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Acea zi de pe calvar 

 

Jeffersonville  

25.09.1960 

  

 

Mulţumesc, frate Neville. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

Mulţumesc foarte mult. Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să 

fiu din nou aici, în această dimineaţă, şi să slujesc Domnului prin 

predicarea Cuvântului şi prin rugăciunea pentru bolnavi. Sunt foarte 

mulţumitor pentru această zi. Am fost surprins de îndată ce am intrat. A 

venit un frate şi a spus: „Eu nu vreau să fiu ca acei leproşi care au fost 

vindecaţi.” Este vorba despre fratele Wright. Eu m-am rugat pentru el, 

şi Domnul l-a vindecat pe deplin. A venit plângând şi a dat mâna cu 

mine, şi a spus că doreşte să mulţumească Domnului pentru că a fost 

vindecat. El a dorit să se întoarcă şi să mulţumească. Totul a trecut. 

Acum este vindecat pe deplin. Noi suntem recunoscători pentru aceste 

mărturii.  

Charlie, tu şi fratele Jeffries, dacă doriţi, veniţi sus aici şi luaţi 

loc. Sunteţi bineveniţi, şi nu trebuie să mai staţi în picioare. Şi celălalt 

frate de acolo, fratele Wood, vino sus aici…Sunt câteva locuri pe bancă, 

nu sta în picioare. […] Noi suntem bucuroşi. Cred că s-a spus odată „M-

am bucurat când mi s-a spus „Să mergem în casa Domnului.” Pentru un 

creştin este un privilegiu şi o bucurie să meargă la casa Domnului.  

Sunt foarte bucuros să văd aici atât de mulţi prieteni de-ai mei. 

Sunt bucuros să-i văd pe fratele şi sora Dauch din Ohio. Acolo în spate 

îi văd pe fratele şi sora Armstrong, tot din Ohio. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi pe voi. Şi o, dacă te uiţi în jur vezi atât de mulţi încât 

ar fi greu să-i numeşti pe toţi. Soră Hoover, ne bucurăm să te vedem în 

această dimineaţă aici, din Kentucky. Şi Charlie şi Nellie, fratele 

Jeffries şi familia lui, şi atâţia alţii din afara oraşului... Aşa că în această 

dimineaţă aşteptăm un timp măreţ în Domnul. Aşteptăm ca Dumnezeu 

să ne întâlnească în aşa fel încât să ne binecuvânteze sufletele şi să ne 

dăruiască lucrurile de care avem nevoie. Dac-ar fi să-i amintesc pe toţi 

prietenii mei din jur, aproape că mi-ar trebui întreaga dimineaţă ca s-o 

fac. Aceasta mă face să mă simt bine…  
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Ce va fi atunci când vom ajunge în cer, şi vom avea acolo 

părtăşie veşnică în jurul tronului lui Dumnezeu, şi binecuvântările pe 

care noi toţi le-am dorit fierbinte… Acolo vom purta chipul Său, şi cu 

Duhul Său peste noi ne vom închina Lui şi-L vom sluji toată veşnicia, 

fără să ne plictisim. Gândiţi-vă numai: nu există nimic la care v-aţi 

putea gândi, lucruri care să vă placă să le faceţi, de care să nu vă 

plictisiţi până la urmă. Charlie, cred că nouă ne place să vânăm veveriţe, 

dar ştii că ajungi până la urmă să te plictiseşti.  

Mie-mi place să merg în excursii în munţi, dar ajung şi eu să mă 

plictisesc şi atunci vreau să fac altceva. Şi îmi place să conduc maşina. 

Câteodată mă simt obosit, şi cu nervii la pământ; mă urc în maşină şi 

conduc cântând „Sunt atât de bucuros că pot spune că sunt unul dintre 

ei.” După o vreme mă plictisesc şi atunci revin acasă şi mă apuc de 

altceva. Dar când ne vom închina lui Dumnezeu în Împărăţia aceea 

nouă, acolo nu va fi nici o clipă de plictiseală. Va fi o binecuvântare în 

continuu. Desigur, atunci vom fi transformaţi. Nu vom fi cum suntem 

acum. Vom fi alte făpturi. Aşa că ne bucurăm.  

Mă gândeam… Nu ştiu dacă am citat vreodată aceasta. Frate 

Charlie... Cu ceva timp în urmă am fost cu el în Kentucky, şi el a spus 

„Frate Branham, crezi că în Împărăţia de o mie de ani noi vom vâna 

veveriţe?” Eu am spus: „Nu cred, Charlie.” El a spus: „Nouă ne-a plăcut 

să facem aceasta. Crezi c-o vom face şi în Împărăţia de 1000 de ani?” 

Eu am răspuns: „Nu, în Împărăţia de o mie de ani nimic nu va mai fi 

ucis.” Iar el a spus: „Nouă ne place aceasta.” Eu am spus: „Charlie, 

dacă eu te-aş putea convinge că odată tu ai fost un porc, şi ai ajuns să fii 

o fiinţă umană, atunci tu ţi-ai mai dori să te întorci înapoi şi să te bucuri 

de plăcerile unui porc?” El a spus: „Nu.” Eu am spus: „Vezi, acum ai fi 

la o stare cu mult mai înaltă decât a unui porc, eşti un om, şi nu ai mai 

dori să fii porc.” Am spus: „Acum înmulţeşte aceasta de zece mii de ori, 

şi cam pe-acolo vei ajunge când vei fi schimbat din starea aceasta în cea 

viitoare. Nu vei mai dori să fii om.” Aşa este. Va fi ceva diferit. Eu mă 

bucur atât de mult doar gândindu-mă la aceasta, ştiind că într-o zi ne 

vom urca mai sus.  

Acum, cu voia Domnului, duminica viitoare…Eu voi pleca în 

Wyoming cu un bun prieten, sau în Idaho cu un bun prieten de-al meu, 

fratele Minor Arganbright, fratele Clayton Sonnmore, oamenii de 
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afaceri creştini. O să fiu în Dallas, Texas, la Convenţia Glasul 

Vindecării, şi voi vorbi în şapte. Apoi mă întorc să merg în Idaho cu 

fratele Arganbright şi oamenii de afaceri creştini, şi poate voi avea o 

seară în Minneapolis înainte de a pleca, apoi un mic dejun cu oamenii 

de afaceri creştini. Dacă Domnul îngăduie, în următoarea duminică 

dimineaţa vreau să mă întorc din nou aici, şi dacă va fi voia Domnului 

vreau să vorbesc despre tema „Vârtejul de vânt”.  

Se pare că toată săptămâna am avut-o pe inimă. Şi deunăzi, pe la 

patru dimineaţa m-am trezit şi am primit acest gând: „Acea zi de pe 

Golgota.” În dimineaţa aceasta vreau să vorbesc despre aceasta. „Acea 

zi de pe Golgota.” Iar acum să deschidem Bibliile în evanghelia 

sfântului Matei, cap. 27, şi vom începe să citim de la versetul 27 ca să 

avem un context. Apoi, după predică ne vom ruga pentru bolnavi.  

De când am fost ultima dată aici, a început să iasă în evidenţă 

noul meu fel de slujbă. De la acea adunare am primit mai multe mărturii 

decât de la oricare alta, cum nu am mai primit de mult. Trebuie să intri 

în contact cu persoana respectivă, indiferent cât de mult supranatural 

este arătat. Dar vedeţi, vindecarea trebuie să se bazeze pe credinţa 

individului. Dacă respectivul are credinţă, şi vede cum Duhul Sfânt 

spune anumite lucruri în adunare, de exemplu „Tu te numeşti aşa şi-aşa, 

şi vii din cutare loc, şi ai făcut cutare lucru, şi va fi aşa şi-aşa” atunci el 

ar trebui să spună „Acesta trebuie să fie Dumnezeu. Eu primesc 

vindecarea mea.” Dar în loc de aceasta el zice „Pune-ţi mâinile peste 

mine şi roagă-te pentru mine: astfel eu voi fi vindecat.”  

