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Perseverenţa 
(Beharrlichkeit) 

 

18. 02. 1962 
Jeffersonville, Indiana – SUA 

W. M. Branham 
  

 
În dimineaţa aceasta este o prioritate să fiu împreună cu voi în casa lui 

Dumnezeu în prezenţa DOMNULUI. Astăzi este o zi ploioasă. Când am ajuns, 
am auzit bătăile din palme şi m-am gândit că ei acolo, înăuntru, ar trebui să 
trăiască deja binecuvântările. Noi suntem foarte mulţumitori pentru ziua aceasta. 
Noi avem nevoie de ploaie. Dacă noi nu primim ploaia, atunci Învăţătorul nu 
poate recolta roadele Lui. Aici înăuntru avem ploaia duhovnicească, altfel nu ar 
exista roade pentru recoltă. Afară avem nevoie de ploaie, altfel nu vom avea o 
recoltă firească.  

În ambele cazuri trebuie să moară ceva ca să putem trăi. În recoltă este 
viaţa care trebuie să meargă apoi din nou în moarte. Noi trăim prin moarte. În 
domeniul firesc trebuie să moară zilnic ceva, ca voi să puteţi trăi. Voi mâncaţi şi 
trăiţi prin substanţe moarte. Dacă mâncaţi un şniţel de porc, trebuia să moară un 
porc. Dacă mâncaţi un grătar de vită, trebuia să moară vita. Dacă mâncaţi 
porumb, el trebuia să moară înainte. Dacă mâncaţi pâine, grâul trebuia să 
moară. Fireşte voi trăiţi cu substanţe moarte. Nu este atunci adevărat că ceva 
trebuia să moară pentru ca noi să putem trăi veşnic? Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
a murit pentru ca noi să putem trăi veşnic. De aceea eu sunt foarte bucuros în 
dimineaţa aceasta. Deşi noi trăim acum, în timpul acesta, noi ştim că Hristos a 
murit pentru noi, păcătoşii. Da, El a murit pentru mine.  

Eu am vorbit în ultima duminică despre ce mi-a spus DOMNUL acum 
câteva zile că trebuie făcut. Eu am vorbit în ultima duminică despre catastrofele 
care vor mai veni. Când am venit aici, am auzit la ştiri că Germania a avut una 
din cele mai mari inundaţii. Mulţi au murit, alţii s-au şi sinucis. Eu mi-am notat 
aceasta venind pe drum încoace. În Germania s-au rupt digurile. În Anglia sunt 
furtuni foarte mari. Eu cred că şaptezeci de mii de case au fost distruse. Noi 
suntem în timpul sfârşitului. Într-o zi va apărea Isus. Noi suntem la sfârşit. 
Gândiţi-vă, este numai începutul lucrurilor. Va continua aşa. Noi suntem la 
sfârşit.  
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 Noi ne pregătim să plecăm astăzi, după predică, către Arizona. Noi 
rugăm Biserica să se roage pentru călătoria noastră. Eu trebuie să iau decizii 
mari, prieteni, pe care nu le pot lua singur, căci eu nu ştiu ce să fac. De aceea 
rog această Biserică ca pe un grup de credincioşi care sunt împreună cu mine 
aici: rugaţi-vă pentru mine ca deciziile mele să fie pentru locul potrivit. Sunt 
peste trei sute de oraşe peste ocean unde sunt invitat: în Elveţia, Germania şi 
Africa. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să facem ce este drept, pentru 
ca El să ne poată folosi acolo. Rugaţi-vă pentru mine, eu mă voi ruga pentru voi. 
Voi ştiţi aceasta. Rugaţi-vă pentru mine ca DOMNUL să mă călăuzească.  

Dacă este în voia DOMNULUI, voi veni la întoarcerea din Arizona. Vom 
face de cunoscut în adunare. Ei vor auzi şi voi avea nevoie de mai mult timp 
pentru a-i vorbi acestei adunări. Eu am un mesaj şi aş dori să predic cam opt 
ore. Eu am vorbit cu doamna Wood, care face parte de această biserică. Ea mi-
a povestit despre biserica baptistă Milltown unde am ţinut predici. Ea m-a auzit 
predicând acolo şi a spus: „Eu am venit la ora zece şi te-am auzit predicând 
până la amiază, apoi a fost numai o pauză scurtă pentru amiază. Seara noi am 
plecat la ora zece şi tu tot mai predicai.” Eu am spus: „Ţie îţi este cunoscut faptul 
că eu nu ştiu prea multe, dar dacă pot pune la o parte puţinul pe care-l ştiu 
atunci îi las pe El să vorbească, căci El ştie foarte multe.” Aceasta vreau să aud 
şi eu. Eu am încercat numai să o redau.  

Eu vreau să mă întorc aici, dacă este în voia DOMNULUI, şi să aduc un 
mesaj pe care I-a pus Dumnezeu pe inima mea. Eu mă rog ca El să-mi 
dăruiască toate legăturile în timp ce mă aflu în pustiu. El este adresat Bisericii 
din timpul acesta din urmă. Eu cred că una din ultimele mişcări ale Duhului este 
aproape. Noi credem că DOMNUL Isus este pe cale să elibereze puterea lui 
Dumnezeu din cer, ca cerul să se deschidă. Noi credem că El o va face.  

Noi ne încredem că El ne va da un mesaj şi mai deplin, când ne vom 
întoarce. Noi vom începe din timp cu slujba fără să ne grăbim.  
 După aceea vom merge poate în Africa, în Elveţia sau în Palestina, aşa cum ne 
va călăuzi DOMNUL. Fiţi în rugăciune. Priviţi zilnic în sus şi rugaţi-vă. 
Rugăciunea este singura speranţă pe care o avem. Eu sper că nu vă fac 
impresia că nu ştiu despre ce vorbesc. Eu cred că naţiunea noastră nu mai este 
de salvat. Dacă ar fi destui creştini care să tragă împreună - dar cea mai mare 
parte a fost înfăptuită de marii evanghelişti în adunări mari şi totuşi totul se 
apropie de un haos. Eu cred că toate naţiunile mari trebuie să decadă. Toate 
aceste sisteme trebuie să cadă. Toate aceste sisteme trebuie să treacă.  
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Oamenii şi-au dat viaţa pentru democraţie. Aceasta dovedeşte 
credincioşia pentru o naţiune. Aceasta este bine, nimic împotrivă. Dar cum este 
cu viaţa noastră pentru Hristos? Câte unui bărbat tânăr i s-a luat capul de pe 
umeri în floarea vârstei şi prin aceasta el a devenit un erou, chiar dacă nu se 
mai aude nimic despre aceasta, cel mult familia şi vecinii care-l cunoşteau. Şi 
totuşi ne este teamă să facem pasul în mişcarea atotcuprinzătoare pentru 
Hristos. Vedeţi: „Pentru că oricine va vrea să-şi apere viaţa, o va pierde; dar 
oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.” Să ne punem cu tot ce 
avem în slujba DOMNULUI Isus, să ne depărtăm de lucrurile lumii, să privim 
spre EI, să credem Cuvântul Lui şi să înaintăm cu El. 

Ultima duminică am vorbit mult despre tema „Unitatea lui Dumnezeu cu 
poporul Lui”. Eu am vrut să vă las astăzi să plecaţi mai devreme, căci în ultima 
duminică trebuia să mă mai rog pentru mulţi, dar nu am mai avut timp. Dar 
astăzi ne vom ruga pentru bolnavi.  

Cu tema mea de astăzi vreau să întăresc credinţa. Aceasta trebuie să 
se întâmple. Fără îndoială sunt şi predicatori aici. Ei ştiu că trebuie să se facă o 
anumită atmosferă printre oameni atunci când se vorbeşte despre mântuire. 
Apoi vine chemarea. Dacă vreţi atmosfera pentru vindecare, atunci voi înşivă 
aveţi nevoie de ungere pentru a aduce întreaga adunare sub ungere pentru un 
anumit lucru prin Cuvântul lui Dumnezeu. Este o aşteptare pentru ceva anume. 
Vedeţi, noi aşteptăm ceva. Eu cred că voi ştiţi că Dumnezeu ia Biserica Lui un 
pic mai sus, şi anume restul Bisericii Sale care Îl aşteaptă pe El.  

Când ei au auzit că El urma să vină la serbare, trebuie să fi fost o mare 
aşteptare în ei. Mulţi L-au aşteptat acolo şi au sperat să vadă minunile pe care le 
va face El. Alţii au vrut să-L vadă. Alţii au vrut să râdă de El. Era o serbare a 
Paştelui deosebită când El era în oraş. Să fim în aşteptarea că El va veni şi ne 
va lua acasă când va veni de data aceasta.  

Să ne aplecăm capetele în timp ce vorbim cu El. Dacă este cineva în 
adunare cu o problemă pe care vrea s-o aducă DOMNULUI, atunci ridicaţi mâna 
voastră către El şi spuneţi: ,,O, Dumnezeule, ai milă de mine. Eu am nevoie de 
mântuirea Ta, eu am nevoie de vindecare, eu vreau să umblu mai aproape de 
Tine.” Dumnezeu să vă binecuvânteze. În toată clădirea au fost mâini ridicate.  

Tatăl nostru ceresc, noi ne apropiem de tronul Tău de har în Numele 
DOMNULUI Isus, care ne-a adus acest har minunat; noi Îţi mulţumim din toată 
inima pentru El care era fără păcat şi a venit să aducă harul pentru noi, astfel 
încât noi, nevrednicii, ne putem apropia de El, pentru că El şi-a vărsat sângele; 
El ne curăţă prin baia de apă a Cuvântului, pentru ca El să ne poată prezenta 
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Tatălui ca pe o fecioară curată, curăţată şi sfinţită prin sângele Lui. El ne-a făcut 
plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, curăţaţi şi pregătiţi. Noi ne gândim la spălarea 
jertfei şi la faptul că atunci când Ioan L-a văzut venind în apă, El a spus: „Eu am 
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la Mine?” El a răspuns: „Lasă-mă acum, 
căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” (O, eu iubesc aceasta.) Cu 
alte cuvinte: „Ioane, Tu eşti proorocul, Eu sunt Dumnezeul tău. Noi suntem 
bărbaţii conducători din timpul acesta. Eu ştiu că tu înţelegi aşa cum înţeleg Eu. 
Dar gândeşte-te, Ioane, că aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Ioan 
a ştiut că jertfa trebuia spălată înainte de jertfire. Mielul a fost jertfa. El L-a 
botezat pe Cel fără păcat, înainte de a fi adus ca jertfă.  

O, Dumnezeule, spală inimile noastre în dimineaţa aceasta. Spală-le în 
baia de apă a Cuvântului Tău ca să îţi putem fi prezentaţi. Curăţă-ne, O, 
DOAMNE, de toate necredinţele, ca să ne aducem ca o jertfă vie, sfântă şi 
plăcută Dumnezeului nostru, căci aceasta este slujba corectă. Noi îţi mulţumim 
pentru aceste lucruri, pentru fiecare persoană care este prezentă . Noi ne rugăm 
ca Tu să binecuvântezi Biserica universală a Dumnezeului celui viu din toate 
naţiunile, din toată lumea. În dimineaţa aceasta, indiferent unde stau predicatori 
pe podium, revarsă Tu Duhul Tău, O, DOAMNE.  

Fă-o într-un fel minunat peste fiecare predicator credincios, evanghelist 
şi misionar care-şi îndeplineşte sarcina. O, Dumnezeule, dacă mă gândesc la ei, 
unii fără şcoală, alţii în haine rele, mergând prin junglă pentru cei care sunt 
departe de Hristos, pentru a aduce pacea şi eliberarea.  

O, Dumnezeule, noi putem numai să spunem: „Trimite-L curând pe Isus! 
Vino, DOAMNE Isuse!” Noi o vedem în natură; acelaşi semn ca steaua care i-a 
călăuzit pe înţelepţi la Betleem, se mişcă din nou înainte. Isus a spus că va veni 
un timp de rătăcire, asuprirea între naţiuni, semne în cer şi pe pământ, marea 
furtunoasă, furtuni puternice şi cutremure în multe locuri. Acestea sunt ca 
soneriile care alarmează inimile noastre, DOAMNE, ca să ne pregătim. Noi nu 
cunoaştem nici minutul şi nici ceasul venirii Lui.  

În timp ce noi venim astăzi, ne rugăm să binecuvântezi fiecare taină din 
spatele fiecărei mâini care a fost ridicată. O, Dumnezeule, Tu ştii totul. Eu mă 
rog, DOAMNE, curăţeşte-i pe ei, jertfa şi dorinţele lor, şi dă-le ceea ce au ei 
nevoie. În timp ce venim astăzi la Tine, DOAMNE, mă rog pentru cei care sunt 
aici şi nu Te-au primit ca Mântuitor. Fie ca aceasta să fie ziua cea mai mare din 
viaţa lor, când vor spune „da” pentru Tine, DOAMNE Isuse. Dăruieşte-le, 
DOAMNE. Binecuvântează-i pe toţi, Tată, în timp ce noi ne pregătim să obţinem 
credinţa prin citirea Cuvântului Tău. O, Dumnezeule, trimite Cuvântul Tău cu 
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putere în această clădire şi în ţările unde vor fi trimise aceste benzi, indiferent 
unde va fi. Fie ca astăzi mulţi să fie mântuiţi şi vindecaţi spre lauda lui 
Dumnezeu. Noi ne rugăm în Numele Fiului Său iubit şi sfânt, al DOMNULUI Isus 
Hristos. Amin.  

Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Lui bogată la 
citirea Cuvântului Său. Gândiţi-vă, cuvintele mele vor da greş. Sunt cuvintele 
unui om, dar Cuvântul Său nu poate da greş.”Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece.” Ce speranţă este astăzi. Eu vreau să cânt 
împreună cu Eddie Perronet:  
Slavă Numelui lui Isus Hristos, 
a cărui strălucire luminează universul; 
pentru că El este Mântuitorul omenirii, 
ÎI încoronează pe El ca DOMNUL lumii. 
Eu stau pe Hristos, stânca mea veşnică 
toate celelalte sunt nisip care se scufundă. 

Mulţi dintre voi îşi notează textul şi îşi fac notiţe. Eu citesc din Matei 15 
de la vers. 21. „Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale 
Sidonului. şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a 
început să strige către El: ,Ai milă de mine, DOAMNE, Fiul lui David! Fiica mea 
este muncită rău de un drac. ' El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-
au apropiat şi L-au rugat stăruitor: ,Dă-i drumul, căci strigă după noi. ' Drept 
răspuns, El a zis: ,EU nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.' 
Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: ,DOAMNE, ajută-mi!' Drept răspuns, El i-
a zis: ,Nu este bine să iei pâinea copiilor, şi s-o arunci la căţei!' ,Da, DOAMNE', 
a zis ea, ,dar şi căţeii mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.' 
Atunci Isus a zis: ,O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.' Şi 
fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.”  

În dimineaţa aceasta vrem să vorbim despre credinţă. Tema mea este 
„Perseverenţa”. Perseverenţă înseamnă să fii hotărât să ajungi la ţintă. „Credinţa 
este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada a ceea ce nu este încă vizibil.” Noi 
avem un trup. Fiinţa noastră este ca o sămânţă. Sămânţa are o învelitoare. În 
aceasta se află sâmburele. În sâmbure se află germenele. Noi ne compunem 
din trup, suflet, duh. Trupul firesc are cinci simţuri. Şi la suflet conduc cinci 
intrări: conştiinţă, etc ..  

Interiorul are numai o intrare, şi aceea a fost dată fiecărui om de 
Dumnezeu de la Adam şi Eva: propria voinţă. Voi decideţi dacă vreţi să trăiţi sau 
să muriţi. Fiecare dintre voi. Voi toţi aveţi propria voastră voinţă liberă. Voi 
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aduceţi rodul duhului de care sunteţi stăpâniţi. Viaţa voastră este stăpânită din 
interior. Mulţi oameni se bazează pe simţurile exterioare. Nimic împotriva lor, 
dacă ele concordă cu al şaselea simţ. Sufletul şi duhul pot fi stăpânite numai de 
Duhul lui Dumnezeu sau de duhul lui Satana. Voi nu puteţi sluji la doi stăpâni. 
Voi sunteţi supuşi numai unuia. Dacă aveţi Duhul lui Dumnezeu în voi, atunci 
aveţi credinţa. Voi veţi crede fiecare Cuvânt scris al lui Dumnezeu.  

Dacă nu îl aveţi, atunci ... Satana nu este aşa cum cred unii oameni. El 
este îngrozitor, şi aşa mai departe, dar este şi ispititor. Satana vă lasă să credeţi 
că sunteţi corect. Dar dacă nu concordaţi cu Cuvântul, atunci înseamnă că nu 
este Duhul lui Dumnezeu, căci duhul lui Dumnezeu a scris Biblia. Trebuie să 
concorde cu Cuvântul. Gândiţi-vă la aceasta! Numai un pic de necredinţă în 
Cuvânt! Satana i-a spus Evei adevărul până acolo că El nu tăgăduieşte 
Cuvântul ca neadevărat. Dar partea mică a Cuvântului, pe care el nu a spus-o, a 
cauzat întreaga nenorocire. Femeia nu a crezut pentru că a vrut să fie înţeleaptă 
în loc să rămână în Cuvânt. Dacă Dumnezeu spune ceva, atunci cerul şi 
pământul vor trece, dar Cuvântul Lui nu va trece. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie 
să se împlinească până la ultima literă, până la ultima iotă trebuie să se 
împlinească.  

„Perseverenţă”, a fi hotărât să ajungi la ţintă. Voi v-aţi îndreptat fiinţa 
voastră spre ceva, voi sunteţi decişi pentru aceasta, căci voi credeţi că o veţi 
ajunge. Dacă sunteţi hotărâţi, atunci v-aţi decis ce veţi face. Voi nu puteţi avea 
credinţă în Dumnezeu, doar dacă cunoaşteţi Cuvântul lui Dumnezeu şi ştiţi ceva 
despre Dumnezeu. Dacă vă spune cineva: „Tu eşti bolnav, atinge stâlpul şi te 
vei însănătoşa!” Asta nu aş crede. Poate voi o faceţi, dar ar fi prea tare pentru 
credinţa mea. Eu nu cred că în stâlp este vreun efect, nu cred că are vreun efect 
o statuie, un crucifix sau altceva asemănător. Eu cred că puterea este în Hristos 
şi Hristos este Cuvântul. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit 
printre noi.”Însuşi Cuvântul vine peste noi. Prin Duhul Sfânt intră în noi. Astfel 
este Cuvântul în voi - Dumnezeu în voi. Mulţi vor să-L arate pe Dumnezeu ca 
ceva mistic care este departe şi de neajuns. Dumnezeu este în tine! Hristos, 
nădejdea slavei, caracterul lui Hristos în voi. Voi tindeţi apoi către aceasta şi 
încercaţi să primiţi ceea ce v-a fost dat deja. Este Dumnezeu în om.  

Pe pământ, Hristos a fost trupul lui Dumnezeu. Dumnezeu şi-a creat 
acest trup. Era un altfel de trup şi totuşi a fost un trup omenesc. Voi ştiţi că 
Solomon a construit o casă. Dar Ştefan a spus: „Dar Cel Prea Înalt nu locuieşte 
în lăcaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice proorocul; dar ,Tu Mi-ai pregătit 
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un trup.'„ Dumnezeu şi-a pregătit singur un trup în DOMNUL Isus, care a fost 
Hristos, Unsul. Tot ce a fost Dumnezeu, era în Hristos. El a fost plinătatea 
dumnezeirii în trup. Aşa o spune Scriptura.  

Tot ce a fost Dumnezeu, s-a descoperit în Hristos. El a fost Emanuel, 
Dumnezeu cu noi. Tot ce a fost în Hristos, El a revărsat în Biserică. Ce este? 
Uns pentru a conduce lucrarea Sa mai departe, pentru ca Cuvântul Lui să fie în 
continuare viu. El a trăit prin Cuvântul Tatălui.”Omul nu trăieşte numai cu pâine, 
ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Nici Biserica nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt al lui Hristos. Duhul Sfânt pătrunde 
înăuntru, ia Cuvântul lui Dumnezeu şi îl împlineşte astăzi arătând că El este 
viu.”Aceste semne vor urma celor ce cred.”  

Vedeţi, Dumnezeu nu se poate schimba. Dacă Dumnezeu ia o hotărâre, 
atunci trebuie să rămână aşa. Dacă El s-ar schimba, atunci ar fi om ca mine 
care poate face greşeli. Dar El este nesfârşit. El este Atotputernic, El nu poate 
face nici o greşeală, El este Dumnezeu. Când un om a păcătuit, prima Lui 
hotărâre a fost să-l ierte dacă va crede Cuvântul Lui. Dacă mai vine cineva, 
atunci El trebuie să procedeze în acelaşi fel, altfel El a procedat greşit de prima 
dată. Dacă oamenii au devenit sănătoşi prin vindecare divină, prin credinţă în 
Dumnezeu, şi El le-a făcut de cunoscut aceasta primilor oameni, atunci 
Dumnezeu trebuie să procedeze în acelaşi fel dacă vine următorul pe aceeaşi 
bază. Dacă El nu o face, atunci El se uită la faţa omului şi se comportă părtinitor, 
ceea ce cu siguranţă nu este un caracter divin.  

