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Să rămânem în picioare pentru rugăciune. O, Dumnezeule, Tatăl 

nostru, Îţi mulţumim încă o dată pentru privilegiul pe care-l avem de a 

ne aduna împreună şi de a ne ruga. Tu ai făgăduit că vei asculta din cer 

şi vei răspunde rugăciunilor noastre şi vei vindeca ţara. Şi, Dumnezeule, 

nu a existat nicio ţară care să aibă nevoie de vindecare mai mult decât 

cea în care trăim noi. Şi noi ne rugăm ca Tu s-o vindeci trimiţând o 

trezire de modă veche, tămăduind-o de bolile ei trupeşti şi duhovniceşti. 

Îngăduie, Doamne! Tu ne-ai dat hrană din belşug, haine bune, dar noi 

tânjim după auzirea cuvântului Domnului! Tu ai spus în Cuvânt că vor 

veni zile de foamete, când oamenii vor umbla de la sud la nord şi de la 

est la vest căutând să audă cuvântul lui Dumnezeu, şi nu-l vor găsi. O, 

Dumnezeule, unge Tu pe slujitorii Tăi cu o ungere proaspătă. Doamne, 

fie ca noi să mergem cu Cuvântul pe teren şi să însămânţăm adevăratul 

Cuvânt. Dacă nu este aruncată sămânţa Cuvântului, nu va fi nicio 

recoltă. Cât este ziuă, dă-ne putere să semănăm sămânţa vieţii în 

milioane de oameni care pier fără ea. Te rugăm în Numele Lui şi pentru 

slava Lui. Amin. Vă puteţi aşeza. 

  Ne vom ruga şi peste aceste batiste şi vom fi binecuvântaţi prin 

aceasta, căci Dumnezeu a onorat întotdeauna o astfel de credinţă. Un 

lucru atât de simplu, rugăciunea făcută asupra unor batiste. 

Este aici un bărbat, fiul unui frate slujitor din Africa de Sud, 

care a fost în adunările pe care le-am avut acolo. Eram în Cape Town şi 

am primit opt saci plini cu scrisori. Nu aveam timpul necesar ca să 
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citesc şi să mă rog pentru fiecare, aşa că ne-am rugat peste acei saci 

plini cu scrisori. Şi ziarele au scris: „Fratele Branham este cam 

superstiţios. El s-a rugat asupra unor scrisori.” Dar este biblic acest 

lucru. Este în Cuvântul Domnului.  

Nu vreau să vă reţin prea mult astăzi. Aseară v-am ţinut cam 

mult şi-mi pare rău dacă aţi întârziat şi aţi pierdut autobuzul. Mâine  

seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi vorbi despre tema “Scrisul de pe 

perete şi semnele timpului.” Iar vineri seară, dacă Domnul vrea, voi 

vorbi despre tema „Va trece sau nu Biserica prin necazul cel mare?” 

Apoi duminică după-amiază vreau să vorbesc despre tema “Când 

vulturul îşi zgâlţâie cuibul şi-şi izgoneşte puii.” Vineri seară trebuie să 

merg acasă s-o aduc pe doamna Branham şi pe copii.  Sunt numai 224 

km până acasă. Ei nu vor putea să participe la niciuna din aceste 

adunări. 

  Apoi am de gând să plec în Africa imediat. Am primit o 

chemare din cinci ţări, de la oameni importanţi din aceste ţări, care   m-

au chemat să slujesc acolo, spunând că această slujbă poate salva ţara 

lor de comunism. O, eu mă bucur să aud acest lucru. Am fost nu demult 

într-una din aceste ţări când un copil mic a murit dimineaţa la ora nouă. 

Şi în acea seară, am ajuns pe platformă pe la ora zece; Domnul a dăruit 

o viziune despre mama acestui copil şi copilul ei a revenit la viaţă, fiind 

vindecat. După ce ziarele au relatat a doua zi evenimentul, în adunarea 

de seară 20.000 de oameni şi-au predat viaţa Domnului Isus.  

Acest tânăr, dl. Thoms, este undeva pe aici…Tommy, nu ştiu 

dacă ai fost în adunările din Durban, când 30.000 au fost salvaţi. N-ai 

fost, dar ai auzit despre aceasta. Cred că tatăl tău a fost acolo. Tommy 

era doar un băieţel pe atunci. Acum el este la o şcoală biblică. Atunci, 

30.000 de băştinaşi L-au primit toţi odată pe Hristos ca Mântuitor 

personal. O, Dumnezeu este bun, nu-i aşa? 

Astă seară vreau să vorbesc despre o temă pe care Domnul a 

pus-o pe inima mea: “Uniţi sub un singur cap”. Pentru aceasta voi citi 

doar o parte din Geneza 11:6:  “Şi Domnul a zis: “Iată, ei sunt un 

singur popor…” Fie ca El să adauge binecuvântările Lui la citirea 

Cuvântului Său.  

Geneza înseamnă “început”. Tot ceea ce avem noi astăzi, şi-a 

avut începutul în Geneza. Viaţa şi moartea au început în Geneza. Şi 
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toate gândurile bune sau rele au început tot  acolo. Totul a început în 

Geneza. Şi dacă studiaţi cu atenţie Scriptura, veţi constata că toate 

sistemele sociale, politice şi religioase de astăzi îşi au începutul în 

Geneza. Urmăriţi-l pe Nimrod şi pe ceilalţi conducători din Biblie, şi 

veţi înţelege.  

Astăzi ei l-au şlefuit bine şi l-au făcut să arate a fi altceva, dar 

este acelaşi duh vechi şi rău. Dacă-i veţi observa natura şi felul lui de a 

acţiona, vă veţi convinge. Când eram doar un copil, în vremea 

prohibiţiei, trăia un bărbat cu numele Charlie Barleycorn, personificarea 

beţivului. Mulţi vă aduceţi aminte de acest personaj hidos, cu pălăria 

pleoştită şi pantofii ponosiţi, adus de umeri, o creatură oribilă. Acesta 

era Charlie Barleycorn. Dar astăzi a devenit un tip de om şlefuit. Nu 

mai este vagabondul din mahala. Este afişat pe orice cutie de bere 

aşezată la gheaţă, dar el este acelaşi Charlie Barleycorn, acelaşi bătrân 

rău.  

Dumnezeu a spus în Biblie: “Duhul Meu nu se va lupta în om.” 

Şi Isus a spus în Matei 24: “Aşa cum a fost în zilele lui Noe, aidoma va 

fi la venirea Fiului Omului.” Aţi observat ? Duhul lui Dumnezeu se 

lupta cu omul, nu omul se lupta să cunoască Duhul lui Dumnezeu. 

Duhul lui Dumnezeu se lupta să-l câştige pe om. O, şi cum se întâmplă 

şi azi în acelaşi fel…Duhul lui Dumnezeu se luptă cu omul. Şi eu mă 

întreb dacă Dumnezeu nu gândeşte azi ca şi atunci.   L-a întristat faptul 

că l-a făcut pe om, când a văzut cum se răzvrăteşte acesta împotriva 

Duhului Său, împotriva programului Său, împotriva felului de viaţă pe 

care El l-a conceput pentru femei şi bărbaţi.  

În textul nostru de astă seară vedem că oamenii s-au unit şi au 

plecat din Est spre Vest, ajungând în Valea Şinear. Civilizaţia a mers 

întotdeauna de la Est spre Vest. Dacă aş avea timp, aş dori să vorbesc 

despre tema “Ce se întâmplă atunci când Estul şi Vestul se întâlnesc”. 

Şi deja s-au întâlnit.  Estul şi Vestul s-au întâlnit. Omul a călătorit 

mereu spre soare-apune, pentru că omul este o fiinţă pieritoare. 

Călătoreşte prin viaţă ca şi soarele, care răsare şi apune. În călătoria sa 

omul capătă tot mai multă cunoştinţă şi acum a ajuns la un punct de 

cotitură.  

