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Înfierea 4 

- Înfierea – 

 

22 mai 1960, seara 

Jeffersonville-Indiana S.U.A 

 

Am dus mulţi oameni acolo jos, botezându-i în Numele lui Isus. 

Coboram de pe stâlp, mergeam la apă, cât puteam de repede. De multe 

ori am botezat în hainele vechi de lucru. Eu lucram la montarea 

cablurilor telefonice şi în timp ce lucram la un stâlp împreună cu 

colegul meu, i-am vorbit despre Domnul. El mi-a zis: „Billy, într-o zi 

voi veni la biserica ta şi mă voi boteza”. Eu i-am răspuns: „De ce vrei să 

aştepţi până atunci? Noi suntem lângă râu şi aici este multă apă.” Nu 

pierdeţi ocazia. Famenul a spus atunci lui Filip: „Aici este apa. Ce mă 

opreşte?” Nimic, dacă tu eşti pregătit, acum este timpul. Nu da ocazie 

lui Satan să blocheze lucrurile. Nu amâna până mâine ceea ce poţi face 

azi. Poate pentru tine nu va mai fi un mâine. 

Eu îmi amintesc că odată am făcut asta, şi atunci am învăţat o 

lecţie. Amânasem ceva pe ziua care urma, un lucru care trebuia să fie 

făcut atunci şi apoi a fost prea târziu. Eu nu aş vrea să vă vorbesc prea 

mult, dar mă cuprinde aşa de tare încât uit de timp. Mă simt aşa de bine, 

încât aproape că nu mai ştiu de mine. 

Veniţi acum să ne aplecăm capetele noastre pentru un moment, 

înainte de a ne apropia de Cuvânt. Tatăl nostru ceresc, Tu eşti 

Dumnezeul cel viu, care trăieşti în veac. Soarele care a apus este acelaşi 

soare pe care Daniel l-a văzut asfinţind, pe care Ieremia l-a văzut 

asfinţind, pe care Adam l-a văzut asfinţind, pe care Isus l-a văzut 

asfinţind. Şi ei au trăit in lumea aceasta şi au umblat în ea. Tu însă 

rămâi mereu acelaşi Dumnezeu. 

În seara aceasta sunt aduse multe cauze înaintea Ta: un bărbat cu 

o tumoare la creier. O soră se teme de acelaşi lucru. Doamne, Tu eşti 

singura nădejde a celor care sunt aici. Tumoarea l-a slăbit groaznic şi 

nimic nu o poate opri. Acest caz depăşeşte posibilităţile medicului, dar 

în seara aceasta mergem după miel cu praştia noastră ca să-l aducem 

înapoi în turma Tatălui. În Numele Domnului Isus Hristos, rugăciunile 

noastre merg acolo pentru ca leul să fie bătut, ca această tumoare să 
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dispară aşa ca ei să fie din nou aduşi în siguranţă, în turmă. O, 

Dumnezeule, noi ne gândim în seara aceasta la preşedintele nostru, 

Dwight Eisenhower. El a condus ţara şi a încercat să ne scoată din 

război. El a promis că războiul din Coreea se va termina curând, dacă va 

fi posibil. El a promis mamelor că le va aduce copiii înapoi. Însă el a 

spus: „Eu nu pot face asta. Eu mă străduiesc, dar numai singur 

Dumnezeu poate s-o facă”. Şi tu ai fost cu el, Doamne, iar acum totul 

este în ordine. De ce n-au putut vedea acest lucru de la început? O, 

Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-l ajuţi. Binecuvântează acest suflet 

viteaz, Doamne. Noi Te rugăm ca Tu să alegi pentru noi conducătorul 

următor. Voia Ta hotărâtă dinainte se va împlini, Doamne. 

Dar Acela de care suntem aşa de interesaţi în seara aceasta, în 

afară de problemele naţionale, Acela este Cel mare şi minunat, care va 

veni să ridice o împărăţie care nu va avea sfârşit: Domnul Isus, Fiul 

Tău. Atunci va răsuna trâmbiţa, ei vor aduce armele şi nu va mai fi nici 

un război. Ei vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Vor construi case şi le 

vor locui. Atunci nu va mai fi nici o suferinţă. Binecuvântează-ne acum 

când ne apropiem de Cuvânt. Şi Tată, Tu cunoşti motivul pentru care 

am ales acest text din Cuvânt. Eu simt că este voia Ta dumnezeiască, că 

este o poruncă pentru ceasul de acum ca să conduc pe oameni la poziţia 

şi la locul lor, încât ei să fie gata pentru ceasul de luptă. Fratele nostru s-

a rugat odată aşa: „Tu ne-ai antrenat mult timp, Doamne. Acum Tată, 

aşează-ne în poziţia noastră, arată-ne locul unde să lucrăm, astfel ca să 

fim în lucrarea Tatălui nostru”. Noi Te rugăm în Numele lui Isus. 

Amin! 

Eu am petrecut o după-amiaza minunată discutând cu o soră 

medicală şi cu un doctor renumit din Louisville. Ei au auzit despre 

lucrurile minunate pe care le face Domnul. Tatăl ei era medic. Ea a 

venit la noi şi a rămas aproape toată după-amiaza. Ea este o fiinţă 

minunată, puţin severă. Voi cunoaşteţi acest gen tare şi încredinţat de 

prezbiteriană convinsă, dar lacrimile curgeau pe obrajii ei când ne-a 

părăsit. O, Dumnezeu, îi are în orice loc, în cabinetele medicilor, printre 

surorile medicale. Eu nu cred că în spitalul Norton’s Infirmary este vreo 

soră medicală căreia să nu-i fi mărturisit despre primirea Duhului Sfânt 

şi pe care nu am întrebat-o dacă este botezată în Numele lui Isus. La fel 

am făcut cu fiecare medic cu care am discutat, în tot locul. Spuneţi-le 



3 
 

 

despre acest lucru. Tu nu mai ai aşa de mult timp, frate. Aici ni se pare 

de multe ori aşa de greu, dar aşteaptă numai până mergi dincolo, după 

ce a trecut ultima respiraţie. Atunci îţi vei dori să fi făcut aceste lucruri. 

Oh, nu aşteptaţi până în timpul acela, ci începeţi imediat. Acesta este 

ceasul. S-ar putea ca oamenii să nu fie de acord cu aceasta. Ei 

argumentează şi se ceartă puţin, însă ei nu gândesc aşa. Dacă ei încep să 

se certe cu voi, voi să ştiţi că ei nu se gândesc aşa. Ei nu au intenţii rele, 

ei poate doar au fost învăţaţi în felul acesta şi acum se ţin tare de 

învăţătura lor. Voi puteţi vedea punctul lor de vedere. Să nu vă certaţi 

cu nimeni, ci iubiţi-i pur şi simplu. Rugaţi-vă pentru ei. 

Eu mă gândesc că am ajuns până la versetul 9. O, noi suntem 

departe de capitolul 3, nu-i aşa fraţilor? Dar pentru mine aceasta este 

mierea din stâncă. Să mai revedem puţin contextul. Frate Neville, să mă 

faci atent dacă uit de timp, căci vreau să mă rog şi pentru bolnavi. Aş 

vrea în seara aceasta să cuprindem totul în acest serviciu. Eu aş vrea să 

fac o chemare la altar, să termin cu tema aceasta şi apoi să mai citesc şi 

restul. Scopul este să vedeţi poziţia voastră în Hristos, să recunoaşteţi că 

nu este ceva ce voi meritaţi, ci este vorba despre ceea ce Dumnezeu 

Însuşi a făcut pentru voi. Nu pentru că voi aţi fost atât de buni şi v-aţi 

dus într-o seară la adunare unde un frate v-a condus la altar. Nu este 

vorba de aceasta, ci de faptul că Dumnezeu v-a rânduit mai dinainte de 

întemeierea lumii la viaţa veşnică. Nu este de mirare că cei 24 de 

bătrâni vor pune jos cununile lor. Fiecare va pune cununa la picioarele 

Lui, fiecare va cădea cu faţa la pământ, nimeni nu va avea ceva de spus: 

nici un predicator, nici un bătrân, nimeni. Toată slava se cuvine 

Mielului. În ziua aceea Dumnezeu va cuprinde totul în El. O, dacă am 

şti şi am recunoaşte noi pe Acela pe care ei L-au răstignit!  

Vom începe cu versetul 8, ca să facem legătura: „…harul Său pe 

care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi 

de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale.” Tainele 

voii Sale… Câţi dintre voi au fost aici azi dimineaţă? Amintiţi-vă cum 

am subliniat aceasta: „Taina voii Sale!” Nu este ceva fără însemnătate. 

Este o taină. Voia lui Dumnezeu este o taină. Şi fiecare trebuie să caute 

taina voii lui Dumnezeu pentru el. Cum o aflăm? Lui Pavel i-a fost 

descoperită. El a spus că nu s-a sfătuit cu nici un om, nu s-a sfătuit cu 

carnea şi sângele. El nu a mers la nici o şcoală, la nici un seminar. Lui i 
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s-a descoperit Isus Hristos pe drumul spre Damasc. I s-a arătat în 

lumina unui stâlp de foc şi l-a chemat. Pavel a mers în Arabia şi a rămas 

acolo trei ani. Nu crezi tu că fost un timp lung, frate Egan? El a stat trei 

ani în Arabia, într-o casă închiriată, plimbându-se încolo şi încoace, cu 

sulurile acelea vechi. Ei nu au avut Noul Testament. Pavel a scris 

aproape tot Noul Testament. În aceste suluri vechi găsim cum 

Dumnezeu ne-a hotărât înainte de întemeierea lumii la viaţa veşnică, 

cum va trimite pe Isus ca prin jertfa Lui noi să avem dreptul la pomul 

vieţii. „Pe aceia pe care El i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi şi deja 

i-a şi proslăvit”. 

Dumnezeu ne-a hotărât pentru înfiere înainte de întemeierea 

lumii. Toata creaţiunea este în aşteptarea descoperirii fiilor lui 

Dumnezeu. Eu îmi închipui că Pavel s-a simţit foarte bine atunci. Aş fi 

vrut să fiu acolo cu el. Voi nu? Pavel spunea: „Ne-a descoperit 

taina…”. Dacă Duhul Sfânt vine peste voi şi începe să vă conducă, 

vedeţi ce are să se întâmple. Azi dimineaţă am trecut prin lecţie. Dar n-

au trecut 30 de minute, poate că au fost numai 15, şi ceva m-a cuprins. 

Eu mă gândeam: „Taina…! Ce tainic!” Versetul acesta m-a condus la 

Vechiul Testament şi înapoi la cel Nou. Lucrurile se leagă! Este taina 

venirii Lui, taina voii Lui, taina aşezării noastre împreună. Gândiţi-vă, 

aceasta nu poate fi învăţată la un seminar, căci este o taină. Nu puteţi 

ajunge la cunoştinţa aceasta prin şcoală sau prin teologie. Este o taină 

ascunsă de la întemeierea lumii, aşteptând descoperirea fiilor lui 

Dumnezeu.  

Spune-mi fratele meu şi sora mea, când a mai existat vreodată 

un timp în care fiii lui Dumnezeu să fie descoperiţi, în afară de timpul 

acesta? Când a existat vreodată în istorie un timp în care să se fi 

descoperit eliberarea întregii creaţii? Natura întreagă geme aşteptând 

timpul descoperirii. Înainte să se facă ispăşirea şi înainte de-a fi revărsat 

Duhul Sfânt, în timpul Vechiului Testament, nu a putut să aibă loc 

descoperirea. Trebuia aşteptat până în timpul acesta, când toate lucrurile 

ies la iveală, iau chip într-o piatră de încheiere, ducând la descoperirea 

fiilor lui Dumnezeu. Şi Duhul lui Dumnezeu vine în aceşti oameni într-

un mod atât de desăvârşit, încât slujba lor va fi atât de apropiată de a lui 

Hristos, încât El şi Biserica lui se vor uni.  

Câţi dintre voi aţi studiat istoria piramidelor? Cred că o doamnă 
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a ridicat mâna. Dumnezeu a scris trei Biblii. Una dintre ele este 

Zodiacul, pe cer. Este prima Biblie! Omul urma să privească în sus şi 

să-şi dea seama că Dumnezeu este de sus. Aţi studiat voi Zodiacul? El 

redă fiecare epocă, chiar şi epoca aceasta, a Cancerului. El arată 

începutul, naşterea lui Hristos. Care este primul semn în Zodiac? 

Fecioara. Care este ultimul semn? Leul. Prima şi a doua venire a lui 

Hristos sunt scrise acolo.  

Următoarea Biblie a fost scrisă în piatră. S-a numit piramidă. 

Dumnezeu a scris în piramide. Dacă le studiaţi, veţi observa istoria 

veche, cu războaiele ei, ele au fost scrise înaintea potopului. A treia 

Biblie a fost scrisă pe hârtie, pentru marea lume intelectuală care urma 

să vină. Dumnezeu a lucrat în toate epocile şi acum suntem în epoca 

Leului. Noi am ajuns la punerea pietrei de încheiere, suntem la cartea 

descoperirilor, la ultimul ei capitol. Oamenii de ştiinţă spun că mai sunt 

trei minute înainte de miezul nopţii. Oh, gândiţi-vă în ce timp ne aflăm!  

Acum haideţi să privim piramida. Ea are faţa laterală sub forma 

unui triunghi. La începutul Bisericii, după reforma din timpul lui 

Luther, dacă un om spunea că este creştin, îl costa viaţa. În fiecare 

epocă au fost persecuţii. „Toţi care vor să trăiască cu evlavie în Hristos 

Isus, vor fi prigoniţi”. În epoca lui Luther era groaznic să spui că eşti 

luteran. Erai considerat fanatic şi puteai fi ucis. De multe ori ei au fost 

arşi pe rug, pentru faptul că erau luterani. Biserica s-a îngustat ca o 

piramidă. Ea a trecut pe treapta următoare a harului, care este sfinţirea. 