Voi trebuie să aveţi credinţă în ceea ce faceţi.”Dacă inima voastră nu vă 
condamnă.” Dacă ştim că Biblia ne învaţă ceva, dar noi nu o facem, atunci nu 
putem crede în aceasta. Voi nu puteţi să primiţi, căci voi ştiţi că sunt anumite 
lucruri pe care Dumnezeu le învaţă dar pe care voi nu le urmaţi. Dacă faceţi aşa 
ceva, atunci unde vă aflaţi? Vedeţi voi, nu puteţi avea credinţă în ceea ce vreţi 
să faceţi. Voi nu puteţi veni aici şi să spuneţi: „Aseară m-am îmbătat, DOAMNE! 
Eu vreau ca Tu să mă vindeci în dimineaţa aceasta. Eu nu voi mai bea niciodată 
prea mult.” Voi trebuie mai întâi să vă închinaţi şi să vă predaţi în totalitate lui 
Dumnezeu. Voi trebuie să fiţi ascultători de fiecare cuvânt, să vă predaţi în 
totalitate şi apoi să cuprindeţi Cuvântul. Cuvântul este în Biserică. Este un 
Cuvânt viu. Biblia spune: „Cuvântul este sămânţa pe care a semănat-o 
semănătorul.” Voi nu puteţi semăna buruieni şi să recoltaţi grâu. Cine seamănă 
grâu, va recolta grâu. Cine seamănă neghină, va recolta neghină. Voi trebuie să 
aveţi Cuvântul lui Dumnezeu.  
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Nici un credincios nu va pune Cuvântul la trecut, nici nu-L va face pe El 
un Dumnezeu neputincios sau un Dumnezeu istoric. Desigur că El este un 
Dumnezeu al istoriei, dar El este acelaşi, cum o spune Biblia în Evrei 13,8: „ ... 
acelaşi ieri, azi şi în veci.” De aceea aşa cum este El în istorie, aşa este El şi 
astăzi. El nu-şi poate pierde puterea, slăbiciunea a venit numai în bisericile 
noastre în comparaţie cu biserica apostolică. Ce am făcut? Noi am destrămat 
biserica, am făcut diferite organizaţii sectare până când am obţinut un haos 
imens.  

Veniţi înapoi la Cuvânt! Înapoi la Dumnezeu! Înapoi la Cuvântul viu. 
Dacă nu este împlinită fiecare făgăduinţă din Biblie, atunci nu mă pot încrede în 
ea. Primul cuvânt ne cheamă: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi ...” 
Când am vrut să trăiesc aceasta, s-a dovedit a fi adevărat. Este acesta Cuvântul 
sau nu este acesta Cuvântul? Dacă este Cuvântul, atunci trebuie să se 
împlinească tot ce este făgăduit. Noi trebuie să hotărâm între corect şi fals. Ori 
este Cuvântul întreg al lui Dumnezeu sau deloc. Totul sau nimic. Eu cred fiecare 
poruncă, fiecare rând, chiar şi semnele de punctuaţie, fiecare virgulă, liniuţă de 
legătură - totul este Cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul meu este ancorat în acesta.  

Nu este vorba de a atinge un stâlp, un bărbat sau o femeie; eu cred că 
putem să-L atingem pe Dumnezeu prin credinţa în Cuvântul Său. Dacă voi faceţi 
aceasta, atunci Cuvântul va da rod în voi, va deveni viaţă în voi. Fiecare Cuvânt 
al lui Dumnezeu este roditor. Dacă aţi avea aici pe platformă o mână de grâu, nu 
ar aduce deloc rod. Dar dacă îl puneţi în pământ bun, se va întâmpla. Dacă 
Cuvântul bun cade în pământ rău, va fi rod puţin. Luaţi sămânţă bună, puneţi-o 
în pământ bun, în condiţii bune şi va aduce rod sută la sută. Aşa este cu 
Cuvântul lui Dumnezeu când este pus în inimă omenească cu o credinţă 
nemuritoare în DOMNUL Isus Hristos, cu Duhul Sfânt şi cu puterea lui 
Dumnezeu care o udă şi o face să rodească, astfel încât aduce la iveală ce este 
scris. Este un Cuvânt, este Cuvântul lui Dumnezeu.  

Isus a spus în Ioan 14, 12: „Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe 
care le fac Eu.” Desigur! Eu cred aceasta.”Lucrările pe care le fac Eu, le veţi 
face şi voi.” Se spune: „Va face altele şi mai mari decât acestea.” Noi nu am 
putea face nimic mai mare. El i-a poruncit naturii, El a înviat morţii, El a făcut 
totul. Dumnezeu s-a făcut de cunoscut printr-un singur om Hristos. Acum El este 
făcut de cunoscut peste tot în Biserica Sa. Voi veţi face mai mult decât acestea - 
aceleaşi lucrări .  

Nu demult mi-a spus cineva ceva critic: „Noi facem lucrările cele mai 
mari, căci El a spus că vom face lucrări şi mai mari.” Eu i-am răspuns: „Fă mai 
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întâi lucrările mai mici, înainte de a face pe cele mari. Arată-mi mai întâi lucrările 
mai mici!” Voi puteţi lua ceva şi s-o întoarceţi pentru a încerca să exprime ceva 
anume, dar rămâne tot acelaşi lucru. Observaţi pe cineva care are destulă 
credinţă şi se va face de cunoscut în acelaşi fel cum a făcut-o Dumnezeu. Astăzi 
avem atât de multe prin emoţii. Nu am nimic de spus împotrivă. Aceasta este 
între fiecare individ şi Dumnezeu. Dar în ceea ce mă priveşte pe mine, trebuie 
ca fiecare Cuvânt şi fiecare lucrare să fie conform Bibliei. Trebuie să fie 
Cuvântul lui Dumnezeu şi atunci ştiu că este adevărat. Biblia este dovada şi îl 
dovedeşte ca adevărat. Fiecare făgăduinţă este adevărată. Dacă cineva are 
credinţă şi stă pe Cuvânt, atunci făgăduinţa trebuie să iasă la viaţă.”Isus Hristos 
este acelaşi ieri, azi şi în veci.” Noi vedem făgăduinţele Iui Dumnezeu şi suntem 
perseverenţi. Noi le putem crede şi putem sta pe ele, căci noi ştim că sunt 
făgăduinţele Iui Dumnezeu. Rămâneţi pe aceasta indiferent cât de mult durează, 
căci va ieşi la iveală.  
Voi ştiţi, El a vorbit odată ca noi să avem credinţă cât o sămânţă de muştar. 
Sămânţa de muştar este cea mai mică sămânţă de pe pământ. Dar ce este cu 
ea? Nu poate fi amestecată cu nimic. Sămânţa de muştar nu se amestecă cu 
nimic. Voi puteţi amesteca varza cu spanacul şi alte lucruri şi va ieşi o altă 
substanţă din acestea dacă veţi amesteca seminţele; dar sămânţa de muştar nu 
se amestecă. Rămâne întotdeauna o sămânţă de muştar.  

Dacă un om acceptă Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de mică este 
credinţa şi el nu se va amesteca cu necredinţa, atunci respectivul este adus la 
lumină. Unii dintre noi au credinţă mare prin care se întâmplă minuni. Unii ţin 
tare până când se întâmplă. Credinţa adevărată o cuprinde, nimic nu o poate 
opri. Ea nu se amestecă. Un astfel de om este hotărât. El este perseverent. 
Indiferent câţi oameni spun: ,;Zilele minunilor au trecut”, el nu crede. El rămâne 
tare în toate situaţiile, căci Cuvântul a căzut în inima lui. El crede. Pe aceasta 
rămâne el.  

Eu ştiu aceasta. Eu am văzut oameni cu cancer, muţi, surzi, orbi, peste 
tot în toată lumea au fost vindecaţi şi chiar morţi au fost înviaţi. Eu ştiu că este 
adevărat. Desigur că eu am procedat pe baza unei vedenii. Asta o ştiţi voi. 
Atunci ştim care este voia lui Dumnezeu. Voi nu puteţi proceda înainte de a 
recunoaşte voia lui Dumnezeu. o făgăduinţă în Biblie vă spune ceva anume din 
Cuvântul lui Dumnezeu. El a trimis Duhul Lui cu daruri în Biserică pentru a se 
face de cunoscut pe Sine însuşi şi a înlătura micile neînţelegeri, pentru ca El 
însuşi să se poată descoperi printre noi. O, cum ne-am putea ruga noi pentru 
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altceva, dacă El vine în mijlocul nostru şi se face de cunoscut personal! 
Dumnezeu în mijlocul poporului Său.  

„Încă puţin timp şi lumea nu mă va mai vedea.” Cuvântul grecesc 
,cosmos' înseamnă ordinea lumii. Ea va trece. Fiecare ordine lumească va 
trece, fiecare naţiune care este stăpânită de Satana. Aşa a fost întotdeauna, aşa 
va fi - în afară de Israel care a devenit o naţiune. Satana l-a luat pe Isus pe un 
munte şi i-a arătat toate bogăţiile pământului care erau şi care urmau să mai 
vină, şi a spus: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie. dacă Te vei arunca cu faţa 
la pământ şi Te vei închina mie.” DOMNUL a spus: „Pleacă, Satano!” El ştia că 
va poseda totul ca moştenitor în împărăţia de o mie de ani.  

Eu am stat acolo de unde faraonii conduceau lumea. Astăzi trebuie să 
intri cam şapte metri în pământ pentru a găsi scaunele pe care au şezut odată 
împăraţii romani, faraonii egipteni, etc. Dacă va mai exista lumea mai departe, la 
fel se va întâmpla cu aceste democraţii. Despre ce vorbesc toate acestea? Este 
în inima omenească ceva care încearcă să găsească unitatea. Dacă aţi putea 
numai să priviţi în sus, căci unitatea vine de la Dumnezeu, prin puterea lui 
Dumnezeu. dacă credincioşii, ca creaturi pe care le-a creat Dumnezeu aici pe 
pământ, sunt uniţi cu Dumnezeu, atunci din această unitate reiese credinţa. 
Dacă un om vede aceasta, atunci el este hotărât. Nimeni nu-l poate zdruncina. 
Isus a spus acolo: „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi. Peste puţină 
vreme, lumea nu mă va mai vedea.” Aceasta este ordinea lumii.”Ei nu mă vor 
mai vedea.”  

Mulţi oameni, membrii ai vreunei biserici, merg acolo şi trăiesc cu gândul 
că totul este în ordine cu ei. De ce? Dacă sunteţi un membru din biserică, atunci 
nu înseamnă că este totul în ordine cu voi. Voi sunteţi cetăţeni şi poate încercaţi 
să faceţi ce este corect, dar prietene, lasă-mă să îţi spun: „Tu trebuie să fii 
născut din nou.” Voi nu intraţi în biserică printr-o strângere de mână sau un bun 
venit, voi nu veniţi în biserică prin aderare, voi veniţi în biserică prin naştere.  

Eu sunt deja de cincizeci şi doi de ani în familia Branham. Ei nu m-au 
rugat niciodată să ader la familia lor şi să mă numesc Branham. Eu sunt născut 
în familia Branham. Eu sunt un Branham prin naştere. Aşa deveniţi creştini, prin 
naştere, când sunteţi născuţi prin Duhul lui Dumnezeu.  

Perseverenţă! Numai aşa puteţi să obţineţi ceva. În toate epocile 
oamenii au fost în stare să obţină ceva dacă erau hotărâţi şi aveau credinţă în 
ceea ce doreau. Depinde de voi ce doriţi. Depinde ce încercaţi să faceţi şi 
depinde dacă sunteţi decişi sau nu, câtă credinţă aveţi în ceea ce faceţi. Noi 
trebuie să avem credinţă în Dumnezeu. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu.  
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Eu am multe texte biblice la care vreau să mă refer. Dacă un om 
încearcă să fie decis, atunci el trebuie să aibă mai întâi ceva care îi dă credinţă 
în ceea ce face. Noi vrem să ne amintim acum la început ce ne spune Biblia: 
„lsus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci!” Gândiţi-vă la aceasta! Când a fost 
Hristos pe pământ, El a spus: „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.” În 
Marcu 16 El a spus: „Mergeţi în toată lumea.” Aceasta este ultima vorbire a lui 
Isus către Biserică.  

Ascultaţi! El a dat prima însărcinare Bisericii în Matei 10, când i-a trimis 
în oraşe înaintea Lui. ,,… Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe 
leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit. fără plată să daţi.” Ultimele 
cuvinte din ultima poruncă pe care le-a dat-o înainte de a se înălţa, până va veni 
din nou cu strigarea de trezire şi cu glasul arhanghelului, sună astfel: „Duceţi-vă 
în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se 
va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” În legătură cu cele 
dinainte El spune mai departe: „lată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: 
în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; 
dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, 
şi bolnavii se vor însănătoşa.” Biblia spune:”Iar ei au plecat şi au propovăduit 
pretutindeni. DOMNUL lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele 
care-i însoţeau.”  

Ei au fost perseverenţi, căci ei aveau ceva de împlinit. Ei au avut o 
însărcinare directă. Cât de departe ajunge această însărcinare? Pentru întreaga 
lume - întreaga creaţie. Câte generaţii? Toate generaţiile, pentru fiecare făptură. 
În ziua de Rusalii, Petru a spus: „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.”  

Cum puteţi pune Duhul Sfânt şi puterea lui Hristos doar în generaţia 
aceea? Dumnezeu a ştiut ce vor vorbi ei. De aceea El a spus: „Nu vă voi lăsa 
orfani, mă voi întoarce la voi. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Peste puţină vreme, lumea nu mă 
va mai vedea, dar voi mă veţi vedea. EU (pronume personal) voi rămâne cu voi 
până la sfârşitul lumii.” Amin. Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. 
Dumnezeu trăieşte în Biserica Lui, în poporul Lui. „În care denominaţiune, frate 
Branham?” El nu are nimic de-a face cu denominaţiuni. Dumnezeu se 
interesează de indivizi - de fiecare bărbat, de fiecare femeie, de fiecare băiat, de 
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fiecare fată care crede în El, indiferent din care denominaţiune aparţine. El caută 
inimi flămânde.  

Hotărâţi să obţină ceva. Astfel de oameni au existat în toate epocile. De 
exemplu Noe. După ce a recunoscut voia lui Dumnezeu, Noe a fost decis. Mai 
întâi trebuie să recunoaşteţi voia lui Dumnezeu. Şi în dimineaţa aceasta trebuie 
să recunoaşteţi voia lui Dumnezeu. În timp ce veniţi la rugăciune, trebuie să 
recunoaşteţi voia lui Dumnezeu şi să ştiţi dacă este voia lui Dumnezeu să fiţi 
vindecaţi sau nu. Dacă veniţi pentru a primi mântuire, trebuie să ştiţi mai întâi 
dacă este voia lui Dumnezeu să fiţi salvaţi sau nu. Mai întâi trebuie să 
recunoaşteţi voia lui Dumnezeu. Dacă aţi primit într-adevăr sămânţă în inima 
voastră, atunci puteţi fi decişi. Nimic nu vă va mişca. Chiar dacă înţelepciunea 
omenească încearcă să vă spună că nu este aşa, ea nu este asta sau cealaltă, 
astfel nu vă va mişca deloc, căci voi ştiţi care este voia lui Dumnezeu. El a 
vorbit-o în inima voastră. Voi aveţi credinţă. Voi ţineţi tare de ea, chiar dacă nu 
este mai mult decât o sămânţă de muştar. Voia lui Dumnezeu vă va aduce în 
poziţia corectă.  

După ce Noe a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a spus că va veni 
potopul prin care lumea şi natura vor fi distruse, el a fost hotărât. Nu a spus Isus: 
„Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi în zilele Fiului omului.”? Natura va fi 
dezordonată. Noi o vedem astăzi.  

Eu vreau să rămân un pic aici. Când am ajuns în Bombay, unde 
DOMNUL ne-a dat cea mai mare mulţime pe care am avut-o vreodată, cca. 
500.000, către care am vorbit, am citit acolo în ziar despre cutremurul care 
tocmai trecuse. Câteva zile înainte de cutremur, păsările zburaseră din cuiburile 
lor şi stăteau prin pomi. În India ei sunt foarte săraci. Ei îşi construiesc gardurile 
din pietre. Animalele care erau în apropiere de ziduri, au părăsit umbra şi au 
fugit pe câmp sub soarele arzător. Comportarea lor ciudată nu putea fi explicată. 
Dintr-o dată a venit zguduitura cutremurului şi zidurile au căzut.  

Dacă păsările cele mici ar fi rămas în cuiburile lor, ar fi murit. Dacă 
animalele ar fi rămas acolo, ar fi murit. Nu puteţi recunoaşte că este acelaşi 
Dumnezeu care a avertizat păsările şi animalele în zilele lui Noe? Dacă aceasta 
se numeşte presimţire sau altcumva, Dumnezeu le-a dat-o acestor păsări. El le-
a dat instinctul ca să zboare de pe garduri înainte de a veni cutremurul. Nu 
credeţi că Dumnezeu se interesează şi de o vrabie? Cu cât sunteţi voi mai mult 
decât o vrabie? EL ştie cum trebuie să se îngrijească de ai Lui.  

Soră, tu care eşti aici pe targă, dacă El hrăneşte vrabia şi umple câmpul 
cu iarbă, cu cât mai mult se interesează El de tine? Cu cât eşti tu mai mult decât 
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o vrabie? Ai credinţă în Dumnezeu, nu zidi pe sentimente sau altceva. Este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuprindeţi-o şi ţineţi tare! Fiţi decişi. Credeţi! Ţineţi tare 
de Cuvântul Lui!  

După cutremur păsările cele mici au zburat înapoi şi şi-au făcut cuiburile 
lor din nou în zidurile de piatră. Animalele la fel s-au întors înapoi. A fost acelaşi 
Dumnezeu ca în zilele lui Noe. În zilele lui Noe ei au fost mai avansaţi în ştiinţă 
ca acum. Ei au obţinut lucruri mai mari ca în ziua de azi. Ei au avut o vopsea 
care s-a ţinut până în ziua de azi. Ei au avut o substanţă de îmbălsămare a 
mumiilor. Mie mi s-a spus că noi nu putem face astăzi aceasta. Ei au construit şi 
piramidele. Cine ar putea să construiască astăzi o piramidă? Eu am stat acolo şi 
am privit spre blocurile mari de piatră, acolo sus pe sfinx. Ar fi nevoie de câteva 
vagoane-platformă pentru a le transporta sus. Cum au putut ei să ducă blocurile 
de piatră acolo sus? Cu ce au făcut ei aceasta? Puterea benzinei nu o poate 
face. Noi nu avem nimic, numai dacă am face-o prin energie atomică. Şi acesta 
să fi fost acelaşi lucru prin care a fost distrusă lumea înainte de potop şi a scos-
o din echilibru, i-a îndepărtat de soare şi astfel a cauzat ploaia.  

Dacă Dumnezeu a spus că va ploua, atunci va ploua, chiar dacă nu se 
întâmplase până atunci niciodată. Indiferent câte dovezi ştiinţifice au existat în 
zilele lui Noe, Noe a auzit glasul lui Dumnezeu spunând: „Va ploua.” Până atunci 
nu căzuse niciodată ploaie pe pământ.  

El l-a luat pe Avraam pe un munte şi i-a poruncit să-şi jertfească fiul. 
Când Avraam a fost pregătit să-l jertfească pe Isaac, el a întrebat (a fost un tip 
spre Dumnezeu şi Fiul Său, el a fost legat): „Aici este foc şi lemne şi pietre 
pentru altar. Dar unde este jertfa?” Bătrânul tată, în vârstă de aproape 114 ani, 
împreună cu fiul său pe care l-a aşteptat douăzeci şi cinci de ani plini de 
greutăţi, a ţinut tare de Cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu care a fost pus în 
inima lui. El a ştiut că-şi va primi fiul. Cum a fost el? Perseverent. El a spus: 
„Până acum m-am ţinut de El şi ştiu că dacă mi I-a dat Dumnezeu pentru că L-
am crezut, atunci El îl va trezi din morţi.” Aşa este. Perseverent. Mai întâi să ţii 
de Cuvântul lui Dumnezeu.  
  Când El a vrut să-l ucidă pe fiul său, un înger i-a prins mâna şi a ţinut 
cuţitul. Apoi el a văzut un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. De unde 
venise berbecul? El a mers trei zile pe jos şi atunci un bărbat putea merge două 
zeci şi cinci de mile pe zi. Eu însumi am mers 25-30 de mile pe zi în timpul 
vânătorii şi când eram cantonier. Acum avem aşa zise picioare-de-benzină.  

El a mers trei zile pe jos şi a văzut muntele de departe. Animalele 
sălbatice ar fi putut ucide berbecul. Şi încă un lucru. El a fost acolo pe vârful 
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muntelui unde nu era nici apă şi nici mâncare. Nu este de mirare că Avraam a 
numit locul acela Iehova-Jireh, ceea ce înseamnă: „DOMNUL va pregăti pentru 
Sine o jertfă.” „Frate Branham, cum poate face El aceste lucruri în zilele ştiinţei, 
în lumea mare ştiinţifică? Cum o poate face El? Cum va reuşi El?” El mai este 
încă Iehova-Jireh, DOMNUL. Noi ţinem Cuvântul Lui şi El este în stare să facă 
ce a zis. El se poate ocupa de o biserică moartă, rece şi formală, El poate lua un 
membru dintr-o biserică şi să pună în el viaţa lui Dumnezeu şi să-l aprindă cu 
focul Evangheliei. El poate lua o curvă de pe stradă, un beţiv de pe uliţă şi să-i 
facă un domn sau o doamnă, căci El este Iehova-Jireh: „DOMNUL îşi va alege 
singur jertfa.” Amin.  

Cât de des Îl aducem noi pe Dumnezeu la nivelul principiilor noastre! 
Noi gândim după principiile noastre. Noi credem în principiile noastre. Lăsaţi 
aceasta! Eva a gândit conform propriilor ei principii şi prin aceasta a ajuns în 
necaz. Gândiţi conform principiilor lui Dumnezeu din Cuvântului Său. Ridicaţi-vă 
deasupra acestor lucruri prin credinţă şi credeţi Cuvântul Lui.  

Noe a spus: „Nu mă interesează dacă ştiinţa poate dovedi că acolo sus 
nu este apă. Dumnezeu este în stare să pună apă acolo. El o va face, căci El a 
făgăduit. El va face ce a făgăduit.” Ce a făcut el? El nu a mers numai încolo şi 
încoace şi a spus: „DOMNUL mi-a vorbit. Eu cred că va fi aşa.” El a făcut mai 
mult. O, frate, soră, vedeţi voi ce vreau să spun? El nu a stat acolo şi a spus: 
„Dumnezeu a făgăduit!” El a făcut mai mult decât atât.  

Dacă vreţi astăzi să fiţi mântuiţi, Dumnezeu a făgăduit mântuirea, deci 
faceţi ceva! Să nu rămâneţi pe scaune. Nu aderaţi la o biserică. Nu vă duceţi cu 
scrisoarea de recomandare de la o biserică la alta. El a făgăduit mântuirea şi 
eliberarea. Dacă sunteţi bolnavi, să nu rămâneţi pe scaune.  