Revenind la textul nostru, vedem că oamenii au ajuns în acel loc 

îndepărtat şi s-au unit ca să fie un singur popor. Acest lucru este bun, 
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dar ei s-au unit sub o conducere greşită. Iar Dumnezeu vrea ca oamenii 

să se unească sub conducerea Sa. El vrea ca noi să fim una şi una cu El. 

Dar oamenii au ales un alt om ca să le fie conducător, unindu-se sub 

înţelepciunea acestui om. 

Este izbitor să vezi cum este omul. Motivul pentru care oamenii 

vor să fie una este că Dumnezeu i-a făcut pentru acest scop. Dumnezeu 

i-a făcut pe oameni ca ei să fie una, să muncească împreună, să se ajute 

unii pe alţii. Aşa este făcut omul, aşa l-a făcut Dumnezeu. Dar 

întotdeauna omul a avut propriile lui idei despre aceasta. El vrea să facă 

ceva ce n-a fost niciodată în planul lui Dumnezeu pentru el. Omul vrea 

să aibă propria lui cale, propriile lui planuri. Datorită naturii lui căzute, 

omul nu va accepta planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru el.   

Dumnezeu i-a spus în Grădina Eden că din clipa când va atinge 

acel pom, necazurile vor începe să curgă. Dar omul a luat din acel pom 

şi astfel a devenit un om de ştiinţă. Şi prima înghiţitură pe care a luat-o, 

l-a şi separat de Creatorul lui. Până în ziua de azi, omul se hrăneşte din 

acel pom. Dar nu este nicio cale prin care omul să fie mântuit prin acest 

pom. De ce am pus noi atâta accent pe cercetarea ştiinţifică, ca să ne 

salvăm pe noi înşine făcând o bombă mai bună decât a ruşilor, un avion 

care să zboare mai repede decât al lor…Încercăm să ne salvăm. 

Cunoştinţa nu vă va mântui niciodată, ea doar vă va îndepărta 

tot mai mult de Dumnezeu. Există doar o singură cale pentru a fi 

mântuit, şi aceasta este întoarcerea spre Pomul Vieţii. Cunoştinţa nici 

nu era în planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem la Pomul 

Vieţii. Erau doi pomi acolo în grădina Eden: unul era pomul  

cunoştinţei, celălalt era Pomul Vieţii. Atât timp cât omul lua din Pomul 

Vieţii, trăia. Când a muşcat din celălalt pom, a murit.  

Vedeţi voi, este în natura omului să încerce să facă ceva ca să se 

mântuiască pe sine. Dar nu este nimic ce aţi putea face ca să vă mântuiţi 

pe voi înşivă. Un bărbat îmi tot spunea: "O, eu L-am căutat pe 

Dumnezeu, eu L-am căutat pe Dumnezeu...” L-am ascultat puţin şi apoi 

i-am spus:  "Domnule, n-aş vrea să vă contrazic, dar trebuie să vă spun 

că nu dvs. L-aţi căutat pe Dumnezeu." Şi niciun om n-a făcut-o 

vreodată. Nu omul L-a căutat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a căutat pe 

om. Dumnezeu l-a căutat pe om în Grădina Eden, chemându-l: "Unde 

eşti, Adame?” Nu omul l-a căutat, strigând : "Unde eşti, Dumnezeule!” 
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Dumnezeu l-a chemat pe Adam. Dumnezeu a spus în Cuvântul Său: 

”Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl."  Poate încercaţi 

să aflaţi ce vă atrage, dar mai întâi trebuie să vă atragă Dumnezeu. 

Scriptura spune aşa, şi cât de adevărat este ! 

Aflăm, deci, că oamenii s-au unit, având în frunte un mare 

conducător. Şi când îi aduci pe oameni sub conducerea unui om, atunci 

ei au propriile lor idei şi încearcă să facă ceva prin propriile lor puteri. 

Şi Nimrod a construit un turn pentru ei. Este cu adevărat ciudat să vezi 

cum tot ceea ce face diavolul este copiat după ceea ce a făcut 

Dumnezeu. Satan nu poate crea, el nu este creator, el este unul care doar 

perverteşte ceva creat de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care 

niciun cunoscător al Bibliei şi al lui Dumnezeu nu poate spune că 

diavolul poate vindeca. Vindecarea este un act de creaţie. Şi dacă 

diavolul poate crea, el şi-ar fi putut crea lumea şi oamenii săi. Dar el nu 

poate crea, el perverteşte ceea ce a creat Dumnezeu. 

Ce este nedreptatea? Este dreptatea pervertită. Acţionaţi contrar 

la tot ce vedeţi că este greşit şi veţi fi în ordine, căci nedreptatea este 

dreptatea pervertită. Atunci aveţi poziţia corectă. Ţineţi bine minte: 

orice face omul şi este în afara planului lui Dumnezeu, este o pervertire. 

N-are nicio importanţă cât de bine arată, este tot o pervertire a ideii 

originale a lui Dumnezeu pe care El a dat-o omului - şi totuşi omul vrea 

să facă ceva după capul lui. Omul vrea să aibă ceva de făcut şi de 

adăugat la lucrarea lui Dumnezeu.   

Israel a făcut cea mai mare greşeală în Exod cap. 19. După ce 

harul le-a asigurat o jertfă, un salvator, pe Moise, o eliberare, ei totuşi 

au vrut ceva pe care să-l facă ei înşişi: "Dă-ne legea!" Şi ei nu au ţinut-o 

niciodată şi nici n-au putut s-o ţină vreodată. Asta ne arată doar că 

Dumnezeu este acela care face toate lucrurile bune. 

Uniţi sub un singur cap, dar nu capul care trebuie. Aţi observat 

că diavolul vrea întotdeauna să folosească intelectul unui om căruia i-a 

dat ceva cunoştinţă. Mulţi oameni aleg un predicator doar pentru că are 

nişte diplome universitare. Eu aş prefera pe unul care de-abia cunoaşte 

alfabetul, dar Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Oamenii se uită la ceea ce 

izbeşte ochii, la educaţie. Dar aceasta este aceeaşi minciună pe care 

diavolul i-a spus-o Evei. El i-a spus: “Este plăcut la vedere.” Mintea 

este cea care operează prin vedere. Şi tot ce este plăcut la vedere nu este 
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decât moarte frumos îmbrăcată. Este un gunoi cu puţină frişcă deasupra. 

Asta este. 

Poţi vedea acele panouri mari, cu femei frumoase care spun: 

“Noi fumăm ţigări Chesterfield.” Şi tinerele vor să fie la modă şi fac 

acelaşi lucru. De ce? Pentru că în spatele acestei minciuni este diavolul, 

care face păcatul să pară foarte plăcut. Este doar moarte frumos 

aranjată. Ei pun panouri cu fete tinere şi frumoase îmbrăcate indecent. 

Şi tânăra care le vede, spune: “O, ce drăguţă este!” Este ceva ce izbeşte 

privirea, dar nu este decât moarte frumos ambalată. Nu-i altceva decât 

moarte prezentată sub forma frumuseţii. Ţineţi minte, frumuseţea este 

înşelătoare. 

Satan a avut ideea să-şi facă o împărăţie mai bună şi mai 

frumoasă decât a arhanghelului Mihail. Frumuseţea fost de la început 

cauza căderii. Şi diavolul a folosit frumuseţea de-atunci şi până în 

prezent. Nu-i greu să-ţi dai seama că împărăţia diavolului este atât de 

frumoasă. Şi mulţi oameni sunt înnebuniţi după ea. 

Ţineţi minte, diavolul este o fiinţă religioasă. Multor oameni le 

place să meargă la o biserică cu un turn mare şi cu scaune bine tapiţate. 

Nu-i de mirare că predicatorul nu poate predica decât 15 minute, căci te 

ia somnul într-un asemenea loc. Ei au o orgă de milioane de dolari şi un 

pastor cu îmbrăcăminte deosebită şi care are însemnele unei anumite 

societăţi sau formaţiuni politice. Noi nu avem nevoie de aşa ceva, ci de 

adevăraţi copii ai lui Dumnezeu care cred Cuvântul lui Dumnezeu 

predicat în puterea şi cu manifestarea Duhului Sfânt. 