Era în timpul lui Wesley, care a protestat împotriva bisericii anglicane 

şi a propovăduit sfinţirea. Minoritatea care a primit mesajul au fost 

consideraţi fanatici. Câţi dintre voi aţi fost în legătura cu biserica 

metodistă? Jumătate! Ştiţi voi că într-un timp biserica metodistă 

aproape că a avut pe Duhul Sfânt? Eu am văzut cum în biserica 

metodistă au căzut oamenii jos, pe podea, dar a fost turnată apă peste ei 

şi s-au îngrijit să le dea aer proaspăt. În felul acesta ei au oprit Duhul să 

vină peste ei. Acesta este adevărul. Pe dealurile din Kentucky existau 

metodişti. Metodiştii şi baptiştii au fost aici. Noi am mers la altar, şi ne-

am susţinut unii pe alţii în rugăciune, până ce am primit ceva şi când 

ieşeam de acolo eram schimbaţi. Dar astăzi mergeţi acolo doar ca să vă 

scrieţi numele într-o carte şi să spuneţi: „Eu sunt metodist”. Ei iau o 

solniţă şi vă stropesc cu puţină apă şi asta este totul. Voi purtaţi 
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pantaloni scurţi, vă fardaţi, faceţi pariuri la cursele de cai, mergeţi la 

jocuri de noroc şi multe altele. Dar voi nu mai sunteţi metodişti, sunteţi 

doar membri ai bisericii. Aşa este şi cu baptiştii, prezbiterienii. Este 

unul şi acelaşi lucru. 

David DuPlessis spunea: „Dumnezeu nu are nepoţi.” El nu a 

avut niciodată nepoţi. El are fii, nu nepoţi. Asta este adevărat. Dacă 

oamenii merg la biserica baptistă, la biserica penticostală, pentru că 

părinţii lor au fost baptişti sau penticostali, atunci ei sunt nepoţi, nu fii 

ai lui Dumnezeu. Părinţii erau fii, tu eşti doar un nepot. Dumnezeu nu 

are nepoţi. Biserica are mulţi din aceştia, dar Dumnezeu nu are aşa 

ceva.  

Acum observaţi cum merge mai departe până când biserica 

ajunge o minoritate. A venit epoca penticostală şi au fost tăiaţi mulţi 

lăstari sălbatici. Toţi metodiştii şi luteranii au rămas în urmă. Dar Duhul 

Sfânt a mers mai departe de epoca penticostală. Însă ce au făcut 

oamenii? Ei s-au organizat din nou şi spuneau: „Noi suntem Bisericile 

lui Dumnezeu”, „Noi suntem Unitarieni”, „Noi credem într-o Doime”, 

„Noi suntem aşa şi aşa”, „Noi suntem biserica lui Dumnezeu. Dacă nu 

aparţii de noi, tu nu poţi să ajungi în cer; trebuie să-ţi scrii numele în 

registrul nostru”. O, ce prostie! Îmi este indiferent dacă eşti baptist, 

metodist, prezbiterian. Numele tău este scris în Cartea vieţii numai dacă 

Dumnezeu îl scrie acolo. Dacă tu eşti ales pentru viaţa veşnică, 

Dumnezeu te va chema într-un fel sau altul. Cu siguranţă că El va face 

asta. „Toţi cei pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine”. Apartenenţa 

la o biserică nu are de-a face cu aceasta. Denominaţia nu-ţi va folosi la 

altceva, decât că te va împiedica să mergi înainte cu Dumnezeu. Te vei 

aduna cu un grup de credincioşi şi necredincioşi. Desigur că oriunde vei 

merge vei da de aceste lucruri. Lucrurile au stat aşa chiar şi în cer. (Isaia 

14:12-15.) Dar voi să nu priviţi la denominaţia voastră, ci să priviţi doar 

la Isus. El este Acela la care trebuie să privim.  

Acum să privim iarăşi la piramidă. Voi ştiţi că piramidei nu i s-a 

aşezat niciodată piatra de încheiere pe care ei nici nu puteau s-o 

găsească. Ei nu ştiau ce s-a întâmplat cu ea. De ce nu s-a pus piatra de 

încheiere? Fiindcă El a fost respins. El a fost piatra respinsă. Dar piatra 

de încheiere va fi totuşi aşezată. Aceasta este adevărat. Acele pietre din 

jurul pietrei de încheiere vor trebui să fie atunci atât de asemănătoare cu 
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aceasta, încât se vor potrivi perfect. Piramida este aşa de desăvârşit 

îmbinată încât nici o lamă de bărbierit nu va trece printre pietre. Este o 

clădire aşa de minunată. Unele dintre pietre cântăresc sute de tone şi ele 

sunt aşa de bine îmbinate! Aşa clădeşte Dumnezeu Biserica Lui. Noi 

suntem legaţi, suntem o singură inimă şi un singur gând. 

Acum cineva poate spune: „Luteranii nu au avut nimic!” Să nu 

credeţi asta. Luteranii vor ieşi şi ei la înviere ca şi baptiştii, 

presbiterienii şi toţi copiii lui Dumnezeu. De aceea unii spun: „Va fi o 

trezire care va inunda ţara şi sute de milioane de penticostali vor fi 

mântuiţi şi vor fi acolo în răpire”. Voi greşiţi. Da, la răpire vor fi sute de 

mii. Dar aceştia vin din cei 6000 de ani din trecut. Oamenii umblă în 

lumină când lumina vine la ei şi ei traversează podurile când ajung 

acolo. Dar cine refuză lumina, rămâne în întuneric. 

Recunoaşteţi cât de aproape este venirea Domnului Isus? Duhul 

a lucrat prin neprihănire, sfinţire şi botezul Duhului Sfânt, iar acum este 

timpul să vină piatra de încheiere. Biserica trebuie să fie aşa de 

desăvârşită ca şi Hristos, pentru a se putea face unirea prin acelaşi Duh. 

Dacă Duhul lui Hristos este în tine, El face ca tu să trăieşti viaţa lui 

Hristos şi tu vei face lucrările Lui. „Cine crede în Mine, va face şi el 

lucrările pe care le fac Eu”. Aşa a spus Isus. Vedeţi, va veni o slujbă 

care va fi exact ca şi viaţa lui Hristos. Ce arata slujba aceasta? Venirea 

Domnului.  

Observaţi lumea de astăzi. Observaţi cuvântările lui Hruşciov şi 

toate aceste conflicte majore care sunt aproape şi în orice moment 

pulberea s-ar putea ridica în aer. Aşa este. Noi ştim că acestea sunt 

aproape. Orice om chibzuit poate să asculte la radio şi să citească ziarul 

şi poate recunoaşte timpul care se apropie. Gândiţi-vă că Hristos vine 

pentru Biserica Sa înainte de a se întâmpla aceasta. Cât de aproape este 

deci venirea Domnului Isus? Poate să se întâmple înainte de terminarea 

adunării acesteia. Noi suntem în timpul de pe urmă. Observaţi Biserica 

cum înaintează – cei ce studiaţi istoria. Priviţi biserica luterană în 

timpul neprihănirii, ieşind din catolicism. Priviţi cum s-a mişcat. Apoi 

vedeţi cum a venit Wesley puţin mai aproape, în sfinţire, potrivit 

Scripturii. Wesley a stat la mijloc. Apoi a venit epoca penticostală cu 

reaşezarea darurilor duhovniceşti. Timpul de acum merge spre piatra de 

încheiere. Vedeţi voi la ce mă refer? Venirea Domnului s-a făcut 
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cunoscută. Dumnezeu şi toată creaţia aşteaptă ca Biserica să-şi găsească 

locul. 

Fiecare dintre noi are greutăţi. Trebuia să merg la o consultaţie 

medicală; voi misionarii cunoaşteţi aceste lucruri care sunt necesare 

când mergem în străinătate. După consultaţie m-au dus într-o încăpere. 

Ei mi-au dat să beau ceva, ce mi se părea ca un aluat. Am băut aceasta 

şi m-am aşezat, aşteptând o jumătate de oră urmărind dacă va rămâne în 

stomac sau nu. M-am uitat împrejur şi acolo era o femeie care arăta ca 

şi cum ar fi putut muri în orice moment. Avea nişte braţe şi picioare 

foarte subţiri. M-am apropiat tot mai mult de ea, până ce am ajuns lângă 

ea. Sărmana femeie micuţă arăta într-adevăr ca şi cum ar fi fost pe 

moarte. M-am apropiat de ea. Am spus: „Scuzaţi-mă, doamnă.” Era atât 

de bolnavă. Am întrebat-o ce este cu ea. Ea a spus: „Am fost la Tucson 

să-mi văd fiica. M-am îmbolnăvit. Ei nu ştiu ce am.” Eu am întrebat-o: 

„Eu sunt un predicator al Evangheliei. Eşti creştină? Eşti pregătită să 

mergi dacă ţi-a sosit ceasul?” Ea a răspuns: „Eu aparţin de biserica 

cutare.” Eu i-am zis: „Nu aceasta este întrebarea mea. Eşti umplută cu 

Duhul Sfânt, pregătită pentru plecare, când El te va chema?” Femeia 

aceea nici nu ştia despre ce vorbeam. Oh, ce privelişte de compătimit 

este priveliştea pe care lumea o oferă! 

„El ne-a descoperit tainele voii Sale”. Să mai citesc ceva despre 

taina voii Sale. Să mergem un moment la Evrei 7. Aş vrea să vă citesc 

ceva ce vă va face să vă simţiţi atât de bine, când ne gândim că stăm 

împreună în locuri cereşti. Evrei 7.1 „În adevăr, Melhisedec acesta, 

Împăratul Salemului, Preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt…” Care 

este aici taina? Aici este taina, fiţi atenţi. Cine este Acesta care 

descoperă taina voii Sale, acest Melhisedec? Eu aştept ca fiecare să 

deschidă Biblia. În Evrei 7 vorbeşte acelaşi Pavel care le-a vorbit 

galatenilor: „În adevăr, Melhisedec acesta, Împăratul Salemului, Preot 

al Dumnezeului Celui Prea Înalt, care a întâmpinat pe Avraam când 

acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat, 

care a primit de la Avraam zeciuială din toate, după însemnătatea 

numelui Său este întâi Împărat al Neprihănirii, apoi şi Împărat al Păcii, 

fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, ne având nici început al 

zilelor, nici sfârşit al vieţii”. 

Cine era acest bărbat? El nu avea nici mamă nici tată. El nu avea 
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nici început şi nici nu va exista un timp când va muri. El a întâmpinat 

pe Avraam după înfrângerea împăraţilor. Avraam s-a dus acolo ca să 

aducă înapoi pe Lot, fratele său pierdut, şi el a omorât pe împăraţii care 

s-au unit şi au biruit şi alte împărăţii. Erau acolo poate 10 sau 15 

împăraţi. Dar Avraam a înarmat pe robii săi şi i-a surprins pe vrăjmaşi 

în timpul nopţii. Când a venit el? În timpul nopţii. Oh, frate, noi lucrăm 

acum în întuneric. Singura lumină pe care o avem este lumina 

Evangheliei. Dar Avraam s-a despărţit (s-a separat) şi l-a adus înapoi. 

Istorisirea o găsim în Geneza 14 de la versetul 18. Avraam se întorcea 

de la lupta cu împăraţii şi aducea pe Lot şi pe toţi oamenii care fuseseră 

luaţi prizonieri. Ca David care a luat praştia şi a scăpat mielul din gura 

leului. Gândiţi-vă că el a mers cu praştia să salveze un miel. Cine din 

lumea aceasta ar face lucrul acesta? Care dintre voi bărbaţi aţi putea 

face aceasta? Eu pot să spun că şi cu o puşcă mi-ar fi fost greu să mă 

duc după el. Dar David s-a dus doar cu o praştie, o bucăţică de piele de 

care erau prinse două curele. 

Când Goliat se lăuda, David i-a spus: „Dumnezeul cerului mi-a 

permis să scap mielul din gura leului şi a ursului.” El ştia că nu praştia, 

ci puterea lui Dumnezeu era cu el. Dumnezeu a adus mielul înapoi. 

Aceasta spunem noi astăzi. Dumnezeu are oriunde un David 

care paşte oile Tatălui. Din când în când vine o tumoare sau un cancer şi 

medicii nu pot face nimic. Dar asta nu-l va opri pe David. El va merge 

împotriva lui cu praştia lui cea mică: „Cereţi orice în Numele Meu şi vi 

se va da!” Mie nu-mi pasă că doctorii râd. Oricine altcineva poate să 

râdă. El oricum va merge şi va aduce oaia aceea în turmă. El este un 

copil al lui Dumnezeu. Vrăjmaşule, ia mâna de pe el! Leul s-a mai 

ridicat o dată, dar David l-a prins de barbă şi l-a omorât. Un băiat mic şi 

neînsemnat pe care lumea nu punea nici un preţ…  

Priviţi-L pe Melhisedec, Împăratul Salemului, Cel care este 

Împăratul Păcii. Salemul este aşezat în spatele dealului. Era Împăratul 

Ierusalimului. Ierusalimul s-a numit înainte Salem, adică Pace. El era 

Împăratul Ierusalimului, Împăratul dreptăţii, Împăratul păcii. El nu avea 

tată, nu avea mamă, n-a avut un început al zilelor, şi nici un sfârşit al 

vieţii. Nu avea strămoşi. Cine este acesta? După ce lupta trecuse, după 

biruinţă – priviţi ce scrie în Geneza 14 de la 18 la 20: „Melhisedec, 

Împăratul Salemului a adus pâine şi vin; El era Preot al Dumnezeului 
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Celui Prea Înalt. El a binecuvântat pe Avraam şi a zis: „Binecuvântat 

să fie Avraam de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului şi al 

pământului. Binecuvântat să fie Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmaşii 

tăi în mâinile tale!” Şi Avraam I-a dat zeciuială din toate”. Să citim 

puţin mai departe. „Împăratul Sodomei a zis lui Avraam: „Dă-mi 

oamenii şi ţine bogăţiile pentru tine”. Avraam a răspuns împăratului 

Sodomei: „Ridic mâna spre Domnul Dumnezeul Cel Prea Înalt, 

Ziditorul cerului şi al pământului şi jur că nu voi lua nimic din ce este 

al tău, nici măcar un fir de aţă, nici o curea de încălţăminte, ca să nu 

zici: „Am îmbogăţit pe Avraam”. Nimic pentru mine, afară de ce au 

mâncat flăcăii şi partea oamenilor care au mers cu mine”.  