Dar în felul acesta am fost noi învăţaţi aici în America. Este 

biblic dacă credeţi aşa. Dar în Africa şi în alte locuri, de îndată ce se 

întâmplă ceva supranatural, toţi deodată o primesc, acceptă vindecarea 

lor, pentru că ei n–au fost învăţaţi nimic. Vedeţi? Ei n-au fost învăţaţi 

nici măcar despre vindecare. Iar când văd aceste lucruri, ei ştiu că există 

un Dumnezeu viu. Iar dacă El este viu, El este suprem şi El vindecă, şi 

cam aceasta este. Căci fundamentul este deja pus, şi anume că El
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este un Vindecător, şi-i vindecă pe oameni. Atunci când ei văd prezenţa 

Lui lucrând prin Biserica Sa, ei spun: „Aceasta este! De aceasta avem 

nevoie.” Dar noi am fost învăţaţi despre punerea mâinilor peste bolnavi, 

şi lucruri de felul acela. Din cauza aceasta lucrurile nu funcţionează 

prea bine în America.  

Acum, ţineţi minte, dacă este voia Domnului, următoarea 

duminică dimineaţa… Fratele Neville va anunţa desigur, „Un vârtej de 

vânt”.  

Eu v-am dat puţin timp ca să deschideţi Scripturile la Matei 27. 

Să începem să citim de la versetul 27 din Evanghelia lui Matei. Să fim 

atenţi la citire.  

„Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu, şi au adunat în 

jurul Lui toată ceata ostaşilor. L-au dezbrăcat de hainele Lui, şi L-au 

îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini, pe care I-au 

pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau 

înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul 

iudeilor!” Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi-L băteau în cap. După 

ce  

şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au 

îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească. Pe când ieşeau 

afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au 

silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care 

înseamnă: „Locul căpăţânii”, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, 

când l-a gustat, n-a vrut săbea. După ce L-au răstignit, I-au împărţit 

hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlineascăce fusese 

vestit prin proorocul care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi 

pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Apoi au şezut jos, şi-L păzeau. Şi I-

au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.” 

Împreună cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt 

la stânga Lui. Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap, şi ziceau: 

„Tu, care strici Templul, şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe 

Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!” 

Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi 

ei joc de El, şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu Se poate 

mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe 

cruce, şi vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum 



 5 

Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!” 

Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El, îi aruncau aceleaşi cuvinte 

de batjocură. De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut 

întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu 

glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu, 

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Unii din cei ce stăteau acolo, 

când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” Şi îndată, unul din ei 

a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus într-o trestie, şi 

i-a dat să bea. Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-

L mântuiască.” Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. Şi 

îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, 

pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 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. Sutaşul, şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut 

cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare, şi au 

zis:”Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”  

Să ne plecăm capetele, ca să ne rugăm. Doamne, noi ştim că Tu 

eşti Dumnezeu, şi după ce am citit acest Cuvânt sfânt, încă mai putem 

vedea că natura Ta nu s-a schimbat. Tu eşti întotdeauna Dumnezeu. Se 

părea că Isus nu va fi ajutat, că a fost luat cu mâini rele, şi a fost bătut, 

scuipat şi luat în râs, şi atârnat pe cruce, sângerând, murind. Se părea că 

nici un ajutor nu va veni de nicăieri, încât chiar El a strigat „Dumnezeul 

Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Dar Tu ai acţionat 

atunci când nimic altceva nu ar mai fi putut interveni. Nouă ne este dat 

să cunoaştem, Doamne, că dacă avem de trecut peste râuri peste care nu 

putem trece, sau dacă sunt munţi peste care nu putem trece, Dumnezeu 

este specializat în a face lucruri pe care alţii nu le pot face. Tu eşti un 

Specialist. Căci Tu cunoşti motivul acelei zile de pe Golgota. Tu, fiind 

Dumnezeu, Cel infinit, ai ştiut că ceasul acela trebuia să vină. Dar când 

a venit vremea, atunci Tu ai arătat că eşti Dumnezeu. Tu ai arătat cine 

este Stăpânul.  

Tu ai cutremurat pământul, şi sfinţii care dormeau în pământ au 

ieşit afară. Tu ai întunecat soarele, l-ai făcut ca întunericul nopţii, 

arătând ca eşti Dumnezeu, dar se părea că ai stat liniştit atâta timp. Să 

învăţăm ceva din aceasta: că atâta vreme cât umblăm în Duhul, conduşi 
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de mâna lui Dumnezeu, nu contează ce se pare că nu merge bine, totuşi 

noi avem în faţă Golgota: Dumnezeu va vorbi la momentul potrivit.  

Acum Tată Dumnezeule, cerem iertarea păcatelor şi a 

fărădelegilor noastre. Ne rugăm ca Duhul Tău să ne călăuzească. 

Condu-ne aşa cum Porumbelul a condus Mielul. Să fim ascultători, 

orice ni s-ar întâmpla, ştiind că Dumnezeu face toate lucrurile bine, şi 

totul va fi bine.  

Fii cu noi azi în această adunare. Ne rugăm ca Tu să-i mântuieşti 

pe aceia care sunt în poziţia necesară pentru a fi mântuiţi, pe aceia care 

caută salvarea. Umple-i cu viaţa veşnică pe cei ce doresc aceasta. Ne 

rugăm ca Tu să-i vindeci pe cei bolnavi şi care suferă, care au venit să 

caute vindecare. Şi noi Te vom lăuda pentru aceasta. Ne rugăm în 

numele Fiului Tău, Mântuitorul nostru Isus Hristos. Amin.  

Dorim să vă atragem atenţia asupra temei pe care am ales-o, 

„Acea zi de pe Golgota.” Pare puţin nepotrivită pentru timpul acesta. S-

ar fi potrivit în vinerea mare. Dar Golgota ar trebui amintit în fiecare zi. 

Şi noi am auzit atât de mult despre acesta, am citit atât de mult despre 

el. De la începutul timpului, predicatorii au predicat despre aceasta. De-

a lungul timpului, cântăreţii au cântat despre el. Prorocii au prorocit 

despre el cu mii de ani înainte de a se întâmpla, iar prorocii din timpul 

acesta arată înapoi spre timpul când s-a întâmplat. Este o zi atât de 

importantă. Este una dintre cele mai importante zile lăsate de 

Dumnezeu. Şi dacă este atât de important Golgota pentru omenire, cred 

că este bine pentru noi să mergem înapoi şi să vedem ce înseamnă 

pentru noi. Căci sunt sigur că în acest ceas târziu în care trăim, noi 

căutăm orice lucru important pe care îl putem afla despre Dumnezeu, şi 

suntem aici ca să putem învăţa din tot ce putem afla: să vedem ce este 

pentru noi, şi ce a făcut Dumnezeu pentru noi, şi să vedem ce a făgăduit 

El că va face pentru noi. Pentru aceasta venim la biserică.  

Din cauza aceasta predică predicatorul. Din cauza aceasta el 

studiază şi meditează la Scriptură, şi caută inspiraţie, pentru că el este 

un slujitor public al poporului lui Dumnezeu, şi el încearcă să găsească 

ceva care să ajute poporul lui
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Dumnezeu, ceva ce Dumnezeu are de spus poporului Său. S-ar putea să-

i osândească pentru păcatele lor, dar le va fi de ajutor ca să-i ridice; ca 

ei să-şi poată părăsi păcatele şi apoi să se ridice să slujească Domnului. 

Iar predicatorii să caute aceste lucruri.  

Dacă această zi este atât de importantă, este una din cele mai 

măreţe zile, să privim la trei lucruri. Am putea lua în considerare sute de 

lucruri. Dar în această dimineaţă am ales trei lucruri vitale la care dorim 

să privim în următoarele momente – ce înseamnă pentru noi Golgota. Şi 

mă rog ca aceasta să osândească pe fiecare păcătos care este prezent 

aici, pe fiecare sfânt de aici să-l facă să îngenuncheze, credinţa fiecărui 

bolnav să se înalţe spre Dumnezeu şi să plece de aici vindecat, fiecare 

păcătos să fie mântuit, fiecare decăzut să se întoarcă şi să se ruşineze de 

sine însuşi, şi fiecare sfânt să se bucure, şi să capete din nou putere şi 

speranţă.  