Dar organizaţiile sunt doar ştiinţă omenească. Omul organizează 

şi de multe ori îi auzi pe oameni spunând: “Eu sunt prezbiterian, eu sunt 

metodist.” Eu nu vreau să vă jignesc, fraţilor. Eu doar încerc să vă arăt 

un adevăr.  Dar dacă voi trebuie să spuneţi că sunteţi penticostali, asta 

ar stinge duhul vostru. Şi acest fel de duh trebuie stins. Voi ziceţi că 

ucide duhul. Ei bine, orice duh care poate fi omorât în acest fel, să fie 

omorât. Rusaliile nu sunt o organizaţie. Rusaliile sunt o trăire pe care o 

au toţi copiii lui Dumnezeu care sunt născuţi din nou. O, eu ştiu că 

oamenii au încercat s-o organizeze, şi chiar au făcut-o. Ei au organizat 

un grup de oameni, dar nu pot organiza Rusaliile. Rusaliile merg la 

metodişti, baptişti, prezbiterieni şi la oricine vrea să le primească. Dar 

oamenii au făcut din Rusalii o organizaţie. 
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Dar diavolul lucrează în mintea omului, făcându-l să vrea să 

facă ceva, să vadă ceva şi să poată spune: “Denominaţiunea noastră este 

mai mare decât a celorlalţi.” Nu vedeţi că diavolul cel vechi nu a murit? 

El trăieşte în continuare. “Noi suntem mai numeroşi decât ceilalţi.”   

O fată tânără, care a fost alcoolică, a depus de curând o mărturie. 

Ea făcea parte dintr-una din cele mai mari biserici protestante din ţară. 

Oamenii au plâns când ea le-a spus că fusese scoasă din groapa 

pierzării. Doctorii de la Societatea "Alcoolicii anonimi” spuseseră că 

este un caz fără speranţă. Şi ea a venit într-o seară pe platformă şi Duhul 

Sfânt i-a spus: “Rosella Groffith, tu eşti o alcoolică şi aşa şi-aşa s-au 

petrecut lucrurile. Dar AŞA VORBEŞTE DOMNUL…" Şi ea a fost 

eliberată. Ea a depus mărturie despre această eliberare. Oamenii au 

plâns, dar după un timp cineva a spus: “O, ea era o fată drăguţă, dar 

păcat că este penticostală." Nu vedeţi că este acelaşi diavol bătrân? O, 

voi nu puteţi lustrui aşa ceva. Este tot păcat şi necredinţă. Mie nu-mi 

pasă dacă este un martor al lui Iehova sau din altă parte, atât timp cât 

Dumnezeu este acolo,  voi fi şi eu. Când Dumnezeu se mişcă în Duhul, 

copiii Lui se vor mişca cu El.  

Scuzaţi-mă, eu nu sunt într-o stare de surescitare, ci eu mă simt 

cu adevărat foarte bine. Este ceva care nu este doar peste mine, ci în 

mine care pune în mişcare fiecare fibră a fiinţei mele.  

Oamenii lucrează după mintea lor şi privesc cu ochii lor. Aceste 

lucruri le foloseşte diavolul. El i-a spus femeii: “O, priveşte ce frumos 

este pomul.“ Ea a răspuns: “Este plăcut de privit.” Dacă acelaşi diavol 

vă poate face să vă opriţi doar un minut şi să începeţi să vă gândiţi, el vă 

va face să folosiţi propria voastră minte. Dar Dumnezeu nu foloseşte 

mintea omului, Dumnezeu foloseşte inima lui. Dumnezeu lucrează la 

inima omului, în timp ce diavolul lucrează la mintea lui. Dumnezeu 

alege inima. Biblia spune: “Aşa cum gândeşte omul în inima lui, aşa 

este el.“ ( 

Nu de mult oamenii de ştiinţă au spus: “Dumnezeu a greşit aici, 

pentru că nu sunt facultăţi mintale în inima omului cu care el să 

gândească. Desigur El a vrut să spună “mintea omului”” Dacă 

Dumnezeu voia să spună “mintea”, atunci cu siguranţă ar fi spus 

“mintea”. Dar El a spus “inima”, aşa că eu cred că El a vrut să spună 

“inima”. Apoi am aflat din ziare, pe când eram în Canada acum cinci 
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ani, că oamenii de ştiinţă au găsit în inima omului – nu a unui animal – 

un mic compartiment fără celule de sânge în el. Era locuinţa sufletului. 

Aşa că la urma urmei, omul gândeşte şi cu inima lui. Dumnezeu a avut 

dreptate. 

Noi vom vedea că Dumnezeu are dreptate de fiecare dată. Omul 

gândeşte cu mintea, dar crede cu inima. Diavolul introduce gândurile lui 

în mintea omului punându-i ceva sub ochi. Dar inima omului îl va putea 

face să creadă ceva ce nu vede, datorită credinţei pe care o are în inima 

lui. El crede în inima lui lucruri pe care nu le poate vedea. Şi apoi 

diavolul o întoarce, se ocupă de mintea omului şi-i dovedeşte în mod 

ştiinţific altceva decât a spus Dumnezeu. Atunci inima omului se 

schimbă şi neagă ceea ce a crezut mai înainte. 

O, dacă ne-am putea întoarce de la cunoştinţa şi credinţa noastră 

intelectuală, la credinţa din inimă prin care Dumnezeu să poată lucra în 

Biserică. De la minte, la inimă. Omul crede cu inima. El gândeşte cu 

mintea lui, dar crede cu inima. Mintea întoarce lucrurile pe toate feţele. 

Inima nu se gândeşte deloc. Ea crede doar ce spune Dumnezeu. Dar 

astăzi, noi ne bazăm pe ştiinţă. Totul trebuie să ne fie dovedit ştiinţific. 

Pe vremuri, când cineva spunea că Domnul a făcut o minune, 

oamenii o credeau şi se gândeau: “E-n ordine. Mulţumim Domnului 

pentru asta.” Dar astăzi, noi vrem ca totul să fie dovedit în mod 

ştiinţific. Şi dacă poate fi dovedit în mod ştiinţific, atunci nu mai este 

credinţă deloc. Dacă este prin ştiinţă, nu mai este prin credinţă. Ce s-ar 

fi întâmplat dacă Moise ar fi spus: “Staţi aşa. Cu ce chimicale a fost 

stropit pomul acesta? Frunzele ard, dar nu se consumă. Când se va 

termina focul, o să iau câteva frunze şi le voi duce la laborator şi le voi 

analiza din punct de vedere ştiinţific.“ Dacă ar fi avut o asemenea 

gândire, Dumnezeu nu i-ar fi spus niciodată: “Moise, scoate-ţi 

încălţămintea.” Ce a făcut Moise? El s-a smerit. Lui nu i-a păsat de pom 

sau de foc, el Îl căuta pe Dumnezeu. Şi orice copil al lui Dumnezeu va 

crede în acelaşi fel. El a auzit vocea care-i spusese:  “Moise, scoate-ţi 

încălţămintea, căci te afli pe pământ sfânt.“ 

Dacă tu vii la adunare ca să găseşti greşeli de genul, “Oamenii 

fac prea multă gălăgie, predicatorul vorbeşte prea mult, eu vă pot 

demonstra în mod ştiinţific că oamenii de acolo sunt obosiţi, ei n-ar 

trebui să stea acolo toată noaptea“, atunci dă-i înainte. Dar cei ce vin şi-
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şi scot încălţămintea, lasă de-o parte cunoştinţa intelectuală şi-şi deschid 

inima pentru Dumnezeu, ei cu siguranţă vor auzi vocea care spune “Eu 

sunt Învierea şi Viaţa!” “Mă voi duce acolo să văd câţi din membrii 

bisericii mele participă la această trezire. Apoi mă voi întoarce şi voi 

spune păstorului nostru că acolo sunt bunii noştri fraţi prezbiterieni, 

metodişti şi baptişti. Ce ruşine!” Iarăşi îţi foloseşti mintea…Dumnezeu 

se ocupă de inimă. 