Priviţi-l pe acest Melhisedec, care l-a întâmpinat pe Avraam 

când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor. Taina lui Dumnezeu 

s-a descoperit acum. Cine era El? Nimeni nu poate să-i găsească spiţa 

neamului. El nu avea nici mamă, nici tată, nici început, nici sfârşit al 

zilelor. Oricine ar fi fost El, încă mai trăieşte. El n-a avut început, astfel 

că nu poate fi altcineva decât El, Elah, Elohim, Cel ce există prin Sine 

însuşi, Dumnezeul Atotputernic. 

Isus a avut un Tată şi o mamă. Isus a avut un început al zilelor şi 

un sfârşit al vieţii Sale pământeşti. Dar Melhisedec nu avea nici tată, 

nici mamă. Isus a avut şi Tată şi mamă. Dar acest Bărbat nu a avut. 

Amin. Şi ce a făcut El? După bătălie, după ce Avraam şi-a ocupat 

poziţia să… 

După ce Biserica îşi ocupă poziţia, suntem chemaţi la înfierea 

prin Duhul Sfânt. Iar când fiecare îşi ocupă poziţia lui, şi anume 

chemarea pe care o are de la Dumnezeu, mergând după cei pierduţi… 

Mai întâi Pavel alungă toată teama. Aşa că dacă sunteţi chemaţi, 

nu dacă aveţi teologie în cap, ci dacă sunteţi cu adevărat născuţi din 

Duhul, atunci Dumnezeu v-a ales înaintea întemeierii lumii şi a scris 

numele voastre în cartea vieţii Mielului, iar acum venim împreună să 

stăm în locurile cereşti, în Hristos Isus: un neam sfânt, o preoţie 

împărătească, nişte oameni deosebiţi, care aduc jertfe duhovniceşti, şi 

anume rodul buzelor care laudă numele Lui. 

Oamenii spun: „Aceşti oameni sunt nebuni”. Desigur, 

înţelepciunea lui Dumnezeu pare oamenilor o nebunie, iar înţelepciunea 

omului este o nebunie pentru Dumnezeu. Acestea sunt două lucruri 
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contrare unul celuilalt. Dar o biserică cu adevărat umplută cu Duhul, 

plină de puterea lui Dumnezeu, stă în locurile cereşti, aducând jertfe 

duhovniceşti, lăudând pe Dumnezeu, cu Duhul Sfânt în mijlocul ei, 

descoperind păcatul, şi arătând lucrurile greşite şi corectându-le. De ce? 

Jertfa de sânge este mereu în prezenţa lui Dumnezeu. Noi am privit asta 

de dimineaţă. Voi nu aţi fost mântuiţi prin sânge. Sunteţi salvaţi prin 

har, prin credinţă. Dumnezeu a bătut la uşa inimii voastre, pentru că El 

v-a ales mai dinainte. Voi aţi crezut şi aţi primit. Acum sângele face o 

ispăşire pentru păcatele voastre. 

Amintiţi-vă că eu am spus: „Dumnezeu nu osândeşte pe păcătos 

pentru că păcătuieşte.” El este un păcătos de la început. El îl condamnă 

pe cel credincios dacă păcătuieşte. Dar fiindcă El l-a osândit, Hristos a 

luat osânda noastră asupra Lui. De aceea nu există osândire pentru aceia 

care sunt în Hristos Isus şi care nu umblă după fire, ci după Duhul. 

Dacă voi faceţi ceva greşit, atunci nu este cu voia. Un om care 

păcătuieşte cu voia încă nu a intrat în acest trup. Dar unul care a intrat 

odată aici, este mort, viaţa lui este ascunsă în Dumnezeu prin Hristos, 

este pecetluit cu Duhul Sfânt şi Satana nu poate să-l mai găsească. Ca 

Diavolul să ajungă la el ar trebui ca acest credincios să iasă din trup. 

Voi sunteţi morţi. 

Spuneţi-i unui om mort că el este un făţarnic. Loviţi-l şi spuneţi-

i: „Făţarnic bătrân”. El nu va spune nici un cuvânt. El va rămâne rece. 

Un om care a murit cu Hristos ar putea fi numit ipocrit şi i s-ar putea da 

diferite nume, dar el niciodată nu va riposta, şi nu se va ridica. Singurul 

lucru pe care-l va face va fi că se va retrage undeva şi se va ruga pentru 

tine. Aşa este. Dar mulţi mai sunt încă foarte vii. Oamenii morţi trebuie 

îngropaţi. Pe cei care au murit în Hristos, noi îi îngropăm în apa 

botezului. De multe ori noi îngropăm mulţi oameni care încă nu au 

murit. De aceea este atâta ceartă şi răutate în Biserică. Noi nu putem să 

facem despărţirea, dar, Dumnezeu poate. El Îşi cunoaşte poporul şi oile 

Lui. El cunoaşte fiecare glas. El îşi cunoaşte copiii şi ştie pe cine poate 

chema afară. El ştie cine este predestinat. El ştie cui a dat aceste lucruri 

prin care se descoperă pe Sine. Dumnezeu se poate încrede în copiii 

Lui, ştiind că ei vor face lucrurile întocmai. Credeţi voi acest lucru? 

Vedeţi, într-o zi Satana a spus către Dumnezeu, referitor la Iov: „O, Tu 

ai un rob…”. Dumnezeu a spus: „Nu există unul ca el pe pământ. El 



12 
 

 

este un bărbat desăvârşit, am încredere în el.” Satana a spus: „O, pentru 

el este uşor. Lasă-l puţin pe mâna mea şi-l voi face să te înjure în faţă”. 

Dumnezeu a răspuns: „Îl dau pe mâna ta, dar să nu îi iei viaţa”. Satana 

a făcut orice cu el, numai viaţa nu i-a luat-o. Dar ce a făcut Iov? A 

înjurat el pe Dumnezeu când i s-au luat copiii, când i s-au întâmplat 

toate acele nenorociri? Iov nu a pus nimic la îndoială, ci a căzut cu faţa 

la pământ şi s-a închinat spunând: „Domnul a dat, Domnul a luat, 

binecuvântat să fie Numele Domnului”. 

Dumnezeu ştia că se poate încrede în Iov. El ştie cât de mult se 

poate încrede în tine şi în mine. Noi vorbim acum de aşezarea noastră 

ca fii. Ce se întâmplă după ce se va termina lupta? Noi Îl întâlnim pe 

Melhisedec. Să citim la Matei, dacă este aşa sau nu. Este la Matei 

26:26, la ultima cină: „Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine. Şi după 

ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, 

mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi după ce a 

mulţumit lui Dumnezeu li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta 

este sângele Meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru 

mulţi, spre iertarea păcatelor”. - Păcate – creştini care greşesc. - 

Ascultaţi acum versetul 29: „Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea 

din acest rod al viţei până în ziua când Îl voi bea cu voi nou, în 

Împărăţia Tatălui Meu”. 

Aşa a făcut şi Melhisedec. După ce Avraam a preluat poziţia lui, 

şi-a aşezat oamenii în rânduială, a câştigat războiul şi se întorcea, 

Melhisedec i-a ieşit în întâmpinare cu pâine şi vin. Şi noi, după ce lupta 

se va sfârşi, vom avea cina de nuntă cu Domnul Isus, în lumea cea nouă. 

Slăvit să fie Numele Domnului. Tainele voii Sale descoperite conform 

planului Său, întocmit în Sine Însuşi pentru a-l aduce la împlinire în 

decursul vremurilor spre a-Şi uni în Hristos toate lucrurile: cele din 

ceruri şi cele de pe pământ.  

Am învăţat noi pentru ce se aşteaptă împlinirea vremurilor? 

Când va sosi împlinirea vremurilor se va termina cu orice păcat, 

moartea nu va mai fi, în timpul acela se va termina cu boala şi cu toate 

lucrurile pe care Satana le-a sucit; şi nici timpul nu va mai fi. Observaţi: 

Efeseni 1:10: „Ca să-l ducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre 

a-şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi 

cele de pe pământ”. Toate lucrurile vor fi unite în Hristos. 
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Cum am spus şi azi dimineaţă, toate aceste lucruri de preţ, toate 

aceste lucruri mici, dar puternice, le vedeţi la Geneza şi Exod, Levitic şi 

până la Apocalipsa. Şi sfârşitul va fi Isus.  

Priviţi pe Avraam, Isaac şi Iacov, pe Iosif, pe David sau pe 

oricare dintre bărbaţii lui Dumnezeu şi veţi vedea dacă nu se descoperă 

în fiecare în parte caracterul lui Isus Hristos. „Ca El să unească toate 

lucrurile într-unul, Hristos Isus.” 

Efeseni 1:11: „În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi 

mai dinainte după hotărârea Aceluia care face totul după sfatul voii 

Sale”. O, această moştenire! Cineva trebuie să vă lase ceva ca să puteţi 

moşteni. Ce fel de moştenire avem noi? Ce fel de moştenire am eu? Eu 

nu am avut nimic. Dar Dumnezeu mi-a lăsat o moştenire când mi-a scris 

numele meu în Cartea Vieţii Mielului, înainte de întemeierea lumii. 

Voi spuneţi: „Aşteaptă puţin, frate Branham. Isus a făcut aceasta 

când a murit pentru tine”. Nu! Isus a venit doar să cumpere această 

moştenire pentru mine. Citiţi Efeseni 1:11: „În El am fost făcuţi şi 

moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte după hotărârea Aceluia care 

face totul după sfatul voii Sale”. Noi am arătat în lecţia noastră că 

Dumnezeu a făcut asta înainte de întemeierea lumii. 

Noi am văzut pe Dumnezeu ca Acela care exista în Sine Însuşi şi 

că în El era dragoste. El urma să fie Dumnezeu: nu era nimeni care să se 

închine; urma să fie Tată când încă era singur, urma să fie Mântuitor 

când încă nu era nimic pierdut, să fie Vindecător când încă nu era nici 

un bolnav. Acestea sunt atributele Lui. Nu era încă nimic aici. El Însuşi 

a exprimat aceste lucruri după sfatul voii Sale, pentru ca la urmă să 

unească într-un singur om, Isus Hristos toate lucrurile acestea. Este ceva 

tainic. 

Dacă sunt un moştenitor de drept, dacă Dumnezeu bate la uşa 

inimii mele spunând: „William Branham, Eu te-am chemat cu mult timp 

în urmă, înaintea întemeierii lumii, ca să predici evanghelia!” Eu am o 

moştenire a vieţii veşnice. Dumnezeu a trimis pe Isus ca această 

moştenire să devină o realitate pentru mine, pentru că eu nu puteam face 

nimic ca să o moştenesc. Era validă, eu nu puteam adăuga nimic. Dar 

când s-a împlinit timpul, Dumnezeu a trimis pe Isus, Mielul junghiat 

înainte de întemeierea lumii. Sângele Lui a fost vărsat pentru ca eu să 

pot intra în posesia moştenirii mele. Ce fel de moştenire? Înfierea. Să 
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fiu un fiu al lui Dumnezeu.  

Poate aceste cuvinte vă tulbură. Ştiaţi voi că oamenii care sunt 

fii ai lui Dumnezeu, sunt dumnezei mai mici? Câţi ştiţi că Isus a spus 

aşa? „Nu este scris în legea voastră: „Eu am zis: „Sunteţi dumnezei”?” 

(Ioan 10:34) La Geneza 2 spune că ei au avut stăpânire deplină asupra 

pământului. El a dat lui Adam putere peste toate lucrurile, dar el a 

pierdut dumnezeirea lui, a pierdut calitatea lui de fiu, el a pierdut 

stăpânirea lui şi Satana a preluat-o.  

Dar noi aşteptăm descoperirea fiilor lui Dumnezeu care se vor 

întoarce şi vor prelua moştenirea. Noi aşteptăm împlinirea vremii, când 

piramida ajunge la vârf şi când adevăraţii fii ai lui Dumnezeu vor fi 

descoperiţi, când puterea lui Dumnezeu va fi descoperită şi Satanei îi va 

fi luata toată puterea lui.  

El este Logosul care a ieşit din Dumnezeu. Acesta era Fiul lui 

Dumnezeu. Apoi El a făcut pe om ca acesta să fie un dumnezeu mai 

mic. El a spus: „Dacă legea a numit dumnezei pe acei cărora le-a 

vorbit Cuvântul lui Dumnezeu şi Scriptura nu poate fi desfiinţată…”. 

Dumnezeu a spus lui Moise: „Eu te fac pe tine dumnezeu şi pe Aaron 

profetul tău”. Amin! Eu poate mă comport ca unul dereglat religios, dar 

nu sunt aşa. O, dacă ochii voştri ar vedea acele lucruri! El a făcut pe om 

pentru a fi un dumnezeu care să stăpânească totul în jurul lui, de la o 

mare la cealaltă, să aibă controlul asupra tuturor lucrurilor. Iar când a 

venit Isus, fiind Dumnezeul acela fără păcat, El a dovedit asta. Când s-a 

pornit furtuna, El a zis: „Linişteşte-te!”. Către pomul acela El a spus: 

„Nimeni să nu mai mănânce din rodul tău”. 

„Adevărat vă spun că voi, care sunteţi mici dumnezei, de veţi 

zice muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi nu vă veţi 

îndoi în inima voastră ci veţi crede că ceea ce spuneţi se va împlini, veţi 

avea lucrul cerut”. Voi puteţi să primiţi tot ce spuneţi. 

Mergeţi înapoi la Geneza, la origini. Lumea şi natura geme şi 

plânge. Ce este asta? Se aşteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, când 

fiii adevăraţi, născuţi, umpluţi, ei vorbesc şi cuvântul lor este legitimat. 

Eu cred că ne aflăm astăzi în pragul acestei descoperiri. Da, este aici: 

„Spune muntelui acesta…”, şi se va întâmpla. „Frate, eu doresc cutare 

lucru. Eu sunt un credincios, eu cred în Isus Hristos.” „Eu îţi dau 

aceasta în Numele Domnului Isus Hristos.” Este o descoperire 
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(manifestare) „Oh, frate, grâul meu arde pe câmp de mult timp, de mult 

timp nu a mai plouat!” „Eu îţi trimit ploaia, în Numele Domnului. 

Binecuvântată să fie recolta ta!” 

