
 

                                                                    

 

CUM POT SĂ BIRUIESC? 

(How Can I Overcome?) 
25. 08. 1963 

Jeffersonville, Indiana - SUA 

W. Branham 

 
Să ne plecăm capetele pentru rugăciune! 

Tată ceresc, noi Îţi mulţumim pentru dreptul de a ne putea strânge în 
dimineaţa aceasta ca să ascultăm Cuvântul. Noi cerem acum ca Duhul Sfânt 
să ne împărtăşească ceva ce ne-ai pregătit şi ne-ai dat, pentru ca să putem 
părăsi locul acesta de rugăciune cu bucurie în inimă. Noi dorim ca puterea cea 
mare a eliberării Tale, Doamne, să-i elibereze pe cei captivi şi să ne 
descopere ceea ce a fost, ce este şi ce va mai veni în curând. Noi Îţi mulţumim 
pentru toate aceste lucruri. Noi Te rugăm să ne binecuvântezi în timp ce privim 
în Cuvântul Tău, ca atunci când vom pleca de aici să putem spune: ”Nu ne 
ardea inima în noi când ne vorbea pe drum ?” 

Binecuvântează astăzi pe fiecare credincios, pe fiecare predicator, 
indiferent unde se află, pe robii Tăi care se luptă pentru acest adevăr al Tău, 
predicând. Răspunde la rugăciunile lor pentru bolnavi, vindecă trupurile celor 
bolnavi şi suferinzi, Doamne; noi Te rugăm ca Tu însuţi să cauţi printre oameni 
sămânţa aleasă dinainte. 
Doamne, lucrează şi ieşi-le înainte, ca lumina Ta să cadă pe drumul lor, pentru 
că noi credem, Doamne, că este deja foarte târziu. Soarele se arată deja la 
apus. În curând se împlineşte timpul când nu va mai fi nici o zăbavă. Timpul 
se va revărsa în veşnicie, iar Domnul şi poporul Său se vor uni. Noi Te rugăm, 
o, Doamne, să fim număraţi cu cei ce au fost odată cu Domnul Isus şi 
aparţineau Miresei. Ajută-ne şi astăzi să ne putem pregăti. Noi nu ştim ce va 
aduce ziua de mâine, dar noi suntem pregătiţi să primim orice ai pregătit 
pentru noi, Doamne. Pentru binecuvântarea aceasta Te rugăm, spre onoarea 
lui Dumnezeu, în Numele Domnului Isus Hristos. Amin. 
Am fost foarte bucuros în dimineaţa aceasta când am ajuns aici şi am văzut 
mulţimea adunată pentru acest serviciu divin. Pentru seara aceasta a fost 
anunţat un serviciu de rugăciune pentru bolnavi.  

Acum vom deschide la Apocalipsa 3:21. Despre acest text aş putea vorbi, cu 
ajutorul Duhului Sfânt, timp îndelungat, pentru că este în legătură cu tot restul 
Bibliei. În dimineaţa aceasta voi vorbi despre tema: Cum pot să birui. Am ales 
această temă pentru că sunt de părere că nu trebuie să lăsăm Duhul trezirii să 



 

                                                                    

 

adoarmă niciodată în noi. În fiecare zi să primim viaţă în noi. Pavel spunea că 
el moare zilnic, pentru ca Hristos să trăiască prin el. Niciodată nu trebuie să 
lăsăm trezirea să moară în noi. 
 Citim acum textul anunţat: ”Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe 
scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu 
pe scaunul Lui de domnie.” 

Aţi luat aminte la făgăduinţa dată? “Cine va birui, va şedea cu Mine pe 
scaunul Meu de domnie.” Asta se va întâmpla când El va împărăţi. În timpul 
acela Hristos va guverna pe tron, peste toată împărăţia lui Dumnezeu. 
Biserica, Mireasa Lui, va şedea pe scaunul Lui şi va guverna împreună cu 
Domnul. Domnia începe de la scaunul de domnie şi se întinde cât ţine 
împărăţia. În cazul acesta, în vecii vecilor. Închipuiţi-vă numai!  

Scopul prezenţei mele nu este numai ca să avem părtăşie, deşi iubesc acest 
lucru. Cu plăcere aş veni şi în casele voastre, ca să vă strâng mâinile, să 
vorbesc cu voi şi să avem legătură frăţească. Dar când venim aici, atunci 
venim pentru un anumit scop. Aici Şi-a înălţat El tronul, pentru că judecata 
începe de la Casa Domnului. Este locul unde suntem corectaţi. Aici ne 
strângem în dragoste, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este în 
mijlocul nostru. 
Noi suntem aici ca El să ne cerceteze, ca să vedem unde nu suntem încă pe 
placul Lui, ca să putem ajunge acolo unde aparţinem cu sufletul. Cu aceasta 
vrem să ne ocupăm acum. Să ne pregătim ca să găsim ţinta noastră. 
Predicatorii adevăraţi prelucrează astfel de texte în bisericile lor, dacă observă 
că este necesar. Ei văd lipsurile şi vorbesc în direcţia aceea. 
Vreau să vă spun că în timpul acesta biserica ar trebui să păşească un pas 
mai înainte. Sigur, nu putem trece în această dimineaţă prin toate aceste taine 
importante, dar eu sunt încredinţat că vom avea timp suficient ca să spunem 
tot ce trebuie să ştie Biserica. 
Acum vorbim despre biruinţă. Cred că ştiţi ce înseamnă cuvântul “biruinţă”. 
Este ceva ce trebuie forţat pentru a fi învins. Epocii bisericii Laodicea, Duhul 
Sfânt i-a vorbit cuvinte de mustrare. Laodicea a fost mustrată pentru 
indiferenţă faţă de Hristos. Ei L-au scos pe Hristos afară din biserică. El a 
bătut la uşă şi a încercat să intre din nou. Asta înseamnă dragoste. După ce a 
fost dat afară din propria Lui casă, El a încercat să intre din nou şi a zis: 
”Dacă aude cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el 
şi el cu Mine.”  

Biserica în general L-a dat afară. Dar fiţi atenţi. Aici chemarea Sa nu se 
adresează numai Bisericii, ci şi sufletelor biruitoare - individuale. Deci, nu 



 

                                                                    

 

Biserica, ca o unitate - altfel ar fi trebuit să scrie: ”Dacă ea biruie.” Dar acolo 
Cuvântul spune: ”Celui ce va birui”. Deci, persoane individuale sunt acelea 
care trebuie să biruie. Laodicea a meritat mustrarea dată. 

 Noi ştim că aceasta este epoca Laodicea şi ne dăm seama că este 
necesară o mustrare puternică şi aspră din partea lui Dumnezeu. Este 
necesară o îndreptare puternică. Predicatorii au devenit atât de indulgenţi, ca 
nişte bunici care admit orice nepoţilor lor. S-a spus de prea multe ori că 
Domnul este un Dumnezeu bun, până se pare sau se crede că el va lăsa să 
treacă orice şi pe oricine. Dar aceasta El nu o poate face. El este un TATĂ. Un 
Tată corect, care ne corectează şi ne îndreaptă. Dragostea Lui ne corectează. 
Indiferent cât de dureros este, dragostea Lui ne va corecta. O mamă 
adevărată şi un tată corect vor învăţa şi vor îndrepta pe copiii lor. Priviţi numai 
ce se întâmplă când cedaţi puţin şi îi lăsaţi să facă orice, trecând cu vederea 
orice. 

Odată am privit un buştean care părea sănătos; era tăiat la pământ. 
Am sărit pe el şi o bucată mare s-a rupt din el, pentru că în interiorul său 
buşteanul era poros şi umed (putred). Îmi ziceam: “La fel sunt şi mulţi creştini. 
De mult au devenit putrezi prin tot felul de păcate. Ei nu mai rezistă la nici o 
greutate, ei nu mai ştiu ce înseamnă asta – a birui.” Apoi am început să mă 
gândesc la textul acesta – Să birui purtând viaţa în tine. După ce a ieşit viaţa 
din pomul acela, el a ajuns în starea aceea. Pentru el era rău că a stat în 
umezeală, pentru că apa l-a ajutat acum numai pentru distrugere. Dacă cineva 
se dă drept creştin, dar viaţa lui Dumnezeu a ieşit din el, iar el nu are 
experienţa slujirii lui Hristos cu dragoste şi bucurie, dar rămâne totuşi în 
biserică unde coboară binecuvântările lui Dumnezeu, atunci el va putrezi şi 
mai repede. 
Deci, dacă încercăm să urmăm mesajul pentru timpul acesta, atunci 
trebuie să trăim încontinuu viaţa lui Hristos. Dacă nu trăiţi Cuvântul, veţi 
rămâne fără rod, deşi ştiţi aceste lucruri, dar nu le faceţi. Biblia spune: "Cine 
ştie să facă bine, dar nu face, săvârşeşte un păcat." Dacă sunteţi rupţi de viaţa 
lui Dumnezeu, atunci veţi putrezi, vă veţi rătăci. Fiţi preocupaţi cu tot ce este 
în voi ca să puteţi rămâne în viaţa lui Hristos, pentru ca să puteţi avea roadă. 

Epoca în care trăim este cea mai mare din toate. Epoca Bisericii 
Laodicea este atât de importantă pentru că vede sfârşitul timpului şi 
revărsarea lui în veşnicie. În epoca aceasta se fac şi cele mai rele şi mai 
oribile păcate. Acum păcatul este mai rău ca înainte. Acum este mai greu să te 
lupţi împotriva puterii lui – a Satanei, decât în veacurile trecute. Atunci un 
creştin care se ţinea de biserică sau de Hristos, putea să-şi găsească moartea 



 

                                                                    

 

imediat. În felul acesta ei au scăpat de multe lucruri, mergând la Domnul lor. 
Dar acum duşmanul vine înăuntru în numele bisericii, iar asta este 

atât de înşelător. Este o epocă atât de înşelătoare în care, aşa cum a spus  
Hristos, cele două duhuri sunt atât de apropiate, încât ar înşela şi pe cei aleşi, 
dacă ar fi cu putinţă. Şi ţineţi minte, Hristos a vorbit despre  cei aleşi din 
timpul de pe urmă.  
Oamenii pot trăi o viaţă curată, sfântă, fără păcate ca adulterul şi beţia, nu 
mint, nu joacă jocuri de noroc; ei trăiesc deasupra acestor lucruri şi totuşi să 
nu aibă viaţa lui Hristos în ei. Aceasta este epoca în care viaţa lui Hristos 
trebuie să se descopere în noi. Mai întâi a venit neprihănirea şi botezul în apă, 
naşterea din nou şi Duhul Sfânt, prin care vasele sfinţite au fost puse în slujba 
Domnului. Cuvântul grecesc pentru sfinţire are o dublă semnificaţie: curăţit şi 
pus deoparte pentru slujbă. Curăţit pentru slujbă şi apoi prin Duhul Sfânt pus 
în slujbă.  

Observaţi ce spune Scriptura: "Când duhul necurat părăseşte pe-un om, 
atunci umblă prin locuri pustii." Această experienţă au avut-o cei ce au crezut 
în sfinţire. Dar Isus a spus: “Dar când se întoarce duhul necurat şi găseşte 
casa goală, dar curăţită şi împodobită, atunci el mai aduce încă şapte duhuri 
cu sine, iar omul acesta va fi de şapte ori mai rău ca înainte.” Pentru astfel de 
oameni ar fi fost mai bine dacă n-ar fi primit niciodată lumina, decât să 
părăsească şi să calce în picioare adevărul primit, răstignind pe Hristos a doua 
oară. Acesta este un adevăr care ţinteşte toate bisericile. Voi ştiţi ce vreau să 
spun. Casa lor a fost împodobită. 