Acum, despre acel mic compartiment din inima 

voastră…Dumnezeu v-a făcut în felul acesta cu un scop. Acel loc mic 

din inima voastră aparţine lui Dumnezeu. Tot restul trupului vostru vă 

aparţine, dar inima Îi aparţine lui Dumnezeu. Dumnezeu Şi-a zidit o 

cămăruţă în turnul de control ca să vă poată călăuzi. Binecuvântat să fie 

Numele lui cel Sfânt! O, dacă noi L-am lăsa pe El să ne fie pilot şi pe 

Duhul Sfânt ca şi co-pilot, noi am fi călăuziţi în siguranţă pe marea 

vieţii. Acolo este camera Lui de control.  

Dar ce a făcut omul? El a ascultat de aproapele său şi i-a permis 

diavolului să intre acolo. Şi diavolul a intrat şi a început să-l conducă pe 

om spre lucrurile pe care le vede. Dumnezeu călăuzeşte spre lucrurile 

pe care El le-a spus. Nu-i de mirare că oamenii nu pot crede în 

vindecarea divină, căci diavolul aşezat în minte le spune “Să nu crezi 

aşa ceva.” “Da, domnule diavol, aşa este.” Dar Dumnezeu se aşează în 

inimă şi dovedeşte Cuvântul Lui tuturor celor ce-L cred. Poate nu se va 

întâmpla, poate ei nu-l vor putea împlini, dar ei oricum îl cred, pentru că 

Dumnezeu a spus aşa. 

Avraam avea 75 de ani şi Sara avea 65 de ani când li s-a spus că 

vor avea un copil. Ce lucru ciudat ca doi bătrâni să se ducă să cumpere 

lucruri de copil şi să zică “Noi vom avea un copil.“ Ce ar fi zis medicul 

când ar fi aflat că cei doi nu mai avuseseră niciun copil şi erau la o 

vârstă aşa de înaintată? “O, eu pot să vă arăt în mod ştiinţific că ea este 

de 20 de ani la menopauză. Voi sunteţi neştiutori.“ Dar Avraam a 

chemat lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi, pentru că Dumnezeu a 

spus-o. Şi pe măsură ce timpul trecea, el devenea tot mai tare. După 

mulţi ani, el o întreba pe Sara dacă este vreun semn şi chiar dacă ea 

spunea “Nu!”, el zicea “Slăvit să fie Domnul, noi îl vom primi!” De ce? 

Pentru că Dumnezeu o spusese. Şi această făgăduinţă nu era în mintea 

lui, ci în inima lui.  
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Dumnezeu nu vorbeşte în capul nostru, ci în inima noastră. 

Acolo locuieşte El. Dacă Dumnezeu este pe tron, atunci El vă 

îndeamnă; El vă face să vă duceţi unde vrea El să mergeţi şi să vedeţi 

lucrurile pe care vrea El să le vedeţi. Şi voi vă întoarceţi privirea de la 

tot ce vorbeşte şi vă oferă diavolul. Voi rămâneţi neclintiţi de partea lui 

Dumnezeu.  Dacă noi am murit împreună cu Hristos, Biblia spune că 

noi suntem sămânţa lui Avraam şi noi suntem moştenitori ai 

făgăduinţei. Noi nu-L putem crede pe Dumnezeu 25 de minute, dar 

Avraam L-a crezut timp de 25 de ani; şi apoi a trebuit să-l aducă jertfă 

pe Isaac pentru ca legământul să fie confirmat încă o dată. Noi suntem 

copii ai lui Avraam şi ar trebui să avem credinţa pe care a avut-o 

Avraam în Dumnezeu şi să numim lucrurile făgăduite în Cuvântul lui 

Dumnezeu ca şi cum s-ar fi întâmplat deja.  

Eu ştiu că este ceva aspru, prieteni, dar acesta este adevărul. Am 

văzut că Dumnezeu se ocupă de inimă şi o ia sub controlul Său. Păcatul 

a pătruns şi v-a întristat inima, iar diavolul v-a blocat complet; dar 

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului 

ca să ne cureţe inimile şi ca El să locuiască acolo. El a croit o cale 

potrivită, a venit jos şi ne-a curăţit inimile ca să poată intra acolo. El nu 

putea veni într-o inimă plină de păcat şi necredinţă. Atât timp cât voi 

spuneţi "Eu sunt prezbiterian, eu sunt penticostal, slavă lui Dumnezeu! 

Glorie! Aleluia!", Dumnezeu nu poate intra acolo. Tu eşti doar un 

prezbiterian sau un penticostal. Dar când toate aceste idei pot pleca de 

acolo, atunci Dumnezeu poate să pătrundă şi să pună stăpânire pe inimă 

şi să ne mişte în direcţia cea bună. Dumnezeu trebuie să pătrundă şi să 

devină stăpân în inimă. 

Noi suntem uniţi sub conducerea unor denominaţiuni. 

Dumnezeu vrea să ne unească sub conducerea Sa. Noi ne unim sub 

propriile noastre conduceri şi Dumnezeu vrea să unească inimile noastre 

sub conducerea Sa. Dar oamenii au făcut ceva cu totul diferit de voia lui 

Dumnezeu. Iar tu nu poţi fi neutru. Aş vrea ca voi să înţelegeţi bine 

acest lucru. Tu nu poţi să rămâi neutru. Tu trebuie să te aşezi de o parte 

sau de alta.   

Cu ceva timp în urmă, Billy Graham, despre care eu cred că este 

un slujitor al lui Dumnezeu, a spus în Louisville, Kentucky, că Biblia 

este unitatea de măsură. El spunea: “Pavel mergea undeva şi se pocăia 



11 
 

 

unul singur, iar când Pavel revenea anul următor, erau acolo treizeci 

care ieşiseră din acel unu. Eu merg într-un loc şi se pocăiesc 30.000, iar 

când revin în anul următor, nu mai găsesc nici treizeci.” Dacă ei sunt 

pocăiţi de Billy Graham sau de William Branham, ei nu pot merge prea 

departe. Dar dacă Dumnezeu este cel ce le dă pocăinţa, ei vor rămâne 

pentru totdeauna. 

Billy, Oral Roberts, eu însumi şi alţi slujitori merg pe teren şi 

predică. Şi oamenii se pocăiesc de păcatele lor. Ei vin la altar şi spun: 

“Iartă-mă, Dumnezeule!” Dumnezeu îi iartă şi duhul necurat iese din ei. 

Apoi, în loc să meargă mai departe, ei sunt îndreptaţi spre o morgă rece 

ca gheaţa. Mi-e groază s-o spun, dar aceasta este adevărul.  Întotdeauna 

mi-a părut rău de aceste cadavre. Ei îi aduc într-o astfel de stare în 

aceste morgi şi apoi se asigură că rămân aşa. Îi şi îmbălsămează ca să 

fie siguri că nu se mai întorc la viaţă. 

Asta este starea în aceste biserici vechi, reci şi formale pe care le 

avem. Se injectează în oameni nişte învăţături omeneşti ca să fie siguri 

că rămân morţi. Aşa se întâmplă cu fiecare denominaţiune. Oamenii 

sunt aduşi înăuntru şi îndoctrinaţi cu tradiţii şi învăţături omeneşti. O, 

da, voi vorbiţi despre doxologie şi repetaţi un crez apostolic. Unde se 

găseşte vreun crez apostolic în Biblie? Dacă apostolii au avut vreunul, îl 

găseşti în Fapte 2 :38: ”Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în 

Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi 

darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru 

copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare 

număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” Acesta era crezul lor, 

nu unul făcut de oameni. 