Când oraşul Samaria a fost ocupat de sirieni, cei doi leproşi au spus: 
„Dacă rămânem aici, atunci vom muri. Dacă mergem în oraş, acolo ei mor de 
foame. Să mergem în tabăra duşmanului.” O, cu atât de puţină credinţă care au 
avut-o, ei s-au dus în tabăra duşmanilor care vroiau să-i ucidă. Dar ei au spus: 
„Noi şi aşa trebuie să murim. Dacă vom ajunge, atunci viaţa noastră este 
salvată. Atunci vom primi ajutor.” Ei s-au dus acolo şi Dumnezeu a răsplătit 
puţina lor credinţă. EL i-a eliberat nu numai pe ei, ci şi Israelul. Astăzi avem 
nevoie de bărbaţi şi femei care cred Cuvântul lui Dumnezeu şi rămân stabili pe 
el.  

Dumnezeu va face ca cutremurele şi zguduiturile să lovească mai întâi 
tabăra. Dumnezeu va avea grijă ca ploaia să fie acolo. Voi spuneţi: ,,Frate 
Branham, doctorul mi-a spus că voi muri. Eu am cancer.” Poate este aşa. 
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Bărbatul vă spune tot ce ştie. Dar lui îi stau la dispoziţie numai cele cinci simţuri. 
Ce este? Pipăitul, vederea, etc. El cercetează cu razele Rontgen. De aici poate 
vedea rezultatele. Mai mult nu poate şti. El face ce ştie mai bine. Nu vă uitaţi la 
aceasta! El a ajuns la sfârşitul cunoştinţei lui. Priviţi spre această făgăduinţă şi 
spuneţi: „Cum se poate întâmpla?” Dumnezeu a promis. Indiferent ce spune 
Dumnezeu, aşa este. Cuvântul Lui dăinuieşte în veci în ceruri. Cuvântul Său a 
devenit trup. Acum El devine trup în noi.”Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân 
în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” (Ioan 15, 7). Noi vrem 
ca aceste cuvinte să rămână în noi. Credeţi că este adevărul. Este o sămânţă. 
Va rezolva tot ceea ce a făgăduit El.    

Dacă ar fi venit un grup de oameni de ştiinţă şi i-ar fi spus Iui Noe: „Tu 
eşti un predicator bun. Noi te preţuim. Tu ai o adunare frumoasă aici şi o familie. 
Dar noi nu suntem de acord cu tine, căci noi ştim că tu eşti altfel. Tu tinzi spre un 
fanatism care se răspândeşte printre oameni. Tu îi înfricoşezi pe oameni 
spunându-le că pământul va avea un sfârşit. Noi vrem să-ţi arătăm ceva şi să-ţi 
dovedim ştiinţific.” O, Satana nu moare. El mai încearcă.  

Acelaşi care a spus: „Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, atunci lasă să se 
întâmple o minune şi fă din aceste pietre pâine. Ţie îţi este foame, şi atunci Te 
voi crede.” Acelaşi Satana a fost în preoţii învăţaţi. S-a spus: „Dacă Tu eşti Fiul 
Iui Dumnezeu, atunci coboară-Te de pe cruce!” Acest Satan bătrân nu renunţă. 
Satana ia oamenii, dar duhurile din ei nu mor. Dar lăsaţi-mă să vă spun ceva 
pentru încurajare. Dumnezeu îi ia pe ai Lui, dar Duhul Lui rămâne aici. Vor fi 
oameni aici care vor primi Cuvântul. Fiecare va fi uns într-un fel sau altul. 
Depinde ce fel de duh este în sămânţă. Voi veţi crede sau nu veţi crede. Aşa 
este.  

Nu demult am vorbit cu un predicator. Ceea ce a spus el, a fost 
surprinzător. Eu mă aflam în biroul unui medic când el a spus aceasta. Eu vă 
spun adevărul. Eu am întâlnit mai mulţi doctori care cred în vindecarea divină 
decât predicatori. Aşa este. Eu am avut interviul cu Readers Digest care a adus 
articolul despre vindecarea Iui Donny. Când am fost în clinica Mayo la interviu, 
ştiţi voi ce au spus ei? „Noi nu pretindem că suntem vindecători. Noi pretindem 
numai că sprijinim natura. Există numai un vindecător, şi acesta este 
Dumnezeu.” Aşa este. Există oameni care ştiu să gândească, care au o privire 
generală. Noi suntem oameni muritori, cu greşeli, etc. El este Dumnezeul 
nesfârşit. Noi trebuie să credem.  

Dacă aş putea s-o explic, atunci nu ar mai fi credinţă. Eu nu pot explica 
de ce o vacă neagră mănâncă iarbă verde şi dă lapte alb. Dar aşa se întâmplă. 
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Nici voi nu puteţi explica. Eu nu pot explica cum face Dumnezeu aceste lucruri. 
Dar El a spus că le va face. Voi şi eu nu am putut înţelege, dar noi credem. Noi 
suntem mântuiţi prin credinţă. Noi suntem vindecaţi prin credinţă. Tot ce vine de 
la Dumnezeu primim prin credinţă.  

Eu am fost odată într-o emisiune de radio şi cineva care nu a ştiut cine 
sunt eu, a râs de adunare. El a spus: „Eu nu cred aceasta. Aceasta nu se poate 
întâmpla. Eu nu pot să cred aşa. Trebuie să mi se dovedească ştiinţific.” Eu am 
răspuns: „Atunci nu poţi să fi un creştin. Niciodată.” El a spus: ,,O, eu sunt un 
creştin.” Eu am răspuns: „Tu nu poţi fi. Nu. Dovedeşte-mi ştiinţific unde este 
Hristos.” Eu am întrebat: „Eşti căsătorit?” El a răspuns: „Da!” Eu am întrebat: „Îţi 
iubeşti soţia?” El a spus că da. Apoi l-am rugat: „Dovedeşte-mi ştiinţific ce este 
dragostea.”După un timp el a spus: „Eu nu pot.” Eu am răspuns: „Atunci nu ai 
ceea ce numeşti tu dragoste.”  

Vedeţi este o credinţă prefăcută în gândurile voastre dacă aveţi dorinţa 
să vi se dovedească ştiinţific. Dacă s-ar spune: „Mergi şi cumpără-mi pentru 25 
de bani dragoste, sau pentru 10 bani credinţă.” Asta nu aţi putea face. Întreaga 
armură a lui Dumnezeu este credinţă, dragoste, bucurie, pace, îngăduinţă, 
răbdare, bunătate, blândeţe .. Întreaga armură a credincioşilor este credinţa. Noi 
îl cuprindem pe Dumnezeu prin credinţă, căci Dumnezeu a spus aşa. Ce este? 
Avraam a fost neprihănit aşa cum relatează Pavel, prin credinţă şi după cum 
relatează Iacov, prin fapte. Pavel a luat ce a văzut Dumnezeu, Iacov ceea ce au 
văzut oamenii. Arată-mi credinţa ta din faptele tale. Nu fără fapte. Dacă nu aveţi 
fapte de credinţă, atunci arătaţi că vă lipseşte credinţa. Voi vorbiţi numai cu gura 
despre aceasta. Dar dacă aveţi într-adevăr credinţă, atunci credeţi şi procedaţi 
astfel.  

Aşa este. Voi treceţi la fapte. Noe a trecut la fapte. El a construit corabia 
indiferent de ceea ce spunea ştiinţa.”Priveşte aici, noi îţi putem dovedi ştiinţific 
că acolo sus nu este ploaie.”  

„Pe mine nu mă interesează ce vreţi să-mi dovediţi. Mie mi-a spus 
Dumnezeu că va ploua şi eu îl cred pe Dumnezeu. Va ploua.”  

„Domnule Noe, eu vreau să te întreb predicatorule, de unde să vină 
ploaia? Unde este?” „Dumnezeu este în stare să o pună acolo, căci El mi-a spus 
că se va întâmpla.” Astăzi se spune: „Aceasta nu se poate întâmpla.” Ei văd 
darul deosebirii lucrător în adunări şi spun că este telepatie. Este deosebirea 
Duhului, a vedeniilor DOMNULUI. Au făcut-o proorocii prin telepatie? Ce a avut 
Isus când a stat acolo în ziua aceea? Filip a venit şi a fost mântuit, s-a dus şi l-a 



 17 

luat pe Natanael pe care l-a condus la Isus. Natanael a spus: „Ce poate veni 
bun din Nazaret?”  

Când a venit acolo unde se afla Isus, El l-a privit şi a spus: „Tu eşti un 
israelit în care nu este nimic fals.” El a răspuns: „Rabi, de unde mă cunoşti?” El 
a spus: „Înainte să te cheme Filip, Eu te-am văzut sub smochin.”  

Dacă aţi fost vreodată acolo, aceasta este circa cincisprezece mile în 
spatele muntelui. Era o călătorie de o zi. Cum l-ar fi putut vedea? Un om al 
credinţei, un om care a vrut să vadă Cuvântul lui Dumnezeu descoperit, vroia să 
ştie ce a spus Dumnezeu.”DOMNUL, Dumnezeul vostru, vă va ridica (pe Mesia) 
un prooroc.” Aceasta a văzut el şi L-a recunoscut pe El şi a spus: „Rabi, Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel.” Numele Lui rămâne în veci.  

Dar acolo stăteau preoţii rigizi cu distincţiile lor, poate un rând de 
predicatori care credeau despre ei că cunosc Cuvântul. Poate că a fost aşa în 
ce priveşte Cuvântul, dar mulţi nu îl cunosc. Ei nu cunosc Cuvântul Lui, ei nu-L 
cunosc pe El. A-L recunoaşte pe Acela despre care vorbeşte Cuvântul, despre 
aceasta este vorba; a-L recunoaşte pe El şi viaţa care este în Cuvânt. Ei stăteau 
acolo şi spuneau: „Acest bărbat este Beelzebub. El este un vrăjitor. El vede 
aceste lucruri. Aceasta este vrăjitorie.” Isus a recunoscut, deşi ei nu s-au 
exprimat tare, ci au gândit-o numai în inimile lor. El a cunoscut gândurile lor. Ei 
au crezut că El le citeşte gândurile. Dar El le-a cunoscut şi a spus: „Dacă voi 
vorbiţi împotriva Fiului omului, vi se va ierta. Dar dacă va veni Duhul Sfânt şi se 
întâmplă aceleaşi lucruri şi spuneţi un cuvânt împotrivă, nu vi se va ierta 
niciodată, nici în veacul acesta şi nici în cel viitor.”  

Vedeţi, această lucrare a Duhului Sfânt ei nu au înţeles-o. Ei trebuiau să 
dea un răspuns adunării lor, căci ei stăteau acolo şi au crezut că El le citeşte 
gândurile, că El practică telepatie, El este Beelzebub, un vrăjitor. Fiecare ştie că 
un vrăjitor este de la Satana. Ei au prezentat lucrarea lui Dumnezeu ca fiind 
lucrarea lui Satana. Nu ştiţi că tot ce are Satana este o sucire a adevărului? Ce 
este o minciună? Adevărul sucit. Ce este preacurvie? Un act drept sub condiţii 
sucite. Fiecare păcat este adevărul şi dreptatea răsucită. Ce este moartea? 
Contrariul vieţii. Desigur. Este aşa cum o spune Cuvântul Său. Numai oamenii 
încearcă să arunce o umbră peste El, pentru că nu îl recunosc. Ei nu au credinţa 
care să cuprindă Cuvântul. Dar Natanael a făcut-o. Cum a fost cu Simon când a 
venit acolo? Bătrânul lui tată a spus: „Simone, fiul meu, înainte de a se sfârşi 
timpul, se va întâmpla. Eu L-am aşteptat ca să vină în timpul meu, dar El nu a 
venit. Poate El va veni în timpul tău şi dacă va veni, Simone, se vor întâmpla 
următoarele: unele lucruri se vor împlini, fiul meu, şi se vor ridica lucruri false, 
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dar gândeşte-te ca tu să rămâi întotdeauna în concordanţă cu Cuvântul. Dacă 
va veni Mesia, El va fi un prooroc; un prooroc cum a fost Moise. Căci Cuvântul 
Dumnezeului nostru spune că Mesia va fi un prooroc ca Moise. Tu ştii că El va fi 
mai mult decât un prooroc, El va fi Dumnezeu-prooroc. Modul de lucrare şi 
cuvintele LUl vor fi ca cele ale unui prooroc, căci mai sus decât aceasta nu 
merge, fie doar dacă este Dumnezeu. El va fi un Dumnezeu-prooroc. Lucrările 
Sale de pe pământ Îl vor legitima ca prooroc, astfel încât noi ştim că este 
Dumnezeu. Gândeşte-te la aceasta!” Când a venit Andrei şi i-a spus într-o 
seară: „Noi L-am văzut pe Mesia”, eu cred că Simon a zis: „Pleacă, pleacă de 
aici! Lasă-mă în pace.” Dar în ziua următoare când a vizitat adunarea şi a venit 
în prezenţa DOMNULUI Isus, El a spus: „Numele tău este Simon, tu eşti fiul lui 
Iona.” Aceasta a luat rigiditatea din el. Ce a făcut acest pescar neştiutor, care de 
abia îşi putea scrie numele? Biblia mărturiseşte că el era neşcolit, dar lui 
Dumnezeu i-a plăcut să facă, prin credinţă, un Petru din el- o stâncă mică. Lui i-
au fost date cheile cerului.”Pe această piatră voi zidi Biserica Mea.” Nu pe o 
piatră cum spune biserica catolică. Ce este? Zidită pe descoperirea 
duhovnicească „căci nu carnea şi sângele ţi -au descoperit aceasta, ci Tatăl 
Meu care este în ceruri. Pe piatra aceasta” - pe Cuvântul scris care a fost 
descoperit prin Duhul- „voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor 
birui.”  

Vedeţi, a fost mai mult decât o sămânţă de muştar. Este puterea lui 
Dumnezeu printre cei muritori, care lucrează şi creează viaţă prin Cuvânt. 
Aceasta a fost în Noe. Cuvântul era viaţă în el. El a pregătit totul.”Ieri nu a 
plouat. Tu ai spus că va ploua. Când va ploua?” „Eu nu ştiu, dar va ploua.” „De 
unde ştii că va ploua?” „Dumnezeu a spus.” Când i s-a spus lui Avraam - el avea 
o sută de ani iar nevasta lui nouăzeci de ani, ea ca femeie bătrână a aşteptat 
douăzeci şi cinci de ani până a primit copilul.”Acum ea este de nouăzeci de ani, 
merge încolo şi încoace cu un toiag. Şi tu, Avraame, mergi cu spatele cocoşat şi 
cu o barbă care atârnă în jos, cum este Avraame? Tu ai părăsit demult oraşul Ur 
din Caldeea şi ai spus că ţi se va da un fiu. Cum este cu aceasta?”  

„Slavă lui Dumnezeu, noi totuşi îl vom primi!” „De ce?” „Dumnezeu a 
spus.” „Dar sunt deja 25 de ani de atunci.” „Dumnezeu a spus. Nu face nimic, 
chiar dacă ar dura 125 de ani, El totuşi o face!” o vedeţi voi? Decizia de a fi 
perseverent. Voi aţi înţeles.  

Ca un băiat mic care lasă să zboare un zmeu - dacă îl întreabă cineva: 
„Unde se află zmeul?”, atunci el răspunde: „Eu nu ştiu, dar el este acolo undeva. 
Eu îl simt la capătul sforii mele.” Aşa este cu un bărbat sau o femeie care 
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cuprind Cuvântul lui Dumnezeu. Voi aţi cuprins ceva. Ancora voastră ajunge 
până după perdea. Furtunile pot să bată şi să vă zguduie, dar voi rămâneţi 
ancoraţi. Voi vă ocupaţi întotdeauna locul. Voi sunteţi decişi, voi credeţi.  

Noe desigur că a crezut. El a văzut împlinit scopul lui Dumnezeu în viaţa 
lui. Vreţi voi să vedeţi împlinit scopul lui Dumnezeu în viaţa voastră? Atunci fiţi 
perseverenţi când primiţi Cuvântul. Ţineţi tare. Făgăduinţa vă aparţine vouă.  

 Moise! Câte caractere aş putea să enumăr acum! Moise a fost un 
învăţat, un diplomat, un soldat; mai mult, el a fost un general; mai mult decât 
atât, el era viitorul faraon. Amin. Eu mă simt acum foarte bine. Vă rog să mă 
iertaţi. Da, el era viitorul faraon. Dacă el ar fi vrut să elibereze poporul lui, el ar fi 
avut tot Egiptul în mâna lui. Ca faraon, el ar fi putut face ce ar fi vrut, dacă ar fi 
ajuns faraon.  

Dar într-o zi Dumnezeu i-a vorbit în rugul aprins. El fugise ca un laş. El 
dăduse greş cu toată învăţătura şi teologia lui. Cu toate lucrurile lui mari el a dat 
greş. Dar într-o zi el s-a întâlnit cu Dumnezeu în rugul aprins. După ce 
Dumnezeu a venit în felul acesta la el, în rugul de foc, el s-a dus pe drum spre 
Egipt cu toiagul în mână, cu nevasta lui pe un măgar, cu micul Gerson în braţe. 
Ce a făcut el? El s-a dus acolo să cucerească. El avea perseverenţă, el era 
hotărât.  

 „Moise, te gândeşti că tu, cu cei optzeci de ani ai tăi şi toiagul uscat din 
mână, să faci o invazie-cu-un-bărbat?” Ca şi comparaţie, cum ar putea cuceri un 
bărbat Rusia. Dumnezeu are nevoie numai de un bărbat. El are nevoie numai de 
un bărbat în mâna Lui. De mai mult El nu are nevoie. El poate zdruncina 
duhovniceşte Rusia cu un bărbat. EL l-a luat pe Moise care mergea pe căile lui 
proprii. El s-a aşezat, şi-a luat o nevastă drăguţă şi tânără, s-a căsătorit cu ea, 
au avut un copil şi el a devenit moştenitorul oilor socrului său Ietro, un preot din 
Madian. Pentru el totul era ordonat. El avea o casă frumoasă, o viaţă comodă, 
mergea din când în când la vânătoare, împuşca o căprioară, avea destule fructe 
şi multe oi, lână pe care o putea vinde când treceau caravanele pe acolo. Pentru 
el totul era ordonat. El nu trebuia să se îngrijească de nimic. Dar într-o zi povara 
poporului său i-a devenit aşa de grea, o povară care nu l-a mai părăsit. Ei se 
aflau în Egipt. El a dat greş. Dar Dumnezeu a vrut să facă altceva. Într-o zi când 
Dumnezeu s-a întâlnit cu el în rugul aprins, l-a cuprins perseverenţa. El s-a pus 
pe drum.”Unde este armata ta?” „Eu nu am nevoie. Oastea mea este invizibilă.” 
El mergea cu toiagul lui vechi. Măgarul merge după el. Barba se mişca în vânt. 
Slavă lui Dumnezeu! Ochii lui sunt orientaţi spre cer, el merge să cucerească.  



 20 

Câteodată credinţa face ceva de neînţeles pentru mintea firească. Dar 
dacă este Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple. Fiţi perseverenţi! 
Vedeţi, Dumnezeu a reuşit. El a mers acolo. El s-a prezentat foarte decis în faţa 
lui faraon. El arăta de parcă ar da greş. El a spus: „Acum trebuie să fie 
descoperit dacă sunt trimis de Dumnezeu sau nu.” El a aruncat toiagul pe 
pământ şi acesta a devenit un şarpe. Şi Aaron era acolo. Faraon a chemat doi 
astrologi sau doi bărbaţi stăpâniţi de Satana, aşa cum îi avem şi noi în ultimele 
zile, pentru a-i imita pe cei aleşi cu adevărat, dacă este posibil. Ei au venit, au 
aruncat toiegele lor, care la fel au devenit şerpi. Dar Moise a ştiut un lucru: 
Dumnezeul care I-a trimis pe el, era în stare să se îngrijească de el. El nu ştia ce 
trebuia să mai facă. Şi voi ajungeţi la punctul în care nu ştiţi ce trebuie să faceţi. 
Oamenii spun că unul sau celălalt nu au fost vindecaţi, căci boala mai este 
acolo. Dacă Dumnezeu a pus ceva în inima voastră, atunci staţi liniştiţi şi 
depuneţi mărturie spre slava lui Dumnezeu. Fiţi statornici!  

Moise a spus: „Eu ştiu că Dumnezeu m-a trimis.” Ce s-a întâmplat? 
Şarpele lui Moise s-a mişcat numai de câteva ori şi i-a înghiţit pe ceilalţi doi. V -
aţi gândit vreodată ce au devenit cele două toiage? Căci numai unul a fost 
ridicat şi anume cel care a fost aruncat de Moise. Ceilalţi au fost înghiţiţi şi nu au 
mai fost. Aşa o va face Dumnezeu în curând în puterea Sa. Moise a fost 
statornic. Dar voi ştiţi că El l-a trimis să-i poruncească lui faraon. El a spus: 
„Dacă nu o faci, atunci se va întâmpla asta şi cealaltă.” El l-a chemat pe 
Dumnezeu care a trimis muşte şi altele pe pământ. Cum a fost el? El a fost 
decis.  

Dumnezeu i-a spus: „Scoate copiii lui Israel afară şi veniţi la muntele 
acesta.” El a ştiut că este în voia lui Dumnezeu. El avea vedenia în faţa lui. El 
ştia că pământul şi cerul vor trece, dar vedenia nu putea rămâne neîmplinită. El 
s-a dus foarte hotărât acolo.  

Ascută frate, dacă tu vii astăzi cu o vedenie în voia lui Dumnezeu, dacă 
vii cu Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce se va întâmpla: „Nu mă atinge, eu 
sunt hotărât - este în inima mea. De când şed aici, Îl am pe Dumnezeu într-o 
vedenie înaintea mea. Eu sunt hotărât. Eu voi fi perseverent. Eu voi merge 
acolo, eu voi lua totul. Trebuie să mă părăsească toate. mă va părăsi.” Fii fără 
grijă, te va părăsi. David stătea înaintea lui Goliat. El a fost decis şi a spus: „Vreţi 
să vă mai lăsaţi mult timp batjocoriţi de acest bărbat, un om de ştiinţă modernă?”  