Golgota înseamnă pentru noi şi pentru lume un lucru mare şi 

important, şi anume, acolo a fost rezolvată odată pentru totdeauna 

problema păcatului. Omul a fost găsit vinovat de păcat, iar păcatul are o 

pedeapsă pe care nimeni n-a putut s-o plătească. Pedeapsa era atât de 

mare încât nimeni nu o putea plăti. Eu cred cu adevărat că Dumnezeu a 

hotărât astfel, ca pedeapsa să fie atât de mare, încât nici un om nu a 

putut-o plăti, astfel că a putut s-o facă El însuşi. Pedeapsa păcatului era 

moartea. Noi toţi am fost născuţi în păcat, întruchiparea fărădelegii, şi 

am venit în lume spunând minciuni. De aceea nici unul dintre noi nu era 

vrednic; pe pământ nu s-a găsit nimeni vrednic.  

Şi începutul păcatului nu a fost pe pământ. Păcatul a început în 

cer. Lucifer, diavolul, înainte ca el să lovească pământul, a fost o 

creatură condamnată pentru neascultarea sa. Păcatul a început în cer, 

unde Dumnezeu a pus îngerii pe aceeaşi bază ca şi omul. Cunoştinţă, 

pomul cunoştinţei… Pomul Vieţii, şi pomul cunoştinţei, de unde omul a 

putut alege. Iar când Lucifer a ales, el a vrut ceva mai bun decât avea 

Dumnezeu. Aceasta a provocat necazul.  

Şi pentru păcat era o cerinţă. Cerinţa era moartea. Moartea era 

pedeapsa... Am putea intra mai mult în detalii despre aceasta, pentru că 

eu nu cred că există decât o moarte. Există o viaţă. Şi eu cred că un om 

care are viaţa veşnică nu poate muri, şi cred că există o anihilare 

completă a sufletului care păcătuieşte, pentru că Biblia spune: „Sufletul 
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care păcătuieşte va muri.” Nu omul, ci sufletul care păcătuieşte. Astfel, 

Satan trebuie cu siguranţă să moară, ca să fie nimicit complet. Eu nu 

sunt de acord cu universaliştii care spun că Satana va fi mântuit. El a 

păcătuit, şi de la el a pornit păcatul. Sufletul lui a păcătuit, şi el a fost un 

duh. Acel duh va fi total anihilat, ca să nu mai rămână nimic din el.  

Iar când păcatul a lovit pământul, la început, ca un înveliş de 

întuneric căzut din cer, acesta a paralizat pământul. A aruncat în robie 

toată creaţia lui Dumnezeu, fiecare făptură de pe pământ. Omul a fost 

sub robia morţii, a bolii, a necazurilor, a întristărilor. Toată natura a 

căzut. Păcatul a fost ca un anestezic care a paralizat pământul. Şi atunci 

noi am fost fără speranţă, căci fiecare făptură a fost supusă la aceasta, şi 

la fel a fost cu fiecare născut pe pământ. Astfel, trebuia să vină de 

undeva de unde nu era păcat. Nu putea să vină de pe pământ. Unul 

dintre noi nu l-ar putea răscumpăra pe altul. Trebuia să vină de la altul. 

De aceea, când omul şi-a dat seama că a fost despărţit de Dumnezeul 

său, el a devenit un pribeag. Ei au plâns, s-au trudit, au pribegit prin 

munţi şi prin deşert căutând un oraş al cărui Ziditor era Dumnezeu. 

Omul a ştiut că dacă vreodată va ajunge din nou în prezenţa lui 

Dumnezeu, ar putea discuta despre aceasta cu El. Dar nu era nici o cale 

înapoi. El a fost pierdut. Nu ştia încotro s-o apuce, astfel că a pribegit, 

încercând să găsească o cale înapoi spre locul acela. Ceva din interiorul 

său îi spunea că el vine dintr-un loc desăvârşit.  

Nu există nimeni de aici, şi nici dintre cei care vor asculta 

înregistrările acestea, care să nu caute acea desăvârşire. Voi vă plătiţi 

facturile; credeţi că aşa o veţi rezolva. După ce vă achitaţi poliţele, 

cineva se îmbolnăveşte în familia voastră. Când se termină cu boala, 

aveţi mai multe poliţe de plătit. Primul lucru pe care-l ştiţi, este că părul 

încărunţeşte, şi voi vreţi să întineriţi din nou. Şi tot timpul este ceva, în 

mod constant, din cauza valului de păcat. Dar pentru că în inima voastră 

căutaţi ceva, aceasta arată că undeva este desăvârşirea. Este ceva 

undeva.  

De multe ori acesta este motivul pentru care păcătosul încă mai 

rătăceşte şi astăzi. O frumoasă fată tânără îşi va tăia buclele părului ca 

să fie populară, se va machia ca să fie drăguţă, se va îmbrăca în aşa fel 

încât să-şi pună în evidenţă formele, pentru că acesta este singurul lucru 

pe care-l găseşte, în încercarea ei de a găsi ceva care să se întoarcă la ea. 
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Ea îi poate face pe bărbaţi să fluiere după ea, să se întoarcă după ea, să 

cocheteze cu ea. Tinerii vor face aceleaşi lucruri: vor încerca să le 

atragă. Vecinii vor construi o casă şi o vor aranja într-un anume fel, 

pentru că va arăta puţin mai bine decât a vecinului. Aceasta se întâmplă 

tot timpul. Noi căutăm ceva, şi tot timpul se găseşte altceva puţin mai 

bun.  

Tânăra va găsi o tânără mai populară decât ea. Vecinul va găsi o 

casă care arată mai bine decât a lui. Femeia va găsi o altă femeie 

îmbrăcată într-un anume fel, şi care arată mai bine decât ea. Este ceva în 

noi care caută ceva, şi aceasta arată că suntem pierduţi. Vrem să găsim 

acel ceva care să ne aducă acea satisfacţie, ca să ne astâmpărăm foamea 

din interior. Dar se pare că nu putem găsi acel ceva. Oamenii au 

încercat aceasta de-a lungul timpului. Au plâns după aceasta, au strigat, 

au făcut tot ce-au ştiut ei, dar încă nu au găsit nimic, rătăcind prin lume.  

În sfârşit într-o zi, în ziua aceea la Golgota, a fost Unul care a 

venit din Slavă, Unul pe nume Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a 

venit din slavă, şi aceasta a dat naştere Golgotei. Aceea a fost ziua în 

care s-a plătit preţul, şi problema păcatului a fost rezolvată pentru 

totdeauna, şi a fost deschisă calea spre acest lucru după care noi însetam 

şi înfometam. Aceasta a adus satisfacţia. Nici un om care înţelege ce sa 

întâmplat la Golgota, nu mai poate fi acelaşi. Când ajunge în locul 

acela, găseşte acolo tot ceea ce şi-a dorit vreodată. A fost o zi atât de 

importantă, şi un lucru atât de important, încât a zguduit lumea. Când 

Isus a murit la Golgota, şi a rezolvat problema păcatului, aceasta a 

zguduit lumea ca niciodată înainte.  

Această lume păcătoasă a avut o pană de curent. Soarele a apus 

în mijlocul zilei, a suferit o neurastenie. Stâncile s-au cutremurat, munţii 

s-au despicat, şi trupurile moarte s-au ivit dintr-o dată din mormânt. Ce 

a provocat aceasta? Dumnezeu a dat lovitura. El l-a lovit pentru 

totdeauna pe acel animal numit Satan. De atunci el este mai pornit, 

pentru că aceasta a adus omenirii Lumină. Şi oricine ştie că un animal 

rănit este mai rău. Satan a fost făcut „knock out” la Golgota. Pământul a 

dovedit că a fost aşa. Cel mai mare preţ care s-a plătit vreodată, şi 

Singurul care ar fi putut plăti, a venit şi a făcut-o la 
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Golgota. Acolo s-a plătit preţul cel mare. Acesta este unul dintre 

lucruri.  

