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Să facă oamenii un---un pic mai ușor să trăiască corect. Un pic
greu…?...jos în Africa de Nord unde El a spus că vor fi mii și mai mult
decât dublu înmiit și ei…aceea va fi mai mult decât a fost în Africa de
Sud…?...din cauză că ei au avut atât de mult necaz în Africa de Sud și
ei…Dar în Africa de Nord doar părea ca peste tot în lume că ei au o
chemare constantă să merg.
Eu vreau să citesc o scriptură aflată în al 12-lea capitol din
Numeri.
Și Miriam și Aaron au vorbit împotriva lui Moise
vorbind despre femeia etiopiană cu care s-a
căsătorit: căci el se căsătorise cu o femeie
etiopiană.

2A VORBITDOMNUL NUMAI LUI MOISE ?
Și ei au spus:„A vorbit într-adevăr Domnul numai
prin Moise? N-a vorbit el și prin noi?” Și Domnul a
auzit.
(Acum bărbatul Moise era foarte blând, mai mult
decât toți oamenii care au fost pe fața pământului.)
Și Domnul a vorbit dintr-odată lui Moise și lui
Aaron și lui Miriam, veniți voi trei la cortul adunării.
Și ei au ieșit.
Și Domnul a coborât într-un stâlp de nor și a stat în
ușa cortului și a chemat pe Aaron și Miriam: și ei
au venit amândoi.
Și el a spus:„Ascultați acum cuvintele mele: Dacă
va fi un profet printre voi, Eu, Domnul mă voi face
cunoscut lui într-o viziune, îi voi vorbi în vis.
Slujitorul meu Moise nu este așa, care este
credincios în toată casa mea.
Cu el Eu vorbesc gură către gură…Eu vorbesc(vă
cer scuze) Eu voi vorbi cu el gură către gură.”
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Acum, noi vrem să ne întoarcem atenția noastră doar un
moment la atitudinea lui Miriam și Aaron. Ei au crezut că Moise a
procedat greșit. Ei au vrut să-l corecteze. Dumnezeu le vorbea lor întradevăr, căci El a spus: „Dacă va fi unul printre voicare va fi un profet,
Eu îl voi vizita în miracole sau vedenii și îi voi apărea în vise și așa mai
departe. Dar cu Moise, Eu am vorbit gură către gură cu el.”
Și Miriam a fost lovită cu lepră imediat și Aaron a alergat
înăuntru din cauză că Miriam era propria soră a lui Moise. Astfel, nu se
cuvine să vorbești despre slujitorul lui Dumnezeu, nu-i așa?
Deci, Dumnezeu a vorbit cu Aaron aici și i-a spus, a spus:
„Văzând ceea ce-a făcut El prin Moise,” a spus, „nu v-ați temut să
spuneți acele lucruri despre el?”
Astfel, Aaron a alergat la Moise și a spus că sora lui a fost lovită
acolo….albă cu lepră, desigur și a spus: „O vei lăsa tu să moară?” Și
astfel Moise s-a aruncat pe el însuși înaintea lui Dumnezeu și a pledat
pentru ea și deși Miriam a fost lovită cu lepră. Ea a trebuit să stea și
Israel și-a oprit călătoria șapte zile conform cu legea până când ei au
putut s-o aducă de-afară în tabără iarăși.
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Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Puterea Lui este întocmai
la fel cum a fost înainte de crearea timpului. Dumnezeu a făcut și a
vorbit și de la început a fost Cuvântul și Cuvântul a fost cu Dumnezeu
și Cuvântul a fost Dumnezeu. Acela a fost la început: Cuvântul.
Cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul s-a
transformat înapoi în Duh din nou și trăiește printre oameni în seara
aceasta, doar același Dumnezeu trăind în continuare prin epoci.
Și Cuvântul Lui în seara aceasta are tot atât de mult efectîn
inima credinciosului cum a avut El când a fost vorbit la început. El
niciodată nu se abate de la cursul Lui. El se va mișca înainte. Este o
legătură constantă, un lanț care întotdeauna va…Și prin toate epocile
Dumnezeu întotdeauna a avut pe cineva în care El a putut să se
încreadă și prin care să lucreze. Dumnezeu întotdeauna a avut un
reprezentant pe pământ, întotdeauna. Câteodată s-a ajuns la un număr
foarte mic, dar El niciodată n-a fost fără un martor, cineva căruia El să-i
poată mărturisi.