Acum câteva zile am vorbit cu cineva. Mi s-a spus că multe din 
grupările fundamentaliste care au crezut în sfinţire (baptiştii, metodiştii, 
presbiterienii) se feresc să mai vorbească despre Duhul Sfânt pentru a nu fi 
identificaţi cu penticostalii. Ei sunt foarte atenţi. Ei nu doresc să fie confundaţi 
cu cei ce vorbesc în alte limbi, deşi asta vine prin Duhul Sfânt. Ce se întâmplă 
însă, dacă duşmanul care a fost dat afară prin sfinţire vine iar şi nu găseşte 
casa umplută cu Duhul Sfânt? În starea aceasta s-au unit bisericile în Consiliul 
Mondial Bisericesc, prin care toţi se unesc cu Roma. Acum totul devine de 
şapte ori mai grav decât a fost atunci pe timpul reformelor. Până acolo au 
ajuns şi au forţat oamenii această lucrare. 

Priviţi epoca bisericii Laodicea, după ce a primit pe Duhul Sfânt. Prin 
cunoştinţa Duhului Sfânt, ei tăgăduiesc lucrarea lui Dumnezeu şi o numesc ca 
ceva rău, ba chiar de la Satana. În felul acesta Domnul Isus a fost scos afară 
din biserica Sa. Numai în timpul bisericii Laodicea se află El afară din Biserică, 
încercând să intre din nou. 



 

                                                                    

 

Mai întâi are loc neprihănirea în faţa Lui, apoi sfinţirea prin care se curăţă 
locuinţa pentru El, iar prin botezul cu Duhul Sfânt, El vine în inimile oamenilor. 
Dar de când El a început să se descopere ca Acelaşi ieri, azi şi în veci, ei L-au 
dat afară. Ei L-au dat afară pentru că s-au unit cu toţii şi Duhul Domnului nu 
corespunde cu denumirile lor. Înţelegeţi aceasta? Ei L-au dat afară. Se spune: 
“Cu telepatia aceasta nu vrem să avem de-a face, vine de la Satana. Asta 
este vrăjitorie.” Ei nu înţeleg nimic. Au ochi şi nu văd. Au urechi şi nu aud. 
Vedeţi, Domnul deschide ochii cui vrea El. El împietreşte pe cine vrea şi dă 
viaţă cui doreşte El, aşa spune Scriptura.  

Noi ştim că trăim în timpul din urmă. Vedem starea bisericii şi ce o îndeamnă 
să fie în această stare. Dar Duhul Sfânt mustră această epocă, care L-a scos 
afară. Indiferent de ceea ce se întâmplă, respectaţi făgăduinţa: “Cel ce va 
birui.” Chiar în epoca aceasta lumească şi rea este valabilă făgăduinţa pentru 
biruitori. 
Noi constatăm că Dumnezeu a avut întotdeauna biruitori. El a avut biruitori în 
fiecare epocă. În orice epocă Dumnezeu a avut pe cineva pe pământ, Şi-a pus 
mâinile asupra lui şi l-a aşezat ca martor al Său. Niciodată nu a rămas 
Dumnezeu fără un martor, chiar dacă a fost şi numai unul singur care să 
biruie. 
Un om învăţat mi-a spus: “Frate Branham, tu înveţi totul pe baza pildelor. 
Cum poţi spune tuturor că Mireasa va fi răpită înaintea necazului celui mare?” 
Toată umbra (Vechiul Testament) trebuie să-şi găsească împlinirea. Orice 
învăţătură pe care o prezint aici în mod corect, are o astfel de bază - pilda. 
Pilda este ca umbra unui lucru care trebuie să vină. Aşa ne învaţă Biblia. 
Acest om mi-a spus: “Tu te foloseşti de umbra Vechiului Testament. Cum vrei 
s-o aplici la biserica nou-testamentală?”  

Acest bărbat este un învăţător mare, bun prieten cu mine. În nici un caz nu 
pot spune ceva împotriva lui. Unui creştin nu-i stă bine aşa ceva. În punctul 
acesta el nu este de-acord cu mine, şi totuşi el este prietenul meu şi fratele 
meu. Noi luăm masa împreună. El este un om fin. Eu primesc revista lui şi o 
citesc. El publică şi articolele mele. Şi eu am învăţat ceva din articolele lui. El 
este un om mare.  Dar în punctul acesta el nu merge cu mine. Eu recunosc 
sinceritatea lui. El nu aparţine acelora care vor să oblige pe alţii să creadă la 
fel ca el şi nici el nu se însoţeşte cu oricine ca să asculte orice povaţă. El are 
concepţia lui proprie şi pentru ea se sacrifică. Eu îl respect pentru aceasta. 
Nici eu nu sunt de acord cu ceea ce susţine el, pentru că nu o văd aşa. Dar 
mântuirea nu este dependentă de aceasta. Este vorba de venirea Domnului. 
El susţine că biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare pentru a fi 



 

                                                                    

 

curăţită. Eu spun însă că Biserica Mireasă a fost şi este curăţită prin sângele 
lui Isus Hristos. Eu cred că biserica (organizaţia) va trece prin necazul cel 
mare, dar nu şi Mireasa, care este organismul viu, trupul lui Hristos. V-aţi 
alege voi o mireasă pe care trebuie s-o curăţiţi înainte de nuntă? Mireasa lui 
Hristos este aleasă. 
El m-a întrebat: “Cum vrei să găseşti o pildă pentru asta, că Mireasa va fi 
răpită înaintea necazului celui mare? Eu pot să-ţi dovedesc cu texte biblice că 
biserica va trece prin necazul cel mare.” Eu am spus: “Citeşte pecetea a 
şasea. Acolo vei vedea ce se va întâmpla în necazul cel mare. Dar înainte de 
asta Mireasa va fi luată de pe pământ. Ea se află atunci în mărire şi nu are 
nevoie de nici o curăţire.” Domnul Isus a spus: "Cine crede în mine are viaţa 
veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Domnul Isus a 
dat făgăduinţa că nici nu vom ajunge la judecată. El a preluat locul meu, ca în 
felul acesta eu să fiu absolut liber. Dacă am primit iertarea păcatelor, atunci El 
mi-a iertat totul ca Răscumpărător. Cum ar mai avea cineva ceva împotrivă, 
sau ce pretenţii poate să mai ridice de la mine? Este scris: “Eu sunt liber prin 
sângele Domnului Isus Hristos.”       

El m-a întrebat mai departe: “Cum poţi tu să separi mireasa de restul 
oamenilor? Ce fel de tablou, pildă, ai pentru aceasta?” Eu am spus: ”Foarte 
bine, noi putem să citim imediat Matei 27:51, ca să vedem dacă mireasa 
aleasă a fost simbolizată ca atare. Când a fost răstignit Domnul nostru, s-a 
întâmplat următorul lucru: “Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt 
în două de sus până jos...” Această lucrare a arătat sfârşitul vechii Legi, căci 
până atunci perdeaua a separat adunarea de Locul preasfânt al lui Dumnezeu. 
Numai Marele Preot, care avea ungerea, putea să intre o dată pe an. Fiţi 
atenţi! Chiar Dumnezeu a rupt această perdea, pentru că nu s-a rupt de jos în 
sus, ci de sus în jos. Aceasta ne arată că Dumnezeu a rupt perdeaua. Oricine 
doreşte să aibă parte de sfinţenia Lui, poate acum s-o primească. 
 Matei 27:52-53: "...mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care 
muriseră, au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în 
sfânta cetate şi s-au arătat multora.” Nu biserica întreagă a iudeilor, ci numai 
aleşii, partea care aparţine Miresei a venit în timpul acela la înviere. Deşi ei 
aduseseră aceleaşi jertfe – toţi au fost sub acoperirea sângelui vărsat al 
mieilor – dar exista o rămăşiţă aleasă. Acest număr ales, care credea cu 
adevărat, care era sincer şi stabil, a avut parte de eveniment când acesta s-a 
întâmplat. Acum revin la cuvântul “a birui”. Reţineţi aceasta: ei au fost de fapt 
cei ce biruiseră. În sinceritatea lor, ei au adus la vremea lor aceleaşi jertfe ca 
şi ceilalţi. Ei au biruit însă lucrurile acestea lumeşti. În mod corect, pentru ei se 



 

                                                                    

 

făcuse iertarea păcatelor. Până în clipa aceea ei fuseseră în Paradis. Ei se 
odihniseră. Ei au biruit. Mulţi din sfinţii care erau adormiţi au înviat atunci. 
Dacă am avea timp, am mai citi şi din Daniel. 
Daniel a fost ales. El biruise în viaţă. Lui i s-a spus: “Închide cartea. Tu te vei 
scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor. În vremea 
aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.” 
Daniel, acest om al lui Dumnezeu, a văzut cum se apropie sfârşitul zilelor. Lui i 
s-a spus: “Vei primi partea ta de moştenire la sfârşitul zilelor.” Şi el a apărut 
atunci. Nu tot Israelul, ci numai cei ce făcuseră parte din Mireasă. Restul 
poporului Israel care a trăit până atunci, va apărea numai la învierea generală. 
La venirea Domnului Isus vor fi acei ce au iubit cu adevărat venirea Lui, care 
au trăit pentru El. Ei vor fi cu El, când va apărea pe norii cerului. Adică, acei ce 
au murit cu adevărat în Hristos, vor învia, iar cei ce trăiesc şi sunt pregătiţi, vor 
fi transformaţi într-o clipeală. Restul nu va afla nimic de acest eveniment. La 
fel a fost şi în timpul acela – mulţi din sfinţii Vechiului Testament au apărut 
atunci în sfânta cetate. Aşa va fi şi la răpire. Noi îi vom vedea şi ne vom vedea 
unul pe celălalt . Restul lumii nu îi va vedea. Va fi o răpire tainică. Noi 
aşteptăm acest timp minunat. Apoi ne vom întoarce din nou pentru Împărăţia 
de o mie de ani. Restul din cei adormiţi nu se vor scula până nu va trece 
această mie de ani. Apoi va avea loc învierea generală. 
În prima înviere vedem pe cei 12 apostoli şi pe cei 12 patriarhi. Nu am ajuns 
încă să trecem prin acest text, dar dacă va voi Domnul, o vom face. Oraşul 
sfânt va avea 12 porţi – Apocalipsa 21:12: “Era înconjurat cu un zid mare şi 
înalt. Avea douăsprezece porţi şi la porţi doisprezece îngeri. Şi pe ele erau 
scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.” Cei 
12 apostoli sau trimişi ai acelor zile, vor şedea pe 12 scaune şi vor judeca pe 
cei ce au refuzat mesajul predicat de ei (Apoc.21:14 şi Matei 19: 28): “Isus 
le-a răspuns: “Adevărat, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului 
pe scaunul de domnie al măririi Sale la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care 
M-aţi urmat veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi 
judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”  Aceste lucruri sunt pe 
cale să se întâmple! 
O, ce timp este acesta în care trăim noi acum! Ar trebui să ne cercetăm ca 
Biserică. În timp ce vorbim despre aceste lucruri care vor veni, vrem să 
ne cercetăm şi pe noi înşine dacă stăm bine în credinţă.  Acum vrem 
să mai discutăm despre unii din biruitorii Domnului. Domnul Isus a comparat 
timpul lui Noe cu timpul nostru. Priviţi timpul lui Noe, pentru că acest timp era 
un tip spre timpul nostru, a simbolizat şi a arătat exact timpul nostru. Domnul 



 

                                                                    

 

Isus s-a referit la aceasta şi a spus: “Cum a fost în timpul lui Noe , aşa va fi 
când se va arăta Fiul omului.” Din numărul mare de oameni, poate milioane, 
care au trăit în timpul potopului, au fost opt biruitori. Aceşti oameni au fost cu 
adevărat biruitori. Erau cei trei fii ai lui Noe cu soţiile lor şi Noe cu soţia lui. Opt 
persoane au biruit, intrând la timp în corabia făcută de cei ce nu au intrat. Cum 
au făcut ei lucrul acesta? Ei au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea au 
intrat ei în corabie şi nu au fost surprinşi de potop. 
O, prietenii mei iubiţi, nu aşteptaţi până va fi închisă uşa! Isus a spus: 
“Cum a fost în zilele acelea, aşa va fi când va veni Fiul omului.” 