Dumnezeu a cerut-o. Nici un om nu a fost vrednic. Nici un om 

nu a fost în stare. Nici un om nu a putut s-o facă. Şi însuşi Dumnezeu a 

venit, a devenit om, şi a trăit o viaţă omenească cu dorinţe omeneşti, şi a 

fost crucificat la Golgota, şi acolo, când Satana a crezut că El n-o va 

face,... El a mers în Ghetsimani, şi a suferit cea mai mare încercare 

posibilă, a trecut prin aceasta ca orice om, dar El a plătit preţul; asta a 

întunecat pământul ca un anestezic pentru o operaţie. Când medicul dă 

unui om un anestezic, acesta devine inconştient. Iar când Dumnezeu şi-

a operat biserica, lumea a luat un anestezic.  

Natura a suferit o convulsie. Nu este de mirare, Dumnezeu în 

trup omenesc, murea. Era ceasul pe care îl aştepta lumea, şi totuşi mulţi 

dintre ei nu au ştiut. La fel este şi astăzi. Mulţi aşteaptă aceste lucruri, şi 

totuşi nu le recunosc. Ei nu văd limpede calea de scăpare. Ei încă 

încearcă să-şi găsească scăparea în plăcerile şi lucrurile lumii.  

Au fost multe indicatoare care au arătat către ziua aceea, multe 

prevestiri. Acesta a fost simbolizată prin miel, prin taur, prin turturea, şi 

prin toate aceste lucruri; dar toate acestea nu au putut zdrobi acea 

strângere a morţii. Căci Satana a avut pământul, chiar stâncile acelea de 

pucioasă aprinsă, pe care se plimba odată-n sus şi-n jos. Lucifer a fost 

fiul dimineţii, şi el a umblat pe pământ când acesta era ca un vulcan 

aprins. Aceleaşi stânci care s-au răcit, au erupt din pământ când Isus a 

murit la Golgota. Preţul a fost plătit, şi robia Satanei a încetat.  

Dumnezeu i-a dăruit omului o cale înapoi spre ceea ce căuta el. 

El nu mai trebuia să plângă. El i-a rupt spatele Satanei la Golgota, a 

învins păcatul, boala…şi aceasta aduce înapoi în prezenţa lui Dumnezeu 

fiecare fiinţă muritoare de pe pământ, cu păcatele iertate. Halleluiah. 

Păcatele noastre sunt iertate. Satan nu ne mai poate întuneca privirea 

către Dumnezeu. S-a făcut o cale. Acolo s-a creat o linie telefonică. Este 

un fir spre slavă. Fiecare persoană are acces la el. Dacă omul este plin 

de păcat, aceasta îl conectează la „Centrala cea veche”. Lui i se poate 

ierta păcatul. Nu numai atât, ci pentru păcatul acela s-a plătit. Slavă! Nu 

trebuie să spui „Eu nu sunt vrednic.” Sigur că nu eşti. N-ai fi putut fi 
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niciodată. Dar Unul vrednic a luat locul tău. Tu eşti liber. Nu mai 

trebuie să rătăceşti. Nu trebuie să mai cauţi plăceri aici pe pământ.  

Căci, Este un izvor umplut cu sânge Din venele lui Emanuel; 

Când păcătoşii plonjează sub şuvoi Îşi pierd toate petele vinovăţiei. Nu 

trebuie să fii pierdut; există o cale numită calea cea sfântă. Cel necurat 

nu trece pe ea Căci mai întâi trece pe la izvor. Apoi el intră pe cale.  

El a zdrobit puterile Satanei. El a deschis uşile închisorii iadului. 

Pentru fiecare om care a fost închis aici pe pământ în închisori, 

temându-se de moarte, pe Golgota El a deschis porţile acelor celule, şi a 

eliberat fiecare prizonier. Tu nu trebuie să mai fii tras în jos de păcat. 

Tu nu mai trebuie să-ţi dai păcatului mădularele tale: să bei, să fumezi, 

să joci jocuri de noroc, să minţi. Tu poţi fi sincer, drept, corect, şi Satan 

nu poate face nimic; pentru că ai apucat o ancoră. Este ancorată în 

Stânca Veacurilor. Nimic nu te poate mişca de aici. Nici un vânt nu te 

poate mişca. Nimic, nici măcar moartea nu ne poate despărţi de 

dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Isus.  

Aceasta este semnificaţia Golgotei. Oamenii care erau în robie 

au fost eliberaţi. Oamenii care erau odată sub frica morţii, nu se mai tem 

de moarte. Un om care râvneşte după un oraş al cărui Ziditor este 

Dumnezeu, poate păşi pe cale şi se poate îndrepta spre cer, pentru că 

este liber. Halleluiah. El este răscumpărat. El nu trebuie să mai 

rătăcească, pentru că există o cale ca să ştii dacă eşti sau nu eşti bine. 

Dumnezeu ne dă viaţă. Păcatele noastre s-au dus. Ziua aceea de la 

Golgota a plătit preţul. Văzând toate acestea, nu-i de mirare că poetul a 

scris,  

Stânci despicate şi ceruri întunecate, Mântuitorul meu Şi-a 

plecat capul şi a murit. Perdeaua dată la o parte calea a descoperit Spre 

bucurii cereşti şi spre-o zi făr’ de sfârşit.  

Avraam nu mai trebuie să rătăcească prin ţară căutând un oraş. 

Păcătosul nu mai trebuie să-şi pună întrebarea dacă poate să fie mântuit. 

Bolnavul nu trebuie să se mai întrebe dacă poate fi vindecat. Perdeaua 

din ziua aceea de la Golgota, a descoperit calea spre biruinţa deplină. 

Dumnezeu ne dă puterile Duhului Său, ca să trăim biruitori peste aceste 

toate aceste lucruri; ne cere numai s-o credem. Aceasta sa întâmplat în 

ziua aceea de pe Golgota. Nu a mai fost niciodată o zi ca aceea. Nici nu 

va mai fi vreodată. Nu mai este nevoie. Preţul a fost plătit, şi noi suntem 
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răscumpăraţi. Mulţumiri lui Dumnezeu, noi suntem răscumpăraţi. Nu 

mai trebuie să-ţi pui întrebări, sau să mai bâjbâi. Totul a fost luat. 

Perdeaua a fost trasă şi noi suntem pe cale, nu ca să ne punem întrebări, 

ci doar să credem şi să păşim înainte. Noi mergem chiar în prezenţa lui 

Dumnezeu.  

Avraam şi alţii, pe când căutau oraşul, au ştiut că ei veneau de 

undeva. Ceva s-a întâmplat. Ei trăiau pe un pământ paralizat. Au venit 

cutremure, furtuni, războaie şi masacre. Lupul omora mielul ca să-l 

mănânce iar leul omora taurul. Aceasta nu arăta bine. Era ceva greşit. El 

a ştiut că ceva era greşit. Un frate îl omora pe celălalt. Tatăl l-a ucis pe 

fiu, fiul şi-a ucis tatăl. Ceva nu merge bine. El îmbătrâneşte. Boala vine 

peste el. El este în robie. Arborii cresc, dar nu sunt nemuritori. Ei mor. 

Munţii se schimbă. Mările seacă. Ceva nu mergea bine, şi el a căutat un 

loc, un oraş în care să nu se mai întâmple astfel de lucruri; a ştiut că 

dacă ar putea ajunge înapoi în prezenţa Celui care a făcut lucrurile bine, 

ar fi putut discuta cu El despre aceasta.  

O, ce privilegiu pentru păcătos să ştie că acum a găsit calea. 

Ziua aceea la Golgota, a deschis calea. Golgota ţi-a oferit pe gratis ceea 

ce au căutat toţi acei patriarhi. Cum ai putea să refuzi? Cum ai putea să 

refuzi aşa ceva şi să te uneşti cu un cult? Ai putea să înlocuieşti aceasta 

cu un substitut, cu plăcerile lumii? De ce să nu o primeşti? Perdeaua 

dată la o parte îl aduce pe om direct înapoi în prezenţa lui Dumnezeu, 

fără nici un păcat, şi aşterne înaintea lui un drum spre lucrul căutat de 

el: spre cer, spre slavă, spre pace, viaţă veşnică, totul este chiar în faţa 

lui.  