Toata creaţiunea aşteaptă gemând descoperirea fiilor lui 

Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât aşa de la început. El a dat omului 

stăpânirea. El ne-a dat pe Isus Hristos şi Hristos ne-a dat totul în 

Numele Lui, asigurându-ne: „Orice veţi cere de la Tatăl în Numele 

Meu, o voi face”. O frate Palmer, aşteptând descoperirea fiilor lui 

Dumnezeu, aşezarea Bisericii pe poziţii! 

Aşa cum am spus, epistola către Efeseni corespunde cu cartea lui 

Iosua. Iosua a pus poporul în locul care le era destinat. Dacă n-ar fi 

rămas fiecare pe locul lui, ci Efraim ar fi mers în ţara lui Manase, ei ar 

fi ajuns la ceartă. Când unul spune: „Eu sunt baptist, eu sunt penticostal, 

eu sunt metodist, eu aparţin de unitarieni, eu aparţin de aceia sau de 

dincolo”. Cum o veţi face? Opriţi-vă! Liniştiţi-vă! Dumnezeu vrea să-Şi 

aşeze Biserica Sa, pe fiii şi fiicele lui Dumnezeu. „O, Dumnezeule lasă-

mă să ajung să văd acest lucru, să fie atât de aproape încât să-l pot 

pipăi cu mâinile mele”, aceasta este rugăciunea mea. Este deja aici! Am 

dorit să ajung să văd aceasta şi eu aştept timpul când vom merge pe 

stradă şi dacă acolo zace un olog din naştere, să putem spune: „Argint şi 

aur n-am…”. Oh, noi aşteptăm descoperirea fiilor lui Dumnezeu, 

(aleluia!) când Dumnezeu se va descoperi, când ei vor opri boala, 

cancerul, bolile. 

Voi credeţi căci cancerul ar fi o boală grea. Biblia spune că va 

veni un timp când oamenii vor putrezi de vii şi corbii le vor mânca 

trupurile înainte de a fi morţi. În comparaţie cu ceea ce va veni, 

cancerul nu este mai mult decât o durere de măsea. Dar gândiţi-vă că 

acelui lucru nu-i va fi îngăduit să atingă pe cei ce au pecetea lui 

Dumnezeu. Pentru aceasta ne luptăm noi acum: să putem intra şi să fim 

aşezaţi în Împărăţia lui Dumnezeu, în poziţia pe care trebuie s-o avem, 

înainte ca să vină aceste plăgi. O, ce minunat! Împărţirea, împlinirea 

vremii, moştenirea! 

„În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai 

dinainte…” Cum ne-a fost dată moştenirea? Prin hotărârea dinainte. 

Predestinarea este cunoştinţă dinainte. Cum a putut Dumnezeu să ştie 

dinainte că se poate încrede în voi, ca predicatori? Cunoştinţa Lui mai 
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dinainte. Nu atârnă de cine vrea, sau de cine aleargă, ci de Dumnezeu 

care are milă! Acesta este adevărul! Hotărât dinainte! El a ştiut ce va fi 

în voi. El a ştiut chiar mai înainte de a veni voi în lume, mai dinainte de 

a exista pământul. Acesta este Dumnezeul infinit, noi suntem limitaţi şi 

gândirea noastră este finită.  

Pentru mine, de când am avut acest eveniment, aceasta înseamnă 

foarte mult. Nu pot exprima prin cuvinte când mă gândesc cum am stat 

acolo, în acele momente fericite şi mă gândeam: „Acolo nu există un 

mâine, nu există un ieri, nu este boală, nu sunt necazuri. Acolo nu există 

nici multă sau puţină bucurie, acolo este totul numai o bucurie.” Când 

am stat acolo, eu am spus: „Ce este aceasta?” Şi Vocea a spus: „Aceasta 

este dragostea desăvârşită. Şi tot ce ai iubit cândva, şi cei ce te-au iubit 

pe tine cândva, sunt acum aici cu tine. Tu îi vei duce înaintea Domnului 

Isus, când va veni El, ca trofee ale slujbei tale”. Eu am văzut acele 

femei frumoase care mă îmbrăţişau şi spuneau: „Fratele meu scump şi 

iubit”. Eu am văzut bărbaţii aceia cu părul până la gât, care fugeau spre 

mine, spunând: „Fratele nostru iubit”. Eu mă gândeam: „Ce înseamnă 

aceasta?” El a spus: „Aceştia sunt oamenii tăi”. Eu am întrebat: 

„Oamenii mei? Nu pot fi toţi din familia Branham. Sunt milioane!”. El 

a spus: „Toţi aceştia s-au convertit prin tine”. Aleluia! Era acolo o 

femeie care era cea mai frumoasă din câte am văzut vreodată. El a spus: 

„Era trecută de 90 de ani când ai condus-o la Dumnezeu. Ea nu va mai 

îmbătrâni, ea este în floarea tinereţii ei. Ea nu mai are nevoie de o gură 

de apă rece, ea nu mai are nevoie de somn, fiindcă nu mai oboseşte. Nu 

mai există nici ieri, nici mâine, nimic din acestea. Aici noi suntem în 

veşnicie! Dar într-o zi glorioasă va veni Fiul lui Dumnezeu şi tu vei fi 

judecat după Cuvântul pe care l-ai predicat!” 

O, frate, eu am spus: „O să-şi aducă şi Pavel grupul lui?” „Da, 

aşa este.” Eu am spus atunci: „Eu am predicat ca Pavel, eu nu am 

preluat învăţătura de la nici o biserică”. Ei toţi au strigat într-un glas: 

„Noi ştim aceasta. Noi avem siguranţa. Tu ne vei conduce spre El şi 

apoi ne vom întoarce împreună pe pământ. Noi vom trăi în veci!”.  

Apoi mi-am revenit. Am privit în jurul meu, cum stăteam acolo 

în pat şi am văzut trupul meu bătrân, încărunţit, prăbuşit şi obosit. M-

am văzut cu mâinile sub cap şi m-am gândit: „Trebuie să mă duc iarăşi 

înapoi?” Am auzit o voce: „Du-te mai departe”. Eu am spus: „Doamne, 
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eu întotdeauna am crezut în vindecarea dumnezeiască, voi crede şi de-

acum încolo în asta. Aşadar, ajută-mă. Mai sunt aşa de mulţi bolnavi, 

lasă-mă să trăiesc destul ca să aduc încă un milion în cer.” Nu contează 

ce culoare are sau de care naţionalitate aparţine, orice ar face, vor fi toţi 

una când vor merge acolo. Liniile cele vechi de despărţire au dispărut. 

O, eu am putut să vad pe acele femei aşa de frumoase, fiecare cu 

haina lungă, părul lăsat pe spate. Ele erau desculţe. Eu am văzut acolo 

bărbaţi cu părul în jurul gâtului, roşcaţi, bruneţi şi alte culori. Ei m-au 

îmbrăţişat şi am putut să-i simt. Am putut să simt mâinile lor. 

Dumnezeu este Judecătorul meu, această carte sfântă este deschisă 

înaintea mea. Eu i-am simţit aşa de real cum simt mâinile mele pe 

obraji. Ei m-au îmbrăţişat, dar femeile nu mi-au trezit nici un simţ 

firesc, cum este aici. Nu contează cât de sfinţi sunteţi, ce fel de 

predicatori sau preoţi sau orice aţi fi, nu există nici un bărbat care să nu 

aibă un simţ firesc dacă este îmbrăţişat de o femeie. Acesta este 

adevărul. Dar, frate, dacă am trecut dincolo, nu va mai fi aşa. Acolo este 

totul dragoste deplină. Fiecare este un frate adevărat şi o soră adevărată. 

Acolo nu există moarte, nici suferinţă, nici gelozie. Aşa ceva nu poate 

intra acolo. Este pur şi simplu desăvârşire. Pentru aceasta mă lupt eu. 

Pentru aceasta suntem înfiaţi. 

Eu spuneam: „Eu, Doamne, de aceea sunt aici în biserică, ca să-i 

aduc în poziţia bună, corectă”. Frate şi soră, eu îţi spun că există o 

singură posibilitate ca să poţi intra acolo şi asta este o dragoste deplină. 

Nu faptul că sunteţi credincioşi ai capelei Branham sau ai metodiştilor 

sau baptiştilor. Ei sunt în regulă. Dar tu, frate, tu ai nevoie de mai mult. 

Nu faptul că ai vorbit în limbi, ai jucat în duh, ai scos draci, ai mutat 

munţii prin credinţă. Acestea sunt corecte. Dar tu trebuie să primeşti o 

dragoste adevărată şi deplină. Acolo este plinătatea. 

Noi am devenit moştenitori ai vieţii veşnice pentru că am fost 

rânduiţi dinainte. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Înţelegeţi? Aţi 

chemat voi pe Dumnezeu? Nu, ci Dumnezeu v-a chemat pe voi. Nici un 

om nu l-a căutat pe Dumnezeu. Dumnezeu caută pe oameni. Isus a spus: 

„Nimeni nu poate veni la Mine decât dacă îl atrage Tatăl Meu”. Vedeţi, 

natura omului este să fugă de Dumnezeu. Dar este pe inima mea, să vă 

spun: nu rămâneţi în starea aceasta în care aţi umblat până acum. 

Schimbaţi-vă acum! Ascultaţi ce vă spun căci este „Aşa vorbeşte 
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Domnul”. Voi m-aţi numit profetul vostru. Nu eu m-am numit aşa. 

Milioane şi milioane de oameni din lumea întreagă cred lucrul acesta. 

Am vorbit direct sau indirect la 10 sau 12 milioane de oameni. Am avut 

zeci de mii de viziuni, de semne şi aţi văzut că nici una din ele nu a dat 

greş. Acesta este adevărul. El mi-a spus dinainte lucruri care niciodată 

nu au dat greş şi s-au întâmplat întocmai. De aceea pot să stau în faţa 

fiecăruia. Aceasta este adevărat. Eu nu pretind că sunt un profet, dar 

ascultaţi-mă.  

„Aşa vorbeşte Domnul! Este nevoie de o dragoste deplină ca să 

fiţi duşi la acel loc. Altceva acolo nu există. Indiferent câte lucrări 

duhovniceşti, câte fapte bune sau orice aţi făcut, aceasta nu valorează 

nimic în ziua aceea. Orice ai face, pune totul deoparte, până când eşti 

umplut cu dragostea lui Dumnezeu, până când vei putea să-i iubeşti pe 

cei care te urăsc”. 

Cum am spus deja azi dimineaţă, toată existenţa mea constă 

numai din har. Mulţi oameni spun: „Fă tu ceva pentru mine şi eu voi 

face ceva pentru tine.” Asta însă nu este har. Harul se observă atunci 

când tu ai nevoie de ceva, iar eu fac aceasta pentru tine în mod 

necondiţionat. Chiar dacă tu mă loveşti în faţă şi apoi îmi ceri ceva, eu 

fac aceasta pentru tine. Vedeţi, aceasta este. Eu nu cred în fapte, eu cred 

că fapta este dragoste. Faptele dovedesc dacă am primit har. Eu nu sunt 

credincios nevestei mele pentru faptul că ştiu că altfel ea ar putea să se 

despartă de mine, ci eu îi sunt credincios pentru că o iubesc. Eu predic 

Evanghelia nu fiindcă mă gândesc că altfel voi ajunge în iad, eu predic 

Evanghelia fiindcă îl iubesc pe Domnul. Altfel cum aş trece prin furtuni 

pe mare, să mă las scuturat de avioane, când în jurul meu trăsneşte şi în 

orice moment s-ar putea întâmpla ceva şi când peste tot se aude: „Ave 

Maria”? În avion oamenii sunt aruncaţi încoace şi încolo în centurile de 

siguranţă şi pilotul spune: „Mai avem carburant doar pentru 15 minute 

şi eu nu ştiu unde ne aflăm”. Credeţi voi că eu fac aceste călătorii numai 

ca să mă distrez? Credeţi voi că aş merge în junglă, acolo unde trebuie 

ca soldaţii germani să mă ducă şi să mă aducă de la adunări în fiecare 

seară, până ce Duhul Sfânt începe să facă minuni, iar comuniştii stau cu 

infraroşiile ca să mă împuşte de la o milă distanţă? Credeţi voi că eu fac 

aceste lucruri ca distracţie? 

Eu le fac pentru că este ceva în mine. Dragostea. Ei sunt oameni 
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pentru care a murit Hristos. Pavel a spus: „Eu sunt gata nu numai să 

merg la Ierusalim, ci sunt gata şi să mor acolo. Eu mă duc acolo că să 

mor pentru Domnul”. Dragostea este cea care te îndeamnă să faci acest 

lucru. Dacă aş predica Evanghelia pentru bani, atunci nu aş avea în 

seara aceasta 20.000 de dolari datorie. O, nu! Atunci aş fi primit 

milioanele care mi s-au oferit. A fost trimis la mine un agent al poliţiei 

federale (FBI) cu un cec de 1.500.000 de dolari. Eu am spus: „Ia-l 

înapoi.” Nu din cauza banilor predic Evanghelia. Eu o fac din dragoste 

şi aş vrea să continui până la ultima mea respiraţie. Asta poate să fie şi 

peste 5 minute, peste 2 ore sau peste 50 ani. Eu nu ştiu când va fi. Dar 

dacă se întâmplă, aş vrea să ajung acolo. Aş vrea să văd floarea tinereţii 

şi să aud cuvintele: „Fratele meu iubit!” Aceasta este în inima mea. De 

aceea fac eu lucrurile acestea. Eu nu încerc să mă deosebesc de voi, însă 

încerc să vă aduc pe calea cea dreaptă. Aceea este calea. Nu este vorba 

despre biserica ta, despre denominaţia ta, ci despre naşterea ta în 

Hristos.  

„În El am fost făcuţi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, 

după hotărârea Aceluia care face toate lucrurile după sfatul voii Sale, 

că să slujim de lauda slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în 

Hristos. Şi voi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit”. 

(Efeseni 1:11-13). Credinţa vine în urma auzirii Cuvântului lui 

Dumnezeu. Ascultaţi cu atenţie! Îmbrăcaţi-vă armătura voastră de 

credinţă, ţineţi urechile deschise şi ascultaţi cu atenţie. Noi am ajuns la 

versetul 13.  