Din numărul acelora care au rămas afară atunci, poate că unii au avut intenţii 
bune pentru ziua în care au fost proorocite aceste lucruri; poate că s-au gândit 
că vor intra cu Noe în corabie atunci când potopul va începe. Însă potopul a 
găsit numai opt persoane în corabie.  

Gândiţi-vă cu seriozitate la asta. Nu staţi fără rost afară ca să putreziţi, 
ci grăbiţi-vă şi veniţi repede înăuntru, pentru că uşa harului ar putea fi închisă 
în orice moment. Dumnezeu a avut întotdeauna o corabie de salvare. În zilele 
lui Noe, corabia a fost o salvare pentru urmaşii lui. În zilele Legii a existat 
chivotul Domnului, chivotul legământului. Israel mergea în urma chivotului. 
Acum avem din nou o vreme ca atunci în zilele lui Noe şi Lot. Şi acum există o 
corabie de scăpare. Ea nu se află în vreo organizaţie, nici în faptele bune pe 
care le-aţi face, ci: “printr-un singur Duh, au fost botezaţi într-un singur trup” şi 
ne aflăm sub şi în domeniul Împărăţiei Sale, prin botezul Duhului. Indiferent cât 
de buni sau răi suntem, în Împărăţia Lui se intră prin botezul Duhului Sfânt. 
Aceasta este singura posibilitate ca să puteţi birui. Toţi cei ce se află sub 
acoperirea sângelui vărsat, vor birui. Altfel nu puteţi să vă biruiţi nici pe voi 
înşivă. El a biruit pentru voi. Puteţi să vă încredeţi în El şi să fiţi în odihnă. 
“Cum pot să ştiu, frate Branham, că aparţin numărului aleşilor, al copiilor lui 
Dumnezeu?” Aceasta se va constata prin viaţa pe care o trăiţi. Cercetaţi-vă şi 
vedeţi dacă trebuie să vă forţaţi şi să vă autoobligaţi. 
Dar nu încercaţi asta. Ar fi ca şi cum ar încerca un copil mic să îmbrace un 
pantalon. El nu poate să facă acest lucru, chiar dacă este rugat s-o facă. El  
s-ar mişca încoace şi încolo. El are nevoie de ajutorul mamei sale. 

Sunt atât de bucuros că pot pune mâna mea în mâna Tatălui meu şi 
să spun: “Doamne Isuse, eu nu pot nimic prin puterea mea. Ajută-mă Tu şi 
îmbracă-mă! Eu am încetat să mai încerc.” Am lăsat totul în seama Lui să o 
facă. Vedeţi, un copil mic, chiar dacă ar încerca de mai multe ori, el pur şi 
simplu nu poate să facă nimic. Nici noi! Noi trebuie numai să stăm liniştiţi şi 
să-L lăsăm pe El să lucreze. Predaţi-vă numai Lui şi spuneţi: “Doamne, 



 

                                                                    

 

iată-mă, eu sunt o nimica toată, dar eu mă predau în mâna Ta. Ajută-mă, 
Doamne!” Aşa va veni biruinţa. Aşa veţi birui.  
Mai întâi trebuie să vă biruiţi pe voi înşivă – ideile voastre şi tot ce 
sunteţi şi să vă predaţi Lui. El a biruit pentru voi. El ştie cum a procedat. 
Noi nu ştim.  

În timpul lui Noe au fost opt biruitori care au intrat. Ei se aflau înăuntru când 
uşa a fost închisă. Toţi cei ce ascultaţi acum, sau cei ce veţi asculta 
benzile mai târziu, să ştiţi însă că timpul este foarte târziu. Chiar dacă 
aveţi intenţii bune, fiţi siguri că vă găsiţi înăuntru, în corabie. 
Asiguraţi-vă! Să nu o faceţi prin sforţarea proprie, pentru că nu depinde de 
dorinţa sau de umblarea voastră, ci de îndurarea lui Dumnezeu. Lăsaţi asta în 
seama lui Dumnezeu. Predaţi-vă Lui şi păşiţi în credinţă desăvârşită, ca 
Dumnezeu să poată împlini în viaţa voastră tot ce a făgăduit El prin Cuvânt. 
Nu ca să aderaţi la vreo denominaţie sau să fugiţi încoace şi încolo şi să 
încercaţi una şi alta. Predaţi-vă lui Dumnezeu şi umblaţi cu El, plini de pace, 
liniştiţi şi fără întrerupere. Umblaţi mai departe cu El. 
Asta am spus şi fratelui nostru, care s-a prăbuşit în faţa Domnului: “Predă-te 
Lui! El este aici, El care ştie ce ai făcut şi care este motivul, El care ştie totul 
din viaţa ta. El ţi-a spus ce trebuie să faci”. I-am spus: “Singurul lucru care îţi 
rămâne este să faci exact după cum ţi s-a spus şi să uiţi trecutul. Du-te şi 
trăieşte pentru viitor în mărire şi în prezenţa lui Dumnezeu.” 

În timpul lui Daniel au fost patru biruitori care au rezistat examenului cu foc şi 
cu lei. Şi noi putem să ne aşteptăm la examene şi cercetări. Asta este valabil şi 
pentru fratele nostru. Cine vine la Dumnezeu mai întâi este examinat. Cercetat 
cu Cuvântul. Aşa ne cercetează Dumnezeu! Credeţi aceasta? Cine vine la 
Dumnezeu trebuie să fie examinat. Asta ne arată că numai un copil 
adevărat va fi cercetat. Cercetarea vine asupra voastră, iar voi puteţi 
birui numai dacă puteţi rezista încercării care a venit asupra voastră. 
Dacă vine o încercare peste voi, se va vedea dacă puteţi birui sau nu. 
Isus a spus: “Cel ce va birui”. Cercetarea este cel mai mare lucru care vi 
se poate întâmpla. Petru a spus aceste cuvinte : “ca credinţa voastră să fie 
găsită mai de preţ ca aurul care este curăţit prin foc”. Este un timp de 
cercetare. Aceasta este o dovadă bună, că Dumnezeu este cu noi, atunci când 
suntem încercaţi, căci toţi copiii lui Dumnezeu vor fi încercaţi şi testaţi. Aşa 
s-a întâmplat cu Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed- Nego . 
Daniel a fost profetul cel mai mare al Bisericii – Mireasă din timpul acela. 
Numărul bisericii se compunea poate din două milioane, dar aici noi vorbim 
acum despre numărul biruitorilor. Biruitorii au avut de înfruntat o cercetare. 



 

                                                                    

 

Orice biruitor a fost supus unei cercetări. Atunci când li să nege ceea ce spune 
Cuvântul că altfel vor fi aruncaţi în foc, ei totuşi au refuzat şi au stat tari şi 
siguri pe Cuvântul Domnului. Şi Daniel a fost supus unui examen foarte aspru. 
Daniel 6:10: “Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, 
unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi 
îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.” 
Atunci apăruse porunca să fie aruncat în groapa cu lei cel care se va ruga 
unui alt Dumnezeu. Daniel însă a refuzat să tăgăduiască Cuvântul cu care s-a 
rugat Solomon înaintea lui Dumnezeu (1Împăraţi 8:38): “Dacă un om, dacă 
tot poporul Tău, Israel va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte 
mustrarea cugetului lui şi va întinde mâinile spre această casă, ascultă-l din 
ceruri, din locul locuinţei Tale.” 

Daniel s-a bazat pe făgăduinţa Domnului. Acei dregători i-au întins o cursă. Eu 
cred că proorocul ştia aceasta. Dar el umbla în smerenie. Când a venit timpul 
rugăciunii, el ştia că acolo, la Ierusalim, se afla jertfa pe altar. Daniel nu se 
temea de cei ce se interesau de el, de dregătorii invidioşi şi înşelători ai 
împăratului. El a deschis fereastra, s-a pus pe genunchi, a ridicat mâinile spre 
Dumnezeu şi s-a rugat. Acum, indiferent dacă murea sau trăia, el totuşi era 
biruitor. Era o biruinţă aşa de puternică, încât nici leii nu s-au atins de el. El a 
biruit. 
Şadrac, Meşac şi Abed – Nego au avut, la fel, o biruinţă puternică, încât nici 
focul nu le-a putut face vreun rău. Voi ştiţi că este o luptă foarte grea pentru 
biruinţă, ca s-o scoatem din foc. Dar ei au avut această biruinţă. 
Vreau să mai pomenesc aici un alt caracter. În zilele lui Lot, despre care a 
vorbit Domnul Isus, au existat trei biruitori – Lot şi fiicele sale. Nici măcar 
nevasta lui nu s-a aflat printre ei. Ea a plecat pe acelaşi drum cu ei. Asta era 
bine. Dar ea a privit înapoi. Şi aceasta vreau să subliniez acum. Mulţi dintre 
voi v-aţi decis la drum, aţi părăsit totul ca să luaţi poziţie, după ce aţi 
cercetat Scriptura şi aţi văzut că acesta este adevărul. Aţi văzut şi lucrarea 
puternică, legitimată a lui Dumnezeu. Nu ceva ce ar numi cineva legitimare, ci 
acea legitimare care a fost prevăzută în Scriptură; asta s-a întâmplat aici. 
Lot a văzut care este adevărul. La fel şi voi v-aţi decis să ieşiţi din Sodoma, aţi 
părăsit organizaţiile, denominaţiile. Aţi părăsit lucrurile care v-au ţinut legaţi de 
dogme şi doctrine, ca să-L urmaţi pe Hristos prin puterea Duhului Sfânt. El se 
legitimează singur pe baza cuvântului scris. Cu alte cuvinte, voi aţi primit 
Cuvântul şi Biblia în locul dogmelor şi doctrinelor. Voi vreţi să-L urmaţi pe 
Domnul.  

Voi ştiţi că soţia lui Lot a făcut acelaşi lucru. Ea a pornit la drum împreună cu 



 

                                                                    

 

soţul ei, cu copiii ei, cu neamul ei. Dar ea nu a primit şi nu a făcut lucrul acesta 
din inimă. Ea iubea încă lumea. Este posibil ca voi să porniţi la drum, dar 
lumea să zacă încă în voi. Vedeţi, ea nu a biruit. Deşi era pe drumul cel bun, 
lumea din urmă a atras-o şi ea a devenit o stâncă. Ea a privit încă odată, bine, 
înapoi. Asta a fost fatal pentru ea. Eu vă sfătuiesc să nu mai priviţi înapoi. Să 
nici nu mai fie în voi vreo dorinţă după aceste lucruri. Mergeţi mai departe. 
Priviţi spre Golgota şi păşiţi spre Hristos. 
Ea făcuse un început, dar nu a biruit. Ea, de fapt, părăsise organizaţia din 
Sodoma, a ieşit împreună cu Lot, dar a mers înapoi, poate pentru ca să-şi taie 
părul. Înţelegeţi ce vreau să spun. Ea a mers înapoi, ea nu a rezistat la 
examen. Ea a privit înapoi ca să vadă ce fac ceilalţi rămaşi acolo. Ea a lăsat în 
urmă prieteni buni şi s-a gândit: “Poate că aceasta este doar o mişcare mică, 
despre care nici nu ştiu dacă este calea cea bună sau nu, pentru că numai 
omul acesta spune aceste lucruri.” Deşi Lot era soţul ei, ea s-a îndoit de 
adevărul mesajului. Ea nu ştia dacă descoperirea lui este corectă. 
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de descoperire şi nu sunteţi pe deplin 
convinşi că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu puteţi merge 
pe această cale. Trebuie să vă fie o convingere fermă. Nu ca să spuneţi 
că alţii fac aşa şi s-o luaţi drept semn bun.  

Voi ştiţi că Israelul a ieşit din Egipt. Aş putea să vă prezint aici acelaşi 
lucru. Ei au ieşit circa 2 milioane, dar numai 2 bărbaţi au intrat în Canaan, deşi 
cu toţii văzuseră lucrările lui Dumnezeu şi manifestările Duhului în mijlocul lor. 
Ei au văzut puternicele minuni dumnezeieşti în Egipt şi pe drum, dar ei nu au 
plecat de acolo cu plăcere. Numeri 20:5: “pentru că ne-aţi scos din Egipt şi 
ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, 
nici viţă, nici rodii, nici apă de băut.” 