Se aude ciudat, dar eu sper că voi înţelegeţi ce vreau să spun. Credeţi 
voi că un om de ştiinţă modernă va rezista dacă susţine că zilele minunilor au 
trecut, dacă Cuvântul lui Dumnezeu mărturiseşte contrariul? Vreţi să-mi spuneţi 
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că voi veţi accepta ca un om de ştiinţă modernă să susţină că nu mai există 
vindecare divină, dacă nouă ne este relatat în Biblie că peste 68% din slujba lui 
Isus Hristos a fost în legătură cu vindecarea divină? Este una din ultimele Lui 
făgăduinţe.  

Vreţi să-mi spuneţi, fraţii mei predicatori, că voi staţi acolo şi acceptaţi 
că aceste culte moderne, aşa numite denominaţionale, să intre în Conciliul 
bisericilor? Credeţi că voi trebuie să-mi spuneţi că vreţi să rămâneţi în 
organizaţie şi să acceptaţi ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie înăbuşit în voi şi să 
vi se spună că zilele minunilor au trecut? Cine sunteţi voi de fapt? Aţi avut 
vreodată o trăire? Aţi fost vreodată născuţi din nou de Duhul lui Dumnezeu? 
Dacă tu eşti, atunci vei primi sigur ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Lăsaţi 
ca toate celelalte să fie o minciună.  

Observaţi, David avusese o experienţă. El a luat praştia cu piatra. El nu 
a avut prea mult. Dar totuşi el ştia că Dumnezeul cerului era cu el. El s-a dus, a 
ucis ursul şi leul. El ştia ce se va putea întâmpla. De aceea el a zis: „Acelaşi 
Dumnezeu care m-a salvat de urs şi de leu, mă va salva şi mai mult de acest 
filistean lăudăros, netăiat împrejur.”  

Această lume lăudăroasă de astăzi spune că zilele minunilor au trecut; 
Rusia se ridică şi dispreţuieşte bisericile şi le face de ruşine, căci în ele nu este 
nimic efectiv. Ce este cu acest Castro mic şi bătrân, acest bărbat mic stăpânit 
de Satana? Eu îl cunosc, i-am dat mâna şi l-am întâlnit când am fost acolo. El a 
vorbit frumos cu mine. Mi-a spus că el crede că va veni Împărăţia de o mie de 
ani a lui Hristos, dar el s-a pus la dispoziţia lui Satana. Ce a făcut el? El a făcut 
şi ceva bine, măcar un singur lucru. El a retras banii vechi şi a dat o valută nouă. 
Aceasta se va întâmpla într-o zi şi aici unde se află marii proprietari de whisky şi 
de tabac, care-şi recuperează taxa pe venit şi o folosesc în reclame la televizor. 
Eu ştiu că ceea ce spun este pe bandă. Dar lăsaţi-mă să vă spun, este totuşi 
adevărul. Aceştia sunt bani care ar trebui să-i revină statului, dar ei totuşi scapă. 
Dacă nu vă plătiţi impozitele, atunci să vedeţi ce se întâmplă. Ei vă vor lăsa pe 
drumuri din cauza aceasta.  

Vreţi să-mi spuneţi că această ceată de filisteni netăiaţi împrejur pot să 
stea acolo şi să batjocorească oastea Dumnezeului celui viu? Noi sprijinim un 
astfel de lucru? Biserica trebuie să se întoarcă astăzi la Dumnezeu, la Cuvântul 
şi la puterea Lui, la Rusalii. Nu la o organizaţie penticostală. Înapoi la o trăire ca 
la Rusalii. Bărbaţii care vorbesc despre organizaţia penticostală, dau greş. 
Rusaliile sunt o trăire care o pot primi metodiştii, baptiştii, presbiterienii şi cine 
vrea s-o aibe. Aşa este. Dumnezeu nu tratează cu o naţiune, un popor, o 
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denominaţiune. El se îngrijeşte de fiecare individ. Aşa este cu popoarele păgâne 
din care El ia un popor pentru Numele Lui. Aşa procedează El cu ei.  

David a spus: „Vreţi să-mi spuneţi că acceptaţi un astfel de lucru? 
Vedeţi, cu aceasta praştie mică am ucis leul, am fugit după urs şi la fel l-am ucis. 
Cu cât mai mult îmi va da în mână Dumnezeu pe acest filistean lăudăros care 
vorbeşte acolo că zilele minunilor au trecut.”  

Filisteanul a râs şi a spus: „Eu te voi prinde şi te voi da ca hrană 
păsărilor cerului.” El era în stare de aceasta.  

Saul a spus: „Acest bărbat este un luptător. El este mare. El este un 
luptător din tinereţe, iar tu nu eşti decât un flăcău.”  

Dar el a răspuns: „Eu am să-ţi spun ceva. Eu am ceva ce tu nu ştii.” 
Fraţii lui au spus: „Tu nu eşti nimic, mergi acasă. Tatăl tău o să-ţi dea o bătaie 
când vei ajunge acasă.”  

Dar el a răspuns: „Eu am păscut oile slujitorului tău, tatălui meu. Eu mă 
încred în DOMNUL Dumnezeul meu. Un leu a venit şi a luat o oaie, iar eu am 
fugit după el.” De ce? El a avut răspunderea faţă de tatăl său. El l-a doborât, 
căci avea răspunderea pentru oi.    

O, fraţi predicatori, nouă ne-a fost dată o răspundere. Leul vine şi ia pe 
unul din ai Lui; eu fug după el în dimineaţa aceasta cu praştia. Praştia rugăciunii 
şi credinţei îi va salva pe bolnavi, iar Dumnezeu îi va întări. Noi facem ceea ce a 
zis El. Noi ne grăbim după el şi aducem oaia înapoi la turmă. Fiecare creştin 
este necesar, fiecare dintre voi. Noi avem nevoie de voi, noi trebuie să vă avem. 
Tatăl ne-a dat răspunderea. Lăsaţi-ne să ne grăbim. Lăsaţi-ne să purtăm 
răspunderea.  

El s-a gândit: „Dacă eu am putut face aceasta pentru o oaie, cu cât mai 
mult pot s-o fac acum cu cel care batjocoreşte oastea Dumnezeului celui viu. 
Mie îmi este ruşine pentru fraţii mei şi pentru toţi ceilalţi.”  

El a spus cam aşa: „Mie îmi este ruşine pentru slăbiciunea lor.” Mie îmi 
este ruşine pentru grupul de predicatori din timpul acesta, când îi văd că sunt de 
acord cu necredincioşii, spunând: ,,O, aşa ceva nu mai există. Nu mai este aşa 
ceva. Noi nu aşteptăm ca aceste lucruri să se mai întâmple.” Petru a spus în 
ziua de Rusalii: „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.” Dacă El mai cheamă, atunci El mai revarsă încă 
Duhul Său. Dacă Duhul Sfânt mai trăieşte în voi, atunci trebuie să iasă la iveală 
aceeaşi viaţă ca a lui Isus Hristos.  
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Dacă vedeţi că răsar la un măr alte lăstare, ele nu vor face pere sau 
prune. Dacă este aşa, atunci lăstarul a fost altoit. Totuşi, dacă pomul însuşi va 
da un lăstar din rădăcina originală, atunci va avea tot mere. Noi avem astăzi 
multe organizaţii şi denominaţiuni care au fost altoite. Desigur, ei trăiesc din 
viaţa pomului. Nu demult am văzut un pom cu nouă fructe citrice diferite. Eu i-
am spus Domnului Sharrit, prietenul meu: „Cum se poate aceasta, este doar un 
portocal?” El a răspuns: „Tu crestezi lăstarul şi pui un altul în el.” Eu am întrebat: 
„Dacă va aduce fructe, vor fi toate portocale?” „Nu”, a spus el, „fiecare lăstar 
aduce fructul lui.” Aici o aveţi, fraţilor. Eu v-am spus că dacă bisericile au fost 
altoite în Hristos sau încearcă să fie după nume, ele se denumesc singure ca 
biserici ale lui Hristos, dar ce aduc ele? Fructe denominaţionale. Dacă pomul 
aduce un alt lăstar, atunci va fi ca primul. Lasă-mă să-ţi spun, frate, dacă Duhul 
Sfânt este realitate astăzi în biserică, atunci va lua naştere o Biserică la fel ca 
cea de la început şi se poate scrie din nou o carte a faptele apostolilor.  

Dacă Biserica Dumnezeului celui viu, Biserica lui Isus Hristos, va fi 
adusă din nou la viaţa prin Duhul Sfânt, aşa cum s-a revărsat de Rusalii, atunci 
s-ar putea scrie faptele apostolilor. Aşa este. Ei vor fi hotărâţi şi perseverenţi 
până se va întâmpla. O, Dumnezeule, ai milă de noi.  

Samson a fost foarte hotărât atât timp cât a avut cele şapte şuviţe. El a 
ştiut că în ele este făgăduinţa pe care i-a dat-o Dumnezeu. Fiecare bărbat, 
fiecare femeie ar putea fi aşa de hotărâţi ca Samson, atât timp cât simţiţi puterea 
făgăduinţei lui Dumnezeu peste voi. Aici este Cuvântul, Cuvântul spune aşa. Voi 
puteţi fi perseverenţi atât timp cât ştiţi că aveţi făgăduinţa lui Dumnezeu în inima 
voastră. Credinţa vă spune în timp ce şedeţi aici: „Eu sunt vindecat, eu sunt 
vindecat.” Voi o simţiţi. Voi înaintaţi. Frate, Dumnezeu o să iasă la capăt cu 
filistenii. Fii fără grijă! 

 V-aţi gândit vreodată cum a bătut Samson o mie de bărbaţi cu falca de 
măgar? Voi ştiţi cât de tari erau coifurile! Ele erau groase de circa un ţol (25 mm) 
din cupru. Dacă s-ar fi lovit coiful cu o sabie, nu s-ar fi întâmplat nimic. Samson 
a luat o falcă de măgar şi i-a ucis. La prima lovitură într-un astfel de coif, ar fi 
trebuit ca falca de măgar să se rupă în mii de bucăţi. Vedeţi, minunea a fost în 
falca de măgar exact aşa ca în Samson. El a ştiut: dacă am numai făgăduinţa, 
pot să vină toţi. O, frate, el i-a lovit pe filisteni în stânga şi în dreapta. De ce? El 
a fost decis până când şi ultimul filistean a fost la pământ. Amin.  

Ce avea el? Nu prea mult. El avea o falcă de măgar cu care a trebuit să 
se lupte cu bărbaţii exersaţi cu săbiile şi suliţele lor. Dar puterea lui Dumnezeu 
era în el. Observaţi că puterea lui Dumnezeu a venit mai întâi peste el. O, frate, 
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luptă-te până nu mai este nici un simpton. Aleluiah! Luptaţi, până când nu mai 
este nici o îndoială.  
Voi spuneţi: „Cazul meu este altfel.” Luaţi falca şi loviţi. Altcineva spune: ,,Ştii, 
cazul meu este cu totul altfel. Eu sunt deja prea bătrân.” Loviţi-i! Avraam a fost 
de o sută de ani. Înaintaţi!  

Voi spuneţi: „Cazul meu este foarte rău.” Iona a fost în burta peştelui. 
Indiferent unde se uita era numai burtă de peşte. El a avut destule simptone, dar 
el totuşi s-a întors şi a spus: „Eu voi privi încă o dată spre Templul Sfânt al 
DOMNULUI.” El nu se putea ascunde. Asta este. Hotărât, perseverent. 
Rămâneţi pe Cuvântul lui Dumnezeu! De ce a privit Iona în sus? El a ştiut că 
atunci când Solomon a inaugurat Templul, el s-a rugat: „DOAMNE, dacă poporul 
Tău ajunge în necaz şi priveşte spre locul preasfânt, atunci ascultă din cer şi 
răspunde la rugăciunile lor.” Un lucru a ştiut el: Dumnezeu va asculta 
rugăciunea mea.  

Dacă lona a putut avea atât de multă credinţă în Dumnezeu în astfel de 
condiţii, atunci ce este cu voi? Nimeni dintre voi nu este într-o astfel de situaţie 
grea. Cu cât mai mult putem privi noi acum în sus! Atunci ei au privit spre un 
templu care a fost construit de un bărbat, care şi el a alunecat.  

Solomon s-a rugat. Când a venit Duhul Sfânt în stâlpul de foc şi a dat 
confirmarea, a fost sfinţirea lui Dumnezeu. Acelaşi stâlp de foc de la care aveţi 
fotografii, lucrează printre noi, face aceleaşi semne şi minuni. Despre ce este 
vorba? Ascultaţi cu atenţie!  

Cum n-am putea primi şi noi, dacă nu privim spre un templu pământesc, 
o organizaţie. sau denominaţiune, ci la Isus Hristos care stă la dreapta lui 
Dumnezeu şi care a plătit cu propriul Său sânge! Prin sângele Lui, El mijloceşte 
la Tatăl pe baza mărturiei noastre. El mijloceşte şi în dimineaţa aceasta pentru 
noi ca Mare Preot.  

lona nu a privit spre burta peştelui. Nici noi nu ar trebui să dăm atenţie 
durerilor sau indiferent ce avem. Eu privesc spre Tine, O, DOAMNE, pe baza 
făgăduinţei Tale sfinte. Un om sfânt care se roagă, nu-l va rămâne ascuns Lui. 
Asta este.  

Eu trebuie să mă grăbesc, prietenii mei, căci este iarăşi târziu. Ioan 
putea fi aşa de sigur, căci Dumnezeu i-a vorbit. Tatăl său a fost preot şi este 
ciudat că el nu a devenit la fel preot, ci a mers în pustiu. El nu a vrut să se 
amestece cu teoria oamenilor. La vârsta de nouă ani el a mers în pustiu pentru a 
afla ceva. Tatăl şi mama lui erau bătrâni. Ei ştiau că nu-l vor vedea niciodată pe 
fiul lor ridicându-se în puterea sa de prooroc.  



 25 

 Gândiţi-vă la aceasta! Acelaşi duh al lui Ilie este făgăduit pentru zilele noastre. 
Isus a vorbit despre aceasta în legătură cu Ioan Botezătorul. Fiţi atenţi! „Eu trimit 
îngerul Meu înaintea Mea!” Dacă nu este aşa, atunci există o contrazicere în 
Scriptură.  

El a spus că va veni înainte de această zi mare şi îngrozitoare, când 
pământul va fi ars prin foc. În zilele acelea pământul nu a fost ars prin foc. După 
această apariţie pământul va fi ars cu foc. EL îl va trimite pe Ilie să îndrepte 
lucrurile şi pe oameni spre împăcarea cu Dumnezeu. Când s-a ridicat Ioan ca 
Ilie, părinţii au fost conduşi la credinţa copiilor, dar în aceste ultime zile copiii 
trebuie să se întoarcă la credinţa părinţilor, înapoi la original, la părinţii Rusaliilor, 
la mesajul adevărat. Dumnezeu să-l trimită, este rugăciunea mea. Trimite-l 
repede, DOAMNE! Noi ne rugăm ca el să vină. Dumnezeu are întotdeauna pe 
cineva care Îl reprezintă pe pământ. El nu a fost niciodată fără un martor care 
era credincios.  

Eu cred că noi trăim în umbra revenirii DOMNULUI. Este timpul ca 
puterea lui Dumnezeu să se descopere prin proorocul Ilie, pentru a îndrepta totul 
în popor şi să aducă grupul acesta mic înapoi. Aşa cum a fost în zilele lui Noe şi 
în zilele lui Lot, aşa va fi acum. Biserica va fi în minoritate.  

Ioan nu s-a dus la un seminar teologic, ci el a mers în pustie şi a avut 
acolo o trăire. Când s-a ridicat, el a vorbit ca un bărbat din pustie.”Pui de 
năpârci, iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor.” Cu astfel de 
expresii a predicat el, dar după aceea el le-a spus celor adunaţi: „Este Unul 
printre voi pe care nu-L cunoaşteţi.” El ştia despre ce vorbeşte. Ei l-au întrebat: 
„Eşti tu Mesia?” „Nu!” „Eşti tu proorocul, proorocul-Mesia care trebuie să vină?” 
„Eu nu sunt,” a spus el, „dar El este în mijlocul vostru.” Poate că marele preot 
Caiafa era acolo, poate că nu, pentru că el era într-o funcţie prea înaltă ca să 
vină acolo. Unul din preoţi poate a spus: „Stimate domn, aici este fratele Jones 
şi fratele Cutare, poate va face DOMNUL din el un Mesia.”  

Ioan a spus: „Eu Îl voi recunoaşte. Un semn Îl va confirma.” El ştia ce va 
fi. Binecuvântaţi sunt cei care au o înţelegere duhovnicească. Binecuvântaţi sunt 
cei ai căror ochi văd şi ai căror urechi aud. El putea să spună: „Eu Îl voi 
recunoaşte.” Dumnezeu va face de cunoscut şi Îl va identifica. Dumnezeu 
confirmă pe slujitorii Săi. Desigur.  

După un timp El a venit. El a privit în sus, L-a văzut pe El venind şi a 
spus: „lată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” El a fost aşa de 
hotărât, încât nimeni, nici chiar un oarecare bărbat renumit cu distincţii teologice 
nu s-ar fi putut furişa. Când L-a văzut venind, El a fost confirmat şi recunoscut 
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de semnul supranatural.”Aceste semne îi vor urma pe cei care cred.” Biserica lui 
Dumnezeu va fi ridicată şi înzestrată cu putere. Desigur!  

Înapoi la textul nostru. Ioan era decis. El a fost perseverent, el ştia că îl 
va recunoaşte pe Mesia, căci Mesia va fi confirmat printr-un semn. În timpul 
acesta vedem semne, semnele revenirii lui Mesia se apropie. Ascultaţi vă rog cu 
atenţie!  

Femeia grecoaică a auzit despre Isus şi credinţa vine prin auzire. Ea era 
o păgână, dar a auzit şi a venit. Ştiţi ceva? Credinţa găseşte un izvor de putere 
pe care ceilalţi nu pot să-l vadă. Voi spuneţi: ,,O, ce este aceasta? Această 
misiune mică. Dacă Dumnezeu ar vrea să facă ceva, atunci El i-ar spune 
ierarhiei romano-catolice. EL ar veni la episcopul anglican sau la părinţii bisericii 
metodiste.” Aşa au gândit ei la început. Unde a fost El născut? Într-un grajd. De 
unde şi-a luat ucenicii? Erau pescari din pătura de jos, fără şcoală. Vedeţi, 
Dumnezeu face ce vrea, dar voi Îl cunoaşteţi.  

Ce au făcut moabiţii când a trecut Israelul prin ţară? Ei au jertfit şapte 
berbeci şi şapte tauri, aşa cum a făcut Israelul. Ei au făcut acelaşi lucru. Ei erau 
de fapt fraţi. Moabiţii au fost urmaşii fiicei lui Lot. Balac a adus aceleaşi jertfe. El 
a făcut cât a putut de bine. În ce consta diferenţa? Unii aveau stânca, stâlpul de 
foc, jubilare de biruinţă a împăratului în tabără; ei nu făceau parte din nici o 
denominaţiune, nu aveau casă, nici un loc pe care-l puteau numi al lor. Ei 
călătoreau ca pelerini şi străini şi depuneau mărturie că ei caută oraşul viitor. 
Aşa este şi astăzi. Nu o legătură cu o denominaţiune mare. Nu am nimic 
împotrivă, dar indiferent din câte organizaţii faci parte, poţi s-o faci cum vrei, dar 
mai întâi gândeşte-te ca numele tău să fie scris în cartea lui Dumnezeu, trecut 
prin sângele lui Isus Hristos. Primiţi Duhul Sfânt cu credinţă ca să puteţi crede, 
fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu aşa cum este scris, ca adevăr. Aşa este.  

Această femeie a fost o grecoaică, dar credinţa găseşte o origine 
despre care ceilalţi nu ştiu nimic. Gândiţi-vă, Cuvântul Său este o sabie. Aşa 
spune Biblia.”Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două 
tăişuri.” (Evrei 4, 12). Eu vreau să accentuez aceasta.”Cuvântul lui Dumnezeu 
este mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că 
desparte sufletul şi duhul, încheietura şi măduva, judecă simţirile şi gândurile 
inimii.” Aşa este? Lăsaţi-ne să ne gândim pentru un moment.”Judecă simţirile şi 
gândurile inimii.” Poate minţi Scriptura? Nu. Dacă se contrazice, atunci nu merită 
nici măcar hârtia pe care este scrisă. Atunci este înşelăciune. dacă făgăduinţele 
lui Dumnezeu se contrazic, atunci ce mai vreţi să credeţi?  



 27 

  Dr. Morris Reedhead, preşedintele misiunii din Sudan, a vorbit nu 
demult cu un băiat indian. El i-a explicat: „Noi ştim că Isus trăieşte, căci El 
trăieşte în inima mea.” Băiatul a răspuns: „În inima mea trăieşte Mahomed. Noi 
ca mahomedani putem face tot atâta psihologie ca şi voi în creştinism.”Apoi el a 
întrebat: „Pot să văd semnele despre care relatează Marcu 16?”  

La aceasta el a primit răspunsul: „Nu ştii că Marcu 16 începând cu vers. 
9 nu este inspirat? Acesta a fost numai adăugat.” La aceasta el a răspuns: 
„Poate şi toate celelalte nu sunt inspirate. Ce fel de carte citiţi voi de fapt? 
Coranul este inspirat în întregime.” Ce ruşine pentru biserica creştină! Cuvântul 
lui Dumnezeu este adevărat sau nu. Dacă puneţi numai credinţa voastră, atunci 
veţi vedea efectul. Voi credeţi şi o primiţi. Judecă gândurile inimii. Vedeţi! ,,La 
început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup.” - 
Hristos. Când a venit El, s-a uitat la oameni. O femeie a atins haina Lui. El s-a 
întors şi a spus: „Cine M-a atins?” Petru a răspuns: „Mulţimea se înghesuie.” Dar 
El s-a uitat în jur şi a întrebat: „Cine M-a atins, căci Eu simt că a ieşit putere din 
Mine.” El a slăbit. Scurgerea de sânge încetase. Cuvântul lui Dumnezeu a 
recunoscut gândurile. Fariseii şi-au zis în inima lor: „El este Belzebub. Aceasta 
este El.” El s-a întors şi a spus: „EU vă iert.” Isus a recunoscut gândurile 
oamenilor din mulţime. Ce era? Cuvântul a devenit trup, a descoperit gândurile 
inimii. Cuvântul lui Dumnezeu face aceasta acum. El este acelaşi ieri, azi şi în 
veci.  