Nu este ciudat că diavolul imită modelul dumnezeiesc? La 

mormântul lui Mohamed aşteaptă de două mii de ani un cal alb. Ei 

schimbă garda la fiecare patru ore. Ei aşteaptă ca Mohamed să învie, să 

se urce pe calul cel alb şi să pornească să cucerească lumea. Ştiţi voi că 

Isus va veni pe un cal alb? Puteţi vedea cât de aproape este imitaţia de 

adevăr? Cât de aproape sunt crezurile şi denominaţiunile de biserica 

adevărată? Biblia spune că în zilele de pe urmă cele două duhuri vor fi 

aşa de asemănătoare că ar înşela şi pe cei aleşi dacă ar fi cu putinţă. Nu 

este vorba de sistemul comunist, ci de sistemul bisericesc. Iată 

înşelătorul!  
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Observaţi Rusia şi comunismul. Rusia vrea să unească întreaga 

lume sub comunism, pentru că aceasta-i dorinţa din inima lor, aceasta-i 

ideea lor omenească. Şi Naţiunile Unite vor să-i unească pe toţi într-o 

singură putere militară, sub conducerea sa. Omul nu va supravieţui prin 

putere militară. Omul supravieţuieşte prin puterea învierii Domnului 

Isus Hristos, nu prin sateliţi şi alte arme sofisticate. Noi supravieţuim şi 

trăim prin puterea lui Isus Hristos.  Observaţi, ce au făcut ei atunci. 

Priviţi la Nimrod. El a vrut să unească poporul sub un singur cap şi a 

construit un turn. Spre ce vrea să arate? Scara lui Iacov de la pământ la 

cer.   

Şi catolicii vor să unească întreaga lume sub catolicism. Iar 

protestanţii vor să-i unească pe toţi într-o federaţie a bisericilor, la fel de 

greşită şi întunecoasă ca şi ideea catolicilor. Este acelaşi vechi diavol 

mincinos. Acesta-i adevărul, ei fac o greşeală fatală. Ce vor ei cu toţii? 

Să facă o confederaţie a bisericilor. Fiecare spune: “Noi toţi suntem 

uniţi sub un singur cap, atât timp cât eu sunt conducătorul.” Catolicii 

vor ca toţi să fie strânşi sub un singur cap şi papa să fie conducătorul. 

Rusia vrea să-i aducă pe toţi sub un singur cap şi comunismul să fie cel 

ce conduce. Naţiunile Unite vor să-i adune pe toţi sub un singur cap aşa 

ca noi, Statele Unite să fim un fel de şefi pentru că suntem cea mai mare 

naţiune. Este acelaşi diavol şi toate naţiunile lumii sunt controlate de 

diavol – aşa spune Biblia. Noi nu avem o cetate stătătoare pe pământ, ci 

suntem în căutarea celei viitoare. 

Am fost acolo unde au domnit faraoni şi împăraţi. Au trebuit să 

sape la zece metri sub pământ ca să găsească locul unde era tronul. 

Orice tron pământesc va cădea, orice naţiune va cădea, orice clădire se 

va prăbuşi, fiecare crez va dispărea, dar Hristos rămâne în vecii vecilor. 

De ce să ne unim sub aşa ceva? Este o cauză pierdută din start. Şi totuşi 

toţi vor să fie uniţi sub aşa ceva.  

Acum, pur şi simplu tu nu poţi rămâne neutru. Când duhul 

necurat iese din om, el ajunge în locuri pustii. Omul s-a pocăit şi este 

mântuit. Apoi el este dus într-o biserică. Ca să fie sigur că nu pleacă în 

altă biserică, ei îl îndoctrinează: “Dacă vrei rămâne în această biserică, 

atunci trebuie să urmezi crezul nostru. Trebuie să-ţi scoţi din cap tot ce 

ai ştiut până acum.” Nu-mi spuneţi, eu ştiu cum se face. “Tu trebuie să 

urmezi învăţătura denominaţiunii noastre. Tu trebuie să fii botezat aşa 
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sau aşa. Unii botează prin scufundare în faţă de trei ori, alţii prin 

scufundare pe spate de trei ori. Care o fi diferenţa? Dar voi vă excludeţi 

unii pe alţii şi vă certaţi pe această temă, ceea ce arată că este o 

învăţătură omenească. Trebuie să cadă, căci orice răsad pe care nu l-a 

sădit Tatăl meu ceresc va fi dezrădăcinat. “Pe această piatră …” Care 

piatră? Descoperirea duhovnicească a lui Isus Hristos. “Pe această 

piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor n-o vor birui.” 

Catolicii spun că această piatră este Petru, iar protestanţii spun 

că este Hristos, “pe această piatră...Nu carnea şi sângele ţi-au 

descoperit...” o descoperire duhovnicească a cine este Domnul Isus. 

Aceasta este piatra pe care este zidită Biserica. Nu pentru că ţi-a spus-o 

cineva, nu că ai învăţat-o de la cineva, ci pentru că Duhul Sfânt ţi-a 

descoperit-o. “Porţile locuinţei morţii nu o vor birui…” asta înseamnă 

că vor fi împotriva ei, dar nu o vor putea birui.  

Ce face apoi duhul necurat după ce a ieşit? Merge prin locuri 

uscate şi apoi se întoarce la acel om şi dacă găseşte casa goală începe 

să-i spună din învăţăturile şi tradiţiile bisericii. Şi se întâmplă cu el ceea 

ce a spus Isus: „Voi cutreieraţi marea să vă faceţi un tovarăş.” Şi ştiţi 

ce ajunge? Un fiu al gheenei de două ori mai rău decât era la început. 

Poţi discuta mai uşor cu o prostituată de pe drum sau cu un beţiv decât 

cu aceşti aşa-zişi creştini înţepeniţi. Ascultă puţin şi apoi explodează de 

parcă ar fi înghiţit dinamită şi nu ştiu nimic despre Dumnezeu. Ei văd 

slava lui Dumnezeu când cineva este vindecat, dar spun: „Aste este 

psihologie.” Cum aţi putea voi crede, când în voi nu este nimic care să 

creadă? Dacă Dumnezeu este pe tronul inimii tale, El va fi de acord cu 

fiecare cuvânt. Cunoştinţa, ştiinţa, necredinţa se vor îndoi. Dar 

Dumnezeu din tine spune „Amin.” Duhul Sfânt din tine va zice „Amin” 

la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că El l-a scris. El este 

Autorul. Cei cu diplome nu vor fi de acord pentru că nu ştiu altceva. Ca 

acel bătrân negru care a fost întrebat de şeful lui de ce este aşa fericit. Şi 

negrul i-a spus că a primit „religia inimii”. „Nu există aşa ceva”, a 

răspuns şeful. Dar bătrânul i-a spus: „Aici greşiţi, şefule. Ar fi trebuit să 

spuneţi „Sin câte ştiu eu, nu există „religia inimii””. Vedeţi, el nu ştia 

altceva. 

La fel se întâmplă cu trăirea naşterii din nou. Oamenii spun că 

nu există aşa ceva ca botezul cu Duhul Sfânt. Asta arată că ei nu-l au. Ei 
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se încred în crezurile lor. Noi ne încredem în ce spune Dumnezeu. 

Acum, tu nu poţi fi neutru – tu trebuie să fii umplut cu ceva ca 

să supravieţuieşti, tu eşti umplut cu una sau cu cealaltă. Biblia spune că 

toţi cei ce nu au pecetea Duhului Sfânt, vor purta semnul fiarei. Tu 

trebuie să porţi una din ele. Ţineţi minte, semnul fiarei este un semn 

religios. Şi tu ai putea fi umplut cu un fel de religie. Poţi avea multe 

religii, asta nu te va mântui. Poţi fi şi un fanatic religios dacă vrei: nu 

lua, nu gusta, nu atinge. Asta nu are nimic a face cu Duhul Sfânt. 

Ai putea fi umplut cu răutate şi prejudecăţi care să nu-ţi permită 

să asculţi măcar predica. Ai putea fi umplut cu ură şi dispreţ pentru toţi 

cei ce nu sunt de acord cu tine. Ai putea fi umplut cu murdăriile acestei 

lumi, cu glumele şi televizorul ei, încât să nu mergi miercuri la biserică. 