Ce este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. La Ioan 

17:17 Domnul Isus spune: „Tată, sfinţeşte-i în adevărul Tău. Cuvântul 

tău este adevărul”. „…după ce aţi auzit Cuvântul adevărului, 

Evanghelia mântuirii voastre…”. Ce fel de mântuire încerca Pavel să le 

arate? Aceea referitoare la hotărârea dinainte de întemeierea lumii, 

pentru înfiere. Hotărârea pentru viaţa veşnică.  Dacă voi veniţi la viaţa 

veşnică, după ce aţi fost mântuiţi, sfinţiţi şi umpluţi cu Duhul Sfânt, voi 

sunteţi fii. Şi Dumnezeu vrea să vă aducă conform poziţiei că să puteţi 

să lucraţi în Împărăţia Lui, spre slava Lui. Aceasta este Evanghelia. La 

început auziţi Cuvântul: „Pocăiţi-vă şi botezaţi-vă în Numele lui Isus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre”. 

Toate păcatele voastre vor fi luate dacă chemaţi Numele lui Isus 
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Hristos… Făgăduinţa este pentru fiecare călător care vine pe drum. 

Dacă aţi părăsit casa voastră de păcătos spunând: „Eu mă duc la capela 

Branham”, atunci Dumnezeu vă dă în seara aceasta o ocazie. Ce este 

ţara făgăduită? Este Duhul Sfânt. Între voi şi ţara făgăduită există ceva. 

Ce era între Iosua şi ţara făgăduita? Iordanul.  

Moise era un model spre Hristos şi el a condus pe copiii lui 

Israel până la ţara făgăduită, dar nu a intrat în ea cu ei. Iosua a condus 

poporul înăuntru şi le-a împărţit ţara.  

Isus a plătit preţul şi i-a condus spre Duhul Sfânt. Dumnezeu a 

trimis Duhul Sfânt, iar El este acela care aduce Biserica în poziţia ei 

corectă, Acela care umple pe fiecare cu prezenţa Lui. Înţelegeţi la ce mă 

refer? Toate aceste lucruri Dumnezeu le-a rânduit în Hristos Isus, prin 

vestirea Evangheliei.  

Pavel a spus în Galateni 1:8: „Dar chiar dacă noi înşine sau un 

înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de 

aceea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema!” Adevărul 

Evangheliei! Ascultaţi atenţi, citim versetul în continuare: „…după ce 

aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut 

în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit”.  

Biblia spune că în zilele de pe urma vor exista două grupuri: 

unul va avea pecetea lui Dumnezeu, iar celălalt va avea semnul fiarei. 

Dacă pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, a nu avea Duhul Sfânt 

este semnul fiarei. Biblia spune că cele două duhuri vor fi aşa de 

asemănătoare, încât să fie duşi în eroare chiar şi cei aleşi dacă ar fi cu 

putinţă. Dar aceasta nu se poate întâmpla, fiindcă ei au fost aleşi pentru 

viata veşnică. 

Vedeţi? Au ieşit 10 fecioare că să-L întâmpine pe Domnul. 

Toate erau sfinţite. Cinci erau delăsătoare (zăbavnice) şi au lăsat să se 

stingă lumina lor. Celelalte cinci aveau lămpile pline cu ulei. A răsunat 

strigarea: „Iată, vine Mirele!” Cele cinci, care aveau ulei în lămpile lor, 

au intrat la nuntă. Celelalte au rămas afară, unde era plânsul şi 

scrâşnirea dinţilor. „Fiţi gata, căci nu ştiţi clipa în care va veni 

Domnul!” 

Ce înseamnă untdelemnul în Biblie? Duhul Sfânt. Acum, fraţi 

adventişti, care spuneţi că ziua a şaptea este pecetea lui Dumnezeu, 

arătaţi-mi un verset care să dovedească aceasta. Biblia spune că pecetea 
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lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Efeseni 1:13: „…După ce aţi venit la 

credinţă, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt”. Citiţi acum Efeseni 4:30: 

„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 

pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. Pentru cât timp? Dacă cu 

adevărat aţi primit Duhul Sfânt, cât timp va rămâne El cu voi? Până la 

trezirea următoare? Până când întâlniţi ceva plăcut? Până când şeful vă 

concediază? Nu! Până în ziua răscumpărării! Aleluia!  

După ce aţi murit şi aţi intrat în ţara făgăduită unde veţi fi 

împreună cu cei iubiţi ai voştri, sunteţi încă umpluţi cu Duhul Sfânt. 

Voi veţi fi aşa cum sunteţi acum. Voi sunteţi ce sunteţi acum, 

deosebirea este că aţi intrat în alt trup şi că aţi schimbat locul. Acesta de 

aici a îmbătrânit, n-aţi mai putut să puneţi ţigle pe acoperiş fiindcă 

traversele sunt putrede. Aşa că aţi dezbrăcat cortul cel vechi şi l-aţi lăsat 

să putrezească şi aţi intrat în trupul cel nou. Este adevărat? Căci dacă 

piere acest cort pământesc, avem dincolo unul care ne aşteaptă. Vă 

amintiţi? Acum câteva zile am vorbit despre aceasta. 

Când pruncul cel mic se formează în pântecele mamei lui, 

muşchii lui mici se mişcă încoace şi încolo. Dar dacă pruncul părăseşte 

pe mama lui şi se naşte pe acest pământ, deja pe acest trup firesc îl 

aşteaptă un trup duhovnicesc. Doctorul îi dă o palmă şi el începe să 

strige; şi apoi imediat începe să caute lapte la sânul mamei lui. Un viţel, 

îndată ce s-a născut, după câteva minute se ridică pe genunchi şi se 

mişcă spre mamă, umblând cu capul încoace şi încolo până când găseşte 

laptele. Dacă trupul firesc vine în această lume, atunci îl aşteaptă un 

trup duhovnicesc. Când acest trup firesc se pune în pământ, atunci îl 

aşteaptă dincolo altul. Noi schimbăm doar domiciliul. Cele trecătoare 

trebuie să îmbrace lucrurile netrecătoare, putrezirea să îmbrace 

neputrezirea. Acest trup bătrân, încreţit, aplecat, când va ajunge 

dincolo, va avea încă acelaşi Duh.  

Vreau să vă arăt ceva ce sună oarecum sucit, dar este biblic. 

Observaţi-l pe Saul, acel împărat bătrân. El a fost în timpul acela un 

mare predicator al denominaţiei. El era cu un cap mai mare decât toţi 

ceilalţi. Dar îi era teamă. El nu cunoştea lucrurile supranaturale. A 

trebuit să vină David să elibereze mielul din gura leului şi să-l omoare 

pe Goliat. 

Observaţi-l pe Saul. El se depărtase aşa de mult de Dumnezeu, 
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încât a început să-l urască pe predicatorul acesta fanatic. Şi în loc să-l 

ajute, el  s-a întors împotriva lui. O, acesta este un tablou exact! 

Câţi dintre voi aţi fost aici când, înainte de a pleca în prima mea 

călătorie, am vorbit despre David, cum l-a bătut el pe Goliat? Vă mai 

amintiţi ce s-a întâmplat duminica trecută? Se mişcă înspre o altă fază. 

A doua campanie a lui David, a doua fază a slujbei lui. Aceasta 

corespunde exact. David a devenit după aceea Împăratul lui Israel. 

Observaţi cum lucrarea merge spre o fază mai mare, evidenţiindu-se 

mai măreţ. Aşa a fost şi cu David. Priviţi evoluţia lui şi cum l-a călăuzit 

Dumnezeu. Prima dată el a bătut leul, apoi ursul şi apoi pe filistean. 

Apoi Dumnezeu a lăsat să vină peste Saul un duh rău, care a provocat 

ura împotriva lui David. 

Fraţi care ascultaţi benzile, dacă nu sunteţi de acord cu mine, 

atunci să mă iertaţi. Vedeţi, eu vă iubesc. Dacă voi sunteţi cu adevărat 

bărbaţi ai lui Dumnezeu, vă voi întâlni pe malul celălalt. Dar vreau să 

vă spun aceasta! Motivul era că Saul a văzut că David avea ceva ce el 

nu avea. Biblia spune că David avea ochi frumoşi şi un chip drăguţ. 

Asta nu înseamnă că era de neam ales, ci el era un flăcău tânăr, simplu, 

cu o înfăţişare vioaie. Când Saul l-a îmbrăcat în armura lui, pot să-mi 

închipui că-i ajungea scutul până la picioare. David a spus: „Luaţi jos de 

pe mine aceasta!” Poate că ei i-au dat şi o decoraţie de doctor. „Nu ştiu 

nimic despre lucrurile acestea, lăsaţi-mă să folosesc doar lucrul cu care 

ştiu eu să umblu”. El a luat praştia. 

 Saul s-a supărat pentru că femeile, bisericile, spuneau: „Saul a 

bătut miile, dar David a bătut zecile de mii”. Atunci Saul a devenit 

invidios. „Toate aceste lucruri vechi „făcute în Numele lui Isus”, nu-i 

nimic în aceasta”. Ce a făcut Dumnezeu cu el? A trimis peste el un duh 

rău ca să-l urască pe David. El îl ura pe David fără motiv. David ar fi 

putut să-i sucească gâtul de câteva ori, dar nu a făcut-o. El pur şi simplu 

nu a spus nimic. El a tăiat doar o bucată din mantaua lui Saul, s-a 

îndepărtat şi a strigat: „Priveşte aici, vezi ce am?” El l-a lăsat în pace. 

Ar fi putut să strice adunarea lui şi s-o risipească, pentru a face o 

organizaţie proprie, dacă ar fi vrut. Dar el l-a lăsat pe Saul să treacă pur 

şi simplu mai departe. Lăsaţi lupta în seama lui Dumnezeu. 

Când lupta era pierdută şi el a plecat mai departe, a venit duhul 

cel rău peste Saul şi n-a mai primit nici un răspuns de la Dumnezeu. 
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Duhul Lui Dumnezeu l-a părăsit. Samuel, pe care poporul îl părăsise, 

dar care era cu adevărat gura lui Dumnezeu pentru ei, îl avertizase deja, 

că nu este bine să procedeze ca lumea. De ce vrea astăzi biserica să se 

poarte ca şi lumea? De ce vreţi voi penticostalii, metodiştii, baptiştii şi 

toţi ceilalţi, care v-aţi pocăit, care aţi trăit evenimentul botezului cu 

Duhul Sfânt, de ce vreţi să procedaţi ca lumea? Eu nu pot să înţeleg. 

Voi spuneţi: „Este doar o plăcere să joc cărţi, noi vrem doar să ne 

distrăm puţin, să câştigăm nişte bani…” Oricum o numiţi, este păcat. 

Nu ar trebui să aveţi astfel de lucruri în casa voastră. Voi mai spuneţi: 

„O, nu face nimic dacă bem un pahar de bere. Soţia mea şi cu mine bem 

numai câteva pahare după masa”. Care este consecinţa? Copiii voştri 

beau şi ei, câteva… Aşa este. Voi, surorilor, Satana a făcut de la început 

din voi o ţintă. El ştie că poate face cu voi ceva. El poate să ducă în 

rătăcire o femeie de o mie de ori mai repede decât pe un bărbat. Eu ştiu 

că aceasta răneşte inima voastră, dar este adevărul. Asta a făcut el în 

grădina Edenului. Atunci ea era cinstită, sinceră, dar a fost dusă în 

eroare. 

Nu Adam a fost înşelat, ci Eva, spune Biblia. Satan o poate 

înşela. Totuşi pastorii de azi pun femeile să predice, cu toate că Biblia, 

de la Geneza la Apocalipsa, osândeşte lucrul acesta. Voi însă spuneţi: 

„Este în ordine. Ele pot predica la fel de bine ca oricare”.  

Cineva a început odată să vorbească în limbi, dar eu am predicat 

mai departe. La ieşire, o femeie a spus fiului meu: „Am un mesaj pentru 

tatăl tău când vine mâine seară pe platformă”. El a întrebat: „Ce mesaj? 

Despre ce este vorba?” Seara următoare mă pregăteam pentru chemarea 

la altar. Ea şi-a aranjat părul, şi-a tras ciorapii şi a sărit în mijlocul 

culoarului. A sărit în sus şi în jos, a vorbit în limbi şi a proorocit, dar eu 

am predicat pur şi simplu mai departe şi am făcut chemarea la altar. Eu 

nu am respectat deloc ceea ce făcea ea. Nu era corect. Duhul 

proorocului este supus proorocului, spune Biblia. Când Dumnezeu 

vorbeşte pe platformă, lăsaţi-L să vorbească. Pavel spunea: „Dacă este 

făcută o descoperire unuia care şade jos, să stea liniştit până ce 

termină celălalt.” 1 Corinteni 14:30. 

Când am plecat de la adunare, nişte oameni mi-au spus: „În 

seara aceasta ai întristat pe Duhul Sfânt”. Eu am întrebat: „Ce am 

făcut?” Ei au spus: „Când sora a dat mesajul, Aleluia, când a zis 
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aceasta”. Eu le-am răspuns: „Eu predicam. Ceea ce a făcut ea este 

greşit”. „O, au spus ei, aceasta venea chiar de la tron. Era mai proaspăt 

decât ceea ce predicai tu”. Eu vă spun aceasta cu respect: ori minţile lor 

sunt nebune, ori le lipseşte învăţătura, căci au o aşa purtare fără respect. 

Ei nu ştiu despre Dumnezeu mai mult decât ştie un iepure despre 

şoşoni. Eu nu spun aceasta ca să fac o glumă proastă, pentru că aici nu 

este loc pentru glume. Acesta este adevărul. Fiecare persoană trebuie să 

ştie că Dumnezeu nu cauzează nici o tulburare. El este pace, însă ei nu 

cunosc Biblia. Tot ce ştiu ei este să sară în sus şi-n jos, să vorbească în 

limbi şi să spună: „Eu am Duhul Sfânt. Aleluia!” 

În Africa eu am văzut vraci cu miile. Ei săreau în sus şi în jos 

având sânge pe faţa lor. Ei vorbeau în alte limbi şi beau sânge din 

craniu de om, chemându-l pe Satana.  