Voi trebuie să aveţi Cuvântul viu în voi, dacă vreţi să fie Dumnezeul cel 
viu în voi. Dacă Cuvântul devine trup în voi, atunci Dumnezeu este descoperit în 
voi. În voi va fi Duh şi viaţă, căci voi veţi fi un exemplu viu. Voi sunteţi o epistolă 
a lui Dumnezeu, citită de toţi oamenii. Voi nu o s-o aveţi fiecare în întreaga 
plinătate ca a lui Hristos, căci a fost împărţită în ziua de Rusalii.  

Acei care cred că trebuie să vorbească în limbi când primesc Duhul 
Sfânt, să asculte vă rog aceasta: când s-a revărsat Duhul Sfânt de Rusalii, au 
apărut limbi de foc. Stâlpul de foc care a călăuzit copiii lui Israel, care s-a 
împărţit şi s-a aşezat pe fiecare dintre ei - Dumnezeu în Biserica Sa. Desigur, 
Duhul Sfânt. Aşa este. Ei au primit acolo Duhul Sfânt şi au vorbit în limbi. Nu au 
fost limbi necunoscute, ei le-au vorbit celor prezenţi care înţelegeau. În timpul 
acela a fost vestită Evanghelia. Ei s-au dus afară în mijlocul mulţimii şi au vorbit, 
dar nu în limbi necunoscute. Să nu puneţi căruţa înaintea calului, spunând că 
trebuie să vorbiţi în limbi necunoscute. Nu, ei au vorbit în limbi cunoscute. Este 
scris: ,,Şi fiecare i-a auzit în limba lui.” Trimiterea Duhului Sfânt a fost o acţiune 
a lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie de ajuns.  
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Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu 
două tăişuri şi deosebeşte gândurile inimii. Aceasta poate fi făcută numai cu o 
mână. O sabie este hotărâtoare, dar nu singură, ci atunci când este folosită. 
Dacă o mână a credinţei poate cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu, atunci se vor 
întâmpla aceleaşi lucruri pe care le-a făcut Isus.”Lucrările pe care le fac Eu, le 
veţi face şi voi.”  

Poate puteţi străpunge numai un pic. Poate mâna credinţei voastre este 
slabă. Voi străpungeţi şi spuneţi: „Eu pot să văd destulă lumină, ca să văd că 
sunt mântuit.” Dar cum este cu celelalte făgăduinţe? Dacă voi aveţi o mână tare 
a credinţei, atunci luaţi întregul Cuvânt al lui Dumnezeu şi străpungeţi întunericul 
până luminează lumina lui Dumnezeu şi Dumnezeul vostru stă faţă-n faţă cu voi, 
bazaţi pe Cuvântul Său. Amin. 

Această femeie a avut multe piedici. Dar credinţa ei nu a avut piedici; 
nu, ea a ascultat. Credinţa a cuprins-o. În timp ce ea a ascultat, a cuprins-o 
credinţa. Poate i s-a spus: „Tu eşti grecoaică, tu nu vei primi nimic, căci noi 
avem separarea raselor. Aici nu vei primi nimic.” A dat atenţie la aceasta? Nu. 
Ea a avut credinţă şi mai mult de credinţă nu a avut nevoie. Ea a ştiut că acolo 
era Cuvântul lui Dumnezeu. Ea a avut credinţă. Poate unii dintre ei au spus: „Un 
moment, te rog.” În naţiunea ei în biserica ei poate s-a spus: „Un moment, zilele 
minunilor au trecut. Nici să nu te duci acolo. Zilele minunilor au trecut.” Dar totuşi 
este ceva despre credinţă. Ea are un izvor de putere şi nu dă atenţie la nimic. 
Ea a primit Cuvântul. EL este Cuvântul. Ea a ţinut tare prin credinţă de Cuvânt şi 
a înaintat. Poate au râs de ea şi au spus: ,,Şi toţi ceilalţi vor râde de tine, căci 
fiica ta va fi în anul viitor tot aşa de bolnavă ca în anul acesta. Ea îl va mai avea 
pe Satana şi va fi bolnavă.” Ea nu a dat atenţie acestor lucruri, credinţa ei era 
ancorată.”Tu vei fi scoasă afară din biserica ta, dacă vei merge acolo. 
Gândeşte-te că tu vei fi exclusă. Tu vei fi dată afară, excomunicată. Aceasta nu 
a însemnat nimic pentru ea. Credinţa a trecut peste toate. Ea a fost decisă să 
vină la Isus. Asta este .  

Din cauza timpului trebuie să ne grăbim. Când ea a venit la Isus, a 
trebuit să accepte o dezamăgire. Ea, dar nu credinţa ei. Când a venit la Isus, El 
a spus că nu a fost trimis la poporul ei, ci la iudei. Ce respingere! „EU nu am fost 
trimis la voi.” Gândiţi-vă numai, aceasta a spus Cel în care ea şi -a pus toată 
nădejdea. EL nu s-a ocupat de ea, ci a spus: „EU am fost trimis numai pentru 
casa lui Israel. Nu la poporul vostru. Voi sunteţi păgâni. Nu este bine să se ia 
pâinea copiilor şi să se arunce la căţei.” Nici aceasta nu a zdruncinat credinţa ei, 
ci a înaintat.”Da, Eu sunt trimis la oile pierdute ale Israelului. Dacă i s-ar fi 
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întâmplat aceasta unuia dintre noi, atunci tema ar fi fost încheiată. Dacă s-ar 
spune: „Ce este organizaţia voastră?” ,,O, El a vorbit despre organizaţia noastră. 
Nu mai vreau să-L aud.” Aici o aveţi. Mergeţi numai, astfel nu veţi primi nimic. 
Rămâneţi pe Cuvânt. Dacă este Cuvântul, atunci mergeţi înainte. Credinţa este 
ancorată în el. Poate unii au spus: „Eu vreau să-ţi spun ceva. Ei vor râde de tine. 
Ei te vor da afară din biserică.”  

„Să o facă. Asta este în ordine.” Isus a spus: „EU nu sunt trimis la 
poporul tău. Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.” Dacă vi s-
ar fi întâmplat aceasta vouă metodiştilor, baptiştilor, presbiterienilor sau 
penticostalilor! Voi aţi fi spus: ,,O, Tu înşelătorule! Eu o voi spune Dr. Cutare.” 
Vedeţi, voi nu aveţi credinţă. Ea a ştiut că acolo primeşte ajutor. Ea a auzit. 
Credinţa vine în urma auzirii. De la auzirea Cuvântului. Ea ştia: aceasta este 
realitatea. Da, ea a ţinut de aceasta, deşi El i-a zis: „EU nu am fost trimis la voi, 
Tatăl nu M-a trimis la neamuri. Este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la 
căţei?” Dar credinţa ei a rămas neclintită. Frate, ea nu a fost o plantă de seră 
care trebuie îngrijită, aşa cum se întâmplă astăzi cu recolta. Ea nu a spus: „Eu 
nu mă mai duc acolo.” Nu, voi nu puteţi mânui sabia credinţei. De aceea faceţi 
compromisuri cu Cuvântul. Voi mergeţi acolo unde auziţi ceva care a fost frumos 
construit. O, tu plantă de seră! Dacă vă înţeapă o insectă, atunci aceasta este 
moartea voastră. Voi trebuie să fiţi mereu stropiţi. ,,O, nu credeţi aşa ceva! Zilele 
minunilor au trecut.” Aceasta este metoda de stropire a lui Satana.  

Frate, cu ea nu a fost aşa. Ea a avut într-adevăr ceva de care s-a ţinut. 
Ce a făcut ea? Ea i-a dat Lui dreptate. Credinţa sinceră şi adevărată ascultă; 
chiar dacă organizaţia voastră este atacată, trebuie să accepte adevărul. Acesta 
este adevărul credinţei. Dacă aveţi credinţă, atunci credeţi Cuvântul lui 
Dumnezeu. Voi recunoaşteţi. Ea a spus: „DOAMNE, aşa este. Noi grecii, nu 
suntem vrednici, ca şi căţeii, dar noi suntem pregătiţi să mâncăm fărâmiturile.”  

Şi eu sunt pentru fărâmituri. Voi nu? DOAMNE, eu vreau fărâmiturile. 
Dacă nu pot avea o adunare ca în zilele de Rusalii, DOAMNE, atunci lasă-mă să 
primesc fărâmiturile. Petru a spus în ziua de Rusalii: „Aceasta este!” Eu am spus 
întotdeauna: „Dacă nu este aceasta, atunci să ţinem tare până vine.” Noi ţinem 
de aceasta până vine. Acesta este Cuvântul.  
Poate nu am atâta credinţă ca Enoh, ca să fiu luat sus la Durnnezeu, dar un 
lucru vreau să spun, eu nu-i voi sta niciodată în drum celui care are atâta 
credinţă. Dacă El o are, atunci slavă lui Dumnezeu! Eu sunt mulţumitor pentru 
aceasta. Lăsaţi Cuvântul să fie ancorat. Eu sper că este aşa de ancorat în mine 
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şi când se apropie moartea. Eu văd drumul deschis. Mergeţi simplu pe el în sus. 
Vedeţi, eu sunt pentru fărâmituri.  

Dacă le relataţi oamenilor moderni din timpul acesta despre fărâmituri, 
ei nu le vor. Dacă nu pot să aibă primul loc, atunci nu vor absolut nimic, fie doar 
dacă ajungi jos ca Naman cu lepra lui. Se gândeşte: „Dacă nu vii să-ţi pui 
mâinile peste mine şi să-mi spui totul, atunci nu voi crede deloc.” Aşa este. Se 
spune: „Eu nu voi mai merge acolo.” Din cauza aceasta nu primiţi nimic. Voi 
trebuie să fiţi pregătiţi să mâncaţi fărâmiturile. Aţi auzit aceasta? Ia fărâmiturile, 
fratele meu. Ia fărâmiturile, sora mea, indiferent ce vă dă El, primiţi şi spuneţi: 
,,O, Dumnezeule, eu îţi mulţumesc. Eu am numai puţină credinţă, dar voi ţine de 
ea şi îţi voi mulţumi pentru ea. Eu cred că voi deveni sănătos. Desigur! Eu cred 
că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Eu mă ţin tare de aceasta. Eu voi 
deveni sănătos.” Fiţi atenţi ce se întâmplă atunci. Luaţi fărâmiturile. Desigur.  

Gândiţi-vă numai! Ea nu văzuse niciodată o minune. Ea era păgână şi 
nu văzuse nici o minune pe care o făcuse El. Ea nu ştia că El era Dumnezeu. 
Numai din auzite o ştia. Dar când a ajuns acolo, poate ea a văzut ceva ce a 
făcut El. Prin aceasta a fost altfel. Ea a auzit oamenii spunând: ,,Ştii tu, în Biblia 
lor este scris că DOMNUL va trimite un prooroc care va face minuni, va 
descoperi gândurile inimii.” „Este aşa?” Ea nu văzuse niciodată mai înainte, dar 
totuşi a crezut. Aşa este.  

Eu mă gândesc la curva Rahav. Ea nu văzuse niciodată pe copiii lui 
Israel, dar auzise de ei şi a ascuns iscoadele. Fără a ţine seama de biserica ei şi 
de propriul ei popor, ea a primit iscoadele, căci auzise. Ea nu a spus: „Aşteaptă 
până îl aud predicând pe Iosua. După aceea mă voi decide. Dacă voi vedea 
cum deschide Dumnezeu Marea Roşie sau făcând ceva asemănător, atunci 
poate îi voi ascunde.” Ea nu a aşteptat aceasta.”Eu cred pentru că am auzit.”  

O, Dumnezeule, eu am auzit, eu ştiu că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi 
şi în veci. Eu ştiu că El este Dumnezeu descoperit în trup. Eu ştiu că El trăieşte 
astăzi în Biserica Lui. Eu ştiu că El este astăzi aici. Eu ştiu că la fotografierea 
stâlpului de foc nu era vorba despre mine, ci despre El. Eu ştiu că acelaşi stâlp 
de foc este astăzi cu noi, căci prin El se întâmplă aceleaşi lucrări, aceleaşi 
semne, aceleaşi minuni, aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El. Este acelaşi stâlp 
de foc care a călăuzit Israelul. Cine cunoaşte Biblia, ştie că Isus a fost îngerul 
legământului, îngerul care a mers în pustiu înaintea poporului Israel. Nu a 
considerat Moise ocara lui Hristos mai de preţ ca toate bogăţiile Egiptului? El a 
urmat stâlpul de foc afară în pustiu. Isus a fost în stâlpul de foc şi s-a făcut apoi 
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de cunoscut. El a spus: „EU vin de la Dumnezeu şi mă întorc la Dumnezeu.” El 
s-a dus înapoi la Tatăl.  

După moartea Lui, îngroparea, învierea şi înălţarea la cer, Saul din Tars 
L-a văzut pe drumul spre Damasc. El a fost aruncat la pământ de acelaşi stâlp 
de foc, dar nimeni altcineva nu I-a văzut. Toţi care au fost acolo nu l-au văzut, ci 
numai Saul. Un glas a vorbit: „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?” El a întrebat: 
„Cine eşti Tu, DOAMNE?” Răspunsul a fost astfel: „EU sunt Isus.” „EU vin de la 
Dumnezeu şi mă întorc la Dumnezeu.”  

Dacă eu v-aş spune că în mine este viaţa lui John Dillinger, atunci voi aţi 
aştepta ca eu să am arme şi să trag în jurul meu. Dacă v-aş spune că în mine 
este viaţa unui pictor, atunci voi aţi aştepta ca eu să pictez tablouri. Ascultă 
Biserică! Eu nu vă mustru. Dar vedeţi, dacă viaţa lui Isus Hristos este în 
Biserică, dacă stâlpul de foc care a fost fotografiat şi confirmat de ştiinţă şi pe 
care îl vedem aşa de des aici în adunare este aici, dacă este acelaşi Duh al lui 
Hristos, atunci se vor întâmpla lucrările lui Hristos. Isus a spus: „Dacă nu puteţi 
să mă credeţi, atunci credeţi lucrările Mele. Ele mărturisesc despre Mine.” Dacă 
Duhul Sfânt mai este încă realitate, atunci va depune El singur mărturie pentru 
Sine. Credeţi lucrările Duhului Sfânt.  

A fost multă credinţă prefăcută. Era de aşteptat. Dumnezeu a spus-o 
dinainte. Dar ce să se întâmple acum? Dacă există un dolar fals, atunci el a fost 
făcut după cel adevărat. Voi aţi văzut oameni care pretind că au primit Duhul 
Sfânt. Ei trăiesc în preacurvie, beau, etc. Ei nu-L au. Ei încearcă să-L imite. Dar 
există cineva care are cu adevărat Duhul Sfânt. Dumnezeu confirmă Cuvântul 
Său cu semne. Curva a auzit şi a crezut.  

Această grecoaică la fel a crezut. Ea a spus: „DOAMNE!” Dar mai întâi 
ea a spus: „Fiul lui David.” Un păgân nu are dreptul la Hristos cu denumirea „Fiul 
lui David” Aceasta este pentru iudei, prin împăratul David. El nu i-a dat mai întâi 
atenţie. Dar când ea a spus: „DOAMNE, ajută-mi!”, aceasta L-a mişcat pe El. 
Amin. El era DOMNUL ei, pentru ea nu era fiul lui David, ci DOMNUL 
ei.”DOAMNE, ajută-mi!” Aceasta L-a cuprins pe El. El S-a întors şi a spus: „Este 
adevărat că şi căţeii mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” 
Aceasta este adevărat. Vedeţi, femeia s-a apropiat de darul lui Dumnezeu în 
mod corect.  

El a privit cu dispreţ, spunând: „EU nu am fost trimis la voi. Nu este bine 
să iei pâinea copiilor, şi s-o arunci la căţei!” Ea a răspuns: „Da, DOAMNE.” Aşa 
spune Cuvântul. Amin. Rămâneţi pe Cuvânt. Credinţa va recunoaşte 
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întotdeauna Cuvântul. Ea a vorbit: „Dar şi căţeii mănâncă fărâmiturile care cad 
de la masa stăpânilor lor.” Aceasta L-a mişcat pe El.”DOAMNE, ajută-mi!”  

El s-a întors şi a spus: ,,O, femeie, mare este credinţa ta; din cauza 
Cuvântului acesta du-te acasă: duhul cel rău din fiica ta a ieşit.” Ce a primit ea 
când s-a apropiat de darul lui Dumnezeu în mod corect? Voi trebuie să vă 
apropiaţi în mod corect. Gândiţi-vă la aceasta! Aceasta a fost prima minune pe 
care a făcut-o fiul lui David unui păgân. Prima vindecare s-a întâmplat printre 
neamuri, eliberând pe fiica acestei femei. Ea a avut poziţia corectă pentru darul 
lui Dumnezeu, credinţa corectă în Cuvânt şi a venit cu teamă şi în smerenie.  

Voi nu mergeţi încolo şi încoace şi spuneţi: „Eu nu cred asta dacă nu 
este scris în catehismul nostru. Eu nu cred aşa.” Indiferent ce spune catehismul 
vostru, vreţi cumva să puneţi catehismul deasupra Cuvântului lui Dumnezeu? 
Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, tot ce este împotrivă este minciună. Ea a 
venit în teamă, în pace şi în evlavie. Voi trebuie să fiţi smeriţi. Calea în sus 
merge întotdeauna prin adâncimi.”Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se 
va smeri, va fi înălţat.”  

Fiţi atenţi ce a făcut Marta atunci! Eu ştiu că predic prea mult, poate o 
voi face într-o zi scurt de tot. Ascultaţi! Eu vreau să mai spun unele cuvinte. Eu 
cred că nu vă obosesc. Marta era foarte stăruitoare în prezenţa lui Isus. Ea a 
venit la El şi a spus: „DOAMNE!” Vedeţi, a trimis după El pentru a se ruga pentru 
fratele ei, iar El nu a făcut-o.  

Conform Ioan 5, DOMNUL Isus a trecut pe lângă lacul Betesda. Acolo 
era un bărbat care suferea de 38 de ani de o boală. Acolo erau mulţi oameni cu 
tot felul de boli, paralizaţi, orbi, etc. Isus a privit spre ei plin de iubire şi de milă. 
Vedeţi, noi nu ştim ce înseamnă iubire. Noi judecăm omeneşte. Se vorbeşte 
despre milă omenească. Milă adevărată înseamnă să faci voia lui Dumnezeu.  

Se spune: „El este un băiat bun. El bea şi face una şi alta. El are nevoie 
de Hristos. Eu nu voi vorbi cu el, căci el face parte demult din biserică. Cu el nu 
poţi vorbi despre vindecare divină.” O, frate, tu nu ştii ce este mila. Isus s-a dus 
acolo. El cunoştea voia lui Dumnezeu. El înviase chiar şi un mort. Ce s-a 
întâmplat aici? El a trecut pe lângă lac. Acolo erau mame cu copiii lor. Ei 
aşteptau cu toţii ca îngerul DOMNULUI să mişte apa. El a mers mai departe la 
un bărbat care era slăbit. Nu este scris ce suferinţă avea, dar el o avea deja de 
38 de ani. Nu era o boală de moarte. DOMNUL I-a întrebat: „Vrei să devii 
sănătos?” Ce era cu şchiopii, orbii, etc.? Numai lui i-a vorbit El: „Vrei să te faci 
sănătos?” Vedeţi, El ştia la cine mergea. Dumnezeu L-a călăuzit, Cuvântul. El l-
a întrebat: „Vrei să te faci sănătos?” El a răspuns: ,,O, DOAMNE, eu nu am pe 
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nimeni care să mă aducă în apă când începe să se mişte; în timp ce mă duc, 
intră tot alţii înaintea mea.”  

Isus a spus către el: „Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă.” El a fost tras la 
răspundere că umbla de Sabat cu patul. Şi pe Isus L-au tras la răspundere. 
Dacă ar face El astăzi acelaşi lucru, atunci la fel ar fi tras la răspundere. Aşa 
este. El a lăsat sute de oameni înapoia Lui la Betesda. Ce s-a întâmplat cu El? 
S-ar fi putut spune: „Eu îl cunosc pe fratele bătrân Cutare şi pe sora Cutare. Ea 
este o femeie bună. Ea este acolo de peste douăzeci de ani. Dacă ar exista un 
Dumnezeu, atunci El ar fi făcut deja ceva.” Acelaşi bătrân Satan spune astăzi la 
fel.”Dacă eşti tu, dacă aceasta este aşa, dacă este aşa.” Vedeţi, acelaşi lucru, 
acelaşi bătrân Satan.  

Fariseii L-au tras la răspundere pentru aceste lucruri. Dar El a răspuns: 
„Adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu face nimic de la Sine, decât ce vede pe 
Tatăl făcând .” Vedeţi, El a avut o vedenie în care i-a fost arătat Lui.”Ce văd Eu 
pe Tatăl făcând , la fel face şi Fiul.” Isus Hrist6s este acelaşi ieri, azi şi în veci. 
Vedeţi, acelaşi Dumnezeu.  

Marta a stat acolo în prezenţa Lui şi a spus: „DOAMNE, dacă ai fi fost 
aici.” De ce nu a venit El? Tatăl Îi arătase că Lazar va muri. Ei au trimis după El, 
dar El s-a dus într-un alt oraş. Ei au trimis din nou după El, dar El nu a venit. 
Apoi El a spus: „Lazăr doarme.” Nu există nici o moarte pentru un creştin. 
Aceasta era expresia Lui. Noi ştim aceasta.  
 Apoi ei au spus: „DOAMNE, dacă el a adormit, atunci el va deveni din nou 
sănătos.” „Apoi Isus le-a spus clar: ,Lazăr a murit. Să mergem acolo să-l trezim. 
”  

Eu pot s-o văd. El s-a dus la ea după ce a venit în oraş. Ei au părăsit 
biserica lor şi L-au urmat pe El. Eu îi pot auzi pe iudei spunând: „Acum îl aveţi 
pe Vindecătorul vostru divin. Acum când este un caz, prietenul vostru a părăsit 
oraşul. Numai acum s-a întors.” Isus s-a dus mai departe.  
 Dar în inima Martei era ceva. Ea era întotdeauna îngrijorată şi se îngrijea să 
tină o casă curată. Dar Maria asculta Cuvântul. Aici s-a arătat cine este ea într-
adevăr. Ea s-a dus afară. Eu cred că ea a citit despre sunamita din Biblie. Ce a 
spus ea când l-a întâmpinat pe El? „DOAMNE!” EL era. Se părea că ea îi poate 
reproşa ceva şi să spună: „De ce nu ai venit? De ce nu? Noi credem acum că 
Tu eşti într-adevăr o trotinetă Sfântă.” Aşa nu s-ar fi întâmplat niciodată 
minunea.  

