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Predica de la Krefeld 

Traducerea predicii fratelui Branham, 

,,Eu stau la ușă și bat”- 08.12.1957 - Jeffersonville Partea II 

Duminică, 4 august 1985 ora 10:00 

 

                                                                                       Fr. Frank 

 

 Îi aducem Domnului toată lauda și mulțumirea pentru privilegiul 

de a ne putea afla din nou în acest loc, pentru a asculta Cuvântul și să 

avem părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții. Și această părtășie trebuie să 

devină tot mai interioară, tot mai sinceră și mai profundă. Așa cum a 

spus David, ,,Adâncul cheamă adâncul”. Trebuie să fie o chemare din 

adâncul sufletului.  

 Toate adversitățile și piedicile din calea noastră să nu fie o piatră 

de poticnire pentru noi, ci să fie niște trepte pe care noi urcăm ca să fim 

mai aproape de Domnul, până când noi vom vedea slava Lui și o vom 

trăi în deplină măsură. 

 Înainte de traducere doresc să citesc din Zah. 8:6: ,,Așa vorbește 

Domnul oștirilor: «Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii 

rămășiței poporului acestuia în zilele acelea, va fi de mirat oare și în 

ochii Mei? – AȘA VORBEȘTE DOMNUL»”. Prorocii exprimau pe ,,Așa 

vorbește Domnul” numai după ce le vorbea Dumnezeu, după ce vedeau 

vedenia și primeau inspirația, doar atunci vorbeau ei. Astfel noi știm cu 

exactitate de sută la sută că nu avem de-a face cu Ieremia, Isaia sau 

Zaharia, ci cu Dumnezeu care i-a uns pe acești bărbați, i-a inspirat și i-a 

pus să fie o binecuvântare. 

 Dumnezeu a vorbit despre aducerea înapoi a poporului Său în 

țara Sa. Era o făgăduință care a părut mulți ani imposibil de realizat. 

Dar pentru că Dumnezeu a vorbit și era o parte a planului Său, de aceea 

trebuia să se întâmple. Poporului i se părea imposibil de realizat, dar 
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Domnul vine și întreabă: ,,Să Mi se pară și Mie imposibil?” Nu! Ceea 

ce a vorbit Dumnezeu, El împlinește prin deplina Lui putere. Dacă 

lucrurile aparțin planului Său ele devin posibile chiar dacă nouă ni se 

par imposibile. Dacă Dumnezeu a spus acel lucru el devine realitate 

chiar dacă niciun om nu-și poate închipui aceasta.  

 Același lucru îl spune Domnul lui Ieremia când prorocul a văzut 

migdalul revenit la viață: ,,Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra 

cuvântului Meu ca să-l împlinesc”. 

 El veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească și dacă 

Cuvântul Lui este în tine și în mine, atunci El veghează asupra ta și 

asupra mea, ca să împlinească Cuvântul Lui în tine și în mine. Așa cum 

El a vegheat asupra prorocului care a primit Cuvântul, tot așa El 

veghează asupra tuturor acelora care au primit Cuvântul Lui. 

Acum citesc din Isaia 49:24 și 25: ,,Se poate lua prada celui 

puternic? Și poate să scape cel prins din prinsoare? - «Da», zice 

Domnul, «prada celui puternic îi va fi luată, și cel prins de asupritor va 

scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii 

tăi»”.  

Diavolul poate fi puternic, dar el nu este atotputernic. Amin! 

Unul singur este Atotputernic și acesta este Dumnezeu. Dacă cel rău 

fuge cu prada, atunci Dumnezeu va merge după el și-l va birui. El a 

biruit deja. Este un ,,Așa vorbește Domnul”: prada îi va fi luată! Prada îi 

este deja luată pentru că Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu 

Sine! Prada i-a fost luată vrăjmașului, noi suntem răscumpărați, noi 

suntem liberi și-L putem sluji și urma pe Domnul. Noi credem din toată 

inima acest ,,Așa vorbește Domnul”. Amin! Noi am fost odată prada 

vrăjmașului, a celui ce ne-a biruit, dar Domnul a ridicat pretenția asupra 

noastră ca Cel Atotputernic. Credem acest lucru din toată inima? N-a 

spus Domnul nostru: ,,Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe 

pământ”? Da, așa este și noi o putem revendica pentru noi. A sosit 

ceasul pentru aceasta! Dumnezeu dorește să împlinească și să realizeze 

Cuvântul Său și vrăjmașul, Satana, trebuie să se supună, trebuie să 

plece, nu merge altfel, pentru că Dumnezeu are ultimul Cuvânt. 
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Mai citesc din Isaia 33:2: ,,Doamne, ai milă de noi! Noi 

nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea 

noastră la vreme de nevoie!”.  

Doamne, fii Tu ajutorul nostru când ascultăm Cuvântul mai 

departe! Nădejdea noastră se îndreaptă spre Dumnezeul cel Viu care a 

făcut cerul și pământul, care ascultă rugăciunile, care este în stare să te 

ajute pe tine și pe mine. Domnul fiecărei situații vrea să devină Domn și 

Stăpân al vieții noastre. Nu doar Mântuitor, ci El dorește să fie Domn și 

Stăpân, El dorește să hotărască, să aibă ceva de spus în viețile noastre. 

Cine poate spune din tot sufletul: ,,Doamne, ai milă de mine!”? Noi toți 

avem nevoie de mila lui Dumnezeu și dacă strigătul vine din adâncul 

sufletului, atunci Cel Milostiv se va îndura de noi și ne va ajuta. 