Acea zi a fost lovitura mortală pentru puterea Satanei. Totul s-a 

sfârşit. Îl pot vedea pe El acolo. El a fost Mielul Edenului; când Abel a 

adus o jertfă mai bună decât Cain, mielul acela închipuia pe Hristos. 

Probabil că el a pus pe umerii acelui miel lemnul viţei de vie, l-a târât 

pe stâncă, a luat o piatrăpe care a folosit-o ca pe un cuţit, i-a dat capul 

pe spate, şi l-a măcelărit până când a murit, şi lâna i-a fost spălată cu 

propriul său sânge. El s-a tăvălit în sângele său. Era o prefigurare. Dar 

în ziua aceea la Golgota, nu a mai fost un Miel de pe acest pământ, ci 

acolo murea Mielul lui Dumnezeu, tăvălindu-se în 
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propriul Său sânge. Lumea l-a bătut şi l-a scuipat, l-a trântit, şi 

sângele-i curgea prin buclele părului...  

Când a murit mielul lui Abel, acesta a murit vorbind o limbă pe 

care Abel n-a putut s-o înţeleagă. El behăia. Iar când în ziua aceea de la 

Golgota a murit Mielul lui Dumnezeu, El a vorbit într-o limbă şi nu a 

fost înţeles. „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai 

părăsit?” Era Mielul lui Dumnezeu, bătut şi înjunghiat. Era chiar Mielul 

pe care l-a avut în minte Abel, când a văzut sămânţa făgăduită a femeii. 

El a fost Mielul pe care l-a văzut Daniel dezlipindu-se din munte, fără 

ajutorul vreunei mâini. El a fost roata pe care a văzut-o prorocul în 

mijlocul altei roţi. Tot ceea ce au văzut ei mai dinainte, s-a întâmplat în 

ziua aceea la Golgota. Aceasta scos la iveală lucrul acela măreţ. Prin 

aceasta i s-a dat Satanei lovitura de graţie.  

Mai întâi, să vedem ce a însemnat ziua aceea. Apoi să vedem ce 

a făcut pentru noi ziua aceea. Şi în al treilea rând să privim la ceea ce s-

ar cuveni să facem noi pentru ziua aceea.  

Mai întâi să privim acolo, căci este o zi măreaţă, cea mai 

măreaţă dintre toate. Preţul păcatului a fost plătit. Puterea Satanei a fost 

zdrobită. Iar acum vrem să vedem ce să facem noi ca răspuns la aceasta. 

Acum, când Isus a murit pe Golgota în ziua aceea, El nu numai că a 

plătit preţul pentru păcatele noastre, ci a plătit şi preţul pentru a face o 

cale ca noi să-L putem urma. Căci după cum în trecut primul Adam a 

fost condus de Duhul care avea controlul asupra întregii naturi – aşa şi 

noi, cel de-al doilea Adam, sau omul din pământ, am fost mântuiţi de 

Hristos în acea zi pe Golgota, pentru a-L putea urma.  

Când El a murit pe Golgota, a pregătit un drum. El a dat Duhul, 

Duhul Sfânt care a fost trimis înapoi pe pământ, ca tu şi eu să trăim prin 

El. Pentru noi Golgota înseamnă a-L urma pe El.  

Mai întâi privim acolo. Vedem ce a făcut pentru noi, şi acum 

vedem ce trebuie să facem noi în privinţa aceasta. Ce trebuie să faci tu 

şi eu? Noi spunem: „Eu apreciez aceasta. Este foarte bine.” Dar noi 

trebuie s-o primim. Iar a primi aceasta înseamnă a primi persoana Lui, 

pe Hristos în inimile noastre. Atunci suntem liberi de păcat. De aceea, 

păcatul nu ne mai încătuşează. Ca şi cum n-am fi păcătuit niciodată. 

Jertfa desăvârşită ne-a făcut desăvârşiţi. Căci Isus a spus: „Fiţi 
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desăvârşiţi, după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit.” Acolo nu mai 

este nimic de făcut, ci noi suntem făcuţi desăvârşiţi în prezenţa lui 

Dumnezeu.  

Acum, iată unde ne pierdem poziţia noastră. Dacă nu veghem, 

încercăm să privim înapoi la ceea ce am fost; şi câtă vreme privim la 

ceea ce am fost, jertfa nu înseamnă nimic pentru noi. O, biserică, nu 

poţi să înţelegi? Eu nu aş încerca... Eu n-aş încerca să fac lucrul acesta; 

eu nu pot, şi nici voi nu puteţi. Nu-i nevoie să încercaţi. Câtă vreme 

priviţi la voi, la ceea ce aţi făcut voi, n-are rost să încercaţi nimic. 

Sunteţi pierduţi de la început. Dar nu priviţi la ceea ce aţi făcut voi, ci 

priviţi la ceea ce a făcut pentru voi ziua aceea de la Golgota. A plătit 

preţul vostru. A rezolvat problema. Dacă ar fi păcatele voastre precum 

cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Atunci voi nu mai aveţi păcat. 

Sunteţi cu desăvârşire fără păcat. Nu contează ce aţi făcut, sau ce faceţi, 

voi totuşi sunteţi fără păcat. Câtă vreme L-aţi primit pe Isus Hristos ca 

Mântuitor al vostru, păcatele voastre sunt iertate. Orice este iertat, este 

iertat şi uitat. Atunci ce face aceasta? Prin aceasta ajungi în Duhul, la 

starea ca să-l poţi urma pe El, să acţionezi ca şi El, pentru alţii care 

urmează.  

El a fost un Om, Omul desăvârşit. Şi-a dat viaţa Lui şi v-a lăsat 

un exemplu. Acum, ce trebuie să facem noi. Primul lucru pe care vreau 

să-l spun este acesta: Isus nu a trăit niciodată pentru Sine. El a trăit 

pentru alţii. Aceasta este Viaţa Veşnică. E bine când ziceţi că mergeţi la 

bisericăşi faceţi lucruri bune. Dar când trăieşti pentru tine, nu ai viaţă 

veşnică. Viaţa veşnică înseamnă să trăieşti pentru alţii. Aceasta s-a 

dovedit când El a venit ca Miel al lui Dumnezeu. El a trăit şi a avut 

Viaţa Veşnică pentru că nu a trăit pentru Sine, ci pentru alţii. Şi primind 

ziua aceea a Golgotei, voi primiţi viaţa veşnică, şi nu mai trăiţi pentru 

voi. Trăiţi pentru alţii.  

Cineva a spus „Cum poţi să permiţi ca oricine să te facă în toate 

felurile?” Voi nu mai trăiţi pentru voi. Trăieşti pentru alţii, ca ei să fie 

mântuiţi. Voi aţi devenit fii. Problema este că biserica a uitat că ei sunt 

fii. Voi sunteţi fii. Voi luaţi locul lui Hristos. Sunteţi fii, deci nu mai 

trăiţi pentru voi: trăiţi pentru alţii! „Frate Branham, pentru acest frate eu 

pot trăi, pentru că el este un om cumsecade.” Nu aceasta este! Trăieşte 

pentru acela care te urăşte! Trăieşte pentru aceia care dacă ar putea să te 
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omoare, ar face-o. Aceasta au făcut cu El. Ei L-au omorât, şi El a murit 

ca să-i poată salva. Aceea este viaţa veşnică. Când aceasta este în inima 

ta, atunci tu eşti faţă-n faţă cu cerul. Tu jertfeşti lucrurile tale, le dai aşa 

cum oaia îşi dă lâna. Voi priviţi spre Golgota.  

Eu sper că aceasta vă ajută să ajungeţi la.... Aceasta trebuie să 

facă toţi oamenii: să vedeţi ce sunteţi voi, şi care este scopul. La 

biserică nu vii doar ca să cânţi. Biserica este un loc al corecturii. 