Ei nu au biruit. Ei au ieşit doar afară. Domnul Isus a spus: “Ei au murit 
în pustie.” Ei sunt morţi pentru veşnicie. Asta înseamnă că vor fi despărţiţi 
definitiv şi pentru totdeauna de Dumnezeu. Ei au murit cu toţii în pustiu. Dar 
mai erau doi bărbaţi - Iosua şi Caleb. Când au ajuns la confruntare, ei nu s-au 
uitat la mulţimea şi puterea adversarului. În comparaţie cu locuitorii ţării 
respective ei păreau doar nişte lăcuste, dar Iosua şi Caleb au strigat: "Noi 
suntem mai mult decât în stare ca să luăm această ţară." De ce? Dumnezeu 
făgăduise acest lucru. Ei se bazau pe Cuvântul lui Dumnezeu şi au devenit 
biruitori. Ei au biruit. Ei au avut dreptul să scoată Mireasa aleasă din numărul 
acela mare de oameni organizaţi şi s-o introducă în ţara făgăduită. Iosua şi 
Caleb au mers în rândul din faţă, ca doi generali, au adus poporul la Iordan, au 
trecut acest râu şi erau în ţara făgăduită. De ce? Ei au crezut Cuvântul lui 



 

                                                                    

 

Dumnezeu. 
Mai înainte se răsculase gloata lui Core şi Datan, spunând lui Moise: "El se 
pune mai presus de adunarea Domnului. El vrea să fie mai sfânt ca ceilalţi." 
Asta au făcut ei după ce Domnul îl binecuvântase pe Moise în mod deosebit. 
Ei au spus: "Noi vom începe cu un grup de oameni, noi vom face una şi alta. 
Noi vom forma o organizaţie a noastră." Dar ei au pierit (Core şi Datan). Dar 
bărbaţii care posedau Cuvântul au rămas în Cuvânt şi au trecut dincolo.  

Nu cel ce iese este biruitor, ci cel ce ajunge la ţintă. Noi am 
început alergarea. Depinde acum numai ca s-o sfârşim cu bine. Multe 
biserici au început bine, multe grupări, oameni la fel, dar numai o singură 
grupare va ajunge ţinta. Aceştia sunt biruitorii. 

Da, soţia lui Lot a trebuit să mai privească o dată înapoi, gândindu-se 
: "Eu am acolo cunoscuţi şi prieteni, am fost cu ei împreună, am trăit lucruri 
mari. Asta nu pot să uit." Ea a fost surprinsă la fel ca acei ce se aflau afară în 
zilele lui Noe. Ea s-a pomenit afară, unde nu era milă, şi a murit. Rămăşiţele ei 
mai sunt şi astăzi acolo. Dacă veţi vedea o vedere din zona Sodomei şi 
Gomorei, veţi vedea şi stânca de sare. Recunoaşteţi deosebirea dintre stâlpul 
de sare şi stâlpul de foc? Voi trebuie să vă decideţi acum în ce direcţie vreţi să 
mergeţi.  
Fiţi atenţi! Înainte să se ridice Ioan Botezătorul, au fost şase persoane care au 
biruit. În fiecare epocă au existat biruitori. Atunci au fost şase la număr: Iosif şi 
Maria, Zaharia şi Elisaveta, Simeon şi Ana - tot câte un bărbat şi o femeie. Un 
tip spre Hristos şi Biserică. 
Să vedeţi numai desfăşurarea lucrării. Iosif era tâmplar, Zaharia era preot, 
slujitor din Casa Domnului, Simeon era prooroc şi Ana era proorociţă. 
Neprihănire, sfinţire şi botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Vedeţi aceasta? Este 
ceva desăvârşit. Şase persoane au biruit. Fiţi atenţi! În fiecare epocă au fost 
unii oameni care au biruit încercările din timpul lor. Eu mi-am notat asta. Aşa a 
fost în fiecare epocă. Aşa se întâmplă şi acum.  

Prin naşterea firească noi suntem nişte învinşi. Pe baza naşterii într-o familie 
bună nu putem să ducem o viaţă de biruitori, pentru că noi ne-am fi născut 
deja biruitori. Noi ne aflăm într-o lume biruită şi printre oameni biruiţi, care 
trăiesc sub dogme şi organizaţii biruite dinainte - acesta-i adevărul. Voi trebuie 
să ajungeţi într-un fel la biruinţă în viaţa voastră. 

Este la fel ca şi cu nufărul pe apă. Vreau să spun că nufărul este una 
dintre cele mai frumoase flori. Eu iubesc mult aceste flori, mai ales cele de pe 
lac. Vedeţi ce strălucire au aceste flori şi cum apar ele? Sămânţa lor se află în 
pământul mocirlos din fundul lacului. Sămânţa aceasta are deja totul în sine, 



 

                                                                    

 

tot ceea ce exprimă mai târziu floarea respectivă. În creşterea zilnică ea 
străpunge mocirla până când va ajunge la suprafaţă, la lumină, unde va 
ajunge să se exprime în totalitatea ei. 

Eu cred că aşa se întâmplă cu biruitorii, care au trăit odată în păcate 
şi au făcut lucruri care nu erau pe placul Domnului. Ei nu trebuie să se mai uite 
înapoi. Vedeţi ce s-a întâmplat cu ei. Dumnezeu, prin alegerea Sa, a adus 
această sămânţă la viaţă, pentru ca această sămânţă să poată exprima ce fel 
de viaţă există în ea. Ea biruie în toate. Nimic nu se poate exprima cât timp se 
mai află în ascuns. Trebuie mai întâi să se nască, să apară, iar apoi această 
sămânţă exprimă ceea ce este ea de fapt. Atunci când trăiţi încă în păcat şi în 
curvie, acest lucru nu este posibil. Din această cauză nu putea să apară 
floarea la suprafaţă. Dar sămânţa era deja în noi, apoi ea s-a forţat la viaţă şi 
voi sunteţi acum în prezenţa lui Isus Hristos, în lumina soarelui nostru. Prin 
aceasta s-a descoperit, de fapt, ceea ce aţi fost deja de la început. Vedeţi ce 
vreau să spun? Voi aţi văzut lumina. Voi credeţi pe Dumnezeu. Aveţi inima 
deschisă pentru Domnul. Voi aţi crescut ca nufărul de pe apă. Domnul Isus a 
spus în Evanghelia lui Matei 6:28- 29: "Şi de ce vă îngrijoraţi de 
îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp; ei 
nici nu torc, nici nu ţes. Totuşi vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui, 
nu s-a îmbrăcat ca unul din ei." 
Priviţi aceste flori - ele nu se îngrijorează, ele nu cer nimic, ele poartă 
frumuseţea şi viaţa lor pentru alţii, pentru împodobirea altora. Viaţa lor se 
exprimă pentru ca alţii să vadă frumuseţea lor, care era în sămânţă, pe când 
ea se afla în mocirlă, în mâlul lacului. Străpungând mocirla, florile au ajuns să 
biruie. Ele au biruit tot ce le ţinea acolo la fundul lacului. 
Lucrurile acestei lumi au rămas în urma lor. Fără sfială ele se expun pentru a fi 
privite afară, oricine le poate privi. Viaţa lor este atât de simplă şi frumoasă, 
încât nimeni nu poate arăta cu degetul spre ele. Vedeţi, aceasta înseamnă şi 
se numeşte BIRUINŢA. Nimeni nu poate acuza cu nimic, pentru că ei au ieşit 
din mocirla păcatului. Ei nu se mai află în mocirlă, ci au apărut la suprafaţă şi 
lumină. Amin. 
Voi nu puteţi să le spuneţi ce au fost ei odată, ci numai ce sunt ei acum. Pe 
urmă trec albinele pe la fiecare crin sau nufăr, spunând: "Aici este bine, este 
un miros plăcut, noi ne vom lua partea noastră de aici." Aşa îşi deschide inima 
şi un păstor adevărat. El vesteşte tot ce a primit din Cuvânt. El exprimă prin 
cuvântul vestit mărirea lui Dumnezeu. El nu este întrebat de unde vine, dar el 
a trebuit să biruie mai întâi, ca să fie în stare să vestească adevărul lui 
Dumnezeu. Aşa se întâmplă cu copiii Domnului. În tinereţe au trebuit să 



 

                                                                    

 

treacă prin multe ispite şi încercări, dar au biruit în toate. Acum ei exprimă 
adevărata frumuseţe a lui Hristos în vieţile lor.  

După biruinţă vine strălucirea lui Hristos în viaţa fiecărui copil al lui Dumnezeu. 
Fiecare din noi am ieşit la suprafaţă din mocirla păcatului. Domnul Isus ne-a 
dat o pildă cum putem birui. Noi dorim să ştim cum am putea birui. Domnul 
Isus ne-a spus procedeul. Totul se face prin SMERENIE. El Însuşi a luat un 
şorţ, a spălat şi a şters picioarele ucenicilor Săi. Dumnezeul cerului S-a smerit 
atât de mult, iar noi numai asta nu dorim. Din cauza aceasta nu vor femeile 
să-şi lase părul să crească. Ele nu vor să se îmbrace cum se cuvine. Chiar şi 
bărbaţii se împotrivesc. Este acelaşi lucru. Ei nu vor să se smerească. Vedeţi 
cine a fost El - Cel ce S-a smerit în continuu. Cine este de fapt mare, se 
smereşte singur. Numai harul lui Dumnezeu ne face să ne smerim. 

Am avut ocazia să întâlnesc bărbaţi cu funcţii şi ranguri înalte. Iar cei 
ce nu au decât 50 de cenţi în buzunar şi îşi schimbă numai o dată lenjeria, 
sunt de părere că ei ar fi cineva, deşi nu sunt nimic. Eu am fost cu bărbaţi 
într-adevăr mari. Dar ei vă dau impresia că sunteţi o personalitate înaltă. 
Vedeţi, mărirea este în smerenie. Voi, ca biserică, să nu uitaţi asta! 
Mărimea unei persoane se exprimă prin smerenie. Nu depinde de cât de 
bine suntem îmbrăcaţi. Eu vorbesc despre smerenia în Duhul. Eu nu vorbesc 
despre ceea ce se vede la noi la suprafaţă sau ceva fabricat. Nu despre ceva 
ce înşeală, ci despre ceea ce este smerenie adevărată.  

Domnul Isus a biruit. El ne-a spus cum să procedăm. A birui 
înseamnă a rezista la încercare, aşa cum au reuşit Domnul Isus şi toţi sfinţii 
Săi. În mijlocul duşmanilor Săi, El a rezistat încercărilor, El a trecut orice 
examen care a venit în calea Lui. În faţa bolilor El a vindecat ca cel ce este 
Mesia. În faţa morţii, El a readus la viaţă. În faţa Golgotei, a morţii Sale, El a 
biruit cu o predare desăvârşită. Conform Cuvântului, El a spus: "Dărâmaţi 
acest templu, iar Eu îl voi ridica din nou în trei zile." Aşa spune Cuvântul. În 
prezenţa morţii, El a biruit moartea. Ajungând chiar în mormânt, El a călcat şi a 
biruit moartea şi mormântul. El a realizat totul prin smerenie şi prin Cuvânt. 
El este exemplul omului desăvârşit, singurul care vi-L luaţi drept pildă. El a 
biruit iadul, moartea şi mormântul, l-a biruit pe Satana. Voi ştiţi la ce fel de 
încercări a fost El supus. Biblia spune că El a fost ispitit în toate ca şi noi, dar 
fără păcat. El nu a fost scutit de ispita băuturii, de ispita femeilor. El a fost 
încercat de tot ceea ce poate fi încercat un om. El a fost încercat în toate aşa 
cum suntem şi noi. El era un om şi de aceea a trecut prin toate încercările, dar 
fără să poată fi învinuit de ceva pe drept. 
A birui înseamnă a recunoaşte orice înşelăciune a Satanei. Mulţi oameni 



 

                                                                    

 

cred că nu există Satana, că ar fi doar un gând, o exprimare. Să nu credeţi 
aceasta, pentru că există cu adevărat acest Satana. El este la fel de real ca 
voi şi voi trebuie să-l recunoaşteţi ca atare. Voi trebuie să ştiţi că toate 
atacurile pleacă de la Satana, să ştiţi că el vine împotriva voastră. Ca să 
biruiţi, trebuie să vă daţi seama că Dumnezeu este în voi. Şi El este mai 
mare şi mai puternic decât Satana. Domnul care este în voi l-a biruit deja 
pe Satana, iar prin harul Lui şi voi sunteţi biruitori. Asta se numeşte 
biruinţă adevărată.  