,,Doamne, fie-Ți milă de noi, căci noi nădăjduim în tine. Fii ajutorul 

nostru în fiecare dimineață, fii ajutorul nostru în vreme de necaz”. 

Acolo unde noi nu mai putem face nimic și totul pare fără speranță, 

acolo se dovedește Domnul ca ajutor în vreme de necaz.  

 

(Urmează continuarea traducerii predicii fr. Branham).  

 

 Dacă doriți să vă dedicați viețile Domnului, Dumnezeu să vă 

binecuvânteze. O, Tu Miel al lui Dumnezeu de la Golgota, Tu Salvator 

divin, ascultă-mă acum în timp ce eu mă rog și ia toate păcatele mele, 

toată necredința mea. O, lasă-mă ca începând de astăzi, să fiu pe deplin 

al Tău. Doamne Isuse, Tu vezi mâinile ridicate ale acestor oameni și le 

cunoști dorințele inimii, Tu stai aici și bați, de aceea Te rog fă ca ei să 

nu aștepte ceva mistic, ajută-i să privească la Cel răstignit și să 

primească o înțelegere cum n-au mai avut niciodată până acum. Îndură-

te, Doamne! Noi avem multe dificultăți deoarece Satana se războiește 

cu noi în toate felurile. Chiar și în ziua aceasta n-a fost nici măcar unul 

care să împartă bilete de rugăciune astfel ca oamenii veniți din afara 

orașului să se poată alinia pentru rugăciune astfel ca Dumnezeu să-Și 

poată arăta prezența în mijlocul nostru mai mult decât așteptăm noi în 

conformitate cu darul pe care Tu l-ai dat și conform voii și puterii Tale. 
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Dar Tu ești Dumnezeu, Tu ești Domn în fiecare situație, Tu stăpânești 

peste toate greutățile și împrejurările și eu Te rog să ajungi la fiecare 

inimă și să primești accesul în fiecare încăpere și compartiment al inimii 

și vieții noastre. Scoate afară tot egoismul, scoate toată mândria, scoate 

afară tot ce nu este așa cum dorești Tu să fie în viața lor. Iar dacă Tu nu 

ești încă Domn în vreun domeniu, fie ca ei să deschidă acum, vino și 

intră înăuntru și locuiește în ei. Doamne, Te rugăm de asemenea pentru 

cei bolnavi și suferinzi, îngăduie să se întâmple ceva în acest ceas ca să 

fie scuturați astfel încât să înțeleagă prezența lui Isus Hristos în locul 

acesta și astfel să-și deschidă inimile. Îngăduie și fă aceasta pentru că 

Te rog în Numele Lui Isus Hristos. Amin! 

 S-a făcut de cunoscut prin radio, dar și prin adunare că astăzi 

vom împărți numere de rugăciune. Noi vom face aceasta pentru oamenii 

care vin din afara orașului. Deoarece pentru oamenii de aici ne putem 

ruga în fiecare zi sau ori de câte ori ar fi nevoie. Dar puterea deosebirii 

și descoperirii este numai în Hristos, este numai în Dumnezeu.  

 Atunci când Hristos a fost pe pământ, în trup de carne cum 

suntem noi astăzi, El a umblat prin Galileea și prin alte locuri, dar El nu 

a pretins niciodată că ar avea putere să vindece bolnavii sau să facă 

minuni. Dimpotrivă, întotdeauna El a spus: „Fiul nu poate face nimic 

de la sine, El nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face 

Tatăl face și Fiul întocmai”. Așa este scris în Ioan 5:19. El n-a făcut 

nimic până nu I-a arătat Tatăl acel lucru. Adevărat, adevărat vă spun că 

Fiul, adică El însuși, cortul în care locuia Duhul, trupul de carne nu 

putea face nimic de la sine doar ceea ce vede pe Tatăl făcând, aceea 

face și Fiul întocmai. 

 Dar ce s-a întâmplat atunci când El a venit la ai Săi, în orașul 

Său? Ce a făcut El? N-a putut să facă nicio minune. El a pus mâinile 

peste câțiva bolnavi și apoi a spus: „Nicăieri nu este prețuit un proroc 

mai puțin decât în patria și casa lui”. Voi cunoașteți versetul biblic. Cu 

toate acestea El a fost plin de îndurare față de noi, permițându-ne să 

avem câteva adunări de felul acesta. Și ce este de făcut? El dorește ca 

acest oraș, oamenii de aici și toți din împrejurimi, ca toți să știe că El 

este Dumnezeul cel viu. El a spus „Lucrările pe care Le-am făcut Eu, le 
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veți face și voi, ba încă veți face altele și mai mari decât acestea”. El a 

mai spus ,,Peste puțină vreme lumea nu Mă va mai vedea dar voi Mă 

veți vedea, pentru că voi fi cu voi până la sfârșitul veacului”. Aşa este. 

          „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi” și acest lucru este 

valabil până la sfârșitul lumii. Eu cred că noi trăim la sfârșitul timpului 

de har pentru neamuri. Totul se împlinește întocmai cum este scris 

pentru timpul sfârșitului. Noi așteptăm doar luarea Acasă a Adunării. 

Deoarece vedem că timpul este la fel ca în zilele lui Noe. Cu toate 

acestea Dumnezeu are o îndelungă răbdare cu oamenii, deoarece 

dorește ca niciunul să nu piară. Nici unul să nu piară!  