Judecata începe din casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne socotim morţi 

şi vii pentru Hristos. Atunci El a creat posibilitatea ca noi să ne putem 

jertfi pentru a-L sluji, pentru a-L urma. Dacă îl urmăm pe El, noi trăim 

viaţa pe care a dus-o El. Aceasta este minunat. Isus a vorbit despre 

aceasta. Lăsaţi-mă să vă dau nişte citate în legătura aceasta. Nu pierdeţi 

aceasta!  

Isus a spus că-i va despărţi pe oameni, cum se despart oile de 

capre, şi va spune caprelor „Treceţi la stânga.” Şi oilor le va spune 

„Staţi la dreapta.” Şi a spus caprelor „Plecaţi de la Mine, pentru că Mi-a 

fost foame, şi nu Mi-aţi dat să mănânc. Am fost în închisoare, şi nu aţi 

venit să Mă vedeţi. Am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat. Mi-a fost sete, şi 

nu Mi-aţi dat să beau. Am fost bolnav, şi nu M-aţi vizitat. Aşa că, 

plecaţi de la mine.” Iar oilor le-a spus: „Mi-a fost foame, şi mi-aţi dat să 

mănânc. Am fost gol şi mi-aţi dat haine. Am fost bolnav şi mi-aţi 

slujit.” Şi observaţi, nu pierdeţi aceasta, biserică. Păstraţi-o în inima 

voastră pentru totdeauna. Lucrurile au fost făcute inconştient. Aceia nu 

au făcut-o ca pe o obligaţie. Un om care-ţi dă ceva pentru că aşa trebuie, 

sau un om care-ţi dă de mâncare pentru că aşa trebuie să facă, are o 

concepţie egoistă. Acesta trebuie să fie modul vostru de viaţă, să curgă 

automat.  

Oile au fost atât de surprinse încât au spus: „Doamne, când Ţi-a 

fost Ţie foame şi noi ţi-am dat să mănânci? Când ai fost Tu gol, şi Te-

am îmbrăcat noi? Când Ţi-a fost sete şi noi Ţi-am dat să bei? Când ai 

fost Tu bolnav şi noi Ţi-am slujit?” Ei au făcut aceste lucruri atât de 

automat, din dragoste – era pur şi simplu viaţa lor. Dumnezeule, fă ca 

oamenii să vadă ce a făcut pentru noi Golgota. Totul a fost atât de 

natural: „Când Doamne? Noi n-am ştiut că am făcut aşa ceva.” Priviţi 
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la ce a răspuns Isus: „ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia 

din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” O viaţă 

altruistă, nu să stai să te mai gândeşti, ci voi sunteţi atât de morţi faţă de 

lucrurile acestei lumi, şi atât de vii în Hristos, încât aceste lucruri se 

întâmplă automat. Le faceţi pur şi simplu.  

Acum, eu spun: „Când Domnul vrea să fac aceasta…” Dar nu 

este aşa. Voi sunteţi pur şi simplu o parte din El. Duhul Lui este în voi 

şi voi acţionaţi ca şi El. Faceţi-o, pur şi simplu. „Multe căi par bune 

omului, dar la urmă duc la moarte. Nu toţi cei ce spun „Doamne, 

Doamne, vor intra, ci aceia care fac voia Tatălui Meu”, din inimă, de 

bună voie. Ziua aceea ce la Golgota a plătit preţul ca noi să putem 

ajunge la starea aceasta. Nu să spui „Ştii, odată văduva Jones a rămas 

fără cărbuni, iar eu i-am cumpărat câţiva. O, îţi spun, am văzut un frate 

care avea nevoie de un costum de haine, iar eu am mers şi i-am 

cumpărat. Dumnezeu să fie binecuvântat, eu sunt un creştin.” Oh, 

săracii de voi, voi sunteţi făţarnici. Să nu ştie stânga ce face dreapta. Să 

fiţi atât de morţi în Hristos, încât  

s-o faceţi automat. Este natura voastră. Aşa sunteţi făcuţi. O faceţi 

automat. Este pur şi simplu viaţa care este în voi. Voi sunteţi atât de 

predaţi Duhului încât acesta pur şi simplu trăieşte în voi.  

Oh, voi simţiţi acel Duh binecuvântat, viaţa aceea „Nu mai 

trăiesc eu” a spus Pavel, „ci Hristos trăieşte în mine”. Totul vine de la 

sine. „Păi eu îţi spun, frate Branham. Noi suntem creştini. Noi îi ajutăm 

pe oamenii aceştia.” Să vă fie ruşine! Acela nu este creştinism. 

Creştinismul este ceva ce pur şi simplu vine de la sine. Voi uitaţi toate 

aceste lucruri şi le faceţi pur şi simplu. Hristos Şi-a predat viaţa pe 

deplin lui Dumnezeu.  

El S-a dat pe Sine ca un Slujitor public al oamenilor. Şi-a dat viaţa de 

bunăvoie. Nu era obligat s-o facă. El n-a făcut-o de silă. N-a spus: 

„Fraţilor, ar trebui să mă preţuiţi pentru că Eu vin să mor pentru voi!” 

El n-a spus niciodată un cuvânt despre aceasta. El a murit oricum, 

pentru că Dumnezeu era în El. Dumnezeu este în noi. Dumnezeu care 

este în noi, ne face să-i luăm în considerare şi pe alţii.  

De partea cealaltă erau caprele. Una dintre ele va zice: „Păi 

Doamne, eu am făcut aceasta, am făcut cealaltă.” El a răspuns: „Plecaţi 
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de la Mine, voi, lucrători ai fărădelegii, niciodată nu v-am cunoscut.” 

Dacă biserica ar înţelege că nu este ceva ce încercaţi să faceţi voi, ci 

este ceva născut în voi.  

Prietenii mei penticostali, iertaţi-mă. Eu sunt penticostal, dar 

prietenii mei penticostali au ajuns până acolo încât trebuie să fie multă 

muzică ritmată, să se bată din palme, să fie nişte formaţii care să cânte 

astfel de muzică, sau să fie nişte tamburine, ca să scoată un strigăt. 

Acestea sunt numai lucruri emoţionale. Ei dau drumul la muzică înainte 

de a pleca la luptă, pentru ca oamenii să intre în atmosfera luptei. Eu 

cred în muzică. Cred în a bate din palme. Cred în aceste lucruri, acestea 

sunt adevărate. Ar trebui să le avem, dar voi aţi lăsat nefăcute lucrurile 

mari. Acea viaţă care se jertfeşte, pe care o trăieşte Dumnezeu în voi, 

care face automat ceea ce este corect, pentru că este corect. Nici măcar 

nu se gândeşte s-o facă, ci pur şi simplu o trăieşte. Atunci priviţi…Voi 

vedeţi ce se întâmplă, voi sunteţi pe cale. Pentru voi Golgota aceasta 

înseamnă: pe calea care a fost deschisă pentru voi în ziua aceea.  

Acum să ţineţi minte că nu puteţi fi jumătate capră şi jumătate 

oaie. Ele nu se vor amesteca. Sunt mulţi care spun: „Ştii ceva? Noi 

avem o organizaţie în grupul nostru. Noi îi ajutăm pe săraci.” Aceasta-i 

bine, dar voi vă lăudaţi singuri. N-o faceţi. Faceţi milostenie în taină. 

Isus a spus-o. Să fie ceva care să curgă din voi în mod automat. Ca şi 

cum te duci să bei apă. Ţi-e sete. Dacă celuilalt îi e sete, tu te gândeşti şi 

la el. Dacă celălalt este în nevoie, te gândeşti la el ca şi cum te-ai gândi 

la tine, şi nu faci mare tam-tam, ci pur şi simplu trăieşti.  

Nu puteţi fi jumătate oaie, jumătate capră. Aşa că dacă spuneţi 

„Biserica noastră are o organizaţie. Noi dăm pentru săraci. Facem 

aceasta şi cealaltă!” Dacă faceţi aceasta fără a avea în voi viaţa lui 

Hristos, degeaba o faceţi. Pavel a spus în 1 Corinteni 13, „Şi chiar dacă 

mi-aş împărţi toatăaverea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da 

trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” Este 

tare, dar este adevărul. Trebuie să ajungeţi acolo. Recunoaşteţi ce a 

făcut pentru voi Golgota.  