Dacă priviţi înapoi la faptele voastre, veţi fi înfrânţi. Dar pentru cei ce sunt în 
Hristos nu mai există condamnare, pentru că ei nu umblă după îndemnurile 
firii, ci după îndemnurile Duhului. Apoi veţi constata că aţi biruit şi veţi şti că 
toate atacurile pleacă de la Satana. Voi nu puteţi spune: "Eu sunt bolnav, dar 
nu cred că este o boală." Dacă aveţi cancer, dar nu credeţi că aveţi cancer, 
totuşi asta nu schimbă cu nimic situaţia, şi-l veţi avea în continuare. Dar 
gândiţi-vă că El este în voi şi este mai tare decât cel din lume. Trebuie să 
recunoaşteţi că Duhul Sfânt care este în voi a biruit deja toate aceste 
lucruri. El este în voi şi prin El voi puteţi birui. Aşa este, aceasta este calea 
arătată în Scriptură. Aceasta este biruinţa. La fel este scris despre biruitorii din 
Sfânta Scriptură. 

A birui înseamnă să crezi că Dumnezeul care este în tine este mai 
mare decât cel care este în lume. Dumnezeul acestei lumi nu este aşa de 
mare ca Dumnezeul cerului care este în voi. Întunericul nu poate rezista în 
prezenţa luminii. El nu poate exista împreună cu lumina, indiferent cât de 
întunecos a fost mai înainte. Lumina împrăştie şi desfiinţează întunericul. El nu 
va rezista. Chiar şi întunericul cel mai adânc nu va rezista în faţa luminii. Cel 
ce este în voi este Lumină. Cel ce este în lume este întuneric. Lumina ne-a 
dovedit că întunericul a fost biruit. Dacă cineva este în Hristos, atunci el ştie că 
a biruit lucrurile acestei lumi. Nimic din lume nu se mai poate lipi de el, nimic 
din lume nu-l mai poate lega. El este liber. Umblaţi în lumină, aşa cum şi El 
este în lumină. Şi sângele Domnului Isus Hristos ne curăţă de orice păcat şi 
noi avem părtăşie unii cu alţii.  

Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Dacă voi 
vă priviţi pe voi înşivă şi simţiţi încă remuşcări vrednice de condamnare, atunci 
vă aflaţi încă în lume. Dar dacă trăiţi deasupra acestor lucruri, atunci 
înseamnă că cel ce este în voi, Domnul Isus Hristos, v-a scos deja din 
întuneric.  

Ca nufărul care apare din întuneric la suprafaţa apei, el reflectă lumina 
strălucitoare care era în el atunci când se afla încă în mocirla apei. Ceea ce a 



 

                                                                    

 

fost pus de Dumnezeu de la început în sămânţă şi-a croit drum şi a biruit - a 
biruit mai întâi învelitoarea, apoi mocirla şi apa. A biruit totul, a fost un biruitor 
şi a ieşit la suprafaţă ca să reflecte strălucirea lui Dumnezeu.  

La fel se întâmplă cu fiecare credincios. Aşa a fost şi cu Noe. Aşa s-a 
întâmplat cu Lot. Aşa a fost şi cu Moise, Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed- 
Nego. Aşa a fost cu Ioan Botezătorul, cu Zaharia şi Elisaveta. Aşa a fost cu 
Simeon şi cu Ana şi cu toţi ceilalţi. Ei au biruit mocirla din jurul lor, şi-au ridicat 
capetele deasupra lucrurilor care-i înconjurau şi au reflectat strălucirea lui 
Dumnezeu. Aşa procedează un creştin adevărat. 

Domnul Isus ne-a arătat cum se procedează. El a rezistat încercării 
patruzeci de zile. El a fost încercat mai mult decât orice om. Fiţi atenţi! Domnul 
Isus ne-a arătat cum putem trece fiecare examen. Cum a procedat El? Numai 
prin Cuvânt, cu Cuvântul. Aşa a făcut El, pentru că El este Cuvântul. Domnul 
Isus a spus: "Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi Cuvintele Mele..." 
Vedeţi, voi aţi fost aduşi înapoi la Cuvânt, la Cuvântul făgăduinţei. Ce 
înseamnă făgăduinţa Cuvântului pentru fiecare credincios? "Cel ce este în voi, 
este mai mare decât cel ce este în lume." 

Cum pot eu să biruiesc acum? Nu cu de la mine putere, ci prin Cuvântul care 
este în mine. Cuvântul este Dumnezeu. Aşa depăşesc şi biruiesc eu 
lucrurile acestei lumi - cu ajutorul Cuvântului care este în mine. "Dacă 
rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi Cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi 
vi se va da." Înghesuiţi-vă cu forţa în sus, până veţi ajunge la ţintă. Trebuie să 
ieşiţi la suprafaţă. 

În cele 40 de zile de încercare, El a biruit prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Pentru câteva minute aş vrea să subliniez unele lucruri din timpul încercării. 
Satana a pornit cu trei atacuri principale împotriva lui Isus. Fiţi atenţi la 
numărul trei. Să nu uitaţi aceasta. Satana a încercat de trei ori, cu toată silinţa, 
să-L biruie pe Isus, dar Isus era Cuvântul. Amin. Satana a folosit chiar şi 
Cuvântul. Dar aceste trei atacuri Domnul Isus le-a respins numai cu Cuvântul. 
Fiecare atac, de la cel mic la cel mare, a primit replica Cuvântului. 
Mai întâi L-a încercat şi ispitit, ca Isus să se folosească de marea Sa putere. 
Căci Isus ştia că El este Cuvântul, Îşi cunoştea poziţia. Credeţi asta? El a 
spus: “Eu sunt Fiul omului.” Satana vroia ca El să-Şi folosească puterea 
pentru Sine, ca să se hrănească singur. Isus era flămând. Când cineva este 
flămând, atunci este capabil de orice faptă urâtă - furt, cerşit, împrumut sau 
altceva. Când El a flămânzit, Satana L-a ispitit să se folosească de puterea Lui 
cea mare care Îi stătea la dispoziţie pentru a birui şi s-o folosească pentru 
Sine. Dar El nu a folosit puterea aceasta pentru Sine. Nu, El a folosit-o pentru 



 

                                                                    

 

alţii. Aşa este. El a folosit puterea Sa pentru alţii şi nu pentru Sine; nu era 
pentru Sine, deşi putea să facă acest lucru. 
Vedeţi ce viclean procedează Satana? El vrea să-l ascultaţi. Dar Isus a 
ascultat numai ce-I spunea Tatăl să facă. Satana a spus: "Este scris: "El va 
porunci îngerilor..." Isus a răspuns: "Şi iarăşi este scris..." Vedeţi, Satana ştia 
cine este El. Gândurile merg mai adânc decât Cuvântul scris. Vedeţi, asta este 
inspiraţia. Sâmburele sau miezul lucrării se află în ea. Isus putea să facă lucrul 
acesta şi nu l-a făcut. Domnul Isus nu a ascultat niciodată de îndemnul şi 
propunerea Satanei. Asta trebuie să vedeţi. Câteodată Satana se foloseşte de 
voi, deşi voi credeţi că faceţi voia lui Dumnezeu, pentru că aţi lucrat după 
îndemnul lui. Ca pildă putem să le luăm pe surorile noastre. Ele arată foarte 
bine aşa, cu părul lung. Satana le face atente că le stă foarte bine aşa, şi 
imediat ele devin puţin încrezute, puţin deasupra celorlalte. Şi voi, bărbaţilor, 
ştiţi ce vreau să spun cu asta. El poate să vă facă aceeaşi propunere. Asta 
trebuie însă să o biruiţi. Gândiţi-vă că voi trăiţi pentru Dumnezeul cel Viu. Voi 
aveţi o singură dorinţă - să fiţi în Hristos. Restul nu mai contează. El 
preia locul întâi în viaţa voastră. Pe locul doi vine familia, pe locul trei 
sunteţi voi. Dar mai întâi vine Dumnezeu. Voi sunteţi pe locul trei. Voi 
sunteţi la urmă. 
Vedeţi ce putea să facă Isus? El putea să ceară de la Tatăl 12 legiuni de 
îngeri ca să-L apere. Dar El a zis: "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta." 
Vedeţi, El putea s-o facă, dar n-a făcut-o. El nu a acţionat niciodată la 
propunerea Satanei. Voi i-aţi auzit pe oameni spunând: "Dacă există 
vindecare divină, atunci cereţi medicului divin să vindece. Aici este cineva 
bolnav, eu aş vrea să văd dacă va fi vindecat." Vedeţi, este acelaşi Satana. El 
încearcă să vă facă o propunere. El vrea să-l ascultaţi pe el, în loc să-L 
ascultaţi pe Dumnezeu. Dar un slujitor adevărat al lui Dumnezeu va asculta 
numai Cuvântul Tatălui. 
Am fost chemat de familia Stadsklev, al cărei copil murise în Germania. Ei 
m-au întrebat dacă sunt dispus să mă duc urgent la ei. Armata Statelor Unite 
din Germania dorea să pună la dispoziţie un avion cu reacţie, care să mă ducă 
şi să mă aducă înapoi în aceeaşi zi. Fratele Stadsklev era pastor în armata 
americană din Germania. O dată cu chemarea prin telefon, soţia fratelui mi-a 
spus: "Noi am fost de faţă când a fost înviat copilul acela din Mexic. Eu am 
văzut acolo cu ochii mei cum ai pus mâinile peste copil şi cum a revenit la 
viaţă." Ea a mai spus: "Frate Branham, aceasta este prima moarte în familia 
noastră." Copilul acesta s-a îmbolnăvit dimineaţa şi a murit după-amiază. Unii 
au proorocit chiar că acest copil va fi înviat. Eu am spus sorei Stadsklev care 



 

                                                                    

 

m-a chemat: "Asta este foarte frumos, ceea ce-mi spui, dar eu vreau să aflu în 
primul rând ce va spune Dumnezeu." M-am dus în pădure pentru a mă ruga şi 
m-am întors abia în dimineaţa următoare. Dar Domnul nu mi-a arătat nimic. 
Sora aceasta a sunat între timp de două ori. Medicul fusese de acord ca acel 
copil mort să rămână în spital până când se va lua o hotărâre. Între timp 
fratele Stadsklev vorbise cu maiorul de aviaţie. Ei erau de acord să mă ducă 
cu avionul. Avionul era pregătit să mă ducă în Germania, în oraşul Heidelberg. 
Eu am spus: "Da, precis, Dumnezeu poate să învie copilul, dar mai întâi vreau 
să aflu voia Lui." Eu m-am rugat toată noaptea, dar nu s-a întâmplat nimic. 
Când era să intru în casă la mine, eu m-am uitat în sus şi am văzut lumina 
deasupra uşii mele. Glasul Domnului a vorbit: "Să nu te duci la copil, pentru că 
mâna Domnului a lucrat". Apoi m-am dus la telefon şi am spus: "Soră 
Stadsklev, înmormântaţi copilul. Totul s-a întâmplat după voia Domnului. Dar 
voi nu puteţi înţelege lucrarea Lui acum." 
Mai târziu, referitor la acest caz, un preot lutheran a scris următoarele: "Eu 
respect acest procedeu prin care fratele Branham aşteaptă decizia lui 
Dumnezeu, înainte ca să facă sau să spună ceva." Asta este.  