4
Și eu sunt atât de bucuros în seara aceasta în inima mea că în
acest grup mic de-aici din acest oraș, este cineva la care Dumnezeu
poate mărturisi. Eu---eu sunt bucuros deaceea pentru asta că vouă vă
place să ascultați evanghelia, să-L iubiți pe Domnul nostru Isus
suficient să veniți să ascultați cu respect și foarte frumos.
Eu mă încred că Dumnezeu nu va avea nici un om bolnav
printre noi când serviciul se termină. Mulți au fost vindecați. Eu am
mărturii. Și eu sunt sigur că ceva se întâmplă chiar acum. Este motivul
că este cevace mă întârzie în felul cum eu stau aici, acum, așteptând
cuvântul. Eu nu știu ce să spun, dar eu știu că puterea lui Dumnezeu
trebuie să rămână aproape sau moartea vine repede.Așa că eu… nu
știu ce va spune El.
Dar acum în această zi noi nu ne putem aștepta ca evanghelia
lui Cristos să fie populară. Acum, evanghelia…aceasta nu este
evanghelia. Aceasta este o parte a evangheliei. Pavel a spus
cuvântul…evanghelia nu vine numai în cuvânt, ci prin puterea și
manifestarea Duhului Sfânt.
Este aceea corect? Evanghelia nu este doar Cuvântul.
Cuvântul este doar o literă moartă. Este nevoie…litera trebuie să fie
însuflețită și făcută vie și să se împlinească ceea ce spune litera că va
face. Aceea este evanghelia.
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Isus a spus: „Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia
fiecărei națiuni.” Acum, ascultați să vedeți dacă aceea este corect sau
nu. Predicați evanghelia fiecărei națiuni. Aceea este pentru Statele
Unite și întreaga lume și „Cel ce crede și este botezat va fi salvat și cel
care nu crede va fi condamnat și aceste semne îi vor urma pe cei ce
cred: În Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în
mână șerpi, vor bea ceva de moarte sau își vor pune mâinile peste
bolnavi, nu îi va vătăma.”
Acum, pentru ca să…El n-a spus mergeți și învățați Cuvântul.
El a spus: „Mergeți predicați evanghelia.” El niciodată n-a dat
însărcinarea: „Mergeți și învățați Cuvântul.” „Mergeți, predicați
evanghelia.” Și Cuvântul este începutul și premergătorul evangheliei.
Cuvântul iese și evanghelia puterii și demonstrării lui Dumnezeu
urmează Cuvântul…face Cuvântul manifestat. Aceea este evanghelia.
Și casă poatăomul predica evanghelia, ultimul Cuvânt…
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Poate acolo ar putea fi cineva care nu va crede în vindecare
divină. Mă întreb ce credeți voi despre aceasta: prima însărcinarepe
care Isus a dat-o bisericii a fost să vindece bolnavii, să învieze morții,
să curețe leproșii, să scoată dracii, așa cum fără plată ați primit, fără
plată să dați. Prima însărcinare care a fost vreodată dată
apostolilor…bisericii.
Acum, nu numai apostolilor. Voi ziceți: „Aceea a fost doar
pentru apostoli.” Îmi cer scuze! Erau șaptezeci din ei, nu doar apostolii.
Cineva a spus ziua trecută, că puterea a venit numai la
apostoli. A fost dată la oricine dorește, cel care crede, nu apostolilor.
Acolo au fost șaptezeci trimiși care nu au fost apostoli.
Filip n-a fost apostol și el s-a dus în Samaria și a scos draci și a
vindecat lunaticii și a avut bucurie și strigăte și țipete și a continuat
acolo în cetate și el n-a fost apostol. El a fost diacon. N-a fost nici
măcar predicator și el a avut semne care au urmat slujba lui. Să
demonstrezi puterea lui Dumnezeu este predicarea evangheliei.
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Acum, mergeți în toată lumea și demonstrați puterea
evangheliei. Primele cuvinte pe care El le-a vorbit ucenicilor săi, prima
însărcinare a fost să vindece bolnavii și să scoată diavoli. Ultimul
cuvânt care a ieșit de pe buzele lui Isus Cristos potrivit acestei biblii a
fost să vindece bolnavii: Marcu 16. Pe când el urma să fie înălțat, El a
spus: „Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la fiecare făptură.