          Multe semne și minuni s-au întâmplat. Ce spun oamenii? O, noi 

așteptăm să vină o epocă măreață, dar eu vă spun că această epocă 

măreață pe care o așteptați să vină este pe terminate, zilele neamurilor 

sunt pe sfârșite, ceea ce înseamnă că acum este timpul cel mai potrivit 

pentru a-L primi pe Hristos și de a fi pregătit. Acum ascultați prieteni, 

eu nu știu... biletele de rugăciune nu s-au dat, deși Billy a venit mai 

devreme aici. El a avut cam 100 de bilete pe care trebuia să le împartă. 

Dar oamenii nu au fost aici și serviciul divin a început deja. Dar noi pur 

și simplu ne vom ruga pentru ei. Eu simt prezența lui Hristos. Simt că 

ea este aici. Eu simt că prin mesajul acesta am făcut pregătirea necesară. 

Cumva vrăjmașul a încercat să ne încurce dar eu cred că Hristos poate 

să biruie această situație. 

 Voi cei care v-ați ridicat mâinile, după ce se termină acest 

serviciu divin și se face chemarea la altar, veniți vă rog frumos în față, 

plecați-vă aici în față și mulțumiți Domnului. Dacă primiți credința... Ce 

este credința? Atunci când noi chemăm oamenii în față, voi știți că darul 

deosebirii este foarte puternic. Voi ați văzut acest lucru. Eu am vârsta 

de 48 ani, dar am avut vedenii de la vârsta de doi ani și pot să vă spun 

că nicio vedenie n-a dat greș vreodată. Chiar și lucrurile pe care le-am 

văzut nu știam cum se vor întâmpla, dar ele toate s-au întâmplat așa 

cum am văzut. Dumnezeu este Acela care a vorbit, nu poate fi altfel. 

 Când Dumnezeu este prezent ca să împlinească Cuvântul Său 

„lucrările pe care le fac Eu le veți face și voi” atunci aceste lucrări se 

împlinesc pentru a dovedi ceea ce a spus. El dovedește aceasta. Apoi 
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Dumnezeu să ne deschidă ochii noștri că să putem vedea împlinirea 

Cuvântului Său. Să credem că fiecare făgăduință a Sa este adevărată.  

 Un moment. Ce spunea El când era pe pământ? El a spus 

„Stricați Templul acesta și în trei zile îl voi ridica din nou”. De ce? 

Pentru că David a spus că „Nu vei lasă sufletul meu în locuința morților 

și nu vei îngădui ca Preaiubitul Tău să vadă putrezirea”. El știa că era 

Mesia, Cel uns și pentru că știa ce era scris cu privire la El, că El este 

Acela. Și fiți atenți, El a putut face această afirmație deoarece 

făgăduința se referea la El. El a spus că scripturile nu pot fi desființate. 

Eu nădăjduiesc că voi înțelegeți acest lucru. Scripturile nu pot fi 

desființate. Făgăduința s-a referit la El, la Isus și El știa. Ca urmare 

trebuia să se împlinească întocmai cu El.  

 Ascultați prieteni, fiecare text din Scriptură vă aparține. Fiecare 

făgăduință care v-a fost dată vă aparține vouă la fel de mult ca și Lui. 

Acesta este motivul pentru care mă aflu aici în dimineața aceasta. Iar 

dacă Domnul va îngădui, Îl voi ruga să facă ceva în mijlocul nostru, 

deși îmi este foarte greu în propriul oraș și în adunarea mea. Nu spun 

aceasta pentru că nu ați crede, ci pentru că Cuvântul Lui spune că așa va 

fi. Totuși Îl voi ruga să conducă serviciul de rugăciune și toată situația 

și să facă ceva.  

 Gândiți-vă la acest lucru, lucrurile sunt înregistrate pe benzi. Eu 

nu știu ce va face El, de aceea Îl rog să facă; dacă El va face ceva, noi 

vom fi mulțumitori. În locul acesta nu este nimeni care să aibă bilet de 

rugăciune. Câți bolnavi sunt printre noi? Aș vrea să ridicați mâinile toți 

cei care doriți să primiți vindecare de la Domnul.  Ridicați mâna, eu pot 

vedea fețele voastre și pot spune cine sunteți, dar dacă este cineva din 

această capelă, nu pe ei îi doresc. Eu doresc ca Domnul să-mi arate pe 

cineva care nu este de aici din acest loc, ci din afara orașului, din 

exterior. Vedeți, noi dăm biletele de rugăciune acelora ce nu vin regulat 

în acest loc. Deoarece sunt unii oameni care vin și spun, desigur el 

cunoaște persoana respectivă, de aceea îi poate spune toate problemele, 

dar ce faceți cu ceea ce s-a întâmplat cu darurile deosebirii în Italia, 

Germania, Elveția, Africa și pretutindeni unde am fost în lume? De 

fiecare dată 100% adevărat pentru că este Hristos. Cine este Acela care 
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a condus copiii lui Israel prin pustie? Hristos! Ce era El atunci? Eu 

doresc să vă întreb ceva acum și gândiți-vă la acest lucru. Ce era El 

atunci? Un Stâlp de foc. Un Stâlp de foc. O Lumină.  