Noi privim la aceasta şi spunem: „Da, e bine.” Nu aceasta este! 

Dacă acel Fiu al lui Dumnezeu a trebuit să meargă la Golgota să fie 

răstignit, fiecare fiu care vine, trebuie să meargă la un Golgota. Şi el 

trebuie să aibă un Golgota. Trebuie să aveţi acea zi a Golgotei. Eu 
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trebuie să am ziua aceea a Golgotei. Aceea rezolvă problema păcatului. 

Nu să dai mâna cu predicatorul, nu să tremuri în biserică, nu să intri cu 

o scrisoare de recomandare, sau printr-un act religios, ci prin naştere. El 

n-a dat niciodată un crez. El a dat o naştere. Prin aceasta intrăm. Apoi 

de acolo noi trăim automat o viaţă creştină.  

Acum, altă remarcă... Jumătate capră, jumătate oaie... Nu se 

poate aşa, ori eşti capră ori eşti oaie. Dacă tu faci fapte bune, şi crezi că 

acestea te vor ajuta să intri, atunci nu ar fi trebuit să existe o zi a 

Golgotei. Legea a dat acele lucruri. Dar prin ziua Golgotei noi nu putem 

fi numai membri în biserică, ci fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Aceasta a 

fost ziua Golgotei. Aceasta înseamnă pentru voi. Ca voi să puteţi 

proceda ca Isus... Un râu nu curge în sus şi-n jos în acelaşi timp. Râul 

curge într-un singur sens, şi la fel şi Duhul lui Dumnezeu.  

În încheiere, priviţi-L pe Isus. El a spus: „Adevărat, adevărat, vă 

spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba 

încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu măduc la 

Tatăl.” Eu nu spun aceasta prea mult aici în biserică; voi înţelegeţi. Dar 

aceste mesaje sunt înregistrate. Zeci de mii le vor asculta. Voi răspunde 

acum criticilor. Deseori ei au spus: „Tu crezi Biblia? Isus a spus 

‘Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el 

lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 

acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.’”  

Cât de rea poate deveni starea ta? Cât de departe de deosebire 

poţi pribegi tu cu teologia ta intelectuală şi cu concepţia raţională? 

Prietenii mei scumpi şi pierduţi, nu puteţi înţelege că Biblia se 

interpretează duhovniceşte? Isus a mulţumit Tatălui că a ascuns 

lucrurile de cei înţelepţi şi învăţaţi, şi le-a descoperit copilaşilor, celor 

ce vin la Golgota.  

Uitaţi-vă cum a vorbit Isus: „Lucrările pe care le fac Eu” – El le 

face chiar acum: vindecarea bolnavilor, învierea morţilor, deschiderea 

ochilor orbilor – „aceste lucrări le veţi face şi voi. Le veţi face dacă 

credeţi în Mine. Le veţi face pe acestea, şi veţi face altele şi mai mari, 

pentru că Eu Mă duc la Tatăl Meu. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va 

mai vedea, dar voi Mă veţi vedea. Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la 

sfârşitul lumii. Nu vă voi lăsa orfani. Voi ruga pe Tatăl. El vă va trimite 

un al Mângâietor, pe Duhul Sfânt, pe care lumea nu-L poate primi, dar 
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voi Îl puteţi primi.”  

Observaţi acum, puterea din biserică urma să aibă lucrări mai 

mari, nu numai ca bolnavii să fie vindecaţi prin rugăciune, dracii să fie 

scoşi prin rugăciune, ci viaţa veşnică să fie dată credincioşilor. Duhul 

Sfânt a venit şi a fost dat bisericii ca să împărtăşească (să dea) viaţa. 

Oh, aceasta a însemnat Golgota. A luat bărbaţii şi femeile depravate şi 

i-a înălţat până acolo încât ei sunt fii şi fiice ai lui Dumnezeu care 

vindecă bolnavii şi împărtăşesc viaţa veşnică. Prin faptul că Duhul Sfânt 

a fost dat credincioşilor ascultători, oameni care altădată au fost 

necredincioşi, au fost făcuţi credincioşi şi împărtăşesc Viaţa Veşnică (şi 

altora – n.tr.).  

Este un lucru mai mare decât a spune acestei femei care zace 

aici bolnavă: „Eu mă pot ruga rugăciunea credinţei.” – şi ea va fi 

vindecată. Acesta este un lucru mare. Aceasta făcea El atunci, dar a 

spus: „Voi veţi face lucrări mai mari decât acestea. Vă voi da putere nu 

doar să înviaţi morţii, pentru o vreme, ci să le daţi viaţa veşnică, pe care 

o vor avea pentru totdeauna.” Oameni orbi, nenorociţi, cum vă scapă 

aceasta? Nu vedeţi care este lucrarea mai mare? Cel mai mare lucru 

care se putea întâmpla, era ca viaţa veşnică să fie dată (transmisă) 

oamenilor.  

Ce este viaţa veşnică? Viaţa pe care a trăit-o El, care era în El: 

să fie dată şi altora. Poate un om s-o facă? Un Fiu al lui Dumnezeu 

poate! Isus a spus: „Celor ce le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate. Celor 

ce le veţi ţinea, vor fi ţinute.” Aici este greşeala cea mare a bisericii 

catolice, şi a multor altora. Ei spun „Eu îţi iert păcatele.” Dar nu despre 

aceasta era vorba. Cum se iertau păcatele în Biblie? Petru a răspuns la 

această întrebare în ziua de Rusalii. Ei au spus: „Ce să facem ca să fim 

mântuiţi? Cum putem primi şi noi ceea ce aveţi voi toţi?” El a dat reţeta. 

Le-a spus ce să facă. „Fiecare din voi să se pocăiască faţă de 

Dumnezeu, şi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos.” Pentru ce? 

„Iertarea păcatelor.” Aici sunt lucrările acelea mai mari.  

În această dimineaţă, câţi dintre voi, predicatori, câţi dintre cei 

ce ascultaţi banda, sunteţi gata să mergeţi la Golgota, şi să priviţi ce a 

făcut Dumnezeu pentru voi, şi să vă părăsiţi crezurile voastre cultice 

(denominaţionale), şi să predicaţi evanghelia? Halleluiah. Acum este în 

mâinile voastre. Ce veţi face cu aceasta? Pocăinţa şi iertarea păcatelor 
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trebuie predicate în numele Lui întregii lumi, începând din Ierusalim. 

Halleluiah, aici o aveţi. Ce înseamnă pentru voi Golgota? Ce a făcut 

ziua aceea pentru voi? V-a umplut de teologie? Te-a îngâmfat, sau a 

făcut din tine un creştin? Totul este plătit. Aleluia. Păcatele sunt iertate. 

Îţi mulţumesc, Isuse. Voi veţi face lucrări mai mari decât acestea. 

Lucrări mai mari, iertarea păcatelor în Numele lui Isus Hristos. Dar 

crezurile, cultele voastre şi aşa mai departe v-au legat într-un loc unde 

încă mai cochetaţi cu lumea.  

Arată-mi un bărbat sau o femeie care poate să meargă la Golgota 

şi apoi să încerce să-şi dea importanţă pentru că cineva a zis ceva. Cum 

aţi putea privi în felul acesta la Golgota? Cum puteţi trăi Golgota şi să 

vă întoarceţi îngâmfaţi şi plini de mândrie? Cum puteţi fi apoi o 

marionetă a unui cult, sau să predicaţi vreo doctrină omenească? De ce 

nu te smereşte aceasta faţă de Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vreodată 

mergi acolo, vei veni de acolo smerit. Cum poţi să doreşti să fii cineva 

important în organizaţia ta, cu o pană la pălărie, când Isus Hristos, Fiul 

lui Dumnezeu s-a smerit până la un trup bătut, o faţă scuipată, şi ei l-au 

dezbrăcat şi l-au răstignit înaintea lumii, dispreţuind ruşinea? Cum 

puteţi merge la Golgota şi să veniţi de acolo în alt fel decât a fost El: 

ocară şi ruşine? Oh, voi spuneţi: „Ei mă vor da afară!” Lasă-i să te dea! 