Vorbirea în limbi este de fapt un dar al lui Dumnezeu, dar nu 

este o dovadă incontestabilă a Duhului Sfânt. Eu cred că toţi sfinţii 

inspiraţi vorbesc în limbi. Eu cred că poţi ajunge câteodată atât de 

inspirat încât vei vorbi în limbi. Dar eu nu cred că este un semn că voi 

aţi primit Duhul Sfânt. Eu cred că voi puteţi să aveţi la un moment dat 

aşa o credinţă că să vă puneţi mâinile peste un copil care are cancer, cu 

toate că 50 de predicatori s-au rugat pentru acest copil şi copilul va fi 

vindecat pentru că mama lui are credinţă pentru copilul ei. Dumnezeu a 

dăruit vindecarea, căci ea este un mădular în trupul lui Hristos. Da, eu 

cred asta. Eu am văzut lucrul acesta întâmplându-se. Eu ştiu că este 

adevărat. Dar ceea ce contează este ca Biserica să fie adusă în starea 

potrivită, ca totul să fie la locul potrivit, astfel că noi să putem lucra. 

 Haideţi acum să terminăm versetul: „Pecetluit cu Duhul Sfânt 

care a fost făgăduit”. Ce este o pecete? Ce înseamnă pecetluit? Mai 

întâi, o pecete arată că un lucru a fost terminat, că lucrarea este 

împlinită. Apoi arată dreptul de proprietate. Mai departe, arată siguranţa 

că ceva se păstrează. Vă voi da un exemplu. Eu lucram pentru căile 

ferate din Pennsylvania. Lucram împreună cu tatăl meu la încărcarea 

vagoanelor. Noi încărcam maşini şi cutii de conserve, le puneam unele 

aici, altele acolo. Dar înainte de a face sigilarea, venea inspectorul şi 

începea să tragă şi să scuture lucrurile. El a început să critice una şi alta. 

„Pe asta scoate-o sau pune-o încă odată, căci se va rupe în bucăţi înainte 

de a ajunge trenul la destinaţie”. 
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Duhul Sfânt este inspectorul. El te scutură puţin şi tu începi să 

clănţăni (sau: clămpăneşti). „Crezi tu întreg Cuvântul lui Dumnezeu?” 

„Eu nu cred în toate aceste lucruri făcute în Numele lui Isus”. Atunci tu 

eşti osândit, căci în tine încă mai sună ceva fals. „Eu nu cred în 

vindecarea dumnezeiască”. Încă mai clămpăneşte. Scoate-o afară! 

„Crezi tu că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi-n veci?” „Într-o oarecare 

măsură”. Tu încă mai scârţâi, în tine mai este ceva care sună fals. 

Aruncă asta afară, tu încă nu eşti gata.  

Frate, când eşti pregătit să spui AMIN? „Ai primit Duhul 

Sfânt?” „AMIN!” „Este totul împlinit?” „AMIN!” Ce face atunci 

inspectorul? Totul este împachetat şi bine legat, umplut cu Evanghelia. 

Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este bun şi desăvârşit. „Eu cred în 

fiecare Cuvânt. AMIN! AMIN! AMIN!” „Crezi tu că Dumnezeu mai 

vindecă încă?” „AMIN!” „Crezi tu că Isus este acelaşi ieri, azi şi-n 

veci?” „AMIN!” „Crezi tu că Duhul Sfânt este azi la fel de real ca 

întotdeauna?” „AMIN!” „Crezi tu că acelaşi Duh Sfânt care a fost peste 

Pavel, vine şi peste noi?” „AMIN!” „Crezi tu că El va face cu noi 

aceleaşi lucruri cum le-a făcut şi cu ei?” „AMIN!” O, acum totul este 

aranjat bine şi noi suntem gata să închidem uşa. Da, aşa este! 

Inspectorul închide uşa. Ce face el apoi? Aduce un sigiliu. El ia un 

cleşte şi fixează plomba. Este sigilat. Tu nu mai ai voie să rupi sigiliul. 

Dacă locul de destinaţie este Boston, nu poate fi desfăcut mai înainte. 

Eşti pedepsit cu închisoarea dacă rupi sigiliul mai înainte ca trenul să 

ajungă la Boston. Numai cine are autorizaţia pentru aceasta poate să 

deschidă. Numai el singur. Aşa este. Aparţine de o anumită societate a 

căilor ferate. Este sigiliul lor şi aceasta dă siguranţa că totul este în 

ordine. Aceasta aparţine lor. Nici o altă societate nu mai are sigiliul 

acesta. 

Şi voi trebuie să fiţi sigilaţi. Dacă un creştin este umplut cu 

Evanghelia şi cu bunătatea lui Dumnezeu, dacă toate calităţile Lui sunt 

în el, dacă el este gata să lucreze cu inima deschisă şi are voinţa să-şi 

preia locul lui şi să facă tot ce-i spune Duhul Sfânt, dacă a trecut de la 

moarte la viaţă, sfinţit de toate lucrurile lumii, umblând în lumină aşa 

cum primeşte lumina, mergând înainte, atunci este pregătit. Atunci 

Dumnezeu închide uşa lumii după el, îl ancorează şi-l pecetluieşte cu 

Duhul Sfânt al făgăduinţei. ALELUIA!!! 
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Pentru cât timp? Până la destinaţie. Nimeni nu-l mai opreşte pe 

drumul căilor ferate şi nu-i rupe sigiliul ca să mai vadă dacă totul este în 

ordine. El este în ordine. Lăsaţi-l în pace. Inspectorul a făcut controlul. 

Cât timp sunteţi sigilaţi? Până în ziua răscumpărării.  

„Acum, frate Branham, dacă tu mori, ce se întâmplă după aceea? 

Mai eşti încă pecetluit?” Da, tu eşti pecetluit pentru totdeauna. Unde 

începe viaţa ta spirituală? La altar. Acolo vezi ceva ca o umbră. Aceasta 

este umbra, pecetea cu Duhul Sfânt. Este ca o reflectare a umbrei. Dacă 

tu mori, mergi mai departe printre aceste umbre până la umezeală. Din 

aceasta se face o fântână arteziană. Din fântâna arteziană, o vale, apoi 

un râu şi de la un râu, un ocean al dragostei lui Dumnezeu. Dar tu rămâi 

aceeaşi persoană. 

Priviţi la Saul cel bătrân care decăzuse. El nu mai putea pătrunde 

până la Dumnezeu. Dar el nu a fost pierdut. Nu, cu siguranţă. El a fost 

un prooroc, dar el se afla în afara domeniului lui Dumnezeu. Acesta a 

fost motivul pentru care am spus că voi nu sunteţi pierduţi. Gândiţi-vă! 

El era în afara voii lui Dumnezeu. Primul lucru, el nu a mai fost de 

acord. Poate nu trebuia să spun asta. Eu doresc o adunare voioasă. 

Ştiţi voi că el a mers apoi la Urim şi Tumim? (Exod 28:15-30; 

Levitic 8:8). Voi ştiţi ce era Urim şi Tumim? Era o tablă (efodul) pe 

care Aaron o purta pe piept. Dumnezeu a fost întotdeauna un Dumnezeu 

supranatural care răspunde într-un fel supranatural. Dacă un profet 

proorocea şi lumina tainică nu se aprindea pe Urim şi Tumim, profetul 

era fals. Aşa este. La fel se întâmpla cu cel care era un visător de vise. 

 Pe mine nu mă interesează câte decoraţii de doctor ai sau cât de 

mare este organizaţia ta. Frate, dacă tu prooroceşti şi predici ceea ce nu 

este conform acestui Cuvânt, atunci tu eşti greşit, frate. Aceasta este 

Urim şi Tumim-ul lui Dumnezeu. Dacă tu spui că nu ai fost rânduit 

înaintea întemeierii lumii, atunci nu va străluci nimic. Biblia spune că ai 

fost predestinat. Dacă tu spui că botezul corect este în Numele Tatălui, 

al Fiului şi al Duhului Sfânt, lumina nu va străluci, fiindcă nimeni în 

Biblie nu a fost vreodată botezat aşa, ci numai în Numele Domnului 

Isus. Lumina nu va străluci, deci undeva este ceva greşit. 

Urim şi Tumim nu i-a răspuns lui Saul cel bătrân şi el nu a 

primit nici un vis. El se îndepărtase aşa de mult de Dumnezeu, că nu 

mai putea să aibă nici un vis. Ştiţi ce a făcut el apoi? El a mers la o 
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vrăjitoare, la acel vraci al dracului şi a întrebat: „Ştii să ghiceşti?” Ea a 

răspuns: „Da, însă Saul a omorât toţi prezicătorii.”. El a răspuns: „Eu te 

voi apăra. Ghiceşte-mi şi adu-mi din lumea morţilor  duhul profetului 

Samuel.” Ea s-a adâncit în duhul de ghicire şi pe când făcea aceasta, a 

căzut cu faţa la pământ şi a spus: „Văd că se ridică fiinţe dumnezeieşti”. 

(În versiunea King James este scris: „I saw gods” - am văzut dumnezei 

- n.t.) Ea era o păgână. Pentru ea erau dumnezei, doi, trei, ceva 

asemănător cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ea a spus: „Văd că se ridică 

dumnezei”. Saul a zis: „Descrie-mi-l! Cum arată el?” Ea a răspuns: 

„Este un bărbat slab cu o mantie pe umerii lui”. Vedeţi, el nu s-a 

schimbat nici un pic. Saul a spus: „Acesta este Samuel, adu-l înaintea 

mea”. 

Fiţi atenţi! Când Samuel a venit înaintea lui Saul, el l-a întrebat: 

„De ce m-ai chemat? Tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu”. Nu 

numai că el mai era Samuel, dar el şi-a păstrat şi duhul proorociei. 

Spuneţi că nu este aşa! Să spună cineva că nu-i aşa. Este adevărul. El 

încă mai era un profet, căci a proorocit: „Lupta de mâine va fi împotriva 

ta, iar tu şi fiii tăi veţi pieri în această luptă. Mâine pe timpul acesta, veţi 

fi aici cu mine”. El mai era încă un profet. Acum poate voi ziceţi că 

vrăjitoarea a spus asta. Bine, eu vă voi spune de unul care nu era 

vrăjitor. 

Isus a luat pe Petru, Iacov şi Ioan şi a stat pe vârful muntelui. 

Dumnezeu a dat Fiului Său locul acela despre care am vorbit ieri seară: 

aşezarea fiului. Când s-a întâmplat lucrul acesta, ucenicii au privit la cer 

şi au văzut pe Moise şi pe Ilie, lângă Isus. Ei discutau, aveau părtăşie 

unii cu alţii. Ei nu erau nişte norişori care zburau, ci erau bărbaţi care 

vorbeau. Moise a fost pus într-un mormânt necunoscut în urmă cu 800 

de ani. Ilie fusese luat la cer cu 500 de ani mai înainte. Dar aici erau 

amândoi la fel de vii cum au fost altădată. Ei stăteau acolo şi vorbeau cu 

El, înainte ca Isus să meargă la Golgota. Aleluia! Noi am fost pecetluiţi 

până la ziua răscumpărării.  

Trebuie să mă grăbesc căci e târziu, în 5 minute ne vom ruga 

pentru bolnavi. „Noi care ne-am pus nădejdea noastră de la început în 

Isus Hristos. În El sunteţi şi voi, după ce aţi primit Cuvântul adevărului, 

Vestea Bună a mântuirii voastre!” Gândiţi-vă ce fel de mântuire aveau 

ei? Aceştia erau creştinii din Efes. 
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Aţi fost atenţi ce scrie la Corinteni? Lor trebuia să le tot spună: 

„Dacă vin la voi unul are o vorbire în alta limbă, celălalt un psalm, 

altul o proorocie…”. Vedeţi el nu-i putea învăţa nimic, fiindcă ei 

doreau mereu una sau alta. Cei din Efes aveau şi ei aceleaşi lucruri, dar 

la ei totul era în ordine. Dar pe corinteni nu putea să-i înveţe astfel de 

lucruri, pentru că Biserica nu era într-o stare potrivită. Pe cei din Efes 

putea să-i înveţe lucrurile preţioase… „…aţi venit la credinţă şi aţi fost 

pecetluiţi cu Duhul Sfânt care v-a fost făgăduit, care este o arvună 

pentru moştenirea voastră, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de 

Dumnezeu spre lauda slavei Lui.”. O, ce este Duhul Sfânt? 

Dacă mai aveţi puţină răbdare cu mine, atunci aş dori să vă 

citesc repede ceva. Unde am ajuns ieri seară, frate Mike? Acolo unde 

toţi erau bucuroşi, totul în pace, totul în dragoste deplină. În timp ce 

umblaţi pe această cale, din voi picură câteva picături. De fiecare dată 

când faceţi un pas pe calea aceasta, voi veniţi câţiva centimetri mai 

aproape. Când aceasta se apropie de pământ voi primiţi reflectarea 

umbrei unei umbre. Atâta Duh Sfânt aveţi în voi. Aceea este dragoste. 

Dar voi însetaţi după mai mult. 

Oamenii bătrâni şi eu însumi, ar dori să fie iarăşi de 15-20 de 

ani. O, ce n-am da pentru asta! Dar la ce ar folosi? Eu pot să am 15 ani 

şi să mor în seara asta. Este nesiguranţă. Cum ai putea să ştii dacă 

mama ta mai trăieşte când ajungi acasă? De unde ştii că vei mai ajunge 

acasă? Cum ştii tu dacă vei mai trăi mâine, chiar dacă ai 12 ani şi eşti 

perfect sănătos? Tu poţi să mori într-un accident sau poate să ţi se 

întâmple ceva să cazi jos mort. Vedeţi, nimic nu este sigur! Totuşi voi 

aveţi dorinţa să fiţi din nou tineri. De ce? Este ceva acolo sus care 

provoacă aceasta dorinţă. Dacă ajungi acolo ai viaţa veşnică. Ce se 

întâmplă? Este arvuna. Ce este o arvună? Dacă eu vreau să cumpăr de la 

tine o maşină şi te întreb: „Cât costă?” Şi tu spui: „Această maşină costa 

3000 de dolari”. Eu îţi spun: „Acum eu îţi dau 500 de dolari, iar restul 

ţi-i aduc când pot. Ţine-mi maşina, eu îţi dau 500 de dolari”. Aceasta 

este arvuna.  