 Când a venit pe pământ El a spus că El este această Lumină. Ei 

au spus „Părinții noștri au mâncat mană în pustie”, dar El a răspuns „Eu 

sunt Pâinea vieții”. Ei au răspuns „Părinții noștri au băut apă din 

stâncă”. Dar El a răspuns „Eu sunt Stânca aceea”. Ei spuneau „Moise L-

a văzut în rugul care nu se mistuia”, dar El a răspuns: „Înainte de 

Avram sunt Eu”. „Noi știm că în acel rug aprins era chiar EU SUNT”. 

El spunea: „Eu vin de la Dumnezeu ca Stâlp de lumină”. Ei spuneau 

„Dumnezeu este lumină, noi știm aceasta. Dumnezeu locuiește în Duh, 

nu în carne și în acest Stâlp de foc”. Apoi Isus a spus: „Eu am venit de 

la Dumnezeu și Mă întorc acolo înapoi. Eu știu că aceste lucruri 

depășesc teologia voastră, dar ele sunt scrise în Biblie”. Isus a spus 

aceasta. El a murit și a fost îngropat, dar a treia zi a înviat. 

  Iată că în timp ce Saul era în drum spre Damasc, Isus însuși i s-a 

arătat în lumină în acel Stâlp de foc și l-a trântit la pământ. Unii puteau 

vedea, alții nu puteau. Oamenii care l-au însoțit pe Pavel nu au văzut 

nimic, ci auzeau în adevăr doar glasul, dar nu vedeau nimic. Cu toate 

acestea lumina a fost așa de strălucitoare pentru Pavel încât acesta a 

orbit pentru câteva zile. Ce era acea Lumină? Stâlpul de foc. 

 El a venit și la Petru în închisoare, această Lumină. Iar astăzi 

este prezent și în locul acesta. Acum priviți, dacă în tine este un duh al 

diavolului, veți face lucrurile diavolului. Dacă aveți duhul unui ucigaș 

în voi, atunci voi veți fi un ucigaș. Dacă este duhul cuiva în voi, atunci 

voi vă veți comporta ca atare, dar dacă în voi este Duhul lui Hristos, voi 

vă veți comporta ca Hristos și veți face lucrările lui Hristos. Deoarece 

El a spus că cel ce crede în Mine va face aceleași lucrări pe care le fac 

Eu. Acum eu doresc ca aceste lucruri să se întâmple spre slava lui 

Dumnezeu.  

 Eu am devenit un bărbat bătrân și știu că nu mai am multe zile 

de trăit pe acest pământ, deși nădăjduiesc să trăiesc până la revenirea 

Domnului. Nu știu ce se va întâmpla cu mine în continuare, nu știu dacă 

voi mai predica vreodată altă predică deoarece totul este în mâna lui 
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Dumnezeu. Asta noi n-o putem spune. Eu nu știu. Dar noi Îl vom ruga 

să vină acum înăuntru, în mijlocul nostru, în această adunare și să facă 

ceva ca o dovadă incontestabilă, o dovadă infailibilă, așa cum a făcut-o 

și atunci. Mă întreb câți de aici o pot spune, „Da, eu voi crede!”. Faceți 

aceasta din inimă pentru ca credința să fie ancorată în inima voastră 

plecând cu ea din această clădire.  

          Dacă El Se poate descoperi aici în mijlocul nostru, dacă cineva ar 

avea destulă credință ca și femeia cu scurgerea de sânge de atunci care 

s-a atins de haina Lui... El a spus ,,am simiți că din Mine a ieșit o 

putere”. Apoi s-a întors și a privit spre mulțime până când a văzut 

femeia, i-a spus problemele, i-a văzut credința și a salvat-o. Acesta este 

Isus. Spuneți-mi dacă a făcut cineva același lucru ca El? Arătați-mi 

mărturia unde s-a mai făcut așa ceva vreodată.  

 Eu am cartea „Martirii” de John Foxe, am cartea „Scrieri 

timpurii”  a lui Josephus, am „Cele Două Babilioane” a lui Hislop, 

„Epoci timpurii” a lui Pember, dar în nici una din ele nu s-a întâmplat 

ceva asemănător cu ceea ce se petrece în aceste zile. Dar acum suntem 

la sfârșitul timpului, acum este timpul deciziilor când perioada de har 

pentru neamuri se apropie de încheiere. Aşa că nu peste multă vreme 

totul va fi praf și cenușă. Primiți-L acum! Eu nu știu cum o va face El 

dacă nu vom chema un rând de rugăciune, dar dacă El o va face și dacă 

este vorba de oameni străini și voi vreți ca Domnul să facă  ceva pentru 

voi, atunci voi puteți pune cazul vostru în brațele Lui și să spuneți: 

„Doamne, eu mă încred în Tine că vei face bine”. Vreți să credeți cu 

toții? Atunci ridicați mâinile. Mulțumesc frumos! Acum aduceți-vă în 

această stare: „Doamne dacă vrei să lucrezi, lucrează acum, scoate toată 

necredința afară! Lasă-mă să mă trezesc, scutură-mă! Este adevărat că 

în anii trecuți am trecut peste multe, am scăpat multe... eu știu că Tu ești 

cu mine dar Te-am lăsat eu să intri în toate domeniile ca Tu să poți 

stăpâni și conduce totul?” O, dacă credința este ancorată, atunci bolile 

trebuie să plece și să vă însănătoșați. Credeți acum! Eu nădăjduiesc că 

voi veți crede. O, Doamne dăruiește-o. Haideți să ne rugăm. 

