intrat, am auzit anunţul: „Ultima chemare pentru avionul 

numărul cutare.” DOMNUL a oprit avionul până m-am dus să mă rog 

pentru băiat. Asta este. 

Eu am încercat să-mi amintesc de cântarea: „Unul dintr-aceia.” 

Asta este. O, cum a sunat aceasta şi am bătut din palme. (Fr. Branham 

cântă toată cântarea.) 

Nu sunteţi bucuroşi? Noi vrem să ne dăm mâinile în timp ce 

cântăm. Ce ziceţi? Noi vrem s-o facem. 

(Fr. Branham cântă.) 

Slavă DOMNULUI! Amin! Noi suntem simpli, ca şi copiii, noi 

nu avem nimic formal. Dumnezeu este fără formalitate. Aşa este? 

Desigur! (Fr. Branham cântă.) 

Sunteţi într-adevăr bucuroşi, încât puteţi s-o spuneţi? Ridicaţi 

numai mâna şi spuneţi: „Slavă DOMNULUI!” Eu sunt aşa de bucuros 

că sunt unul dintr-aceia. Eu sunt aşa de bucuros. 

DOAMNE, Dumnezeul meu, eu sunt aşa de bucuros. „Unul 

dintr-aceia, unul dintr-aceia.” Eu sunt aşa de bucuros că sunt unul dintre 

ei. O, Dumnezeule, ajută-ne să fim aceasta. Ajută-ne să lăsăm lumina să 

lumineze, DOAMNE, în timp ce călătorim spre Sion. îngăduie aceasta, 

Tată. în Numele lui Isus, îţi predăm viaţa noastră spre a fi în slujba Ta. 

Amin. Amin.  

(Fr. Branham cânta.) 

O, nu vă curăţeşte aceasta? Iubiţi aceste cântări vechi? Mie îmi 

plac mai mult decât celelalte cântări; aceste cântări vechi, bune, adânci. 

O, eu mă simt aşa de bine, pur şi simplu bine, şi sunt fericit atunci când 

cânt. Eu mă simt aşa, încât aş putea să jubilez.  

(Fr. Branham cântă.) 

 

 