Cel care crede(nu voi toți), cel care crede și este botezat va fi salvat;
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cel care nu crede, va fi condamnat. Și („și” este o conjuncție) și aceste
semne îi vor urma (nu pe voi) pe cei care cred; în Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi, vor bea ceva
de moarte, își vor pune mâinile peste bolnavi…șiei se vor însănătoși.”
Și acesteaau fost ultimele Cuvinte pe care Isus Le-a spus pe
acest pământ. Ultimele Cuvinte pe care muritorii le-au auzit cândva
care au venit de pe buzele Lui la înălțare, El i-a împuternicit să vindece
bolnavii și să scoată dracii. Corect. Ei au spus că acela va fi semnul că
evanghelia a fost predicată.
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Acum, eu vreau să așez aceasta înaintea voastră, prieteni.
Unde se predică evanghelia? Unde este ea?
Isus a spus, aceste…Am spus unei biserici bune…Nu demult
eu aveam o adunare mică, am spus: „Câți credeți?” O, erau trei sau
patru sute de oameni acolo. Am spus: „Câți credeți că aceste cuvinte
sunt adevărate? Isus a spus: `Mergeți în toată lumea și predicați
evanghelia la fiecare făptură. Cel care crede și este botezat va fi
salvat.` Câți credeți că cel care crede și este botezat va fi salvat?
Ridicați mâna.” Fiecare și-a ridicat mâinile, cum ați face voi aici, peste
tot. Câți credeți asta? Ridicați-vă mâna. Eu voi încerca asta în această
audiență. În regulă. Cel care crede și este botezat va fi salvat. Cel care
nu crede va fi condamnat. Este aceea corect?
Acum, eu am spus: „Voi toți credeți că aceea este obligatoriu?”
„Sigur.”
Am spus: „Atunci El a spus, `Aceste semne vor urma pe cei ce
cred. În Numele Meu vor scoate diavoli, vor vorbi în limbi noi, vor lua în
mână șerpi, vor bea ceva de moarte, își vor pune mâinile peste bolnavi
și se vor însănătoșa.`”
Am spus: „Câți credeți aceasta?” N-a fost nicio mână să se fi
ridicat. Vedeți? O, doar să fie spusădar nu intri în acțiune, atâta timp
cât ei pot sta în spate și să facă ce vor ei să facă și să meargă mai
departe și să aparțină la biserică, păi, asta este în regulă, dar când
aceea vine la expunere, aceea este diferit.
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Nu demult, un anumit bărbat religios care are o transmisiune
internațională minunată…Eram într-un mare oraș aici în America și
țineam o adunare și ei aveau un loc mic și oamenilor le era într-adevăr
foame. Lor le era foame. Tu nu poți hrăni oamenii decât dacă ei sunt
înfometați. Tu nu le-ai putea vorbi…
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Dacă un om doar a stat jos și a mâncat o friptură mare, bună
sau ceva șia fost atât de sătul că el a trebuit să-și lase plăcinta și
înghețata pe masă, totuși, eu nu aș putea să-i trezesc interesul să-i
vorbesc despre ceva---ceva să mănânce. El n-ar dori-o. Aceea este ce
se întâmplă cu America astăzi. Ei nu vor asta. Ei nu sunt destul de
flămânzi. Este aceea corect?
Ei vor---ei vor să fie distrați, oameni nebuni după plăcere. Ei vor
doar confort și lux și lucruri ca acelea și nu știu că judecata se
strecoară drept peste ei tot timpul. Ei eșuează să vadă aceea, căci ei
nu o vor.
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O, lor le place filozofia și cineva care poate ajunge la radio și să
spună câteva glume obscene și așa ceva și ei vor porni radioul și își
vor lua televizoarele și stau acasă și lasă biserica să stea goală. Aceea
este ce-i în inima lor. Aceea-i ce face---aceea este ce face asta.
Diavolul știe cum să-și introducă programul lui.
El v-a învățat pe voi toți oamenii sfințeniei: „Ei bine, voi n-ar
trebui să mergeți la filme.” Voi v-ați învățat copiii voștri aici, nu cu mult
timp în urmă, dar diavolul pune una peste voi. El doar a adus filmul în
casa voastră. Corect. Corect. A spus: „O, aceea este în regulă.” Vedeți,
el are…
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Voi știți, obișnuia să se spună că diavolul a ieșit din modă, dar
el n-a ieșit din afaceri. Corect. El încă este la treabă și el este mult mai
experimentat, decât obișnuia să fie; în căile în care oamenii ajung ageri
și el face la fel și el doar se strecoară înăuntru. Înțelegeți?