Ai putea fi umplut cu muzica acestui timp. Tu trebuie să fii umplut cu 

ceva. Şi viaţa pe care o duci va mărturisi despre lucrurile cu care eşti 

umplut. “După roadele lor îi veţi cunoaşte.”  Tu eşti umplut cu ceva, 

poate cu lenevie şi eşti prea leneş ca să faci ceva în direcţia asta. 

Dar tu nu trebuie să fii aşa. Hristos a murit ca tu să fii curăţit de 

toate aceste lucruri. Ai putea fi umplut cu tot felul de lucruri din 

denominaţiuni. Dar Dumnezeu nu vrea să fii umplut cu ele. Dumnezeu 

a creat un loc în tine ca El să se aşeze acolo. Dumnezeu vrea ca tu să fii 

umplut cu El însuşi. Ce se întâmplă atunci când eşti umplut cu 

Dumnezeu? Eşti umplut cu Duhul Sfânt, eşti umplut cu putere, cu 

dragoste, cu bucurie, cu pace, cu răbdare, cu bunătate, cu smerenie, cu 

blândeţe, cu închinare. David spunea: “Paharul meu este plin de dă 

peste el.” Dacă paharul lui David dădea peste el atunci când Duhul 

Sfânt nu se revărsase, cum ar trebui să fie acum? 

Tu eşti umplut cu ceva. Dacă eşti umplut cu idei omeneşti, cu 

lucruri bisericeşti, cu crezuri, atunci tu-ţi zideşti un Babilon care se va 

prăbuşi. Dacă eşti umplut cu ceea ce este modern în lume, dacă te umpli 

cu pofte, cu mândrie, cu lucruri din denominaţiuni, atunci eşti pierdut. 

Este o singură cale de a supravieţui şi anume să fii umplut cu lucrurile 

originale pe care Dumnezeu le-a destinat pentru acel compartiment al 

inimii tale, şi anume cu Duhul Sfânt.   

  

Ucenicii au întrebat odată: “În vremea aceasta vei reaşeza 

Împărăţia?” Isus a spus: “Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile pe 
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care Tatăl le-a hotărât. Dar voi veţi fi umpluţi cu Duhul Sfânt şi apoi 

Îmi veţi fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria şi până la capătul 

lumii.” 

Dragii mei prieteni, vă spun astă seară că Dumnezeu vrea să fim 

una, dar nu sub un cap omenesc, ci uniţi sub Dumnezeul cel sfânt. Uniţi 

ca un singur om, o biserică, un popor, o viziune, un ţel, o motivaţie, un 

obiectiv şi acesta este Isus Hristos. Noi suntem uniţi atunci când avem o 

singură dorinţă, să-I slujim Lui, o dragoste, dragostea lui Dumnezeu, o 

frăţietate, o părtăşie a Duhului Sfânt. La aceasta lucrează Dumnezeu 

astăzi, indiferent de ceea ce face diavolul. El zideşte un turn din oameni 

care au fost uniţi, metodişti, baptişti, penticostali, oameni născuţi din 

nou care au primit botezul cu Duhul Sfânt care a umplut acel loc din 

inima lor şi ei privesc numai la Dumnezeu pentru eliberare. 

Noi suntem una, nu mai sunt discuţii şi certuri între noi. Noi ne 

îmbrăcăm şi acţionăm ca bărbaţi şi femei care sunt copii ai lui 

Dumnezeu. Caracterul nostru, comportarea noastră, credinţa noastră o 

vor dovedi. Noi vom spune “Amin!” la tot ceea ce spune Dumnezeu. 

Dacă Biblia spune să facem ceva anume, noi o vom face, nu vom 

argumenta. Sub această putere vrea Dumnezeu să fim uniţi. O, cum ar 

trebui să ne purtăm în acest timp!  

Aici, în sud, pe timpuri erau plantaţii pe care lucrau sclavi aduşi 

din Africa. Într-o zi, un comerciant de sclavi a venit pe plantaţie şi a 

vrut să cumpere nişte sclavi puternici. A văzut un tânăr puternic care se 

purta altfel decât ceilalţi şi a vrut să-l cumpere. I s-a spus că nu este de 

vânzare şi a vrut să ştie de ce. Răspunsul a fost: la el în ţară, el a fost 

fiul regelui şi în orice loc este, el se comporta ca un fiu de rege. În 

inima lui, el ştie că este fiul regelui. 

Ce ar trebui noi să facem? Cum ar trebui noi să acţionăm? Cum 

ar trebui să ne comportăm? Ca fii şi fiice ale Împăratului, noi ar trebui 

să ne îmbrăcăm, să acţionăm să trăim, să vorbim şi să depunem 

mărturie ca nişte fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Deşi suntem nişte străini 

şi călători în această lume trecătoare, noi suntem fii şi fiice ale Regelui, 

Iehova Dumnezeu. Noi trebuie să fim una cu Cuvântul Lui. Noi trebuie 

să spunem “Amin” Duhului Său. Noi trebuie să ne unim ca fraţi şi 

surori şi să ne purtăm ca fiii şi fiicele Împăratului. 

O, pentru un baptist este cam aspru spus. Dar eu mă simt foarte 
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bine acum. Îmi vine să strig de bucurie. Dacă nu credeţi că oamenii pot 

striga de bucurie, veniţi odată la mine în biserică. Eu mă simt bine 

pentru că ştiu că Duhul Dumnezeului celui viu este aici. Tocmai am 

văzut ceva ce mi-a aprins sufletul, binecuvântat să fie Numele Lui! 

Dumnezeu va avea o Biserică unită de El. Nu mai este mult şi noi vom 

fi una. Ţinta noastră va fi una singură. Aşa cum la zidirea Templului nu 

s-a auzit zgomot de fierăstrău sau izbitură de ciocan timp de 40 de ani. 

Dumnezeu îi taie de la metodişti, baptişti, penticostali, cărămizi arătând 

ciudat şi apoi va veni Duhul Sfânt, va pune acea Piatră din capul 

unghiului şi clădirea va fi completă, fără un murmur, într-una din aceste 

zile. Piatra care a fost lepădată de zidari, este Piatra din capul unghiului, 

ţineţi minte asta, voi, ziditori de denominaţiuni! El este aici, astă-seară. 

O, ce minunat, ce slăvit, eu ştiu că El este aici. Aş dori să simţiţi 

ce simt eu, este Duhul Dumnezeului celui viu. Eu nu mai pot predica, 

nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva. Eu ştiu că ceva se va întâmpla, eu văd 

că în viitorul apropiat Duhul lui Dumnezeu vă cădea din nou, 

proaspăt, peste Biserica Lui. Eu pot să-i aud sunetul. 

Ceva mi-a vorbit în inimă: “Nu te teme, predicatorule. Ei vor fi 

una în curând. Ei vor crede.” Poate vor trebui să vină persecuţii sau alte 

lucruri care să ne aducă împreună, dar Dumnezeu Îşi va aduce Biserica 

împreună sub un singur cap, Isus Hristos, tot aşa de sigur precum stau 

eu aici la acest amvon. Isus Hristos va fi Capul, nu o denominaţiune. 

Hristos va fi Capul fiecărui credincios. Aleluia! Nu vă temeţi să strigaţi 

“Aleluia!” “Aleluia” înseamnă “Lăudaţi pe Domnul.” El este vrednic să 

primească toate laudele noastre. 

Nu demult, o doamnă mi-a spus că-L înalţ prea mult pe Isus şi 

fac din El Dumnezeu, când El era doar un om, zicea ea. Şi mi-a dat ca 

exemplu că Isus a plâns la mormântul lui Lazăr. I-am spus că atunci, la 

mormântul lui Lazăr, ca om, El a plâns, dar ca Dumnezeu l-a înviat pe 

Lazăr. El a strigat: “Lazăre, ieşi afară!” şi un om mort de patru zile a 

înviat. Putrezirea şi-a recunoscut Stăpânul şi un duh pe Făcătorul lui. 