Ţineţi tare la hotărârea lui Dumnezeu, indiferent ce vor spune alţii şi nu 
ascultaţi propunerea Satanei. Când Satana spune: "Botezaţi-vă în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt", atunci replicaţi-i cu Cuvântul lui 
Dumnezeu care se referă la botezul biblic şi nu ascultaţi propunerea lui, pentru 
că Dumnezeu a descoperit totul în mod corect. Când Satana vă spune: "Tu 
eşti un om bun sau o femeie bună tu nu trebuie să iei lucrurile chiar aşa”, 
refuzaţi îndemnul lui. Rămâneţi întotdeauna la ceea ce spune Cuvântul, 
indiferent despre ce se vorbeşte. Exemplul cel mai bun ni l-a dat Domnul Isus, 
când Satana şi-a îndreptat atacurile împotriva Lui.  

La atacul următor al Satanei, el dorea ca Domnul să se folosească de puterea 
proprie pentru Sine, ca să se scoată pe Sine în evidenţă. Dar, vai, cum 
reuşeşte Satana aici, cu unii slujitori care îşi acordă toată importanţa, ca să 
arate ce putere le este supusă! Ei spun: "Slavă lui Dumnezeu, Aleluia, noi 
suntem în stare ca să eliberăm." Ei pretind că şi ei sunt în stare de ceva. 
"Vino aici, pe streaşina Templului”, I-a spus Satana. Observaţi sub ce formă a 
încercat Satana aici pe Domnul. Cu alte cuvinte, el a spus: "Dacă vrei să fii 
ceva în faţa poporului, atunci aruncă-Te jos de pe streaşină. Eu îţi dau textul 
biblic pentru asta, pentru că este scris: "El va porunci îngerilor să vegheze 
asupra Ta, şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de 
vreo piatră." Satana dorea ca Isus să îndrepte toată atenţia spre Sine şi să-Şi 
arate toată autoritatea. Nici un slujitor adevărat nu va face aşa ceva.   



 

                                                                    

 

Dacă vedeţi vreodată că cineva vrea să se ridice mai pe sus, atunci gândiţi-vă 
că ceva este în neregulă în viaţa acelui om. Dumnezeu nu vrea aşa ceva. 
Domnul Isus ne-a dat exemplul trăirii. El putea face lucrul acesta, dar nu l-a 
făcut. Nici un slujitor adevărat nu se va pune pe sine în faţă şi nici nu se va 
folosi de puterea lui Dumnezeu ca să se înalţe mai presus de ceilalţi. 
Cred că vă amintiţi de ceea ce a făcut Moise. Dumnezeu i-a dat putere ca să 
facă tot ce voia şi a făcut din el un prooroc. El însă s-a dus a doua oară la 
stâncă şi a lovit-o. Asta era împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu spusese: 
"Vorbeşte stâncii ", nu să lovească a doua oară stânca. El nu trebuia să strice 
această lucrare care simboliza lucrurile viitoare. Stânca trebuia lovită numai o 
singură dată. Stânca era Cuvântul.  

Când el a lovit stânca prima dată, a apărut apa. Dar pe urmă, ei au avut iarăşi 
nevoie de apă şi Domnul a spus: "Du-te şi vorbeşte stâncii." Stânca era lovită 
deja. Prin procedura sa, Moise a trezit impresia că Cuvântul nu ar fi 
suficient de puternic şi ar mai fi nevoie de ceva. Moise s-a dus şi a lovit 
stânca, dar apa nu a apărut. El a lovit-o a doua oară şi apa a ţâşnit din stâncă.  

Dumnezeu a vorbit astfel lui Moise: "Tu te-ai proslăvit singur în faţa 
poporului. Tu te-ai folosit de puterea Mea, în loc să Mă proslăveşti pe Mine în 
faţa poporului. De aceea, nu tu vei duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o 
dau.” Moise a vrut şi a avut voie să privească ţara de departe, dar nu a avut 
voie să intre în ea. Nu s-a mai ridicat niciodată un prooroc ca Moise. Asta o 
ştiţi şi voi. 
Când a dus Satana pe Domnul pe streaşina Templului, el a spus: "Aruncă-Te 
jos!" Dar Domnul a răspuns: "Este scris - să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul 
tău." El a întâmpinat toate atacurile Satanei cu Cuvântul. Nici un slujitor 
adevărat nu va încerca vreodată să facă ceva de la sine, nici nu va demonstra 
ceva prin puterea lui Dumnezeu. Oricine va face însă lucrul acesta, va pierde; 
dinainte a pierdut. 
La al treilea atac, Satana I-a oferit lui Isus toate împărăţiile lumii. El a spus: 
"Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie." Cu alte cuvinte: "Ele îmi aparţin şi eu 
pot să le dăruiesc cui vreau eu. Eu vreau să-Ţi dau totul." Vedeţi voi, el a 
oferit totul, dar fără cruce. Dacă Isus ar fi primit, noi toţi am fi fost sortiţi 
pierzării. El putea să aibă împărăţia, dar El a urmat în totul voia Tatălui. A fost 
foarte greu. El a fost încercat ca să facă uz de libertatea Sa şi să devină 
împăratul acestei lumi, dar fără cruce. Dacă El ar fi făcut asta, atunci toţi aleşii 
Săi ar fi murit. Satana I-a făcut cu plăcere această ofertă, dar Isus a spus : 
"Pleacă, Satano!" El nu a primit oferta. El a venit, El a suferit, El a păşit pe 
drumul cel greu şi aspru al prigoanei care duce la moarte. 



 

                                                                    

 

Suntem noi dispuşi astăzi să păşim pe acelaşi drum pe care a 
păşit El? Suntem pregătiţi să murim pentru El? Suntem dispuşi să ne 
dăruim lui Dumnezeu cu totul, să părăsim lumea cu toate pretenţiile şi 
lucrurile ei şi să-L urmăm pe El? 

Satana I-a făcut oferta, dar El a respins-o. Domnul Isus a fost ispitit, 
dar El a biruit pentru noi, El a rezistat tuturor ispitelor pentru tine şi pentru 
mine. Pentru ce a ales El calea aceasta? Ca să ajungem şi noi cu El, ca să fim 
adăugaţi turmei Sale. Dacă El a plătit un astfel de preţ, cine suntem noi atunci, 
ca să nu-L acceptăm, când ne gândim la faptul că şi aşa nu avem nimic din 
lumea aceasta? Chiar dacă trăiţi o sută de ani, la ce rezultat veţi ajunge? 
Mintea vă părăseşte şi aţi fi numai o povară pentru alţii, tremurând tot timpul. 
Şi sfârşitul se apropie, căci noi suntem datori cu o moarte. Dar eu vă chem să 
veniţi la El. Biruiţi totul. Cum puteţi face asta? Numai prin Cuvânt. Tot ce 
spune Cuvântul să faceţi, faceţi. Umblaţi în smerenie. Trăiţi şi lucraţi cu 
Domnul Isus.  
El a purtat totul pentru voi şi pentru mine. El este pilda noastră, cum putem să 
biruim această generaţie rea, la fel cum a biruit El generaţia din timpul acela. 
Nu uitaţi, când a umblat pe pământ, era tot atâta necredinţă ca în oricare altă 
vreme. Dar pe El nu L-au putut opri cu nimic, nici atunci când L-au numit 
Belzebul, şi nu Mesia. Ei L-au numit în tot felul, dar ei nu L-au putut opri din 
lucrare. El avea o singură dorinţă: să facă voia Tatălui, să ţină Cuvântul. 
Cuvântul este Dumnezeu, numai acesta era gândul Său.  

De multe ori suntem ispitiţi să ne întoarcem înapoi. Mulţi dintre voi sunteţi 
încercaţi să vă întoarceţi la denominaţia religioasă de unde aţi ieşit. Pentru că 
toată lumea întreabă: "Din care organizaţie faci parte?" "Cu ce fel de biserică 
eşti în legătură?" Această încercare vine peste toţi. Surorile noastre sunt 
încercate ca să se întoarcă şi să se alieze cu restul organizaţiei, pentru că 
aproape la toţi, chiar şi la penticostali, femeile îşi taie părul şi se îmbracă cum 
vor. Voi sunteţi încercaţi ca să vă întoarceţi şi să fiţi bine văzuţi în generaţia 
aceasta rea. 
În asta constă unul din marile păcate ale generaţiei noastre în poporul lui 
Dumnezeu - că se fac una cu lumea, aşa cum a spus-o Cuvântul pentru 
Biserica Laodicea. Bogaţi pământeşte, ei nu mai au nevoie de nimic, neştiind 
că ei sunt goi, orbi şi săraci. În asta constă păcatul zilelor noastre. Dacă auziţi 
cum vorbeşte Cuvântul împotriva acestor stări şi vă alegeţi calea cea dreaptă, 
atunci nu mai aveţi vază în această lume. Veţi fi încercaţi ca să vă întoarceţi 
înapoi. Eu ştiu, voi îmi spuneţi asta, că v-aţi săturat de aceste lucruri, că vă 
pisez, că asta vă oboseşte. Pentru că revin în continuu la aceleaşi lucruri. Asta 



 

                                                                    

 

şi pe mine mă oboseşte, când văd cum faceţi în continuare aceleaşi păcate, 
de care v-am făcut atenţi. 
Mi se spune: "Opreşte-te cu asta!" Voi mă întrebaţi de ce subliniez asta de 
repetate ori. Eu vă spun ca să încetaţi să le mai faceţi. Încerc să vă salvez 
viaţa prin Cuvânt. Şi pe mine mă oboseşte asta. Îndreptaţi-vă purtarea, pentru 
că este păcat şi nu este voie să faceţi aşa ceva!  Dacă vom birui aceste 
lucruri, atunci să ne aşteptăm să fim încercaţi de lucrurile acestei lumi. "Cine 
iubeşte lucrurile din lumea aceasta, nu are dragostea lui Dumnezeu în el." Aşa 
este scris. 
Vreau să vă spun ceva înainte de încheiere. Există o răsplată pentru biruitori. 
Vreau să mai citesc din Apocalipsa 2:7: "Cine are urechi să asculte ce zice 
Bisericilor Duhul: Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care 
este în raiul lui Dumnezeu." 
Noi am vorbit până acum despre biruinţă. Cercetaţi-vă singuri în oglinda 
duhovnicească. Uitaţi-vă dacă aţi biruit. Eu doresc să ascultaţi cu luare aminte 
ce a făgăduit Domnul în primul mesaj, prin îngerul Bisericii din Efes. Mulţi 
dintre ei părăsiseră deja starea dintâi. "Celui ce va birui îi voi da să mănânce 
din pomul vieţii care este în raiul lui Dumnezeu." În versetul 11 citim 
făgăduinţa pentru biruitorii din Smirna: "Cel ce va birui, nicidecum nu va fi 
vătămat de a doua moarte." 
În versetul 17 citim ce făgăduinţă au primit cei din Pergam: "Celui ce va birui, 
îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă, şi pe piatra 
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care-l 
primeşte." 
În versetul 26 găsim făgăduinţa pentru biruitorii din Tiatira: "Celui ce va birui şi 
celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste 
neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de 
lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de 
dimineaţă" Hristos va domni peste neamuri cu un toiag de fier, iar biruitorii din 
Biserică vor domni cu El.  