 O, Doamne, zilele în care noi trăim sunt îngrozitoare. Eu am 

înțeles că tot ce se poate întâmpla vine de la Tine și Tu permiți ca să se 
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întâmple. Mulți sunt aici care au și greutăți duhovnicești, sunt unii care 

nu s-au însănătoșat. Dacă Tu nu ajuți, o, Doamne, ce se întâmplă 

atunci? Eu mă rog ca Tu să ne binecuvântezi. Să ne dăruiești 

binecuvântarea și îndurarea Ta.  

 Tată, noi știm că există o singură cale de-a primi credința. Iar 

Biblia spune că această cale este să auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Iar 

Cuvântul spune că Isus Hristos este Același ieri, azi și în veci. Tot 

Cuvântul lui Dumnezeu spune că ,,lucrările pe care le fac Eu, le veți 

face și voi”. Cuvântul lui Dumnezeu spune că totul este cu putință celui 

ce crede. 

 Doamne Dumnezeule, noi încercăm să adunăm credința în 

inimile oamenilor, să deschidem ușile larg, astfel încât să poată vedea 

bunătatea lui Dumnezeu și să primească ceea ce le-a fost făgăduit. 

Îndură-Te, îndură-Te de noi, ai milă de noi Doamne în timp ce stăm aici 

la acest altar. Aici sunt oameni, fii milostiv, fii îndurător Doamne! Eu 

mă rog pentru fiecare persoană aflată în locul acesta, pentru cei care fac 

parte din această capelă și pentru toți cei care sunt de afară deoarece Tu 

ai spus că rugăciunea făcută cu credință va ajuta pe cel bolnav și 

Domnul îl va însănătoșa, iar dacă a făcut păcate, ele îi vor fi iertate. Noi 

recunoaștem că avem nevoie de ceva. Ei au nevoie de ajutor 

duhovnicesc și trupesc.  

 Mă gândesc la copiii lui Israel care s-au clătinat în fața acelui 

supranatural și au căzut în pustie și cad și astăzi, dar este credința în 

Cuvântul Tău. Doamne, Te rog fii cu noi acum, ca prezența Ta măreață 

să ne dăruiască ceea ce cerem acum astfel încât poporul acesta să știe și 

să cunoască slava Ta. 

          Doamne, îngăduie ca credința să vină atât de puternic în jos și 

Duhul Tău Sfânt să ungă inimile noastre, să ne deschidă ochii și de 

asemenea să ni-i ungă. Doamne, ca la plecarea din acest loc oamenii să 

spună: ,,Nu ne ardea inima în noi atunci când El vorbea cu noi? Noi L-

am văzut pe Cel înviat, pe El, El trăiește. Doamne, noi ne-am întrebat 

înainte, dar acum noi înțelegem”. Dumnezeule, deschide ușa credinței 

lor, descoperă-Te fiecăruia, ajută-Mă Doamne pentru că eu sunt doar un 

om sărman în împărăția Ta și nu sunt vrednic să fiu robul Tău. Eu am 
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îndoielile mele, păcatele mele, teama mea, eu Ți le mărturisesc acum 

Doamne! Toată indiferența mea. Ajută-Mă să fiu un rob adevărat, un 

rob credincios, astfel încât să poată fi proslăvit Numele Tău printre 

frații mei. Doamne, eu sunt slab, dă-mi putere! 

 Doamne, în toți acești ani, eu am încercat să-Ți slujesc. Eu 

nădăjduiesc că am primit trecere înaintea Ta acum. Doamne, noi avem 

aici timpul părtășiei. Doamne, ajută-mă! Fie ca credința să crească în 

oameni. Dăruiește acest lucru în Numele lui Isus. Amin! 

 Să nu vă îndoiți, ci credeți numai! Căci toate lucrurile sunt cu 

putință celor ce cred. Domnul Isus nu este obligat să facă acestea pentru 

noi. Dar Îl voi ruga să-mi descopere lucrurile ascunse măcar pentru trei 

oameni, trei oameni pe care eu nu-i cunosc. Eu aș vrea ca toți care au un 

necaz, orice ar fi acesta, ei să se roage din toată inima, iar dacă El vă va 

descoperi lucrurile ascunse ale inimii, veți ști dacă acesta este adevărul 

sau nu. Dacă este adevărul, atunci îmbrățișați-l și primiți-l. Cum ar fi 

dacă El ar sta printre noi în dimineața aceasta, cum ar fi dacă El ar sta 

aici unde stau eu într-un trup omenesc ca al meu. Ce crezi că îți va 

răspunde dacă-i vei spune: Doamne Isuse am nevoie de vindecare. El ar 

spune: Eu am făcut aceasta când am murit pentru Tine. Cine știe că 

acesta este adevărul? Totul s-a isprăvit! Ce v-ar da vouă mai multă 

credință? Faptul că eu și fratele Neville ne rugăm pentru voi și vă 

ungem cu untdelemn? Vă dă mai multă credință aceasta? De fapt 

aceasta o cere Biblia. Faceți deci aceasta și va fi bine.  

 Câteodată prin darul deosebirii scoatem demonii afară. 

Câteodată se întâmplă și așa. Câteodată este numai așa că ne rugăm. 