Din cauza aceasta nu se întâmplă nici astăzi. El este aici în statura 
Duhului. Nu ca să-L vedeţi voi, El este aici că Duh, în Cuvântul Lui. Desigur. Voi 
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vă rugaţi pentru o trezire şi dacă izbucneşte în biserică, dacă se întâmplă ceva 
şi cineva strigă: „Slavă lui Dumnezeu, aleluiah!”, atunci închideţi adunarea. Nu 
ştiţi ce este o trezire? Hristos vine la adunare, iar voi nu Îi spuneţi nici măcar un 
bun venit. El face minuni şi vindecă pe cineva, iar apoi se spune: „Poate este 
telepatie.” Nu este de mirare că El nu poate fi lucrător printre voi. Nu este de 
mirare că El este afară în Biserica Laodicea, bate la uşă şi vrea să intre înapoi în 
propria Lui Biserică. Aceasta este epoca în care trăim acum. Denominaţiunile L-
au refuzat. El este afară şi încearcă să se întoarcă.  

Marta a venit la El şi a spus: „DOAMNE, dacă ai fi fost aici, atunci n-ar fi 
murit fratele meu. Dar şi aşa ştiu că Dumnezeu Îţi va da tot ceea ce vei cere.”  

Observaţi-L! El a încercat credinţa ei şi a spus: „Fratele tău va învia.” Ea 
a răspuns: „Da, DOAMNE, el a fost un om bun. El va învia în ziua de apoi.” Isus 
a răspuns: „EU sunt învierea şi viaţa.” Aşa au fost cercetaţi ei. Singurul om care 
a trăit vreodată şi putea să zică aşa ceva, a fost Fiul lui Dumnezeu. Acela a 
spus: „EU sunt învierea şi viaţa.” Biblia mărturiseşte despre El: „N-avea nici 
frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic 
care să ne placă.” Poate umerii Lui erau aplecaţi, El era cărunt la treizeci de ani, 
căci ei îl apreciau cam de cincizeci de ani. Ei au spus: „N-ai nici cincizeci de ani 
şi ai văzut pe Avraam? Acum ştim că nu mai eşti în toate minţile.” Lucrarea Lui i-
a adus dispreţ. El a spus: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, mai înainte ca să se 
nască Avraam, sunt Eu.” Amin. Ei nu ştiau. El era învelit în trup omenesc.  

El a spus: „EU sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine va trăi, chiar 
dacă va muri. Cine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi tu 
aceasta?” Ea a spus: „Da, DOAMNE, eu cred că Tu eşti Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu care trebuia să vină în lume.” „Unde l-aţi îngropat?”  

Voi ştiţi că lucrul acesta l-am povestit de mai multe ori şi sper că nu 
jignesc pe nimeni. Eu nu o fac intenţionat. O femeie de la ştiinţa creştină mi-a 
spus odată: „Frate Branham, Tu accentuezi prea mult pe Isus.” Eu am răspuns: 
,,O, nu, niciodată!” Eu nu o fac nici pe jumătate destul. Eu aş dori să mai cunosc 
şi alte limbi ca să-L laud pe El.” Ea a răspuns: „Tu Îl faci Dumnezeu.” Eu am 
răspuns: „El a fost Dumnezeu, este Dumnezeu şi va fi pentru totdeauna 
Dumnezeu.” Ea a răspuns: „EL a fost muritor. EL a fost un om.” Eu am spus: „EL 
a fost ambele: Dumnezeu şi om.” Ea a răspuns: „Eu îţi voi dovedi cu propria ta 
Biblie, că El a fost numai un om muritor.” Eu am răspuns: „Eu vreau să văd cum 
vei face aceasta.” Ea a răspuns: „În Ioan 11 este scris: ,Isus s-a dus la 
mormântul lui Lazăr şi a plâns! „ Eu am întrebat: „Acesta este textul tău?” Ea a 
răspuns: „Da!”  După aceea eu am spus: „Soră, argumentul tău este şubred. Tu 
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ştii că nu poate fi aşa, dar lasă-mă să-ţi spun ceva.” EL merge acolo cu umerii 
aplecaţi şi plânge. El simte durerile tale. El este Marele Preot care poate fi atins 
prin simţul slăbiciunilor noastre. El merge plângând la mormânt cu gândul la ce 
i-a spus Tatăl, căci El a zis: „EU fac numai ceea ce îmi arată Tatăl să fac.” 
Vedeţi, El s-a dus acolo să-l trezească. EL putea, ca om, să plângă împreună cu 
oamenii. Dar când El a stat acolo şi a zis: „Daţi piatra la o parte.”, s-a spus: „El 
miroase deja, el este deja în putrezire.” Trecuseră deja şaptezeci şi două de ore 
- patru zile şi patru nopţi. El trecuse deja în putrezire. Dar El a spus: „Daţi piatra 
la o parte!”, şi a spus: „Tată, Eu Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. EU am făcut 
aceasta pentru popor.” EL îi spusese deja. EL a repetat numai pentru cei 
prezenţi: „Lazăre, vino afară!” Amin. Un bărbat care era mort de patru zile, a 
venit înapoi la viaţă şi stătea acolo. Cel care a făcut aceasta era mai mult decât 
un om. Desigur.  

Când El a coborât flămând de pe munte, nu era mai mult decât un om. 
El vroia să mănânce ceva. Ca om El era flămând, dar când a luat cinci pâini şi 
doi peşti şi a hrănit cinci mii de oameni, El era mai mult decât un om. Acesta 
este adevărul. Aşa este. Ca om, El era în barcă aşa de obosit, căci ieşise putere 
din El. El predicase şi vindecase. Poate au fost zeci de mii de draci ai mării care 
au spus: „El doarme, noi Îl vom înneca.” - asemănător cu Pavel care a venit prin 
furtună.”Acum Îl avem în capcană. El doarme, noi vom scufunda barca.” Satana 
era ocupat, barca merge în jos şi în sus. Valurile nu L-au trezit. Ca om El era 
culcat de oboseală şi dormea.  

Dar când El a fost trezit - căci ei au zis unii către alţii: „Noi vrem să 
mergem să-L trezim pe Isus.” O, Biserică, asta ar trebui să faci. Eu mi-aş dori să 
am timp să predic despre aceasta. EL a pus piciorul pe marginea bărcii, a privit 
în sus şi a spus: „Vântule, taci! Valurilor, fiţi liniştite!” Totul L-a ascultat. Acesta a 
fost mai mult decât un om. Numai Dumnezeu putea face aceasta. Pe cruce El a 
strigat pentru milă. LUI îi era sete. El a murit ca un om. Dar în dimineaţa de 
Paşti, când îngerul a dat piatra la o parte, a ieşit Cel care a fost mort, dar care a 
biruit iadul şi mormântul, care a triumfat peste moarte, iad şi mormânt şi a spus: 
„EU sunt, Eu am fost mort şi iată: EU trăiesc.” Acesta a fost mai mult decât un 
om. Acesta a fost Dumnezeu în om. Desigur.  

Credinţa nu tăgăduieşte niciodată adevărul. De exemplu, dacă se 
spune: „Nu este corect cu stâlpul de foc, iar minunile lui Moise nu sunt 
adevărate.” Aşa ceva se va spune mereu. Indiferent cât pare de ridicol, El 
rămâne întotdeauna în Cuvântul Său. Voi puteţi fi perseverenţi. Dacă cuprindeţi 
într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu, atunci puteţi fi decişi şi să ţineţi de aceasta.  
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Mica a venit în faţa a 400 de prooroci care spuneau: „Suie-te, căci vei 
izbândi.” Mica ştia că vedenia lui era în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
El vorbea Cuvântul. Ei au spus: „Noi te aruncăm în închisoare şi îţi vom da 
pâinea şi apa întristării.”  
El a răspuns: „Aruncaţi-mă, dacă vreţi.” Ce era el? El era decis. El cunoştea 
Cuvântul lui Dumnezeu. El cunoştea voia lui Dumnezeu. El văzuse o vedenie. El 
ştia ce era. Vedenia venise de la Dumnezeu, căci concorda cu Cuvântul lui 
Dumnezeu.  

Astăzi toţi credincioşii trebuie să se lupte, şi voi trebuie să vă luptaţi. Nu 
demult mi-a povestit cineva despre un drac mic pe care îl văzuse în vis. El a 
spus: „Dracul a strigat: ,Buh', şi eu: ,Oh!', şi de fiecare dată când mergeam 
înapoi, el devenea tot mai mare şi eu tot mai mic. Când el spunea , buh' , eu 
săream înapoi, şi el striga mereu ,buh, buh'. El devenise tot mai mare decât 
mine. Eu ştiam că trebuie să mă lupt împotriva lui. Eu nu am găsit altceva şi am 
luat Biblia. El a spus: ,Buh!', iar eu am spus la fel: ,Buh!' Şi el a devenit tot mai 
mic.” Asta trebuie să faceţi voi. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să 
spuneţi ,buh'. Strigaţi: „AŞA VORBEŞTE DOMNUL!” Fiţi perseverenţi! Staţi pe 
Cuvânt! Este adevărul.  

Noi credem astăzi Cuvântul. Noi credem cum a crezut Mica. Noi credem 
cum au crezut toţi ceilalţi, indiferent câţi spun că este pe dos. Este totuşi 
adevărul. Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.”Cine crede în Mine va face 
lucrările pe care le-am făcut Eu.” Vă poate vindeca un om? Nu! Aceasta s-a 
întâmplat deja. Voi aţi fost vindecaţi deja. Vă poate mântui un om? S-a întâmplat 
deja. Câţi cred aceasta? „EL a fost rănit pentru greşelile noastre, a fost bătut 
pentru păcatele noastre.” Aşa este? Desigur! „Prin rănile Lui am fost vindecaţi.” 
(forma trecutului). Tot ce poate face El pentru voi s-a întâmplat deja.  

Ce a pus El în Biserică pentru a se împlini Cuvântul? Apostoli, prooroci, 
învăţători, evanghelişti şi păstori; acestea sunt slujbele în adunare - trimise de 
Dumnezeu, nu făcute de oameni. Dumnezeu a trimis oameni inspiraţi pentru a 
ţine Biserica pe linia corectă. Ce este acum? În Biserică sunt daruri ale Duhului. 
Nu fanatisme, ci daruri adevărate ale Duhului sunt în Biserică. Aşa este. Prin 
aceasta Biserica este menţinută. Dacă o biserică este într-adevăr de la 
Dumnezeu şi umplută cu Duhul Sfânt, iar păcatul ar intra pe uşă, atunci ar exista 
un alt caz ca cel cu Anania şi Safira.  

 Eu vreau să intru odată într-o biserică adevărată în care toţi bărbaţii şi 
toate femeile se află sub puterea Duhului Sfânt. Dacă cineva a făcut ceva greşit, 
atunci Duhul Sfânt ar descoperi aceasta imediat. Ei trebuiau să se curăţească. 
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Pentru aceasta sunt darurile Duhului în Biserică. O, Dumnezeule, trimite-ne o 
astfel de Biserică. Credeţi aceasta? Este mort Hristos? Nu, El trăieşte.    

Cum a fost EL atunci? Când fariseii L-au rugat pentru un semn, El a 
spus: „Acest neam viclean şl preacurvar cere un semn.” Aşa este? Viclean şi 
preacurvar! A existat vreodată vreun neam mai viclean şi mai preacurvar decât 
acum? Când a fost mai mult păcat? Nouă ne este spus că acum trăiesc mai 
mulţi oameni decât de la Adam până acum. Acesta este neamul rău şi 
preacurvar. Homosexualitate, perversiune şi toate celelalte sunt în creştere. 
Bisericile decad: trufaşi, lăudăroşi, iubesc plăcerile mai mult ca pe Dumnezeu, 
defăimători, necumpătaţi, desfrânaţi, au o formă de evlavie şi se împotrivesc 
celor care sunt buni. Aşa cum a spus Duhul, ei tăgăduiesc puterea.”Depărtaţi-vă 
de astfel de oameni”, spune Biblia. Noi trăim în timpul acesta.  

Gândiţi-vă la aceasta! Există oameni care umblă încolo şi încoace şi 
spun: „Eu am puterea să vindec.” Astfel de bărbaţi vă spun o minciună. Ei nu au 
puterea să vă vindece. Hristos a făcut-o deja. Trebuie să vă mărturisiţi păcatele. 
Vă pot ierta preoţii? Nu, niciodată! Păcatele voastre sunt deja iertate. Atunci 
când Hristos a murit pe cruce, El a strigat: „S-a isprăvit!” Totul, întregul plan a 
fost împlinit. Hristos a făcut-o pe cruce. Voi sunteţi deja mântuiţi. Fiecare 
păcătos este mântuit. Dar aceasta nu vă va ajuta decât dacă o acceptaţi. Veniţi 
la altar şi plângeţi până încărunţiţi sau până vă cade părul, dar aceasta nu vă va 
ajuta până nu credeţi. Credeţi că Hristos a murit în locul vostru. El a murit pentru 
păcatele voastre, dar trebuie să-L acceptaţi ca Răscumpărător. Atunci veţi avea 
parte de mântuire. Acelaşi lucru este cu vindecarea.”El a fost rănit pentru 
păcatele noastre. Prin rănile Lui am fost vindecaţi.”  

Numai un lucru mai poate face Hristos astăzi, şi anume să ne arate că 
El este prezent. Mai întâi trebuie să credeţi pe baza Cuvântului Său. Aşa este, 
este adevărul Cuvântului. Isus a spus: „Lucrările pe care le fac Eu.” El nu a spus 
niciodată despre Sine: „EU am vindecat pe cineva.” Isus a spus: „Nu Eu fac 
lucrările acestea, ci Tatăl care este în Mine.” Isus nu a pretins niciodată că este 
un Vindecător divin. Cum să încercăm noi sărmani neştiutori, de exemplu ca 
mine sau ca altcineva, să fim un vindecător divin? Cum aţi putea fi un vindecător 
divin, dacă fiecare om care poate fi vindecat a fost deja vindecat? Voi trebuie 
numai să acceptaţi şi să credeţi. Este adevărul. Aceasta vrem să ştim. Aşa 
este?  
 Dacă voi nu puteţi să primiţi Cuvântul meu, atunci voi trebuie să mergeţi sau eu 
trebuie să merg. Dar cu Dumnezeu nu este aşa. El trimite daruri şi apostoli în 
Biserică. Ce este un apostol? Un misionar. Cuvântul „misionar” înseamnă „un 
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trimis”. Apostol înseamnă „un trimis”. Un prooroc este un văzător. Apoi mai sunt 
păstori, învăţători şi evanghelişti. Toate aceste lucruri sunt pentru că Cuvântul lui 
Dumnezeu să fie împărţit corect. Prezentaţi cuvântul, apoi vor începe darurile 
Duhului să lucreze în Biserică, să confirme Cuvântul, să arate că Isus Hristos 
trăieşte în Biserică. Noi cunoaştem toate aceste lucruri. Eu vorbesc despre 
adunarea de aici. Pe ceilalţi nu-i cunosc aşa de bine. Eu nu sunt aşa de des aici 
pentru a şti dacă sunteţi numai în vizită aici sau dacă sunteţi de aici din adunare. 
Dar prieteni, voi toţi care sunteţi astăzi bolnavi, dacă eu aş putea face ceva care 
să vă ajute, atunci aş face-o. Dacă aş ştii că este cineva bolnav aici - şi mai ales 
sora noastră pe care o văd aici pe targă - dacă aş putea face ceva, atunci aş 
face imposibilul pentru ea. Eu vreau să-i arăt prin aceasta lui Dumnezeu, că eu 
vorbesc sincer. Dar aceasta nu va ajuta.  

Eu am fost în Africa şi în India, unde ei se aşează pe cuie şi fac tot felul 
de sacrificii pentru zei. Chiar dacă se aruncă copiii la crocodili, totuşi nu este 
sinceritatea despre care vorbim. Un om poate fi sincer şi ia un acid mortal ca 
medicament. Lucrul care este important pentru noi şi pe care vrem să îl ştim, 
este adevărul. Dumnezeu depune mărturie pentru adevărul Său.”Cine crede în 
Mine, va face lucrările pe care le-am făcut Eu.” „Isus Hristos este acelaşi ...” Ce 
ar fi El dacă L-aţi aştepta astăzi? Dacă eu vă spun: „Hristos este în mine, Hristos 
este în voi”, atunci ce aşteptăm? V-aţi uita după un bărbat cu gulerul întors? Nu. 
El nu s-a comportat astfel. El s-a îmbrăcat ca oamenii obişnuiţi. Ce este dacă El 
a avut răni în mâini? Fiecare poate să-şi facă răni în mâini sau cicatrice de la 
spini. Avem sute de imitatori în ţară. Avem sânge, foc, fum, etc. Acesta nu este 
Cuvântul. Isus a spus: „Lucrările pe care le fac Eu. dacă nu mă credeţi pe Mine, 
atunci credeţi lucrările pe care le fac Eu. Ele depun mărturie despre Mine. Ele vă 
spun cine sunt Eu.”  

Să ne rugăm un moment! Păstraţi problemele voastre în inimă.  
Tată ceresc, eu ştiu, am fost aspru şi tare. Eu Te rog, ai milă. Eu nu le 

vreau răul. Tu îmi cunoşti inima, DOAMNE! Eu Te rog acum, ajută-mă! Eu Te 
rog ca Tu să binecuvântezi aceste cuvinte, o, DOAMNE, chiar dacă sunt aşa de 
retezate şi nu le prezint ca un predicator. Eu nu sunt şcolit şi nu ştiu cum să le 
vorbesc oamenilor. Eu ştiu numai ce ai făgăduit Tu. Dacă îmi deschid gura, Tu o 
vei umple. De peste treizeci de ani cred în Tine. O, Tată, poate unii dintre 
oameni au acceptat cuvintele acestea, bolnavii şi cei care au nevoie de Hristos. 
Ei se află undeva aici. Ei au nevoie de Tine, DOAMNE. Eu sper că a fost spus 
ceva prin care credinţa lor în făgăduinţele Tale a fost întărită. Eu Te rog ca Tu să 
ne dai binecuvântarea Ta.  



 39 

În timp ce avem capetele aplecate, vreau să întreb dacă sunt aici unii 
care nu-L cunosc încă pe Hristos ca Răscumpărătorul lor? Veţi spune: „Frate 
Branham, eu nu vreau să mor aşa. Eu nu sunt pregătit să mor. Dacă mor, sunt 
pierdut. Eu nu sunt încă născut din nou. Eu vreau ca tu să te rogi acum pentru 
mine. Roagă-te pentru mine, eu sunt un păcătos.”  

Ridicaţi acum mâinile voastre şi spuneţi: „Aminteşte-mă!” Dumnezeu să 
vă binecuvânteze pe voi toţi! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Eu vă spun 
aceasta din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Circa două duzini de 
mâini sunt ridicate, din cei două sute de oameni care sunt prezenţi aici. Se poate 
întâmpla acolo unde vă aflaţi. Aici la altar este totul plin cu copii. Eu nu vă pot 
chema aici. Rugaţi-vă cu mine, acolo unde vă aflaţi.  

Tată ceresc, eu Îţi aduc oamenii aceştia care au ridicat mâinile. Eu cred 
că ei au făcut-o cu o sinceritate adâncă. Lasă-i să ştie că au încălcat fiecare 
regulă firească. Forţa de gravitaţie ţine mâna noastră jos. Aceasta arată că 
duhul din ei a preluat puterea prin care se ridică mâinile spre Creatorul pe care 
le-a făcut. Aceasta a fost dovada care nu a putut fi confirmată de ştiinţă, căci 
Duhul lucrează numai în cei care cred. Noi credem. Duhul a venit peste ei şi le-a 
spus să ridice mâinile, pentru că vor să fie vindecaţi. O, Dumnezeule şi Tată, eu 
citez făgăduinţele Tale. DOAMNE Isuse Hristos, Tu ai spus când ai fost pe 
pământ: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-L atrage Tatăl, care M-a trimis; 
şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Oricine aude Cuvântul Meu şi crede în Cel care 
M-a trimis, acela va primi viaţa veşnică. Cine mănâncă trupul Meu, şi bea 
sângele Meu, are viaţa veşnică: şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” Acestea sunt 
făgăduinţe. Oamenii nu ar fi putut ridica mâinile, numai dacă Duhul le-a spus că 
nu sunt în ordine. Ei nu ar fi putut-o face, dacă Tu nu i-ai fi ales dinainte.”Toţi pe 
care mi i-a dat Tatăl (forma la trecut), vor veni la Mine.” Noi suntem destinaţi 
pentru viaţa veşnică. Pe cei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat; 
pe cei care i-a chemat El i-a socotit neprihăniţi; pe cei care i-a socotit neprihăniţi 
El i-a şi proslăvit. Planul cel mare al lui Dumnezeu, aşa cum este de la 
întemeierea lumii, este împlinit cu oamenii. Tu eşti Cel nesfârşit şi ai ştiut de 
adunarea din dimineaţa aceasta şi că ei vor ridica mâinile lor. Ei au făcut-o 
acum.  