Atunci El a fost mai mult decât un om, a fost Dumnezeu care vorbea 

printr-un om. El a fost om şi Dumnezeu în acelaşi timp. Când a coborât 

de pe munte şi a căutat smochine pentru că-I era foame, El era un om 

înfometat. Dar când a luat cinci pâini şi doi peşti cu care a hrănit cinci 

mii de oameni, a fost mai mult decât un om. Când era pe mare, dormind 
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obosit după ce ieşise din El atâta putere la vindecarea bolnavilor, era un 

om atât de obosit, că nici valurile nu-L trezeau. Dar când a pus un picior 

pe marginea bărcii şi a spus: “Taci, fără gură!” şi vânturile  şi valurile I 

s-au supus, atunci a fost mai mult decât un om. 

Eu vreau să fiu unit sub puterea Lui. Eu vreau astă-seară să fiu 

unit cu voi, bărbaţi şi femei, sub puterea Lui. Pe cruce, El a strigat: 

“Tată, pentru ce M-ai părăsit?” El a murit ca un om. Dar în dimineaţa 

Paştelui, El a rupt pecetea romană, a îndepărtat piatra de pe mormânt şi 

a înviat triumfător dovedind că este Dumnezeu. El a atins inimile. El 

arăta ca Dumnezeu, El acţiona ca Dumnezeu, El este Dumnezeu. Nu-i 

de mirare că poetul a spus: “Trăind, El m-a iubit; murind El m-a 

mântuit; îngropat, El a-ngropat păcatele mele; înviind, El m-a făcut 

neprihănit fără plată, pentru totdeauna; într-o zi El va veni, o, ce 

glorioasă zi!” 

Nu-i de mirare că Fanny Crosby, compozitoarea oarbă, a putut 

spune: “Adu-Ţi aminte de mine, blândule Mântuitor. Ascultă umila mea 

strigare; în timp ce-i chemi pe alţii, adu-Ţi aminte şi de mine. Tu-mi eşti 

izvorul mângâierilor, eşti mai mult decât viaţa pentru mine – nu am pe 

nimeni pe pământ şi-n ceruri afară de Tine.” Aşa este. “Pe această 

stâncă voi zidi Biserica Mea, o voi strânge sub conducerea Duhului 

Sfânt şi toate porţile iadului nu o vor putea birui.” Desigur. Amin. Sub 

puterea şi conducerea Duhului Sfânt vreau să fiu unit spre a mărturisi că 

fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Amin. Eu cred că 

Dumnezeu poate electriza poporul adunat aici şi să avem un serviciu de 

vindecare cum nu am mai văzut dacă noi vom crede doar. Eu cred că El 

este prezent aici. Un strigăt, un strigăt pentru Rege. 

Mulţi dintre predicatorii denominaţionali se uită urât la acei ce 

strigă şi ţipă; ei au acelaşi gând pe care l-a avut şi Balaam. Ei au greşeli, 

desigur; dar şi voi le aveţi pe ale voastre, dar voi ştiţi să le ascundeţi. 

Voi ziceţi “Acel predicator penticostal a fugit cu nevasta altui bărbat.” 

Aşa face şi baptistul, şi prezbiterianul. Dar ziarele nu le dezvăluie pe ale 

voastre. Păcatele unora merg înainte, iar ale altora vin pe urmă. Daţi-mi 

puterea Duhului Sfânt care uneşte şi aruncaţi tot restul. Eu sunt de acord 

cu Eddi Perronett care a spus: “Toţi să salute puterea lui Isus! Îngerii să 

cadă cu faţa la pământ; aduceţi diadema regală şi-ncoronaţi-L pe El ca 

Domnul tuturor!” Amin! 
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Aşa este fraţilor: uniţi sub un singur cap, Dumnezeu, sub o 

singură conducere, a Duhului Sfânt, cu un singur ţel, Împărăţia lui 

Dumnezeu. O, cât este de slăvit, cât de mult aş vrea să-L văd pe El! 

Puterea Lui este prezentă acum, aici. Eu nu voi chema un rând de 

rugăciune, ci Dumnezeu vă va chema de pe această platformă. Eu cred 

că Regele este în această tabără acum.  

Balaam a căutat greşelile lor, dar nu a văzut şarpele de aramă şi 

stânca lovită. Aceasta se întâmplă şi cu bisericile de azi. Ei şi-au 

înţepenit grumazul şi au urechile şi inima netăiate împrejur. Ei nu văd 

că Duhul Sfânt merge înaintea Bisericii. Acolo unde se află 

Dumnezeu, se petrec lucruri supranaturale.  
Hristos, Capul Bisericii, vrea să ne unească astă-seară ca să fim 

o inimă şi-un gând. Voi toţi, baptişti, prezbiterieni, metodişti, 

penticostali trebuie să vă uniţi ca un singur om şi să fiţi o inimă sub 

conducerea unui singur Rege, Dumnezeu, într-o singură împărăţie, cea a 

cerurilor. Toată Biserica Dumnezeului celui Viu, baptişti, penticostali şi 

orice aţi fi, Dumnezeu ne doreşte pentru Sine. El este aici, Duhul Lui 

este aici. Fie ca El să dovedească astă seară că v-am spus adevărul. 

Cei ce sunteţi bolnavi, ridicaţi-vă mâinile. Credeţi că Regele este 

în tabără. Credeţi că Hristos, cu semnele cuielor, Duhul Său, este în 

tabără. Lăsaţi-L să pătrundă în acel loc din inimă şi să vă spună: ”Eu 

sunt Regele. Nu da crezare celor spuse de episcop. Eu sunt Regele şi tu 

crezi Cuvântul Meu. Eu sunt acelaşi Rege care a umblat prin Galilea.” 

Acum, voi toţi care sunteţi bolnavi, credeţi din toată inima. Să 

începem din partea aceasta. Voi, cei bolnavi, Îl credeţi pe Dumnezeu? 

Credeţi că Isus a înviat din morţi? Aveţi credinţă acum, credeţi. Ce se 

întâmplă cu acea doamnă micuţă de la capătul rândului, care stă cu 

capul aplecat? Aveţi un număr de ordine? Nu aveţi? Tu Îl crezi pe 

Dumnezeu? Crezi tu că El este Regele? Crezi tu că eu, ca un umil 

slujitor împreună cu ceilalţi predicatori, Îl reprezint pe El?  

Eu nu am educaţia unui predicator, dar eu ştiu despre ce 

vorbesc. Am numai şapte clase şi poate nu cunosc Cartea lui Dumnezeu 

prea bine, dar Îl cunosc foarte bine pe Autorul Cărţii. Aceasta contează. 

Dacă Îl cunoşti pe Autor, El îţi va descoperi Cartea Lui. Deci, tu spui că 

n-ai bilet de ordine? Crezi că dacă Dumnezeu îmi poate spune necazul 

tău, atunci este Isus cel înviat Acela care o face? Dacă tu crezi acest 
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lucru, boala ta femeiască nu te va mai necăji. Crezi tu? Tu o primeşti, 

ridică mâna ta. Cel din spatele tău este soţul tău. Voi sunteţi soţ şi soţie. 

Eu nu vă cunosc şi nu v-am văzut vreodată. Dacă aşa este, ridicaţi 

mâna, domnule. Tu Îl crezi pe Dumnezeu? Crezi tu că ceea ce ţi-am 

spus este adevărul? Tu ai probleme cu stomacul. Dacă este aşa, ridicaţi 

amândoi mâinile şi mişcaţi-le în aer.  

Ce este aceasta? Regele este în tabără. De ce ? Pentru că El a 

spus: “Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.” Voi, cei din sală 

şi de la balcon, credeţi? Aveţi credinţă în Dumnezeu. Bărbatul cu 

cămaşa albă, desfăcută la gât, din mijlocul rândului, crezi tu, domnule? 

Tu ai capul dat pe spate şi-L lauzi pe Dumnezeu. Tu îmi pari un om 

sincer. Vom vedea dacă Dumnezeu va vorbi şi tu să judeci. Tu te rogi 

pentru o boală la nas. Ai nişte excrescenţe în nas. Dacă este aşa, ridică 

mâna. Nu-i aşa că nu ne cunoaştem? Flutură mâna. E-n ordine. Du-te şi 

fii vindecat.  