Așa au făcut-o și apostolii, dar de fiecare dată s-a întâmplat în moduri 

diferite, dar noi avem multe adunări și ce ar fi mai impresionat? Cu 

siguranță dacă Isus aici s-ar putea dovedi într-un mod supranatural... 

oamenii sunt aici cu problemele lor pe care eu nu le cunosc. Vă rog 

ridicați mâna. Peste tot sunt oameni cu probleme. Mulțumesc! Doamne, 

deschide-le ochii așa cum s-a întâmplat cu cei doi ucenici din Emaus  

care au umblat toată ziua cu Tine și nu Te-au recunoscut; dar când Tu ai 

făcut ceea ce nimeni altcineva nu putea face, ei Te-au recunoscut. 
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Aceasta s-a întâmplat după moartea Ta, după îngroparea Ta, după 

învierea Ta.  

 Tată, îngăduie ca acest lucru să se repete în mijlocul nostru, în 

mijlocul acestor oameni. Biblia spune că Tu ai nevoie întotdeauna de 

doi sau trei martori, de aceea Te rog, Dumnezeule, să dovedești acest 

lucru astăzi în mijlocul nostru fără ca să-i chemi pe oameni pe 

platformă, totul depinde de Tine, de harul Tău Doamne, de aceea Te rog 

să Te înduri și să faci aceasta în Numele lui Isus. Amin! 

 Eu știu că este un moment încordat pentru voi. Dar ce să spun 

eu? Eu cred ceea ce am predicat, iar ceea ce predic practic prin harul lui 

Dumnezeu. Eu practic acest Cuvânt. Dumnezeule, fii de partea mea, 

ajută-mă să fac de cunoscut că nu spun de la mine acest lucru astfel 

încât ochii voștri să fie deschiși. Voi ziceți, păi eu îl cunosc de multă 

vreme pe fratele Branham și am văzut acele lucruri cu ochii mei dar pot 

să spun că indiferent cine este el, fiul lui Charles Branham sau 

altcineva, eu știu un singur lucru și anume că Dumnezeu a făcut ceva 

prin el. Priviți deci la Dumnezeu nu la un om! Căci voia lui Dumnezeu 

este să Se arate pe Sine însuși înaintea voastră și nu pe mine.  

 Acum vine o vedenie, aici este sora Snyder. Eu încerc să nu 

privesc în direcția aceea. Dumnezeu să ne dăruiască har. Aici stă un 

bărbat care privește spre mine. Eu am o vedenie cu privire la el, el 

privește la mine. Cred că nu ne cunoaștem. Tu ai o povară de care 

dorești să scapi, tu vrei să scapi de fumatul țigărilor. Dacă este adevărat 

ridică mâna. Vedenia se îndreaptă spre tânărul din spate, cel de acolo. 

Noi nu ne cunoaștem. Este adevărat? Dacă da, mișcă mâna în felul 

acesta. Tu te-ai rugat, Dumnezeu să te binecuvânteze! 

          Credeți voi? Cine face aceste lucruri? De cine s-a atins el? Biblia 

spune că El este Marele Preot care simte cu neputințele noastre. Deci 

acest tânăr nu m-a atins pe mine, ci pe El. El l-a atins pe Hristos și 

Hristos a folosit buzele mele și a vorbit prin ele. Tu ai mâna sus tinere, 

crezi tu că sunt prorocul lui Dumnezeu? Ai vrea să primești ceea ce ți-

am spus? O, dacă ai avea credință... tu crezi că ea este salvată, tu te rogi 

pentru prietena ta, ai vrea să fie vindecată. Dacă este așa ridică-te în 

picioare. Este corect, nu-i așa? Ai credință în Dumnezeu și vei primi! 
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Eu nu te cunosc pe tine tinere, suntem străini unul pentru celălalt, ridică 

ambele mâini dacă este adevărat că nu ne cunoaștem. Vă puteți așeza. 

Voi ați primit ceea ce ați cerut. Credeți voi? 

 Cu un timp în urmă totul părea o glumă, dar acum nu mai este 

așa. Eu am știut că Domnul va face aceasta fiindcă cu Dumnezeu nu te 

poți juca, deoarece El este realitate. O, dacă ai putea crede... 

          Acolo în spate stă o femeie, ea se roagă pentru altcineva, pentru o 

femeie care are o stare nervoasă, ea este o catolică. Femeia locuiește pe 

bulevardul Meigs, nu-i așa? Crezi tu? Ridică mâna. Atunci tu poți primi 

ce ai cerut.  

          Acum ce este cu tine? Cu tine de acolo, din spate. Este vorba de 

cineva din ultimele rânduri. Hristos știe exact unde ședeți voi. Vă 

provoc în Numele lui Isus să credeți. El este aici. Duhul Lui este aici. 

Puterea Lui este aici. Acolo în spate stă un bărbat care se uită direct la 

mine acum, are costum gri și cravată verde. El se roagă deoarece 

dorește să fie vindecat de o problemă pe care o are la stomac și la 

intestine. Eu nu te cunosc, tu știi aceasta, dar Dumnezeu te cunoaște. 

Ieri ai fost la doctor și el te-a analizat. Tu știi că eu nu te cunosc, dar 

credința ta te-a mântuit domnule! Lăudat să fie Dumnezeul cel viu! 

 Doamna care stă exact în spatele lui în rândul următor, cam al 

treilea rând de aici. Tu te rogi pentru soacra ta care este infirmă, dacă 

vei crede se va întâmpla. Bărbatule, tu care ai ridicat mâna acolo, tu ai 

ridicat mâna, tu ai un duh de tristețe asupra ta, tu ești un bărbat tânăr, tu 

te rogi pentru o ruda de-a ta. Omul a fost internat într-o instituție, este 

un bărbat tânăr, este cumnatul tău și are o stare nervoasă, slăbiciune 

mintală. Este adevărat domnule? Tu ai credință în Dumnezeu și El va 

face totul și va rezolva totul. 