Este arvuna: „Aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care a fost 

făgăduit”. (Ce este această pecete făgăduită pe care Duhul Sfânt a 

făgăduit-o?) „…şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru 

răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu…” 
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Ce este aceasta? Este arvuna. O, frate, dacă aceasta este arvuna, 

ce va fi când vom fi cu toţii acolo? Dacă aceasta ne face deja atât de 

bucuroşi încât devenim aşa voioşi… 

Odată am văzut un predicator bătrân care s-a ridicat şi s-a dus pe 

platformă. Eu mă gândeam: „Acest bărbat bătrân vrea să predice?” Era 

un bătrân de culoare, care era îmbrăcat cu o manta veche. El a spus: 

„Slavă Domnului!” Eu am spus: „De ce nu lasă să predice unul din 

predicatorii tineri? Cum poate acest bărbat bătrân să mai predice?” El a 

vorbit astfel: „Acum, fraţilor, am ascultat toată ziua fraţii predicând 

despre ceea ce a făcut Isus pe pământ. Eu vă voi spune ce a făcut El în 

cer. Eu vă voi vorbi în seara aceasta de la Iov 38:6,7: „cu mult înainte 

că lumea să fie întemeiată, când stelele de dimineaţă cântau şi fiii lui 

Dumnezeu strigau de bucurie”. Şi el a descris ce a avut loc în cer până 

la curcubeul de la a doua venire. În timpul acela a venit Duhul Sfânt aşa 

de puternic peste el că trebuiau să-l conducă afară. El avea 95 de ani, 

era gârbovit şi avea doar câteva fire de păr. Dar el a mers acolo şi a 

început să predice zicând „Aleluia! Glorie!” El sărea în sus şi în jos şi 

spunea: „Nu aveţi aici loc destul pentru mine ca să predic”... Aceasta 

era abia arvuna. Ce face Duhul Sfânt?  

Lăsaţi-mă să citesc primul verset din capitolul următor. Îmi daţi 

voie? Ziceţi „amin”. [Adunarea spune „amin”] „Pe voi care eraţi morţi 

în greşelile voastre şi în păcatele voastre, El v-a adus la viaţă împreună 

cu Hristos” (Efeseni 2:1-5). Cum ne-a adus El la viaţă? Ce înseamnă 

viu? Adus la viaţă. Voi aţi fost pierduţi, dar El v-a făcut vii prin arvună. 

Ce se va întâmpla atunci când veţi primi plinătatea? Nu ne miră faptul 

că Pavel atunci când a fost luat până în al treilea cer a spus: „Ochiul nu 

a văzut, urechea nu a auzit şi la inima omului nu s-a suit ceea ce a 

pregătit Dumnezeu pentru aceia care Îl iubesc”. Ce va fi aceasta? Voi 

vorbiţi despre o bucurie nespusă şi despre o plinătate a slavei. Voi care 

odată aţi fost morţi în păcate şi fărădelegi, El v-a făcut vii prin umbra 

umbrei umbrelor. Ce se va întâmpla dacă veţi ajunge la această umbră, 

la adevăr, în vale, în râu, ba chiar în ocean? Ce va fi când noi vom fi 

acolo mântuiţi, cu un trup nou, transformaţi, bărbaţi tineri, femei tinere, 

unde nu vom mai putea muri? Veţi privi în jos, gândindu-vă: „Nişte 

struguri şi o apă rece mi-ar place, dar eu nu mai am nevoie de ele aici”.  

Într-o zi va veni Isus şi trupul nostru asemănător cu al îngerilor, 
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trupul duhovnicesc (teofania) în care trăiesc nu va mai fi din pântecele 

mamei apărut prin dorinţă sexuală. Pentru că El a fost născut fără 

dorinţă sexuală, eu voi învia fără aceasta. El va vorbi într-o zi şi morţii 

în Hristos vor învia. Trupul acesta în care am trăit odată va învia ca trup 

proslăvit şi eu voi umbla şi voi vorbi, eu voi trăi şi mă voi bucura de 

viaţă în toate veacurile care vor veni, în Isus Hristos, Domnul nostru.  

Vedeţi voi, fraţilor, aceasta este Evanghelia. Voi citi şi restul, 

apoi ne rugăm pentru bolnavi. „…care este o arvună a moştenirii 

noastre…spre lauda slavei Lui. De aceea şi eu, când am auzit despre 

credinţa voastră în Domnul Isus, care este în voi şi despre dragostea 

voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi când 

vă pomenesc în rugăciunile mele. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului 

nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei să vă dea un duh de înţelepciune şi de 

descoperire în cunoaşterea Lui”. (Efeseni 1:14-18) 

El vi se descoperă în continuu, voi creşteţi din har în har, din 

putere în putere şi din slavă în slavă; nu cădeţi înapoi, ci mergeţi mereu 

înainte. „Nu încetez să mă rog pentru voi ca El să vă lumineze ochii 

inimii…”. Voi ştiţi că Biblia spune că noi am fost orbi şi nu am ştiut 

asta. Pavel spune: „Eu mă rog pentru ochii inimii voastre”. Voi 

pricepeţi cu inima voastră. Priviţi cu ochii, dar vedeţi cu inima. Ştiţi 

asta. Bine. Versetul 18: „Domnul slavei să vă lumineze ochii inimii ca 

să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui în sfinţi şi care este faţă de 

noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea 

tăriei Lui…”. (Ei spun: „Puterea a plecat.” Dar puterea nici nu a venit 

încă.), („…voi care aţi crezut lucrarea Lui puternică, pentru voi mă rog 

ca Dumnezeu să-Şi reverse puterea Lui peste voi”) „…pe care a 

desfăşurat-o în Isus Hristos prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a 

pus să şadă la dreapta Sa în locurile cereşti, mai presus de orice 

domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de 

orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel 

viitor”. O, noi am putea rămâne seara întreagă aici. Ce fel de nume va 

purta fiecare? (Adunarea răspunde: ISUS). Tot cerul este numit după 

Numele ISUS. Întreaga Biserică este numită ISUS. Acesta este singurul 

Nume pe care L-a avut Dumnezeu  

El a fost Iehova-Jireh – Domnul care va pregăti o jertfă; Iehova-

Rafa – Domnul care te vindecă; Iehova, în diferite legături. El se 
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numeşte Luceafărul dimineţii, El este Tată, Fiu şi Duh Sfânt, Alfa şi 

Omega, El este Rădăcina şi Lăstarul lui David. O, câte titluri diferite I 

se dau Lui, dar El a avut un singur Nume. Despre aceasta a vorbit 

Matei, când spunea: „Mergeţi în toată lumea, învăţaţi toate popoarele şi 

botezaţi-i în Numele (singular) Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. 

Tată nu este nume, Fiu nu este nume, Duh Sfânt nu este nume. Sunt 

titluri care aparţin de un Nume. Este numele celor trei calităţi ale lui 

Dumnezeu.. Care a fost Numele Lui? Îngerul spunea: „Să-I pui Numele 

ISUS, căci El va mântui poporul Său de păcatele sale”. De aceea, în 

Biblie, ucenicii au botezat aşa. Aşa a botezat şi sfântul Augustin pe 

împăratul de atunci din Anglia, cu 150-200 de ani după moartea lui Isus 

Hristos: În Numele Lui Isus Hristos.  

„Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice 

putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu 

numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi 

L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul 

Lui”.(Efeseni 1:21-23). Acum, dacă trupul meu are stăpânire peste toate 

lucrurile, atunci eu sunt ce este trupul meu. Este adevărat? Aceasta sunt 

eu, aşa mă cunoaşteţi. Tot ce a fost Dumnezeu, a turnat în Isus, căci în 

El era trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii, şi tot ce a fost Isus, El a 

turnat în Biserică. „Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi, ba 

chiar veţi face unele şi mai mari, căci Mă duc la Tatăl”. „Biserica este 

trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în Hristos”. O, cât iubesc 

asta! 

Cu câteva zile în urmă am citit o carte care relatează despre 

călătoria pe care am făcut-o în Africa de Sud: „Un profet vizitează 

Africa de Sud”. Nu o citisem niciodată mai înainte. Acolo mă uitam la 

un copil indian. Câţi au văzut poza aceea? Auzisem de un evanghelist 

care s-a rugat 15 ani sau mai mult pentru bolnavi. El spunea: „În toată 

viaţa mea nu am fost martor la o minune. Am văzut cum s-au vindecat 

oameni care spuneau că au dureri de cap, dureri de burtă şi altele 

asemănătoare. Dar o minune în care s-a creat ceva nu am văzut”. 

M-am gândit că el ar fi trebuit să fie acolo ca să vadă. Unul din 

picioarele acelui băiat era doar cam atât de mare. Celălalt picior era 

normal. Şi dacă observaţi proteza pentru pantoful său avea cam 35 de 

centimetri. Avea o placă de fier la bază. Pantoful stătea pe două 
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proptele lungi. El a fost adus până la mine în două cârje. El a proptit 

piciorul lui în faţa mea şi eu mă uitam la el.  

Acei oameni erau mahomedani. Va amintiţi când v-am citit 

duminica trecută ce scriau ziarele. Aici este un articol din Africa pe care 

mi l-au trimis misionarii ce s-au întors de acolo, frate Stricker. Aici este 

articolul despre Billy Graham, cum s-a retras el de acolo. Aceasta este 

exact. Un mahomedan l-a împins în mare. Misionarii părăsesc câmpul 

de luptă. Ce s-a întâmplat? Nu mai are nici un rost să mai rămână pentru 

că ei sunt învinşi. 

Eu îl iubesc pe Billy Graham şi mă gândesc că el este un bărbat 

excepţional al lui Dumnezeu. Dar Billy ar fi trebuit să se ocupe de el să 

spună: „Aşteptaţi un moment”. Dacă baptiştii aceştia ţepeni l-ar fi lăsat 

să facă aşa, eu cred că el ar fi făcut-o. Eu cred că Billy Graham este un 

bărbat al lui Dumnezeu. El ar fi trebuit să spună: „Aşteptaţi un moment! 

Eu sunt un predicator al Evangheliei, voi credeţi în Vechiul Testament, 

dar spuneţi că Isus nu a fost decât un om, aşa că eu vă provoc la o 

discuţie.” Eu nu cred în a accepta provocările Satanei. Dar şi eu l-aş fi 

provocat, spunându-i: „Eu sunt un doctor în teologie. [Billy Graham 

este doctor în teologie.] Lăsaţi-mă să vă dovedesc că Isus este Hristosul. 

Acum dacă vă referiţi la o vindecare dumnezeiască, eu nu posed acele 

daruri, însă noi avem fraţi care le au. Dacă vreţi să aduceţi pe aceşti 

oameni aici, eu pot să chem pe cineva, pe Oral Roberts sau pe altcineva 

care are o slujbă mare, şi apoi voi veţi recunoaşte că creştinismul nu 

este aşa cum v-aţi gândit”. 

Acum fiecare este dezamăgit pentru că el a plecat. Eu nu cred că 

Satana are dreptul să vă provoace. Şi eu l-aş fi scuipat în faţă şi aş fi 

plecat. Dar Billy ar fi trebuit să-l facă pe acel mahomedan să se simtă ca 

o neghină mică. El ar fi putut să ia Biblia şi să citească Isaia 9:6: „Căci 

un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat”. Cine a fost acesta despre care 

vorbeşte Isaia? Cine a fost acest Profet, acest Mesia care trebuia să 

vină? Arată-mi cum s-a întâmplat asta cu Mahomed? „El pentru 

păcatele noastre a fost lovit şi pentru fărădelegile noastre a fost 

străpuns. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui 

suntem vindecaţi”. Arată-mi asta la Mahomed! Când a strigat el: 

„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce  M-ai părăsit?” „Ei Mi-au 

străpuns mâinile şi picioarele”. Arată-mi asta în testamentul vostru. El 
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ar fi trebuit să-l facă pe acel mahomedan să se simtă ca o buruiană. M-a 

rănit şi inima mea s-a întristat. Dar ziarul arăta şi partea cealaltă şi 

inima mea s-a bucurat. Se spunea: „Billy a trebuit să se retragă. Dar 

cum pot mahomedanii să spună că ar fi ceva greşit, dacă în Africa de 

Sud la serviciile rev. William Branham s-a întâmplat o minune după 

alta, prin puterea dumnezeiască şi zeci de mii de mahomedani au căzut 

cu faţa la pământ şi şi-au predat viaţa lui Isus Hristos?” Ei ştiu despre 

asta, să    nu-mi spuneţi! 

Într-o zi a venit cineva la Domnul Isus şi a spus: „Noi ştim că 

eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu. Noi ştim că nimeni nu poate 

face aceste lucruri, doar dacă Dumnezeu este cu el. Noi înţelegem, noi 

ştim asta. Dar n-avem voie să mărturisim asta; ne vor scoate afară din 

biserică. Noi ne vom pierde onoarea”. Isus a spus că el trebuie să se 

nască din nou. 

Acel băiat mahomedan, a cărui poză o am aici, a stat lângă mine. 

Camera de fotografiat nu poate să capteze o minciună pe poză. El stătea 

acolo cu un picior mai scurt cu 35 de centimetri şi cu pantoful lui de 

fier. Eu l-am întrebat: „Vorbeşti engleza?” El a răspuns: „Nu”. 

Translatorul a spus: „Nu vorbeşte engleza”. Eu am întrebat: „De când ai 

tu asta?” Translatorul l-a întrebat şi el a răspuns: „De la naştere”. „Poţi 

să-ţi mişti piciorul?” „Nu, domnule”. „Crezi tu în Isus”. „Eu sunt 

mahomedan”. „Vei primi tu pe Isus, dacă El te face sănătos?” „Îl voi 

primi pe Isus Hristos ca Mântuitor al meu dacă El mă face sănătos”. „Îl 

vei primi pe El dacă acest picior se va face ca şi celălalt?” „Da” 

M-am gândit: „O, Dumnezeule, ce vei face?” Acesta a fost 

lucrul următor. La toate întrebările s-a dat răspunsul. Asta simţi, frate 

Mike. Eu aşteptam să văd ce spune El. Eu am privit „dincolo” şi l-am 

văzut pe băiat umblând pe culoar. Am întrebat: „Câţi dintre voi, 

mahomedanii, vor primi? Aici este un băiat mahomedan. Voi, 

medicilor, priviţi-l! Voi ştiţi starea voastră, ştiţi unde sunteţi”. Eu am 

mai spus: „Vino aici, fiule!” Ei l-au adus. Se auzeau bătăile pantofului. 