Tu să ai ziua ta la Golgota. Dumnezeu va avea calea Lui cu tine. Lăsaţi-

mă să o repet: Dumnezeu va avea calea Sa cu tine. Să ne rugăm.  

Doamne, o Dumnezeule, du-ne pe toţi la Golgota acum. 

Doamne, să ne depărtăm de teama de oameni, de teama de ceea ce va 

spune cineva. Toată lumea a râs de el! Dar El a fost ascultător până la 

moarte. El a fost ascultător până la ocară. El a fost ascultător chiar şi 

stăpânirilor omeneşti. Noi vedem că atunci când Satana a lovit acest 

pământ, el a devenit conducător şi o autoritate. El a mărturisit aceasta 

înaintea Domnului nostru: „Aceste împărăţii sunt ale mele. Fac cu ele 

ce vreau eu.” Şi înţelegem că de atunci până în ziua de azi, această 

lume, sub blestem, a fost condusă de acela care a adus blestemul. Dar o, 

Dumnezeule, noi slujim o Împărăţie care nu este blestemată. Tată 

Dumnezeule, cât de minunat este că Tu ai făcut lucruri mari, şi în lumea 

filmului, lăsând să apară acele imagini precum „Cele zece porunci”, şi 

ai lăsat să fie văzute de bărbaţi şi femei la care nici umbra nu li se vedea 

pe poarta bisericii, ca ei să vadă ce este. Calea lui Dumnezeu este o cale 
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respinsă de lume, pentru că este ca şi cum am merge în Rusia 

comunistă…Noi suntem în lumea aceasta, dar nu suntem din lumea 

aceasta. Noi am mers la Golgota. Am fost răstigniţi, cu Împărăţia lui 

Dumnezeu, ca să fim ai Lui. N-are importanţă ce spune lumea, noi 

mergem pe calea celor puţini şi dispreţuiţi ai Domnului. Noi mergem 

spre înviere, şi credem Doamne, că în curând vom fi înviaţi într-o 

Împărăţie care va învinge lumea acesta, aşa cum a văzut Daniel, cum 

lumea s-a spart în bucăţele şi vântul le-a împrăştiat ca pleava la treierat. 

Dar muntele, Stânca, a crescut într-un munte mare care a acoperit 

pământul. Stânca aceea va veni. O Dumnezeule, noi vrem să fim o parte 

din aceasta. Să ne lepădăm de noi înşine, să ne luăm crucea în fiecare zi, 

şi să trăim pentru Hristos, să trăim pentru alţii. Dăruieşte-o, Doamne.  

Dacă este cineva aici în dimineaţa aceasta, care nu-L cunoaşte 

pe El ca Mântuitor şi ar dori să fie amintit în rugăciunea de încheiere, şi 

ar vrea ca aceasta să fie ziua lui la Golgota, vreţi să ridicaţi mâinile şi să 

spuneţi „Roagă-te pentru mine frate Branham. Eu vreau să-L cunosc ca 

Mântuitor al meu.” Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Altcineva? 

Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu, acolo în spate. Mai este 

cineva care spune „Vreau să-L cunosc. Vreau ca aceasta să fie pentru 

mine o zi la Golgota. Eu sunt bolnav şi obosit. La ce-mi foloseşte să 

glumesc cu acel lucru pentru care am fost născut? Eu am fost născut ca 

să fiu un fiu al lui Dumnezeu, şi eu mă ţin de lucrurile acestei lumi. 

Dumnezeule, lasă-mă să fiu răstignit astăzi. Să fiu răstignit eu şi ideile 

mele, ca să pot trăi cu Hristos, şi să trăiesc pentru alţii. N-are importanţă 

ce-mi fac ei, dacă râd de mine, mă prigonesc şi vorbesc rău despre 

mine, lasă-mă să merg smerit mai departe, blând ca un miel, aşa cum a 

făcut El. El a promis că mă va învia în zilele din urmă. Eu aştept ziua 

aceea.” Se vor mai ridica mâini? Dumnezeu să vă binecuvânteze.  

Tatăl nostru ceresc, s-a spus că atunci când Petru a predicat în 

ziua Cincizecimii, „cei ce au crezut, au fost adăugaţi bisericii.” Aceşti 

oameni care şi-au ridicat mâinile cred din toată inima. Eu cred că ei au 

crezut din toată inima. Şi dacă este aşa, atunci aici aşteaptă un bazin cu 

apă. Ei vor să aibă păcatele iertate. Aici este cineva care-i poate boteza 

în Numele acela, singurul Nume dat sub ceruri prin care noi trebuie să 

fim mântuiţi. Căci aşa cum am amintit mai devreme, pocăinţa şi iertarea 

păcatelor trebuie predicate în Numele Lui, întregii lumi, începând de la 
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Ierusalim... Iar la Ierusalim, când s-a predicat pocăinţa şi iertarea 

păcatelor, apostolul le-a vorbit despre Scripturi, şi a spus că mai întâi ei 

trebuie să se pocăiască şi apoi să fie botezaţi în Numele lui Isus Hristos. 

Aceasta trebuia s-o facă predicatorul. Ei să se pocăiască, iar el să-i 

boteze spre iertarea păcatelor lor. „Celor ce le veţi ierta păcatele, le vor 

fi iertate. Celor ce le veţi ţinea, vor fi ţinute.”  

Tată, cum ar putea lumea asta să iasă din nebunia în care este? 

De ce nu cred evanghelia simplă? Ei au înlocuit-o, cu nume false, 

botezuri false, false botezuri ale Duhului Sfânt, ei dau mâna cu 

predicatorii şi folosesc titlurile Tată, Fiu, Duh Sfânt, un crez făcut de 

romani, nu o învăţătură creştină din Biblie. Păcatele nu pot fi iertate 

prin titluri, ci prin Numele lui Isus Hristos. Acum Tată, ştim că aceasta 

este ceva ce stârneşte antipatia. Căile Tale au fost tot timpul astfel. Dar 

lasă ca bărbaţii şi femeile din această dimineaţă, să vină la ziua aceea, 

ziua aceea de la Golgota, când Isus a dispreţuit ruşinea de a fi dezbrăcat, 

scuipat, când toată lumea a râs de El, biserica şi oamenii care ar fi 

trebuit să-L iubească. Şi cu toate astea, El nu Şi-a deschis gura şi a mers 

şi a murit pentru aceia care râdeau de El.  

Dumnezeule, în dimineaţa aceasta du-ne la Golgota, iar dacă ei 

spun că noi suntem nebuni, dacă spun că am înţeles greşit Scripturile, 

orice ar spune ei, Dumnezeule, ei nu pot spune în prezenţa lui 

Dumnezeu că este greşit. Nu îşi pot acoperi păcatele cu Biblia. Biblia le 

descoperă păcatele, necredinţa lor ca să fie populari, ca să procedeze ca 

restul mulţimii. Fie ca ei să vină la Golgota în dimineaţa aceasta, şi 

începând de la Ierusalim, pocăinţa şi iertarea păcatelor trebuie predicată 

în Numele Lui, tuturor neamurilor. Să facă acelaşi pas răstignit, pentru a 

fi bătuţi, scuipaţi şi luaţi în râs, numiţi cu tot felul de nume de renegaţii 

religioşi, precum: „dezbinători ai bisericilor” şi orice altceva.  

Doamne, fie ca noi în dimineaţa aceasta să mergem pe calea 

celor puţini şi dispreţuiţi, ai Domnului. Fie ca noi să umblăm ca şi 

apostolii, să nu ne întoarcem nici la dreapta nici la stânga, şi să-L slujim 

pe Dumnezeu din inimă. Dăruieşte-o, Tată. Acum, vindecă bolnavii 

care vin pentru rugăciune. Fie ca aceia care şi-au ridicat mâinile, să se 

pocăiască chiar acum în inimile lor. Fie ca aceia care au aşteptat atât de 

mult, să meargă repede la apă şi să li se ierte păcatele în Numele Jertfei, 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. 
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