 Vă rog provoc să credeți în Hristos! Credeți voi cu adevărat? 

Sunt deja trei? Desigur sunt mai mult de trei. Acum credeți? Este 

credința voastră stabilă? Vi s-au deschis ochii voștri? Sunt deschise 

toate ușile cămăruțelor inimii voastre? Acum să ne plecăm capetele. 

Haideți să ne rugăm. 
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 Doamne Isuse, apropie-Te de noi. O, Dumnezeule, eu Îți sunt 

recunoscător Tată pentru că ne-ai dăruit aceste binecuvântări. Prin 

acestea toți oamenii prezenți aici știu că nu este robul Tău cel care a 

făcut aceste lucruri ci Tu, Dumnezeul cerului care ne-ai cinstit și ai 

venit în mijlocul nostru și ai permis ca să se întâmple aceste lucruri. Ca 

să dovedești acestei generații chiar înainte ca ea să fie ștearsă de pe 

pământ, că Tu ești Mesia, Tu ești Dumnezeul cerului și Tu ești prezent 

aici în locul acesta o, Doamne. Eu Te rog să mai dai un șoc mare 

poporului Tău și să le deschizi înțelegerea. Dacă nu vor crede în Tine și 

dacă ei nu recunosc necredința și îndoiala lor, atunci ei vor merge mai 

departe în păcatele lor. Fie ca Duhul Sfânt să vină acum peste popor, ca 

ei să știe că Duhul Sfânt este prezent și El dorește să-i vindece și să-i 

ajute pe toți.  

 Doamne, totul este fondat, toate lucrurile sunt posibile celui ce 

crede. O, Doamne îndură-Te! Fie ca puterea Ta de vindecare să-i 

cerceteze chiar acum pe oameni, astfel încât să-i vindeci pe toți, pe 

fiecare în parte. Doamne, eu Îți mulțumesc! 

 Când Satan vine înăuntru și răcnește ca un leu atunci Duhul 

Domnului se ridică împotriva lui și-l va birui! O, acest Satan se crede 

cel mai tare, dar Domnul nostru Isus este mai mare și mai puternic decât 

el. Te rog vino Tată! Te rog Doamne ca Tu să lucrezi prin Duhul Tău în 

adunare și să vindeci fiecare persoană în Numele Domnului Isus Hristos 

Te rugăm. Amin! 

 Credeți că sunteți vindecați. Credeți cum este scris? Aveți cei 25 

de cenți despre care am vorbit? Voi aveți. Este o credință ancorată, 

oricât ar dura, câte zile sau câte ore... eu am puterea de cumpărare a 

vindecării și știu că atunci când voi părăsi această clădire eu voi fi pe 

deplin vindecat. Voi poate o aveți acum sau poate în săptămâni. Eu nu 

știu, dar să aveți această credință că sunteți vindecați. Dumnezeu 

răspunde la credință. Acum închideți-vă înăuntru cu Dumnezeu și 

spuneți: Doamne, eu cred. Doamne, eu cred. Toate îndoielile mele sunt 

îngropate în acest izvor. O, eu cred și Te cred pe Tine, Mântuitorule. 

Mărește-mi credința în Tine până voi putea muta munții. O, 

Dumnezeule este posibil ca Tu să greșești? Nu! Tu nu poți greși! Eu 
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știu că fratele Branham nu are nimic de spus. Tu ai vorbit deja în 

Cuvântul Tău și prin harul Tău ai îngăduit că fratele Branham să 

privească spre mai multe persoane din clădire și să facă aceleași lucruri 

pe care le-ai făcut Tu când umblat prin Galileea. Dacă am avut vreo 

îndoială în inima mea, Te rog s-o îndepărtezi înainte ca să fiu chemat să 

răspund la judecată. Primește-mă! Ia-mi păcatele și necredința, lasă-mă 

să fiu pe deplin al Tău. Dumnezeu să vă binecuvânteze este rugăciunea 

mea.  

 În timp ce vă rugați, închideți-vă cu Dumnezeu. Acolo sunt 

oameni care și-au ridicat mâinile pentru că doresc să umble cu 

Dumnezeu și să-și deschidă inima pentru El. Altarul este deschis aici. 

Vă invit pe toți să veniți aici la altar, să îngenunchiați aici și să spuneți: 

„Doamne Isuse, ai milă de mine, fii îndurător. Doresc să îndepărtezi din 

inima mea toată îndoiala, toată teama, tot egoismul și tot ce este rău. 

Vino înăuntru, intră în inima mea și fii Domnul meu. O, eu cred că Tu 

ești Mântuitorul meu, dar nu ai fost Domnul meu”.  

 Dumnezeu să te binecuvânteze frate! Numele acestui bărbat este 

Davis, El vine din Virginia, El este aici deoarece dorește să scape de  

patima fumatului. Și are în inima lui o părere de rău pentru cineva iubit 

din copilărie. El dorește să scape... Voi sunteți cu toții invitați, veniți cu 

toții la altar, îngenunchiați înaintea Hristosului lui Dumnezeu. Veniți! 

Aici este Mântuitorul nostru. Ești invitat. Veniți! El așteaptă ca voi să 

veniți, El vrea să vă elibereze de orice duh din inima voastră, El vrea ca 

voi să fiți curățați.  