În Apocalipsa 3:5 citim despre făgăduinţa dată biruitorilor din Sardes: "Cel ce 
va birui, va fi îmbrăcat astfel cu haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele 
din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea 
îngerilor Lui." 
Acum vom citi versetul 12 ca să vedem ce a fost făgăduit biruitorilor din 
Filadelfia: "Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, 
şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi 
numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din 



 

                                                                    

 

cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou." 
Acum priviţi ce este făgăduit biruitorilor ultimei epoci a bisericii - Laodicea. Toţi 
biruitorii vor fi moştenitori a ceea ce le-a fost făgăduit în fiecare epocă. După 
ce am primit toate făgăduinţele pentru biruitori, ca mana ascunsă sau numele 
cel nou etc. - fiţi atenţi ce a fost făgăduit pentru ultima epocă a Bisericii - 
Apocalipsa 3:21: "Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu 
de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui 
de domnie." 
Răsplata îi aşteaptă pe biruitori. Ieşiţi din mocirla păcatului, cum iese 
nufărul la suprafaţa apei. Dacă este ceva în voi, înlăturaţi orice piedică 
şi înghesuiţi-vă la suprafaţă! "Veţi şedea cu Mine pe tron." Voi ştiţi că mama 
lui Iacov şi Ioan a rugat pe Isus ca fiii ei să şadă unul la dreapta şi celălalt la 
stânga Domnului. Prin asta se exprimă dorinţa unei mame pentru fiii ei. Dar 
Domnul Isus a răspuns: "Aşa ceva este păstrat pentru aceia pentru care a fost 
pregătit de Tatăl Meu." Atunci încă nu era cazul să se facă astfel de împărţire. 
Fiecare va primi partea care este pregătită pentru el. Domnul va da tuturor 
biruitorilor locul lor şi acelor ce vor fi cei mai apropiaţi, şi asta după ce au biruit 
şi au rezistat tuturor încercărilor. Biruitorii vor şedea la dreapta şi la stânga 
Domnului. Sămânţa aleasă înainte de întemeierea lumii va fi acolo. Locul 
fiecăruia este pregătit, aşa cum a fost făgăduit. Dar mai întâi va veni 
încercarea şi biruinţa. Toţi biruitorii îşi vor ocupa locul în Împărăţia Sa, după 
ce vor fi biruit şi rezistat tuturor încercărilor. Dacă vom suferi pentru Cuvântul 
Său, pentru Hristos, atunci vom domni împreună cu El, pentru că El este 
Cuvântul. Dacă vom suferi pentru El din pricina Cuvântului Său, atunci vom 
domni cu El conform Cuvântului Său. El este exemplul şi pilda noastră. El a 
biruit moartea, iadul şi boala şi mormântul. El a biruit totul, a înviat şi a dat 
daruri oamenilor. 

Primii biruitori fost cei din Vechiul Testament. Ei au privit după El, dar 
ei au murit înainte. Dar când a venit El, nu i-a lăsat pe aceştia în urmă. Amin. 
Deci nu are nici o importanţă dacă trăiţi sau muriţi. Nimic nu vă va putea opri. 
Ei au aşteptat clipa venirii lui Mesia. 

Şi Iov aştepta clipa venirii Sale. El a spus: "Ştiu că Răscumpărătorul 
meu este viu şi că se va arăta la urmă pe pământ." El era un om drept şi 
desăvârşit. El aducea jertfa sa. El făcea tot ce-i poruncise Dumnezeu, în frică 
şi respect faţă de prooroci. Apoi a venit Satana ca să-l ispitească. Aşa va veni 
el să vă ispitească şi pe voi. Ce făcea însă Iov? El a rămas pe poziţie. Chiar şi 
soţia lui a venit ca să-i spună: "Lasă-te de Dumnezeu ca să mori, pentru că 
arăţi aşa de rău." Iov i-a răspuns: "Tu vorbeşti ca o femeie neînţeleaptă." 



 

                                                                    

 

Biblia nu spune că ea ar fi fost neînţeleaptă, dar ea a vorbit astfel. Iov a mai 
spus: "Ce, primim de la Dumnezeu binele şi să nu primim şi răul? Domnul a 
dat, Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului." El a biruit. El a biruit 
cuvintele vecinilor şi prietenilor săi, chiar şi ceea ce spuneau membrii bisericii 
din care făcea parte. El a biruit cuvintele episcopului şi ale cardinalului. El a 
biruit denominaţiile şi ceea ce aveau acestea de spus. El stătea acolo 
neprihănit în faţa Cuvântului. Amin! Pe el l-a costat totul, chiar şi copiii săi. El 
şedea acolo, în cenuşă, plin de bube, scărpinându-se cu un ciob. El a biruit 
până s-a sfârşit timpul încercărilor, iar norii negri s-au împrăştiat.  
El a privit toate lucrurile din jur şi a spus: "Există o nădejde pentru pomul care 
moare, ca el să primească viaţă din nou." El a spus : "Sămânţa cade în 
pământ şi putrezeşte, dar va apărea din nou la viaţă. Dar ce se va întâmpla cu 
omul care-şi dă duhul? Copiii lui vin, îi aduc ultimul omagiu, plâng după el, dar 
el nu mai aude nimic. El nu se va mai scula. Din ce cauză? Şi eu sunt o 
sămânţă care va fi pusă în pământ. Voi învia eu după ce voi fi pus acolo? O, 
acoperă-mă acolo în mormânt, păstrează-mă la un loc tainic, până ce va trece 
mânia Ta. Care va fi soarta mea la judecată?" El s-a gândit la toate aceste 
exemple. Şi nu era în stare să-şi explice aceste stări. "Acoperă-mă în 
mormânt, păstrează-mă la un loc tainic." Asta era dorinţa inimii lui. El dorea să 
ştie cui să se adreseze şi cine îşi va pune mâinile peste un om păcătos ca el şi 
să mijlocească pentru el în faţa lui Dumnezeu. "Eu ştiu că El este aici, dar cum 
pot să-L ajung?" Eu ştiu că cineva este aici. "O, de-aş putea să-L găsesc şi să 
bat la uşa Lui şi să vorbesc cu El. O, de-aş găsi pe cineva care să cuprindă 
mâna mea şi a lui Dumnezeu şi să ne unească. Dacă L-aş găsi repede! O, 
unde se află El?"  

Iov a căutat prin biserica lui, în organizaţia din care făcea parte, dar nu a găsit 
o astfel de persoană. Dar pe urmă s-au risipit norii şi Iov L-a văzut venind. 
Ceva s-a întâmplat cu el. El a strigat: "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu 
trăieşte!" O astfel de Persoană s-a găsit şi ne stă încă la dispoziţie. Amin. "Eu 
ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Chiar dacă viermii îmi vor mânca 
trupul, eu totuşi voi vedea pe Domnul în trupul meu, şi-l voi privi cu ochii mei. 
El va sta la sfârşitul zilelor pe acest pământ." 
În dimineaţa învierii când El a înviat din morţi, iar mulţi din sfinţii Vechiului 
Testament au înviat, a fost şi Iov printre ei, pentru că el aşteptase clipa 
aceasta; din trupul lui poate rămăsese numai un pumn de ţărână. El făcea 
parte din gloata aleşilor. El a înviat şi a intrat împreună cu Avraam, Isaac, 
Iacov, Iov şi s-a dus în oraş. Glorie! Amin. Ei aşteptaseră clipa aceea toată 
viaţa lor. 



 

                                                                    

 

Pentru cei ce privesc după a doua venire a lui Isus Hristos - cei ce vin la 
El şi biruie lucrurile din lumea aceasta prin har, cei ce îşi închid ochii 
pentru orice din lumea aceasta şi-i deschid numai pentru El şi Cuvântul 
Lui - pentru ei va apărea El a doua oară în mărire. "Când trâmbiţa va 
răsuna, morţii în Hristos vor învia, iar cei ce vor fi în viaţă vor fi transformaţi 
într-o clipeală şi împreună cu cei din morminte vor întâmpina pe Domnul în 
văzduh." 
Indiferent dacă din trupul meu a mai rămas doar un pic de cenuşă, sau dacă 
voi fi în viaţă când va veni El, asta nu are nici o importanţă. Amin. Asta nu are 
nici o importanţă, pentru că eu am primit descoperirea Lui şi a lucrării Sale.  
Perdeaua s-a rupt, eu L-am văzut pe Cel ce a pus mâna Sa peste mine, un 
om păcătos, şi m-a unit cu Dumnezeul cel Sfânt. El este împăcarea mea. El 
este Cuvântul pentru care eu lupt şi lucrez. 
La început era Cuvântul. El era Cuvântul. El mă reprezintă şi mijloceşte acolo 
pentru mine. Amin. Cât timp voi avea suflare în mine voi vesti aceasta 
oamenilor. El este învierea mea şi viaţa mea. Toate în lumea aceasta nu sunt 
decât nisipuri mişcătoare. El i-a luat pe cei ce au privit după venirea Sa. La fel 
va proceda El şi cu sfinţii Noului Testament, cu cei ce au biruit totul: 
denominaţiile, critica, păcatele cunoscute ale timpului acestuia, la fel şi cei din 
epocile precedente ale bisericii. "Eu sunt bogat, eu nu am nevoie de nimic. Eu 
am păţit asta şi asta, eu aparţin miresei etc." Dar ei nu ştiu că ei sunt orbi şi 
goi. 
Vedeţi această epocă înşelătoare despre care am vorbit? Acum nu mai este 
ca în trecut, când sfinţii erau decapitaţi. Cei ce aveau făgăduinţa de a primi ca 
răsplată o piatră albă, au murit ca martiri - au fost arşi ca să ajungă la cununa 
biruinţei. Dar acum trăim într-o epocă înşelătoare. Ei cred că posedă totul şi 
spun: "Eu aparţin Bisericii. Eu sunt un om bun. Eu sunt o femeie bună. Eu fac 
asta şi asta, nu trebuie să fac şi asta." Dar aici este vorba despre biruinţă. Ce 
vor primi cei ce vor birui lucrurile acestei lumi? Ei vor fi răpiţi şi vor sta pe 
scaunul Lui de domnie. O, de ce să ne îngrijorăm despre ce va vorbi lumea! 
Ce preţ putem pune pe vorbele oamenilor? Duhul cel puternic şi Sfânt este în 
mijlocul nostru. Stâlpul de foc ne călăuzeşte şi ne conduce. Cuvântul Lui este 
adeverit în faţa noastră. Dragostea Lui este în inimile noastre. Lumea este în 
urma noastră. Noi am trecut de la moarte la viaţă. Lumea crede că noi am 
înnebunit.  

Un poet spune:  

"Trebuia să poarte El singur crucea, iar lumea întreagă e scutită. 
              Este o cruce pentru fiecare, este o cruce şi pentru mine.” 



 

                                                                    

 

 De 33 de ani sunt pe câmpul Evangheliei şi, 
“Vreau să port cu umilinţă această cruce, până când voi păşi dincolo.” Chiar 
dacă fraţii mei mă vor refuza şi respinge, eu voi sta numai pe acest Cuvânt. 
"Predat voi purta această cruce, până când voi trece pragul vieţii. 
 Voi fi luat cu sfinţii în răpire, să primesc cununa vieţii." 

Pentru aceasta ne luptăm cu toţii. Asta vrem să obţinem. Aceasta este 
nădejdea şi ruga noastră. Noi nu avem alte gânduri, ci numai gândul orientat 
spre Domnul Isus Hristos. Noi stăm numai pe neprihănirea Lui, în adevărul 
Cuvântului Său. "Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi.” Cuvântul se 
adevereşte şi acum. 
Cum putem noi să biruim? Luând Cuvântul, crezând făgăduinţa şi umblând în 
smerenie. O, când va suna trâmbiţa, chiar dacă aş fi îngropat în mare, tot voi fi 
înviat în acea zi şi mă voi duce acasă. Până atunci voi lupta, voi purta crucea 
şi nu mă voi lua după oameni, ci voi privi spre Golgota, pentru că El este pilda 
mea. El ne-a arătat cum să procedăm şi exemplul Lui noi vrem să-l urmăm cu 
bucurie, zi de zi. Un poet spunea : "Eu urmez pe Isus pas cu pas în drumul 
meu." Nu vreţi să faceţi la fel? Când mă gândesc la faptul de a-L urma pe El, 
pas cu pas în viaţă...  