„Priviţi, este mai scurt cu 30 - 35 de centimetri. Dar Isus Hristos, Fiul 

lui Dumnezeu, poate să-l vindece! Veţi crede voi mahomedanilor şi Îl 

veţi primi pe El ca Mântuitorul vostru personal?” Mii şi mii de mâini 

negre s-au ridicat. O, Doamne, acum este timpul. Eu m-am rugat: „Tată 

ceresc, dacă Tu mi-ai răspuns cândva, răspunde-mi acum. Aceasta este 
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pentru proslăvirea Ta, aceasta este pentru Tine. Eu mă rog ca Tu să 

vindeci pe acest băiat!” În felul acesta m-am rugat. 

Eu am spus: „Scoate-ţi pantoful!” Traducătorul s-a uitat la mine 

ciudat. El s-a descălţat. Eu văzusem în viziune ce se va întâmpla. Când 

a dat jos pantoful, a venit spre mine şi amândouă picioarele erau 

normale. Eu am spus: „Vrei să mergi încoace şi-ncolo?” El a început să 

plângă, mergea încoace şi-ncolo şi nu ştia ce să mai facă. El spunea: 

„Allah! Allah!” Eu spuneam: „Isus! Isus!”, şi el repeta: „Isus! Isus!” Eu 

am spus: „Mai este vreo îndoială?” 

Câţi dintre voi îl cunoaşteţi pe Julius Stadsklev? Fratele 

Stadsklev venea aici la adunare. El tocmai a plecat în Germania. El a 

spus „Doar un moment, frate Branham. Eu vreau să aduc un aparat de 

fotografiat. Pot să-i fac o poză?” „Da, te rog!” El a pus pantoful lângă 

băiat şi i-a făcut o fotografie cu amândouă picioarele normale şi drepte. 

Eu am spus: „Câţi dintre voi, mahomedanilor, veţi respinge pe 

Mahomed ca profet şi Îl veţi primi pe Isus, Fiul lui Dumnezeu ca 

Mântuitorul vostru personal?” Zeci de mii s-au ridicat. Aleluia! 

Mulţi ar vrea să ascundă acestea, căci ei ne numesc „fanatici 

sfinţi”. Totuşi Dumnezeu lucrează aşezându-şi Biserica Sa. El face cu 

mult mai mult decât Îl rugăm sau ne gândim noi. El este şi în seara 

aceasta exact acelaşi Dumnezeu care a fost întotdeauna. 

Scumpii mei prieteni, îngăduiţi-mi să vă mai spun ceva. Oamenii 

mei iubiţi şi scumpi din această ţară şi voi ceilalţi care staţi în jurul 

magnetofoanelor, cei de peste ocean sau oriunde vă aflaţi, să nu vă 

temeţi! Totul este în ordine. Dumnezeu, Tatăl nostru, a ştiut înainte de 

întemeierea lumii tot ce se va întâmpla. Totul decurge în mod 

desăvârşit. Îl iubiţi pe El? Păstraţi-vă inima într-o poziţie corectă. 

Voi, oameni bătrâni şi tineri, voi mame, gândiţi-vă la aceasta. 

Dacă vedeţi că suflarea părăseşte viaţa aceasta, dacă vedeţi bebeluşul 

vostru de 5-8 zile murind, când o veţi revedea, va fi acolo o femeie 

frumoasă şi tânără. Bărbatul acela bătrân, aplecat, care abia mai vedea 

pe unde merge, când îl vei vedea iarăşi, va fi un bărbat tânăr, frumos de 

aproximativ 20 de ani, în floarea vârstei. Va fi pentru totdeauna aşa. Tu 

vei putea să te apropii de el, vă veţi strânge mâinile, îl vei îmbrăţişa, dar 

el nu va mai fi bărbatul tău, ci fratele tău. O, va fi mult mai mult decât 

soţul tău. Tu spui că l-ai iubit? Desigur, tu l-ai iubit. Dar aceea era o 
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dragoste firească, „fileo”. Atunci însă va fi dragostea dumnezeiască, 

„agape”. Aşteaptă până când te va cuprinde dragostea divină adevărată 

şi apoi vei vedea ce este aceasta. Cea de aici este doar o grămadă de 

gunoi, nu este nimic bun în ea. Singurul lucru pe care vă sfătuiesc să-l 

faceţi, prietenii mei, este acesta… 

V-ar place să vă mai vorbesc despre următoarele două capitole 

cândva? Acum eu am nevoie de puţină odihnă până voi pleca la 

Chatauqua. În acele adunări nu pot predica aceste lucruri. Acolo se 

adună mulţi oameni de toate credinţele. Această învăţătură este numai 

pentru Biserică. Aici am dreptul să predic orice, aici este capela mea. 

Eu cred că oamenii aceia sunt mântuiţi. Eu cred asta cu adevărat. Dar, o, 

cât de bine este să ştii unde mergi, să ştii bine ce faci şi să nu te 

împiedici. Noi vrem să ne ridicăm în lumina aceasta, să umblăm în ea şi 

să ştim încotro mergem. Domnul să fie cu voi. 

Şi dacă vreunul de aici nu şi-a ocupat încă locul… Poate că nu 

eşti decât o femeie casnică. Tu spui: „Frate Branham eu în viaţa mea nu 

am făcut nimic. Eu nu sunt un predicator”. Dar poate Dumnezeu a făcut 

să ai o familie şi să-ţi creşti copiii. Din această familie poate să vină o 

altă familie cu copii, din care unul ar putea să devină predicatorul care 

va aduce milioane de suflete la Hristos. Tu trebuia să fii aici, tu eşti aici 

pentru un scop. Ai ştiut lucrul acesta? Tu vei spune: „Tot ce am făcut eu 

vreodată, a fost că eu am lucrat la câmp. Nu ştiam cum să asigur traiul 

copiilor mei. Priveam pe cei micuţi fără încălţăminte, şedeam jos şi 

plângeam. Noi am avut o şaretă veche cu cai cu care mă duceam cu 

mama la adunare”. Să   nu-ţi faci nici o grijă, frate. Numai iubeşte-L pe 

Isus. El are un scop cu tine. Rămâi aşa cum eşti. Mergi simplu înainte. 

Poate că nu vei ţine niciodată o predică, dar poate eşti străbunicul cuiva 

care o va face. 

Ştiţi voi că Dumnezeu i-a socotit lui Levi faptul că a plătit 

zeciuiala, când era încă în Avraam, la întâlnirea acestuia cu 

Melhisedec? Câţi ştiu asta? Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe 

Iacov şi Iacov a născut pe Levi. Deci, erau tatăl, bunicul şi străbunicul. 

Când era în Avraam, el era sămânţa strămoşului său. Scriptura ne spune 

că i-a fost socotit lui Levi că a dat zeciuială lui Melhisedec. O eu sunt…  

Englezul care a fost convertit într-o seară a spus: „O, sunt aşa de 

fericit, aşa de fericit!” Da, fericit, căci ştiu că este adevărat. Eu voi pleca 



36 
 

 

într-o zi minunată, dar nu ştiu când va fi aceasta. Amintiţi-vă de 

viziunea pe care am avut-o. Gândiţi-vă la aceasta, s-o ţineţi tare în 

gândurile voastre şi cel ce o ascultă pe bandă să facă la fel. Dacă a fost 

o viziune sau am fost răpit în Duh, eu nu ştiu. Dar a fost o realitate aşa 

cum pun eu mâna pe fratele Neville. Eu am putut să îi văd pe aceşti 

oameni şi să vorbesc cu ei. Era acolo şi prima mea soţie. Ea nu a strigat: 

„Soţul meu!” Ea a spus: „Fratele meu iubit!” Era acolo şi o fată cu care 

am fost prieten cu mulţi ani în urmă. Poate că unii din ai ei sunt aici. 

Alice Lewis din Utica, o fată bună şi credincioasă. Ea s-a căsătorit puţin 

mai târziu în viaţă şi a murit la naşterea primului ei copil. Am fost la 

pompele funebre să o văd. Auzisem că a murit. Acolo nu era nimeni în 

cameră. Am întrebat dacă era cineva cu numele Emmerke acolo. Se 

măritase cu un creştin, şi ea însăşi fusese o creştină adevărată. Când 

eram tânăr, când eram tineri de  18-19 ani mersesem peste tot cu fata 

aceea. Ea fusese cu adevărat o creştină. Eu eram un păcătos. Soţul ei era 

un creştin născut din nou. Eu nu ştiam, dar am auzit din ziare că ea a 

murit, şi am mers acolo să o văd. Am stat lângă sicriu. Mă gândeam: 

„Alice, eu am fost în cea mai întunecată închisoare. Eu am fost pe 

drumuri întunecate. Tu şi cu mine am mers împreună pe drumuri şi pe 

râu. Când erau acele teatre plutitoare, noi stăteam acolo şi ascultam 

piesele acelea. Ce doamnă erai tu! Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu 

pentru viaţa pe care ai trăit-o tu. Dragă soră, odihneşte-te în pacea lui 

Dumnezeu.” În viziunea pe care am avut-o, ea venea spre mine fugind 

şi spunea: „Binecuvântatul meu frate.” Şi m-a îmbrăţişat. O, fraţi şi 

surori, eu sunt schimbat. Eu nu mai pot să fiu niciodată acelaşi. Este la 

fel de real cum eu vă privesc acum pe voi. Aşa că nu mai am nici o 

frică, chiar dacă aş muri până dimineaţă. 

Aş vrea să-l mai cresc pe băiatul meu Iosif. Aş vrea să trăiesc să-

l văd la amvon, predicând, ca tânăr umplut cu Duhul Sfânt. Eu cred că 

el va fi un prooroc. Amintiţi-vă că v-am spus cu şase ani înainte de 

naşterea lui că el se va naşte. Amintiţi-vă, acolo la altar când am 

binecuvântat pe copiii mici, fără să ştiu, eu am spus: „Iosif, tu eşti un 

prooroc”. Acum câteva zile când eram în curte cu el, a venit la mine şi 

m-a întrebat: „Are Isus o mână ca tine?” Eu am răspuns: „Da, fiule. De 

ce?” El a spus: „Eram cu bicicleta şi o aşteptam pe Sarah, să vină acasă 

de la şcoală. M-am uitat în sus şi era o mână albă, ca a ta, cu o mânecă 
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albă peste mine. Ea s-a ridicat în sus. A fost mâna lui Isus?” Eu am 

privit pe soţia mea şi ea s-a uitat la mine. Noi am mers la doamna 

Wood, ea este aici acum. Noi i-am pus tot felul de întrebări, cum am 

putut mai bine. Ceea ce a văzut el a fost o viziune. O, dacă aş trăi până 

când se căsătoreşte, în cazul că Isus ar mai zăbovi. Eu sunt un bărbat 

bătrân. Dacă ar fi posibil, aş vrea să mai aduc încă 2-3 milioane de 

suflete la Hristos. Este dorinţa mea să predic Evanghelia în toate 

colţurile pământului. Ajută-mă, Dumnezeule. Aş vrea să ajung timpul 

acela, frate Mike. 

Câteodată o văd pe soţia mea, Meda. Ea îmbătrâneşte şi eu văd 

cum trecem. Sunt aşa de bucuros pentru Rebeca. Profesorul de muzică 

mi-a spus acum câteva zile: „Dacă ea merge aşa de bine mai departe, 

frate Branham, este greu de spus cât de sus va ajunge ea”. Aş vrea s-o 

mai vad pe Sara la orgă, pe Becky la pian şi pe Iosif la amvon. O, eu pot 

să-mi închipui cum va fi asta. Soţia mea şi cu mine vom veni 

clătinându-ne înăuntru, eu rezemându-mă în bastonul meu cel vechi 

văzându-l pe băiatul nostru acolo, uns cu Duhul Sfânt, predicând 

aceeaşi Evanghelie. Aş vrea să iau această carte veche şi să-i spun: 

„Fiule, aceasta carte este a ta. Rămâi credincios şi nu fă nici un 

compromis cu nici un singur Cuvânt. Nu contează cine este împotriva 

ta, Dumnezeu va fi cu tine. Predică fiecare Cuvânt exact aşa cum este 

scris, tata te va revedea pe malul celălalt”. 

Eu aş vrea să o iau pe soţia mea în braţe şi să trecem peste 

Iordan. Până la timpul acela, lasă-mă Dumnezeule să rămân credincios 

pe câmpul misiunii. Nu mă interesează cât mă costă, cât trebuie să fac, 

una sau alta. Lasă-mă să stau credincios pe Cuvântul Dumnezeului celui 

viu, încât dacă vine ziua aceea când voi trece dincolo, să spun: „Aici 

sunteţi, o, prietenii mei scumpi, fraţii şi surorile mele dragi!” 

Voi, predicatori tineri, mergeţi afară pe câmpul misiunii şi 

rămâneţi în armătură. Nu staţi fără să faceţi nimic. Mergeţi şi câştigaţi 

un suflet. Faceţi ceva! Mergeţi înainte. Nu te opri, tu, predicatorule de 

acolo. Dumnezeu să binecuvânteze inima ta! 

Îmi amintesc când eram de vârsta lui. Poate că am fost puţin mai 

tânăr decât el, aveam cam 20 de ani, când am pus piatra de temelie. Îmi 

amintesc că purtam un jerseu albastru şi pantaloni albi. Am pus piatra 

unghiulară acum 31 de ani. Eram doar un băiat. Eu nu am făcut 
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compromis cu nici un Cuvânt. Am făcut aşa cum am scris acolo în 

piatra unghiulară. Acolo este mărturia mea scrisă pe o filă albă din 

Biblia mea. Am pus-o în piatra unghiulară. Fie ca aceasta să fie scrisă în 

cer pe filele Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu. Aş vrea să rămân 

credincios până la sfârşit. 

Veniţi să ne plecăm capetele noastre pentru un moment de 

rugăciune la sfârşitul acestor seri, încheind capitolul, cu toate că nu am 

spus totul. Ar trebui să primiţi şi capitolul următor unde El continuă şi 

arată Bisericii locul potrivit. Dacă voieşte Dumnezeu, vă voi aduce 

cândva acest mesaj. Dar acum îmi trebuie puţină linişte, înainte de a 

merge la o adunare mare la Chatauqua, iar de acolo voi pleca la 

Oklahoma. Amin. 

 

 