          (Acum fratele Branham începe să cânte). 

 Unii trec prin mari încercări și greutăți, dar Dumnezeu își 

călăuzește copiii iubiți. O, dacă credința ar fi ca o ancoră... Dumnezeu 

Își conduce copiii. Credeți voi că El vă va conduce?  Voi sunteți acum 

invitați. În timp ce cântăm și Dumnezeu bate la inima voastră, 

deschideți-I  și bucurați-vă de binecuvântări. El să fie Domnul, Stăpânul 

vostru. Uitați că sunteți într-o capelă atât de simplă, veniți și 

îngenunchiați aici cu oamenii care plâng, deschideți-vă inimile ca El să 

vă poată deschide înțelegerea voastră, pentru ca voi să deveniți copilul 
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Lui. Cântăm încă o dată ultima strofă a acestei cântări. Voi sunteți 

invitați acum. Numai Dumnezeu Își conduce copiii Lui scumpi. 

 Cu smerenie acum ne plecam capetele încă o dată înaintea 

Marelui Împărat al Slavei, al Marelui Prinț al păcii. Cât de recunoscători 

suntem că ne-ai deschis inimile pentru acest mare Duh al lui Dumnezeu 

care este prezent printre noi, căci ai spus că pe cel ce vine la Tine nu-l 

vei alunga în niciun caz. Oricare ar fi necazul vostru, orice rugăciune ați 

avea, credeți că ați primit aceasta și o veți avea. Dumnezeu o face 

pentru noi. În timp ce voi sunteți în clădire, plecați-vă doar capetele. Fiți 

smeriți în timp ce fratele nostru se va ruga și atunci veți primi ceea ce 

cereți. Cântați mai departe. 

 Tată ceresc noi Ție Îți mulțumim din toată inima pentru dovada 

puterii Tale. Tu ești acum în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru 

prezența Ta, Îți mulțumim că Tu ai mișcat inimile noastre prin Duhul 

Tău Sfânt, toți aceia care au venit la altar astăzi.  

 

          (Acum vorbește fratele Frank) 

 

 Laudă și mulțumire Îi aducem Dumnezeului nostru. Haideți să 

devenim conștienți ca nu suntem doar niște ascultători ai lucrurilor pe 

care le-a făgăduit Dumnezeu, că nu suntem doar niște observatori a 

lucrurilor pe care le-a făcut El. Noi suntem aici pentru ca astăzi să trăim 

cu Dumnezeu același lucru. O, cum se potrivesc toate versetele biblice 

împreună! Ceea ce pentru noi pare a fi imposibil este demult posibil. 

Prin Dumnezeu totul s-a întâmplat. Vindecare, salvare, eliberare, totul 

ne aparține nouă. Noi mărturisim slăbiciunile și necredința noastră, 

îndoielile noastre. Plini de încredere ne punem pe făgăduințele 

Cuvântului lui Dumnezeu. Noi stăm sub sângele scump al Mielului și 

credem în împăcarea deplină și iertare. Noi credem în mântuirea deplină 

după duh, trup și suflet. 

 Astăzi Domnul vrea să-Și proslăvească Numele Lui. Cuvântul 

Lui care este adevărat să Îl confirme ca adevăr. În timp ce noi cântăm îi 

rugăm pe aceia care doresc rugăciune, ca ei să vină în față. Dar veniți 
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numai dacă voi credeți că lucrarea lui Dumnezeu a fost isprăvită în voi. 

Credința în Golgota este doar o parte. Voi trebuie să credeți că acum s-a 

întâmplat în voi. Credeți acum că este o lucrare isprăvită în voi și în 

această credință în lucrarea de răscumpărare isprăvită voi puteți veni în 

față și apoi doar mai punem mâinile noastre asupra voastră în aceeași 

credință pe care Dumnezeu v-a dat-o deja. V-a dat deja ceea ce voi ați 

cerut de la El și așa se va întâmpla și se va adeveri. Aleluia! Dumnezeu 

este prezent. 

 Noi nu suntem aici ca să producem o atmosferă artificială. Nu! 

Noi suntem aici și ne aflăm în prezența Lui Dumnezeu. Ceea ce noi 

putem face nu este suficient înaintea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie 

de ceea ce numai Dumnezeu este în stare să facă. Atmosfera o pot face 

oamenii. Dar noi suntem aici ca noi să fim aduși în conformitate cu 

Dumnezeu. Să credem așa cum spune Scriptura și să luăm la inimă ceea 

ce am citit. 

 Se poate lua prada celui puternic și poate să scape cel prins din 

prinsoarea celui puternic? Și apoi este scris în Biblie, acest lucru este 

scris în Biblie nu în ziar sau altă carte, este scris în Biblie marele DA! 

Aleluia! Aleluia! DA-ul este scris în Biblie în 2 Cor. 1: 20 este scris: 

„În El toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt Da și Amin.” Noi credem 

acest lucru, că s-a isprăvit, s-a întâmplat. Domnul i-a răscumpărat pe ai 

Săi. El a răscumpărat, a mântuit, prada i-a fost luată vrăjmașului, El a 

luat robia roabă, pușcăria a luat-o roabă, El a dat daruri oamenilor. Așa 

este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Prindeți curaj voi care în aceste 

zile auziți și credeți aceste cuvinte care sunt scrise în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Amin. 

 

 