DOAMNE, eu pot să mă orientez numai după Cuvântul Tău. În Numele 
lui Isus Hristos îi predau pe toţi cei ce au ridicat mâinile, ca răsplată a Cuvântului 
Tău. Păstrează-i, o, DOAMNE, Dumnezeul meu. Nimeni nu-i va smulge din 
mâna Ta. Dă-le viaţa veşnică. Când vor ieşi din apă, revarsă peste ei Duhul 
Sfânt, care a plutit de la început deasupra apelor. Fie ca Duhul Sfânt să înceapă 
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să le umple sufletele. Dăruieşte-le, DOAMNE. Fie ca ei să aibă o viaţă plăcută 
lui Dumnezeu şi în ziua aceea ei să fie, ca răsplată, pietre preţioase în coroana 
Ta. Eu mă rog prin Isus Hristos, DOMNUL nostru. Amin!  

DOMNUL să vă binecuvânteze. Eu ar fi trebuit să plec deja de o oră, dar 
acum vom chema un rând de rugăciune. S-au dat deja bilete de rugăciune? Aţi 
primit deja bilete de rugăciune? Este aici Billy-Paul? S-a dat de la numărul 1 
până la 50. Noi nu vă putem chema aici pentru că sunt prea mulţi. Mar avem un 
pic de timp? Eu ştiu că prânzul nu se arde. Acesta este mai de preţ ca prânzul. 
Cuvântul ar trebui să fie.  

Ascultaţi fraţilor, eu vreau să vă pun o întrebare înainte de a continua. 
De ce mergem la adunare? Despre ce este vorba acolo? Dacă nu ar exista 
înviere, atunci am putea mânca, bea şi să fim veseli, căci atunci am fi 
asemănători animalelor. Asta nu credem. Noi ştim că Dumnezeul cel viu este 
prezent. Desigur. Dacă El este Dumnezeul cel viu, atunci vreau să vă întreb 
ceva: Sunteţi de acord cu cuvintele pe care vi le-am spus sau nu? Dacă sunteţi 
de acord cu mine, atunci vreţi să vedeţi descoperirea. Dacă este Cuvântul lui 
Dumnezeu, atunci Dumnezeu trebuie să împlinească făgăduinţa. Dacă El nu o 
împlineşte, atunci El nu este Dumnezeu. Atunci eu sunt fals. Atunci eu am vestit 
fals, atunci eu sunt un prooroc fals. Dar dacă Dumnezeu spune aşa, atunci El 
împlineşte Cuvântul Său. Dacă El împlineşte Cuvântul Său, atunci puteţi fi 
perseverenţi. Voi puteţi ţine de făgăduinţa voastră. Aşa este?  

V-am spus eu că pot să vă vindec? Nu, niciodată! Eu nu vă pot spune 
că vă pot mântui. Eu cred că voi sunteţi mântuiţi. Voi nu aţi fi putut ridica mâinile 
voastre, doar dacă v-a spus Dumnezeu. Aici este apa, voi vă puteţi lăsa botezaţi 
dacă doriţi. Dacă vreţi să fiţi botezaţi în adunarea voastră, atunci este bine. Noi 
nu avem aici o apartenenţă, noi avem aici numai o capelă. Păstorul nostru de 
aici, fratele Neville, a fost înainte metodist. Acum este aici. Noi suntem 
independenţi. Toţi sunt bine veniţi. Oamenii vin de peste tot. Noi predicăm şi ne 
rugăm pentru bolnavi. Noi credem şi facem pe alţii ucenicii lui Hristos, dar nu 
organizăm nimic. În aceasta nu credem. Dacă voi vreţi să uniţi organizaţiile, 
atunci faceţi-o. Asta este în ordine. Dar să nu vă bazaţi pe aceasta! Nu vă 
încredeţi în aceasta! Mergeţi acolo pentru părtăşie, dar încredeţi-vă în 
Dumnezeu.  

Aici este ceva. Dacă Hristos trăieşte ... Să ne referim acum din nou la 
un text biblic. Noi vrem să fim siguri că este totul clar. Este vorba despre ceva ce 
am vrut să spun mai înainte. El a spus: „Un neam preacurvar şi viclean cere un 
semn.” Semnul lui lona a fost cel al învierii. Aşa este? Câţi cred că este 
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adevărul? Credeţi că această generaţie este rea şi preacurvă? Ce este cu 
semnul lui Iona? Se referă la învierea lui Hristos. Aşa este? Învierea lui Hristos 
prin care i se dovedeşte acestei naţiuni viclene că Hristos mai trăieşte. El a 
înviat de aproape două mii de ani .  

Există mulţi protestanţi în ţară care nu cred în învierea trupească. Sute 
de biserici nu cred în revenirea Lui în trup. Eu cred într-o naştere firească, 
moarte, înmormântare, înviere, înălţare la cer şi revenire - totul în Hristos. Eu 
cred că plinătatea este în Hristos. Acel Isus care a fost luat sus, este acelaşi 
Isus care va reveni. Eu cred în persoana Duhului Sfânt. El este acum aici, Duhul 
Lui, viaţa Lui este lucrătoare în Biserică.  

Dacă aceasta este de la Hristos, atunci să aibă o aplicaţie personală. Eu 
sper că voi înţelegeţi corect. Eu vreau să prezint aceasta prin darul care mi-a 
fost dat în această legătură. În Washington atârnă tabloul cu lumina, cu stâlpul 
de foc care a fost confirmat ani de zile în toată lumea. Dacă este acelaşi Duh 
aici, Duhul lui Hristos, atunci se vor întâmpla lucrările lui Hristos. Aceasta este 
conform Scripturii. Aşa este. Cuvântul a fost vestit. Acest Cuvânt pe care vi l-am 
spus azi dimineaţă este adevărul, altfel Hristos nu s-ar face aşa de cunoscut prin 
mine.  

Eu nu vă spun aceasta în glumă vouă catolicilor, dar dacă aţi spune că 
duhul lui Petru este în biserica voastră ca atunci - credeţi voi că un iudeu şi-ar 
face idoli? Credeţi voi că un iudeu ar tăgădui Duhul Sfânt şi în locul acestuia ar 
lua o hostie care este pe altar unde umblă şoarecii şi şobolanii? Şi apoi se mai 
spune: „Acesta este Dumnezeu!” Ce se întâmplă? Voi ştiţi că nu este 
Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu care s-a pogorât din cer ca Duh. Voi vă 
aruncaţi înaintea idolilor de parcă aţi vrea să încercaţi să aduceţi viaţă în ei prin 
hipnoză. Voi sunteţi acei în care Dumnezeu pune Duhul Său în voi. Voi sunteţi 
prezentarea Lui vie. Vedeţi, Dumnezeu în voi, El a împăcat lumea cu Sine.  

(Fratele Branham cheamă acum rândul de rugăciune!)  
Fiţi vă rog foarte atenţi. Dacă nu sunteţi atenţi, atunci nu ştiţi ce trebuie 

să faceţi. Noi ne facem timp. să nu fiţi în grabă. Eu trebuie să mă liniştesc ca 
Duhul Sfânt să poată unge şi să se întâmple. Câţi din încăperea aceasta şi din 
rândul de rugăciune mă cunosc? Cred că unii dintre ei îmi sunt cunoscuţi. Eu o 
cunosc pe femeia aceasta. Ea vine la adunare. Eu nu îi ştiu numele acum. 
Doamna Baker. Pe ea o cunosc. Şi pe bărbatul acesta mare l-am văzut. Eu cred 
că îl cunosc, dar nu ştiu cum îl cheamă.  

Voi toţi din rândul de rugăciune şi din adunare, voi care sunteţi bolnavi şi 
ştiţi că nu vă cunosc, ridicaţi mâinile! Eu nu ştiu nimic despre voi. Eu vă sunt 
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străin. În rândul de rugăciune, ridicaţi mâinile dacă nu vă cunosc şi nu ştiu nimic 
despre voi. Toţi, aceasta este 100%. Acum voi cei din adunare, ridicaţi mâinile 
dacă sunteţi bolnavi şi eu nu vă cunosc. Aici sunt oameni mulţi. Eu vin şi mă 
duc. Pe unii îi cunosc, pe alţii nu. Şi despre acei pe care ii cunosc nu ştiu ce au.  

Acum vreau să-i întreb ceva pe cei care nu vin în rândul de rugăciune, 
în legătură cu femeia care a avut scurgerea de sânge. Ea nu a fost în rândul de 
rugăciune, dar a crezut că El este divin. Ascultaţi cu atenţie, să nu pierdeţi nimic! 
Ea a crezut că Isus este Hristosul şi şi-a spus: „Numai să mă pot atinge de poala 
Lui.” Ea nu a avut pentru aceasta un text biblic. Poate ea s-a gândit numai la 
ceea ce a poruncit proorocul slujitorului său, să pună toiagul peste băiat. S-a 
întâmplat ceva chiar şi mai târziu când au fost atinse oasele lui Elisei. Ea a 
crezut că dacă Îl atinge, va primi.  

Ea s-a înghesuit prin mulţime şi L-a atins. În Palestina ei aveau o haină 
dedesubt şi una deasupra care sufla încoace şi încolo la mers, astfel încât 
picioarele se prăfuiau. Din aceasta cauza ei îşi spălau picioarele unii altora când 
intrau într-o casă. Ea a atins poala hainei Lui. Dacă ea mi-ar atinge haina mea, 
atunci eu nu aş simţi, deşi jacheta mea este relativ strâmtă. Dar ea a atins poala 
hainei Lui care era cam departe de corpul Lui .  

După ce ea a atins poala hainei Lui, s-a dus înapoi. Isus s-a oprit. Voi 
ştiţi, mulţimea întreagă ridicase mâinile şi strigau: „Halo, Rabi! Noi suntem aşa 
de bucuroşi că Te vedem. Eşti Tu Proorocul? Noi suntem aşa de bucuroşi că Te 
vedem.” Alţii strigau: „TU, făţarnicule!” Alţii: „El este un om bun!” S-au spus 
diferite lucruri .  

Ascultaţi cu atenţie! Această femeie mică a atins haina Lui. Ea a fost 
mulţumită şi s-a îndepărtat, căci L-a atins pe Dumnezeu. Isus s-a oprit şi a spus: 
Cine M-a atins?” Petru a răspuns: „De ce întrebi, cine Te-a atins? Toţi se 
îmbulzesc!” Dar El a spus: „Eu am simţit că a ieşit o putere din Mine.” El a privit 
peste mulţime până a găsit femeia şi i-a spus că scurgerea de sânge s-a oprit. 
Aşa este?  

Ţineţi de aceasta! Voi aţi spus Amin. Aceasta înseamnă: „Aşa este!” Voi 
creştinilor: spune Biblia că Isus Hristos este acum Marele Preot poate fi atins de 
simţământul neputinţelor noastre? Câţi ştiu că aşa ne învaţă biblia?  

Dacă El este acelaşi ieri, azi şi în veci, atunci nu ar lucra El astăzi ca şi 
atunci? Şi dacă voi care şedeţi acolo, L-aţi atinge şi eu L-aş reprezenta ca voce 
a Lui, atunci nu ar face El aceleaşi lucruri prin mine ca atunci? Nu sună biblic? 
Aşa este? Cum aţi şti voi că L-aţi atins, dacă El nu ar lucra exact aşa ca atunci? 
Vedeţi voi: „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.”  
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Voi care nu aveţi bilete de rugăciune, rugaţi-vă şi spuneţi: „DOAMNE 
Isuse, eu nu am fost destul de devreme aici pentru a primi un bilet de rugăciune 
. Eu Te rog şi cred că acest bărbat spune adevărul. Lasă-mă să ating poala 
hainei Tale, DOAMNE Isuse. Tu eşti Marele meu Preot. Eu nu privesc spre omul 
acela mic şi chel care stă acolo pe platformă. Eu privesc spre Tine. Eu Te ating. 
Eu cred că Tu mă vei face sănătos. Eu Te ating acum. Vorbeşte-i Tu fratelui 
Branham şi fă acelaşi lucru pe care l-ai făcut cu acea femeie. Eu Te cred din 
toată inima.” Veţi face aceasta? Câţi dintre voi? Ridicaţi mâinile voastre. Bine. 
Rugaţi-vă! Acum puteţi transforma credinţa voastră în fapte. Voi credeţi, nu-i 
aşa? Voi credeţi din toată inima. Cine este prima persoană din rândul de 
rugăciune? Veniţi vă rog aici! Vino aici. Eu cred că tu ai ridicat mâna mai înainte. 
Eu nu te cunosc. Aşa este. Noi ne suntem străini. Eu vreau să întreb adunarea 
ceva. Mâinile mele sunt ridicate înaintea lui Dumnezeu şi ea a ridicat mâna că 
nu ne cunoaştem. Nu este acesta un tablou ca în Ioan 4 când Isus a vorbit cu 
femeia de la fântână? Un bărbat şi o femeie s-au întâlnit pentru prima dată.  

Ce a făcut Isus? El a vorbit cu ea. El spusese înainte că va merge la 
Ierusalim şi prin Samaria, aşa cum i-a poruncit Tatăl. Iudeii aveau semnul că El 
este un Prooroc, căci El făcea semnele unui Prooroc.  

Există numai trei feluri de rase omeneşti şi acestea vin de la Sem, Ham 
şi Iafet. Iudeii au văzut semnul lor, căci ei Îl aşteptau pe Mesia. Neamurile însă 
nu. Nici măcar o dată El nu a arătat semnul înaintea neamurilor, dar El a dat 
proorocia pentru ultimele zile: „Cum a fost în zilele lui Noe şi în zilele lui Lot ...” - 
când îngerul i-a vorbit lui Avraam şi i-a spus ce a gândit Sara în cortul din 
spatele lui. Isus a spus că acestea se vor repeta în ultimele zile. Câţi cititori ai 
Bibliei ştiu aceasta? Noi ne aflăm în ultimele zile. Este timpul neamurilor. Eu am 
spus la începutul predicii mele, dacă Dumnezeu se face odată de cunoscut şi 
face ceva, atunci El trebuie să o facă din nou în acelaşi fel.  

Cum a ştiut Natanael că El este Fiul lui Dumnezeu? Pentru că El i-a 
spus unde era şi cine este el. Cum L-a recunoscut această femeie? Noi vrem să 
cercetăm discuţia. Ea ştia despre El mai mult decât mulţi predicatori din timpul 
acela. Ea a mers acolo afară. Poate ea era o femeie frumoasă. Ea s-a dus să 
aducă apă şi a crezut că El este un iudeu şi ea era o samariteană. Ea lua apă 
din fântână acolo, la Sichar. El şedea acolo şi a spus: „Femeie, dă-mi să beau.” 
Ea era o femeie cu un renume rău, asta o ştiţi voi. Ea a fost căsătorită de câteva 
ori. Ea s-a întors şi a spus: „Nu este bine pentru un iudeu să ceară ceva unei 
samaritene.”  
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Discuţia a continuat. Tatăl L-a trimis acolo. El a făcut ce i-a arătat Tatăl 
să facă. El se afla acolo şi a văzut necazul ei, pentru ca ea să poată aduce un 
mesaj poporului ei. Voi ştiţi, El a constatat problema ei, dar mai întâi El a spus: 
„Dă-mi să beau.” Ea a spus: „Aici nu este acest obicei.” Dar El a spus: „Femeie, 
dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi cine este Cel ce vorbeşte cu tine, tu 
singură ai fi cerut de la El să bei.” Ea a răspuns: „Fântâna este adâncă, cu ce 
vrei să scoţi? Cum vrei să iei apă?” Discuţia a continuat despre închinarea în 
Ierusalim. Ce a făcut El? El a încercat să primească legătura cu duhul ei, pentru 
a observa ce este pe dos. El a găsit-o. Voi ştiţi ce a fost. Ea a avut cinci bărbaţi. 
El a spus: „Du-te de cheamă pe bărbatul tău.” Ea a răspuns: „Eu n-am bărbat.” 
Apoi El a spus: „Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbaţi ai avut şi acela 
pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat.”  

Fiţi atenţi, ea nu a spus: „Tu eşti un vrăjitor!”, cum au făcut-o 
predicatorii. Ea nu a spus: „Tu eşti Beelzebub!” Ea a spus: „DOAMNE, eu 
recunosc că Tu eşti un Prooroc. Noi ştim că atunci când va veni Mesia, are să 
ne spună toate lucrurile.”  

Acesta a fost semnul lui Mesia. Isus a spus: „EU, Cel care vorbeşte cu 
tine, sunt Acela.” Ea a fugit în oraş şi a strigat: „Veniţi şi vedeţi un bărbat care 
mi-a spus totul. Nu este acesta Mesia?” Dacă în aceasta consta semnul lui 
Mesia pentru iudei şi samariteni, nu este atunci acelaşi semn al lui Mesia pentru 
neamuri? Nu s-ar face Mesia de cunoscut în acelaşi fel şi prin aceleaşi lucrări pe 
care le-a făgăduit, dacă a înviat din morţi şi trăieşte în Biserica Lui?  

Eu stau aici şi îţi vorbesc. Eu nu te cunosc. Nu te-am văzut niciodată în 
viaţa mea. Dar totuşi, dacă DOMNUL Dumnezeu mi-ar zice de ce eşti aici, 
atunci vei şti dacă este adevărat sau nu. Dacă El mă lasă să ştiu ceva ce ai 
făcut şi nu ar fi trebuit să faci, şi dacă El îţi poate spune ce ai făcut în trecut 
atunci El sigur ştie ce va fi în viitor. Aşa este? Dacă El îţi poate spune aceasta, 
dacă El îmi spune de ce te afli aici, atunci vei crede că El este Fiul lui 
Dumnezeu? Crede!  

Câţi din adunare cred? Femeia a ridicat mâna. Noi ne suntem străini. Eu 
vorbesc cu tine pentru ca Duhul să lase ungerea peste oameni, căci aşa vine 
străpungerea. Eu mă uit la tine şi aştept ce îmi va spune El, căci eu nu ştiu. Dar 
dacă El îmi va spune ceva, atunci tu vei şti dacă este adevărat. Veţi crede voi 
toţi, dacă El o va face?  

Tată ceresc, mai mult eu nu pot face. Acum trebuie să faci Tu totul, 
DOAMNE. Eu i-am adus pe oameni la Cuvântul Tău. Mai mult eu nu ştiu. Tu ai 
făgăduit aceste lucruri. Eu aş putea vorbi săptămâni întregi despre acestea şi să 
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accentuez făgăduinţele Tale pentru zilele acestea din urmă cum am făcut-o deja 
de câteva ori în jurul lumii. Nu ne-ai părăsit niciodată, DOAMNE. Aici este o 
mulţime adunată. Eu ştiu că deja o vedenie mă va slăbi. Eu înţeleg că puterea 
iese din Tine, Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt numai un păcătos, mântuit prin harul 
Tău.  

Tată, eu te rog să o laşi să se întâmple acum, ca acest mesaj să nu 
rămână neroditor, ci cei douăzeci până la treizeci care s-au pocăit şi au ridicat 
mâinile, să fie mulţumiţi că DOMNUL Dumnezeul lor a fost înviat din morţi şi 
trăieşte în veci, şi se manifestă ca acelaşi Dumnezeu care cunoaşte gândurile 
inimii şi descoperă cum se va întâmpla în timpul din urmă. Noi suntem acum în 
timpul din urmă. Naţiunile au avut timp aproape două mii de ani, aşa ca iudeii, 
pentru a-L recunoaşte pe Dumnezeu. Acum ei primesc acelaşi semn şi refuză 
aşa cum au făcut-o iudeii. Iudeii au respins semnul lui Mesia, căci ei toţi se aflau 
în denominaţiuni. Aşa este şi astăzi. Pentru aceasta nu suntem răspunzători. 
Noi depunem numai mărturie despre DOMNUL. Aşa ca o oaie care nu trebuie 
să producă lână; ea are lână pentru că este o oaie. DOMNUL Dumnezeu ne 
lasă să purtăm Duhul lui Dumnezeu pentru că suntem creştini.  

Noi credem în Tine. Noi credem în Fiul lui Dumnezeu. DOAMNE, eu nu 
sunt vrednic. Cine este vrednic? Cine este vrednic, o, DOAMNE? Nimeni dintre 
noi. Noi suntem toţi născuţi în păcat şi am venit în lumea aceasta ca mincinoşi. 
Iartă-ne păcatele noastre, DOAMNE. Foloseşte-ne în zilele acestea din urmă în 
care te ocupi de omenire. Eu mă rog în Numele lui Isus. Amin.  

În Numele lui Isus Hristos iau fiecare duh de aici sub controlul meu. Fiţi 
acum respectuoşi. Eu nu te cunosc, nu ştiu nimic despre tine. Este un dar. 
Îndreaptă-te spre Dumnezeu. Goleşte-te pe tine însuţi. Lasă-L pe El să facă 
lucrarea. Eu nu ştiu cum, dar ştiu că El este aici. Eu ştiu că El stă aici. Aici este 
problema ta. Tu vrei rugăciune pentru cancer. Cancerul este pe faţa ta. Nu se 
vede, dar el se afla în jurul ochilor tăi. Aşa este. Ridică mâna ta!  

Eu simt că cineva a gândit în adunare: „El a ghicit aceasta când a văzut-
o.” Eu nu am făcut aceasta. Stai liniştită! Satano, tu eşti pe dos. Stai liniştită, 
soră! Dacă voi permiteţi, atunci el va încurca totu1. Eu îi poruncesc lui Satana în 
Numele lui Isus Hristos, el să fie de ruşine. Tu ai mai mult decât atât. Tu ai o 
boală de inimă, ai complicaţii, eşti foarte nervoasă. Aşa este deja de ani de zile. 
Aşa este. Tu te simţi obosită, deprimată. Este adevărat? Atunci ridică mâna ta. 
Acum eşti vindecată. Credinţa ta te-a salvat. Tu poţi merge acasă şi să fii 
sănătoasă. Totul este în ordine. Du-te şi crede şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu.  
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Femeie, aşează-te aici, te rog! Crezi tu? Priveşte te rog încoace! Crezi 
tu că eu sunt slujitorul Lui? Poate Dumnezeu să vindece o boală de inimă? Bine! 
El a vindecat boala ta, dacă crezi. Amin.  

Crezi tu că El a vindecat cancerul? Atunci du-te şi aşează-te şi 
mulţumeşte-i DOMNULUI. Dacă eu nu ţi-aş spune nici un cuvânt, atunci ai putea 
crede? Ai fost vindecată când ţi-am spus-o în rândul de rugăciune? Vei accepta 
Cuvântul meu? Da? Eu nu trebuie să îţi spun. Tu eşti deja vindecată. Eu nu am 
atins aceasta persoană.  