Să ne rugăm: 
Doamne Isuse, noi am stat mult timp aici. Am luat Cuvântul Tău şi am încercat 
să-i sfătuiesc pe oameni cum să biruie. Tu nu doar ne-ai spus cum trebuie să 
procedăm, ci ne-ai dat în acelaşi timp pilda Ta. Tu ne-ai călăuzit şi ne-ai arătat 
cum să procedăm: să primim Cuvântul în inimă, să-L ţinem în orice încercare 
şi să răspundem cu "Este scris." Să umblăm în smerenie, ca să putem birui 
prin Tine, prin puterea Ta care l-a biruit pe duşman. Singurul lucru care ne-a 
mai rămas este să umblăm smeriţi şi în credinţă. Atunci actul nostru de 
legitimare va fi Duhul Sfânt şi Satan va trebui să se îndepărteze. 
Aici sunt batiste, care vor fi puse peste bolnavi. Ei au necazuri, Doamne. Ei au 
citit în Cuvântul acesta fără greşeală, că oamenii au luat de pe trupul lui Pavel 
şorţuri care, punându-se peste bolnavii de atunci, au făcut ca duhurile 
necurate să iasă din ei şi s-au făcut minuni şi semne prin puterea Ta. Tu eşti şi 
astăzi acelaşi, Doamne Isuse. Pavel a predicat acest Cuvânt şi l-a scris. 
Acelaşi Cuvânt pe care şi noi vrem să-l urmăm. El a luat şi a prezentat 
exemplele de acolo. Tot Vechiul Testament este o reflectare pentru Noul 
Testament 

O, Doamne, noi vrem să urmăm acest exemplu. Doamne, noi 
recunoaştem ceea ce ai făcut pentru noi. Tu ai înviat pe sfinţii din Vechiul 
Testament, luându-i cu Tine, Doamne, şi noi credem că vom fi acolo, când 



 

                                                                    

 

trâmbiţa va răsuna. Noi credem că Mireasa va fi luată într-o zi şi se va uni cu 
gloata aceea de atunci. Vom lua parte împreună la nuntă, la nunta mielului în 
mărire. El ne aşteaptă. Noi ne rugăm ca harul şi bunătatea Ta să fie cu noi.  

Doamne, aici este vorba de biruinţa noastră. Noi cerem şi vrem să fim 
biruitori. Tu ai biruit lumea. Acum, eu Te rog ca să lucrezi în noi, pentru ca 
fiecare să se lase de păcat şi să se elibereze de orice îl înconjoară ca să 
putem alerga cu stăruinţă şi răbdare în această alergare la care ne-ai chemat. 
Tată ceresc, apostolul Pavel a scris în Evrei 12 să ne eliberăm de tot ce ne 
ţine legaţi: "Întăriţi-vă dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi. Croiţi cărări 
drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din 
cale, ci mai degrabă să fie vindecat." Aceasta a spus el, după ce a enumerat 
toate pildele din capitolul 11, unde ne-a vorbit despre înaintaşii noştri, despre 
cei ce nu au fost căldicei, ci au luptat în primele rânduri. Ei sunt pomeniţi ca 
exemple. Apoi el a mai spus în versetul 1 şi 2: "Şi noi, dar, fiindcă suntem 
înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi 
păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea 
care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 
noastre, adică la Isus.” El este exemplul nostru. Şi noi privim astăzi spre El,  
Cu capetele plecate, noi vrem să ne cercetăm azi foarte bine. Faceţi lucrul 
acesta şi fiţi sinceri. Depinde dacă vă veţi cerceta cu sinceritate. Fiţi în 
rugăciune în timp ce faceţi acest lucru şi spuneţi: "Cercetează-mă, Doamne. 
Mai este ceva rău în mine? Dacă da, atunci Doamne, eu depun totul. Doamne, 
locul acesta pe care mă aplec îl socotesc a fi altarul Tău. Eu mă pun acum pe 
el şi chiar dacă voi pleca de aici, totuşi voi rămâne pe altar. Puterea sângelui 
Tău va mistui totul. Eu vreau să fiu un biruitor. Doamne, este ceva în mine cu 
care nu am terminat încă. Eu vreau să-l birui astăzi. Prin Tine pot şi asta. Aşa 
am auzit din Cuvântul Tău. Acum depun totul în faţa Ta. Doamne, eu vreau să 
fac asta, în timp ce treci azi pe lângă mine, în locul acesta. Eu ştiu că vei 
arunca totul în marea uitării. Niciodată nu Te vei mai gândi la ele pentru că au 
fost dizolvate de înălbitorul lui Dumnezeu. Acum recunosc aceasta şi cer în 
acelaşi timp milă şi îndurare de la Tine." 
Cu capetele plecate, cu ochii închişi şi mişcând aceste lucruri în inima noastră 
- pentru că aceasta este intrarea spre suflet. Este ceva în voi ce trebuie şi vreţi 
să înlăturaţi? Este ceva în voi ce trebuie să biruiţi astăzi? Voi aţi tot încercat, 
dar astăzi vreţi să vă opriţi cu încercările. Astăzi vreţi doar să luaţi în primire 
tot ce a făcut El. Pot să vă rog să ridicaţi mâinile în timp ce spuneţi Domnului: 
"Doamne, eu vreau să biruiesc asta şi nu pot singur. Asta şi asta îmi creează 
greutăţi." 



 

                                                                    

 

Doamne Isuse, Tu vezi aceste mâini ridicate. Ca slujitor al Tău, eu stau aici 
între cei vii şi cei morţi. Eu condamn orice lucru care m-ar opri pe mine şi pe 
aceşti oamenii şi mă rog în Numele Domnului Isus Hristos să lăsăm totul pe 
altarul lui Dumnezeu şi să plecăm de aici biruitori. Dacă surorile noastre nu au 
primit încă harul acesta, Te rog dăruieşte-le acum partea lor, Doamne. Dacă 
fraţii noştri nu au luat în primire harul acesta, Doamne, dăruieşte-le tuturor 
acum. Fie ca mamele să fie smerite şi nu arogante. Mamelor, nu fiţi arogante 
faţă de copiii voştri, ci fiţi un exemplu pentru ei, ca un predicator. Viaţa voastră 
să fie un exemplu. Bărbaţilor, fiţi un exemplu pentru soţiile voastre, pentru că 
voi sunteţi capul familiei. Mamă, dacă ai încercat să comanzi pe soţul tău, cu 
siguranţă nu vei mai repeta acest lucru. Dacă tu, bărbate, ai folosit-o pe ea ca 
pe o cârpă de şters, nici tu nu vei mai face acest lucru. Ea este un ajutor 
pentru soţ. Dăruieşte-ne aceasta, Doamne! Toate aceste lucruri care ne 
înfăşoară, Doamne, să fie luate astăzi de la noi, în Numele lui Isus Hristos! 
Tată ceresc, noi ne dăruim pe noi, ne predăm Ţie pentru restul zilelor noastre, 
ştiind că vom ajunge odată la capătul drumului şi asta cât de curând Aşa că noi 
ne folosim de acest prilej ca să venim la Tine, Doamne, căci am fost chemaţi 
să venim. Îţi mulţumim pentru că ne-ai chemat la asta cu cuvintele: "Aruncaţi 
asupra Lui toate îngrijorările voastre căci El însuşi îngrijeşte de voi." Eu ştiu că 
Tu te îngrijeşti de noi, Doamne. Noi am fost scumpi pentru Tine, de aceea ai 
murit pentru noi. Deci noi putem veni la Tine şi să primim har, pentru că ai 
murit pentru asta. 
Sfinţeşte-ne , Doamne, umple-ne din nou cu Duhul Tău cel Sfânt, ca El să 
domnească în inimile noastre şi noi să umblăm prin credinţă, ca să putem uita 
acele lucruri din trecutul nostru şi murdăria în care am trăit odată. Noi vrem să 
ne aruncăm înainte spre premiul chemării cereşti, pentru ca lumina şi 
smerenia noastră să poată lumina şi să se poată spune despre noi: "Acesta 
este, cu adevărat, un creştin. Acest bărbat, această femeie, cu adevărat sunt 
predaţi lui Dumnezeu. Ei sunt atât de buni şi de drăguţi cu noi. Tot timpul cu 
inima deschisă şi plini de înţelegere." Dă-ne aceasta, Tată. Să fiu o sare bună 
pentru lume, ca ei să primească o sete după adevărul lui Dumnezeu. Ajută-ne, 
Tată, să putem birui îngrijorările vieţii acesteia, în Numele Domnului Isus 
Hristos. Amin. 
  "Unde El ne călăuzeşte, vreau să-L urmez." El vă cheamă afară din toate. 
Dacă vreţi asta cu adevărat, închideţi ochii dvs. şi cântaţi cu mine: 
 "Unde El ne călăuzeşte, vreau să-L urmez, eu mă duc cu El peste tot." 
Doamne, de acum înainte vreau să Te urmez. Eu primesc şi cred totul. 
Gândiţi-vă că viaţa voastră vorbeşte mai bine decât gura voastră. Viaţa 



 

                                                                    

 

voastră va demonstra oamenilor mai mult decât le-aţi putea voi spune. 
Umblaţi cu El pretutindeni. Predaţi-vă Lui cu toată sinceritatea inimii voastre. 
Ce s-ar întâmpla dacă aceasta ar fi ultima dată când vă este permis să vă 
rugaţi? Poate pentru unii este chiar aşa. Fiţi siguri, cu adevărat siguri. 
Gândiţi-vă că într-o zi uşa se va închide şi atunci totul se va termina. Cereţi 
acum şi veţi primi. Gândiţi-vă la toate splendorile pe care vi le-a pus El în faţă. 
Spuneţi: "Eu cred, Doamne, eu cred. Eu cred că Tu ai biruit pentru mine. Eu 
umblu cu Tine, Doamne. Eu vreau să fiu aproape de Tine. Unde eşti Tu, acolo 
vreau să fiu şi eu." 

Tată, ni s-a spus că vom fi luaţi la Tine sus şi vom fi veşnic cu Tine. 
Acum privim totul numai ca prin întuneric, aşa în fugă, chiar când umblăm cu 
El şi El este cu noi. Dar atunci Îl vom vedea. Ce minunat este să ştii că El este 
în mijlocul nostru! Cum va fi când vom fi pentru totdeauna cu El? 
Aici noi umblăm şi după lucrul nostru, fie la cumpărături, la vânătoare sau la 
pescuit sau la orice ne place, dar când se deschid uşile adunării, o, noi vrem 
să ne întâlnim cu Domnul nostru! Acesta este lucrul cel mai preţios. Tu ne-ai 
făgăduit că vom fi în veci cu Tine şi că vom şedea pe scaunul de domnie în 
veci. O, Doamne, smeriţi, cu capetele plecate, noi primim acest lucru în 
Numele lui Isus Hristos. Amin. 
Credeţi voi că puteţi pleca de aici şi să lăsaţi toată povara în urma voastră? Şi 
că voi staţi deasupra tuturor lucrurilor, umili pe calea Domnului? Dacă este 
aşa, atunci ridicaţi-vă mâinile şi spuneţi: "Prin harul lui Dumnezeu eu biruiesc 
toate încercările. Eu nu voi mai lupta cu propria-mi putere. Eu voi cuprinde 
mâna Lui şi voi înainta.” Voi spuneţi: "Eu am luptat, frate Branham. Am 
încercat să mă las de fumat, să nu-mi mai tai părul. Eu am încercat totul. Eu 
m-am forţat aşa de tare, frate Branham, şi totuşi eu nu pot." Să nu mai 
încercaţi. Cuprindeţi mâna Lui şi spuneţi: "Tată, ajută-mă Tu la asta. Aici este 
mâna mea, primeşte-o, Doamne. Eu sunt pregătit să merg înainte, privind spre 
Tine." 

Numai astfel veţi reuşi. El vă va îmbrăca ca pe nişte copii adevăraţi ai 
lui Dumnezeu. Veţi deveni nişte creştini adevăraţi. Dumnezeu vă iubeşte şi 
este cu voi. Voi sunteţi copiii mei prin Evanghelie. Voi sunteţi proprietatea Lui 
răscumpărată. Amin!   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