Ce spui de asta, domnule care stai lângă el? Te-am văzut 

urmărindu-l cu atenţie. Apoi ţi-ai plecat capul şi ai început să te rogi. Eu 

sunt un străin pentru tine, nu-i aşa? Tu nu te rogi pentru tine, te rogi 

pentru altcineva care nu se află aici. Crezi că Dumnezeu îmi poate 

spune cine este acea persoană? Poţi crede tu că Regele este în tabără şi 

că tu Îi atingi îmbrăcămintea? Tu te-ai atins de ceva şi tu ştii lucrul 

acesta. Tu te rogi pentru soţia ta care are hipertensiune arterială. Dacă 

este aşa, ridică mâna ta. Aşa este. Primeşte şi crede.  

“Dacă crezi, vei avea lucrul cerut.” Voi toţi din sală, credeţi 

acum. Regele este în tabără, Duhul lui Dumnezeu. Eu pot spune numai 

ceea ce-mi arată El. “Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede” a 

spus Isus. Femeia care s-a atins de El s-a dus şi a spus altora că s-a atins 

de îmbrăcămintea Lui. El s-a întors şi a văzut cine era. El nu a ştiut cine 

este, dar El a ştiut care este necazul ei şi i-a spus că este vindecată. 

Biblia spune că El este acelaşi ieri, azi şi în veci. Doar dacă aţi putea 

crede…El este marele EU SUNT. 

Acolo este un bărbat care se uită la mine şi îşi atinge urechea. 

Crezi tu că eu sunt slujitorul Lui? Ridică-te în picioare. Lumina se află 

deasupra ta, domnule. Dacă Dumnezeu îmi va arăta care este necazul 

tău, vei crede că eu sunt slujitorul Lui? Tu nu ai probleme numai cu 

auzul, tu ai şi astm care te face să tuşeşti şi inima îţi trepidează. Tu nu 
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eşti din acest oraş. Crezi că Dumnezeu te vindecă? Vino aici. Plecaţi-vă 

capetele cu toţii. Veşnicule şi binecuvântatule Dumnezeu, noi nu-Ţi 

cerem miracole, noi  Îţi cerem milă. Fie-ţi milă de bărbatul acesta. 

Îndepărtează-l pe vrăjmaş de la el. Ia duhul acesta surd de la el, ca să 

poată auzi. Pentru slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Păstraţi 

capetele voastre plecate. De când eşti aşa? Crezi că Dumnezeu te poate 

vindeca? El a făcut-o deja. Eu de-abia mai pot vorbi. Acum tu eşti bine. 

Acum, te poţi întoarce în localitatea de unde vii, Franklin, statul Ohio, 

domnule Wesley Miller. Tu eşti vindecat, tu ţi-ai recăpătat auzul. 

Astmul tău a dispărut. Du-te, bucură-te şi fii fericit. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. El poate auzi acum şi o şoaptă. 

Ce credeţi, doamna care este lângă el? Crezi din toată inima? Tu 

ai probleme cu rinichii şi cu inima. Şi tu eşti din Franklin. E-n ordine, 

doamnă Baker, ridică-te în picioare şi fii vindecată, în Numele 

Domnului Isus! Dacă credeţi, toate lucrurile sunt posibile. Văd o femeie 

la capătul rândului, cu o batistă în mână. Lumina este deasupra ei. 

Credeţi, doamnă? Ai credinţă în Dumnezeu. Eu sunt un străin pentru 

tine, nu-i aşa? Tu ai probleme cu colecistul. Nici tu nu eşti din acest 

oraş. Tu eşti din Hamilton, Ohio şi numele tău este doamna Henderson. 

Dacă este corect, ridică-te în picioare. Mergi înapoi acasă şi fii 

vindecată, în Numele lui Isus Hristos. 

Aveţi credinţă în Dumnezeu. La ce vă gândiţi doamnă, care 

plângeţi şi vă ştergeţi nasul cu o batistă? Îl crezi tu pe Dumnezeu? 

Atunci tu ai atins ceva. Nu ai bilet de ordine? Nu. Tu nici nu ai nevoie. 

Crezi tu că problemele tale intestinale de care ai suferit s-au rezolvat? 

Dacă da, atunci fă un semn cu mâna. E-n ordine, mergi şi fii vindecată. 

Eu vă provoc acum să credeţi. Aleluia! Doar să credeţi! 

Ce gândiţi, doamnă, care aţi tresărit când vă uitaţi la mine, cu o 

batistă în mână? Aveţi probleme cu inima? Tu eşti din Lebanon, Ohio. 

Mary, dacă tu crezi, te poţi întoarce acasă vindecată. Ridică-te în 

picioare, Mary şi îngăduie oamenilor să ştie cine eşti. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. Spuneţi “Slavă lui Dumnezeu” dacă voi credeţi. 

Această doamnă care stă aici, tu suferi de o boală nervoasă. 

Crezi tu că Dumnezeu te vindecă de această boală? Dacă crezi, o vei 

avea. Pune-ţi mâna pe doamna de lângă tine, acum când Duhul Sfânt 

este aproape de ea. Ea suferă de diabet. Ridică-ţi mâna dacă este aşa. 
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Aşa este. Crezi tu?  

Ce spui tu, doamna care este alături de ea? Crezi din toată 

inima? Tu ai necazuri cu ficatul şi o stare nervoasă – doamna cu haină 

albă pe ea. Crezi tu că Dumnezeu te vindecă acum? Ridică-ţi mâna şi o 

poţi primi. Mergi acasă. Aleluia, Regele este în tabără, Regele Isus. 

Acolo în spate, este o doamnă care stă lângă două femei de culoare. Tu 

ai sinuzită, doamnă. Crezi tu că Dumnezeu te vindecă? 

Doamna de culoare de lângă ea are varice. Crezi tu că Isus 

Hristos te vindecă? Dacă crezi, o poţi avea. Doar să crezi. A doua 

femeie de culoare are necazuri cu stomacul. Acolo în spate, nu puteţi 

vedea Lumina? Dacă tu poţi crede, tu poţi avea vindecarea. Eu provoc 

pe fiecare de aici să creadă. 

Unde ne găsim noi acum? Uniţi sub un singur Rege, care este 

Hristos. Hristos este aici. Inima ta, acel lucru mic care bate în pieptul 

tău şi în care sunt tot felul de superstiţii şi îndoieli, tot felul de temeri – 

câţi vor astă seară să-şi unească inimile cu Hristos, ridicaţi-vă mâinile. 

Amin. Câţi vor ca toată lumea, tot păcatul, toată necredinţa, toate 

crezurile denominaţionale să fie scoase din inimile lor, ca să poată fi 

uniţi cu Hristos? Mulţumiri fie aduse Dumnezeului celui Viu. Ridicaţi-

vă acum în picioare. 

Un moment, vă rog. Am văzut ceva. Doamnă, Tu te-ai ridicat 

acum în picioare. Crezi tu că eu sunt proorocul lui Dumnezeu? Tu ai 

necazuri cu splina, nu-i aşa? Lângă tine, pe targă, este soţul tău. 

Domnule, tu eşti pe moarte. Tu ai un cancer care te omoară. Crezi că eu 

sunt slujitorul lui Dumnezeu? Vrei tu să primeşti cuvintele mele ca 

slujitor al lui Dumnezeu? Scoală-te, ridică-ţi patul, du-te acasă şi fii 

vindecat în Numele Domnului Isus. Domnul, Regele este în tabără. Cu 

ce s-a unit acest bărbat? Sub puterea dragostei lui Dumnezeu. Priviţi-l 

cum aleargă, sare şi Îl laudă pe Dumnezeu. Regele este prezent cu slava 

Lui. Aleluia! Ridicaţi-vă cu toţii şi daţi slavă lui Dumnezeu! 

 

Amin! 

 