Tu nu trebuie să te laşi operată, dacă crezi în Dumnezeu. Crezi tu din 
toată inima? Tumoarea a dispărut. Du-te acasă, tu vei fi sănătoasă.  
Soră, priveşte te rog încoace! Crezi că eu sunt slujitorul Lui? Un moment.  

Eu văd mereu un bărbat. El are aceeaşi boală ca femeia aceasta. El se 
află în adunare. Lumina pe care o vedeţi în fotografie, se află chiar aici. Puteţi să 
vedeţi? Bărbatule care şezi acolo, ai un bilet de rugăciune? Bărbatule tânăr, eu 
cred că tu eşti fratele Hupp, nu-i aşa? Eu te-am recunoscut, dar nu ştiu ce 
suferinţa ai, frate Hupp. Tu ştii că eu nu o cunosc. Crezi tu că Dumnezeu poate 
să-mi spună care este suferinţa ta? Tu ai o suferinţă. Tu ai şezut acolo şi ai 
crezut. Tu trebuie să crezi pentru că ai văzut ce s-a întâmplat nu demult cu fiica 
ta. Tu crezi, nu-i aşa?  

Această femeie are artrită şi tu la fel. Dacă este aşa, atunci ridică mâna. 
Voi credeţi din toată inima. Voi puteţi fi amândoi vindecaţi. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze. Satana s-a gândit că îl va convinge pe bărbat, dar nu a reuşit. 
Aveţi acum credinţă. Nu vă îndoiţi! Frate Hupp, tu nu ai bilet de rugăciune. Tu ai 
şezut acolo şi ai crezut. Fii atent ce se va întâmpla cu tine. Crede acum din toată 
inima. Fiţi toţi în rugăciune. Credeţi acum? Voi înţelegeţi că această slujbă mă 
slăbeşte foarte tare.  

Crezi tu din toată inima? Dacă eu îţi voi spune că vei deveni sănătos, 
atunci vei primi Cuvântul meu şi îl vei crede? Atunci mergi! Isus Hristos te face 
sănătos. Crede din toată inima. Crezi tu că Dumnezeu te poate vindeca de 
nervozitate şi te va face sănătos? Du-te, crede aceasta. Eu am crezut că o 
cunosc pe femeia aceea, dar nu am fost sigur. Mi-a fost arătată o vedenie 
despre ea. Eu m-am oprit şi m-am uitat, căci o cunoşteam pe femeie, deşi nu 
eram prea sigur.  

Sunteţi toţi atenţi, credeţi? Eu am aici un rând lung de rugăciune. Eu am 
predicat deja două ore. Puterile mele sunt pe sfârşite. Dar noi le putem spune 
oamenilor şi ei vor fi în ordine. Nu depinde de aceasta. Voi puteţi sta acolo şi să 
le vorbiţi oamenilor cât vreţi de mult, astfel tot mai mult se va întâmpla. Eu am 
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încetat pentru ca să-mi rezerv un pic de putere şi pentru ceilalţi care vor veni în 
rândul de rugăciune. Voi vedeţi ce vreau să spun. Câţi au văzut că eu le vorbesc 
deseori mult timp oamenilor? Lor li se spune ceva despre ei, cine sunt ei, de 
unde vin, etc. Voi aţi fost în adunări. Voi o ştiţi.  

Tu eşti următorul? Bine domnule, crezi tu din toată inima? Bine. Noi 
suntem credincioşi. Crede din toată inima. Eu nu te cunosc, dar DOMNUL Isus 
îmi va spune ce nu este în ordine cu tine. Tu vei şti dacă este corect. Noi nu 
suntem străini. Eu nu pot să-mi amintesc de tine. Noi suntem amândoi 
predicatori, dar personal nu suntem prieteni. Priveşte te rog încoace. Tu crezi 
din toată inima că eu sunt slujitorul lui Hristos. Tu ai o suferinţă cu intestinul gros 
şi cu inima. Tu eşti un predicator. Este adevărat. Tu faci parte din Biserica-
fraţilor-uniţi. Tu vii din Ramsey, Indiana. Numele tău este domnul Beanblossom, 
predicatorul Beanblossom. Aşa este. Dacă este aşa, ridică mâna. Du-te acasă şi 
fii sănătos. Isus Hristos te face sănătos. Credeţi voi din toată inima? Artrita nu 
este un lucru greu pentru Dumnezeu. Crezi tu că El te poate face sănătos? 
Crezi tu că El te poate vindeca? Du-te, crede-L din toată inima şi tu o vei avea. 
Credeţi numai!  

Frate, eu te cunosc pe tine şi poziţia ta. Tu crezi acum când eu mă aflu 
sub ungerea Duhului Sfânt, că Dumnezeu te vindecă şi te face sănătos. Du-te, 
crede, frate Collins şi fii sănătos! Mi se pare că te-am văzut, dar nu sunt sigur. 
Dar dacă Dumnezeu îmi va spune care este suferinţa ta, vei crede că eu sunt 
proorocul Lui, slujitorul Lui? Crezi tu? Tu ai o suferinţă cu nervii. Pentru aceasta 
doreşti rugăciune. Aşa este? Ridică mâna ta! Mergi acasă, fii sănătos! Crede 
acum! Să ai credinţa aceasta care te face sănătos.  

Tu crezi că Hristos te va vindeca în timp ce stai aici. Crede, du-te acasă 
şi spune: „Isus Hristos mă face acum sănătos.” Crede din toată inima şi fii 
sănătos în Numele DOMNULUI Isus Hristos.  

Frate, eu te cunosc, crezi tu că DOMNUL Isus Hristos te face acum 
sănătos în timp ce stai sub ungerea Duhului Sfânt? Du-te şi crede din toată 
inima! Un moment, te rog. Unde am încetat mai înainte? Fraţii să ajute pe cei ce 
vin.  

Noi vrem să ne odihnim un moment. Credeţi numai că toate lucrurile 
sunt posibile. Credeţi numai! Frate şi soră Spencer, eu vă cunosc de când eram 
copil. Eu ştiu care este suferinţa voastră şi ştiu de ce staţi aici. Credeţi voi că 
Isus Hristos vă face aici sănătoşi? O, Dumnezeul cerului, dă binecuvântarea Ta 
acestei perechi bătrâne şi fă-i sănătoşi, Tată. Ei sunt înaintaţi în vârstă şi îţi 
slujesc Ţie. Eu îi binecuvântez în Numele DOMNULUI Isus Hristos. Amin. 
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Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. El va avea 83, iar tu eşti şi mai în vârstă. 
Crede din toată inima şi Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu să te binecuvânteze 
şi pe tine, frate Jess.  

Credeţi acum din toată inima? Un moment, eu cred că nu am văzut-o pe 
sora aceasta. Doi sunt aici pe targă. Ne ocupăm de ei imediat. Soră, poţi să mai 
aştepţi un moment? Fiţi cu toţii atenţi şi liniştiţi. Vedeţi, voi trebuie să fiţi foarte 
atenţi. Să ne odihnim un pic din cauza acestor vedenii şi să ne rugăm. Priviţi vă 
rog toţi încoace şi să cântam încet corul „Crede numai!”.  

Crede numai, crede numai; totul este posibil, celui ce crede. Crede 
numai, crede numai; totul este posibil, celui ce crede.  

El m-a rugat să mă rog acum pentru ei, am întârziat şi m-am relaxat 
puţin. să continuăm cu rândul de rugăciune. Eu închei imediat. Care sunt cei 
care doresc rugăciune? Femeia din scaunul rulant? Un moment, vă rog. Eu vin 
la ea. Fiţi cu toţii foarte atenţi. Eu sunt sigur că voi înţelegeţi prin ce trec eu. Nu 
numai aici, ci şi în alte ţări unde vin sute şi sute de oameni.  

Mai înainte am simţit un pic de respingere când am spus un nume. Nu 
înţelegeţi că Isus vă cunoaşte numele? Nu aţi văzut aceasta? Trebuie să fie 
străini aici care nu au văzut până acum. Câteodată El le spune oamenilor aici pe 
platformă păcatele şi le descoperă. Voi ştiţi aceasta. Nu a spus Isus către Petru: 
„Numele tău este Simon. Numele tatălui tău este Iona.”? Numai pentru a arăta 
că El este aici. Toţi cei care sunt prezenţi trebuie să recunoaşteţi că aceasta se 
poate întâmpla numai printr-un Duh care este prezent aici. Voi puteţi spune că 
este Beelzebub. Dar mai puteţi spune că este Hristos. Dumnezeu să fie 
Judecător. Eu vă spun că este făgăduinţa Bibliei. Cuvântul Sfânt al lui 
Dumnezeu ne dă această făgăduinţă.  

Fiţi pentru un moment atenţi. Este acesta următorul bărbat? Vino te rog 
aici, domnule. Eu nu-l cunosc pe acest bărbat. Dumnezeu îl cunoaşte. Dacă ţi-ar 
spune Dumnezeu de ce te afli aici, Îl vei crede atunci? Eu sigur aş face-o. Câţi 
dintre voi ar crede atunci prin aceasta? Aici se întâlnesc doi oameni. Bărbatul 
este mult mai tânăr decât mine. Dumnezeu l-a hrănit în toate zilele vieţii lui. El 
stă aici cu ochii închişi. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi de ce se află bărbatul 
acesta aici sau ceva despre el, atunci toţi ar trebui să creadă din toată inima. Nu 
sunteţi de aceeaşi părere?  

 Un moment. Eu văd o rază de lumină. El a fost lovit de un fulger. O, 
fratele meu, să ai credinţă. Eu îţi sunt străin, domnule. Dacă este aşa, ridică 
mâna ta. Noi nu ne cunoaştem. Dumnezeu te cunoaşte. să ai acum credinţă! Voi 
întrebaţi: „Frate Branham, ce faci?” Eu dau atenţie luminii cum se mişcă.  
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Tu ai o suferinţă cu vezica şi te rogi. Bărbatul care se uita la mine. Şi noi 
ne suntem străini, nu-i aşa? Spune-mi ce a atins bărbatul acela! Suferinţa cu 
vezica a dispărut, domnule. Ce a atins el, căci este la circa nouă metri de mine? 
El L-a atins pe Marele Preot care simte împreună cu noi.  

Bărbatul care şade lângă tine, la fel se roagă. El se roagă: „DOAMNE, 
lasă-mă să fiu următorul.” El a spus aceasta acum. Aşa este. De unde să ştiu eu 
pentru ce te rogi! El răspunde la rugăciuni. Tu te rogi pentru hernia ta. Tu ai 
hernie. Dacă este aşa, ridica mâna. Bine, dacă crezi din toată inima, se va 
vindeca.  

Eu cer ca voi să credeţi. Credeţi în Numele lui Isus Hristos. O, ce 
simţământ. El este aici. Desigur. Lasă să se întâmple acum. Acum veţi vedea 
cine este DOMNUL. EL este DOMNUL. Ce vor să mai zică acum tăgăduitorii de 
Dumnezeu şi necredincioşii? DOMNUL Isus Hristos v-a dovedit că noi trăim 
acum în timpul de sfârşit. Duhul Lui este peste mine. EL este, nu eu. Eu nu vă 
cunosc. EL este. Credeţi numai din toată inima.  

Eu cred că acest bărbat era următorul. Eu trebuie să fiu atent cum 
merge mai departe. Pe tine nu te cunosc. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi de 
ce te afli aici, vei crede că eu sunt proorocul Lui, slujitorul Lui? Tu eşti o 
persoană curajoasă. Tu stai aici pentru altcineva cu care mergi la adunare. Este 
vorba despre ulcer. Tu nu eşti de aici. Tu nu locuieşti aici. Tu vii de departe. 
Crezi tu că El îmi poate spune de unde vii? Din Missouri. Este exact aşa, 
domnule Friels. Dacă crezi acum din toată inima, va fi totul în ordine. Şi toate 
celelalte lucruri pentru care te rogi, poţi să le primeşti. Du-te şi crede pe 
DOMNUL Isus Hristos.  

Crezi tu? Se pare că te cunosc. Eu te-am văzut undeva. O, eu ştiu unde 
ai fost. Eu nu mi-am ieşit din fire, este ungerea. Tu ai fost deja o dată vindecată 
în Louisville, Kentucky. Şi sora ta a fost vindecată. Tu eşti fiica sorei Hupp. Aşa 
este. Crezi tu din toată inima că vei fi vindecată ca sora ta? Primeşte! Mergi 
acasă. Isus Hristos te face sănătoasă.  

Frate, crede că nervozitatea ta nu va mai fi niciodată. Mergi acasă şi 
spune: „Îţi mulţumesc, DOAMNE Isuse. Eu merg sănătos acasă.” El o va face.  

Crezi tu din toată inima, domnule? Dacă aş veni acum şi aş pune 
mâinile peste tine cu această ungere, atunci ai crede că se va întâmpla cu tine? 
Eu vin şi o fac în Numele lui Isus Hristos. Tu eşti foarte, foarte bolnav şi vei muri. 
Nu se poate face nimic pentru tine, altfel ei ar fi făcut-o deja. Absolut. Aşa este. 
Aşa de sigur cum există lumea aceasta, aşa de sigur vei muri. De ce nu-L crezi 
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pe El din toată inima? O, Dumnezeule, îngăduie! El a auzit rugăciunea mea în 
Numele lui Isus. Dumnezeu să îngăduie aceasta.  

„Nu trece pe lângă mine, o, Mântuitorule.” Ridicaţi acum mâinile voastre. 
Ridicaţi-le! Cu ungerea Duhului Sfânt, eu îmi voi pune mâinile mele peste 
oameni. Biblia spune: „Aceste semne vor urma pe cei ce cred.”  

Să ne rugăm acum peste aceste batiste. Tatăl nostru ceresc, s-au luat 
basmale de pe trupul lui Pavel şi este scris că duhurile rele i-au părăsit pe 
oameni. Noi recunoaştem că nu suntem un Pavel , dar ştim că Tu eşti acelaşi 
Isus, că Tu trăieşti astăzi ca în zilele lui Pavel . Eu mă rog peste aceste cereri, 
DOAMNE, care sunt reprezentate de aceste batiste. Basmale mici şi batiste şi 
papuci mici de copii. O, Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să îngădui.  

Noi am fost învăţaţi că stâlpul de foc a mers înaintea Israelului când au 
fost pe drumul spre ţara făgăduită. Un prooroc i-a reprezentat înaintea lui 
Dumnezeu aici pe pământ. Acest prooroc i-a condus prin Marea Roşie şi a 
închis drumul înapoia lor. Pe când ei se aflau pe drumul lor, s-a pus ceva în 
calea lor, deşi ei şi-au împlinit numai datoria. Dumnezeu a privit jos din cer prin 
stâlpul de foc. Marea s-a dat la o parte. Pentru Israel a fost făcut un drum. Ei au 
trecut pentru a ajunge în ţara făgăduită. O, Dumnezeule, dacă aceste batiste vor 
fi puse peste bolnavi şi suferinzi - Satana li s-a pus în cale, el îi împiedică pe 
calea neprihănirii -, fie ca puterea care l-a înviat pe DOMNUL nostru şi care este 
acum prezentă , să vină peste aceste batiste. Dacă ei îi ating pe bolnavi, Satana 
să se sperie în timp ce Dumnezeu priveşte în jos prin sângele lui Isus Hristos. 
Fie ca ei să fie vindecaţi, căci se află pe calea neprihănirii. Îngăduie, DOAMNE. 
Noi îţi mulţumim. Prezenţa Ta este aici. O, această ungere a Duhului Sfânt ne 
cutremură ca fiinţe muritoare, DOAMNE. Noi îţi mulţumim pentru bunătatea Ta. 
Binecuvântează-i în Numele lui Isus.  

Toţi cei prezenţi, cu capetele aplecate, vă rog să vă aplecaţi şi inimile. 
Ce ar mai putea face Dumnezeu pentru a vă face de cunoscut că El este aici? 
Luaţi Cuvântul meu! Ungerea este aşa de puternică aici, încât aproape că 
ameţesc. Eu nu sunt un fanatic. Voi ştiţi aceasta. Eu nu cred în nici o iluzie. Eu 
vă spun numai adevărul. Este conform Scripturii. Lumina s-a întins peste tot. Se 
pare că este peste tot. Noi suntem într-o situaţie grea. Credeţi-mă!  

Biblia spune în Marcu 16: „Aceste semne vor urma celor ce vor crede!” 
Voi, credincioşilor, care sunteţi aici, spuneţi Amin! „Aceste semne vor urma celor 
care cred!” ca să ştiţi că nu sunt numai eu, ci şi voi sunteţi incluşi aşa cum sunt 
şi eu. Acesta este numai un dar al lui Dumnezeu care Îl descoperă pe El şi face 
de cunoscut lucrurile.  
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Eu vă provoc pe voi toţi, s-a spus vreodată în toţi anii aceştia ceva care 
nu s-a întâmplat exact aşa? De fiecare dată a fost desăvârşit de adevărat. 
Trebuie să fie aşa, căci este Dumnezeu. Nu luaţi lucrurile numai pe jumătate, 
aşteptaţi ceva de acolo. Vedeţi, El este chiar aici, acum. Dacă sunteţi 
credincioşi, atunci puneţi mâna voastră pe cineva de lângă voi şi ei la fel vor 
pune mâna pe voi. Nu vă rugaţi pentru voi înşivă, rugaţi-vă pentru ei, căci şi ei 
se vor ruga pentru voi. Ca să recunoaşteţi, vă asigur că veţi vedea că la urmă nu 
va mai fi nimeni pe targă, dacă faceţi aceasta. Voi aţi fost aici când oamenii erau 
pe tărgi, paralizaţi, şchiopi, orbi, etc. De fiecare dată El s-a ocupat de toţi. Aşa 
cum voi vă rugaţi în adunare ca metodişti, baptişti, penticostali, aşa să vă rugaţi 
şi aici. Indiferent de ceea ce sunteţi, rugaţi-vă! Rugaţi-vă pentru persoana peste 
care aţi pus mâna. Credeţi!  

Gândiţi-vă la aceasta! Biblia spune: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce 
vor crede ... Dacă ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi, aceştia se vor 
însănătoşa.” Rugaţi-vă pentru fiecare în parte şi eu mă voi ruga pentru toţi aici 
pe platformă. Fiecare să o facă în felul său.  

Tatăl nostru ceresc, noi venim la Tine pentru că ai milă. Noi nu venim în 
numele nostru. Pentru aceasta nu avem nici o făgăduinţă, dar prin Fiul Tău 
preaiubit ne-a fost dată făgăduinţa: tot ce îi veţi cere Tatălui în Numele Meu, Eu 
voi face. Asta este. Aceasta a fost făgăduinţa Ta.  

Tată, eu mă rog acum ca Tu să Te faci de cunoscut printre aceşti 
credincioşi. Ei îşi pun mâinile unii peste alţii şi ne apropiem acum de tronul lui 
Dumnezeu şi îi aducem înaintea Ta. În Marcu 11,23 este scris: „Adevărat vă 
spun, că dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi aruncă-te în mare, 
şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce va zice se va face, va avea 
lucrul cerut.”  

Acum Tată, pe baza Cuvântului Tău eu am primit-o, indiferent de ceea 
ce au zis alţii. Eu am crezut aşa cum este scris. Nouă ne-a fost spus că nu se 
acceptă nici o tălmăcire proprie, ci trebuie să acceptăm cum este scris. Dacă Tu 
ne vei judeca conform acestei cărţi, atunci Tu ai avut grijă ca să ne fie dat mai 
departe în mod corect. După aceasta vom fi judecaţi.  
 Tată, eu cred din toată inima, dincolo de darul Duhului proorociei, că Tu o vei 
face de cunoscut. Din cauza aceasta ştiu că Tu eşti, căci corespunde 
întotdeauna cu Cuvântul. DOAMNE, noi venim şi îţi mulţumim pentru aceasta. 
Unge-ne acum, căci noi ne apropiem de terenul vrăjmaşului.  

Satano, tu eşti o fiinţă biruită. Tu nu ai putere. Fiul lui Dumnezeu ţi-a luat 
puterea, te-a dezgolit complet şi pe Golgota ţi-a luat tot ce aveai. El ne-a dovedit 
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că este cu noi prin învierea Lui. EL ne-a apărut în dimineaţa aceasta ca celor din 
Emaus şi a făcut aceleaşi lucruri pe care le-a făcut înainte de răstignire. De 
aceea noi ştim că EL a înviat din morţi. Satano, noi venim împotriva ta în 
Numele Lui, în Numele lui Isus cu puterea lui Hristos. Tu eşti biruit, tu nu eşti 
decât o înşelăciune. Dacă am accepta înşelăciunea ta, atunci ne-ai ucide înainte 
de timp. Tu nu poţi aceasta. Noi venim şi te provocăm pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu prin suferinţa lui Isus în locul nostru. Noi biruim înşelăciunea ta.  

Satano, noi te provocăm. Noi mergem după fiecare oaie. Să ţi se 
întâmple ca leului pe care l-a ucis David. Noi venim pentru a însănătoşa oaia 
bolnavă. Lasă-i liberi în Numele lui Isus Hristos. Părăseşte locul acesta şi 
oamenii aceştia, Satano! Noi ne împotrivim în Numele lui Isus Hristos. Lasă-i 
liberi! Noi îi aducem în Numele lui Hristos, în dimineaţa aceasta, la tronul 
Tatălui, înapoi la sănătate şi putere prin Numele lui Isus Hristos.  

Voi toţi care credeţi că a fost spusă rugăciunea credinţei, voi aţi pus 
mâinile peste cineva, voi aţi crezut că Hristos i-a vindecat şi voi credeţi că voi aţi 
fost vindecaţi, pentru că cineva s-a rugat pentru voi. Voi acceptaţi că aţi fost 
vindecaţi. Nu mă interesează cât sunteţi de paralizaţi, de orbi, de surzi, 
indiferent ce aveţi, cât de slăbiţi, cât de bolnavi, ridicaţi-vă acum în Numele lui 
Isus Hristos şi acceptaţi. Amin. Ridicaţi-vă peste tot, indiferent ce aţi avut. 
Ridicaţi-vă acum! Ridicaţi mâinile voastre şi slăviţi-L pe Dumnezeu acum pentru 
bunătatea Lui! Amin! 
 