Frate, eu îți spun, dacă tu vreodată te strecori sub o
acoperitoare, tu fă-o acum și aceea este corect. Intră sub Sângele lui
Isus Cristos. Este o dizgrație cum toate acele lucruri așa cum le avem
și lumea noastră în starea ei de astăzi 80% vine direct de la Hollywood
și încă acela este exemplul lumii. Acolo este stabilit ritmul pentru toată
lumea modernă, este din Hollywood.
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Acum, eu nu spun că totul în Hollywood este poluat. Am avut
niște oameni în casa mea aici nu cu mult timp în urmă, de la Compania
deFilm Westminsters, care au făcut---care au venit să facă un film. Miau cerut permisiunea dacă ei ar putea să-l facă și au venit în adunări și
ei l-au pus pe ecran, numit „Profetul Secolului Douăzeci,” și ei urmau
să se ducă în Palestina să stabilească adunarea chiar acolo. Și acei
inși pe care i-am întâlnit, erau un grup care a făcut acel film: „Samson
și Dalila” și așa mai departe și ei erau fiecare…Primul lucru pe care l-
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au făcut când au pășit înăuntru, înainte să mă întrebe ceva, ei au spus:
„Putem îngenunchea și să avem rugăciune?” Un grup de gentlemeni.
Eu am pus o întrebare, am spus: „Sunteți voi toți de la
Hollywood?”
„Da, domnule.” Și ei s-au prezentat.
Am spus: „Ei bine, care este afacerea voastră?” Casa era plină
de oameni pentru care să se facă rugăciune.
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Ei au spus: „Reverend Branham, noi---noi doar am venit să te
întrebăm,” și ei au început să prezinte problema lor---lor și ceea ce
voiau. Ei aveau toate acele camioane și lumini și lucruri, aproape că au
speriat-o de moarte pe soția mea când ea a văzut toate acele lucruri
venind acolo sus,astfel.
Ei au intrat și au vrut să-i machieze pe toți. Soția mea nu s-a
machiat niciodată în viața ei, așa că n-a vrut nici unul din acele lucruri.
Astfel am spus: „Luați acele poze dacă vreți. Nu contează pentru
mine.”
Au spus: „Cum este cu plata?”
Am spus: „Puneți-o în misiunile străine, fiecare fărâmă din ea și
dați-o misionarilor să meargă peste hotare sau așa ceva, cu ea. Pentru
mine însumi, eu nu vreau nimic.” Am spus:„Eu nu doresc să o am.”
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Acum, ideea este că oriunde mergi, vei afla bine și rău. Nu-mi
pasă unde mergi, tu vei afla asta. Tu poți merge jos în…(Am uitat) în
restaurante sau oriunde vrei să mergi, tu vei găsi bine și rău; dar lucrul
cu asta este, ei sunt căzuți, fiecare om. Noi nu vrem să vedem pe
nimeni pierdut, dar ei sunt căzuți și ei nu vor sta liniștiți să asculte la
harul lui Dumnezeu care îi poate ridica, deoarece…
Tu știi de unde a început asta, prietene? Acum, frații mei
slujitori, voi toți scuzați expresia aceasta. Eu nu intenționez să vă spun
asta vouă, dar în locul unde a ajuns națiunea astăzi, a început de la
amvon. Ei au lăsat barierele jos.
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Ei obișnuiau să aibă un vechi predicator metodist, obișnuia să
vină, bătrânul frate Kelly și sora Kelly, ei obișnuiau să cânte un
cântecel: „Noi am lăsat jos barierele, noi am lăsat barierele, noi am
compromis cu păcatul. Noi am lăsat jos barierele; oile au ieșit, dar cum
au intrat caprele?” Voi ați lăsat barierele jos, de aceea au intrat
caprele. Exact.
Voi ați început să luați pe oricine în biserică, care era bine
îmbrăcat și putea plăti bine în biserică și i-ați luat înăuntru și i-ați pus în
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registrul bisericii. Ați lăsat femeile să înceapă să se dezbrace și să se
modeleze după Hollywood și să-și taie părul și să-și pună manichiură
pe față sau orice este acel lucru și să-și mâzgălească fața și totul ca
aceea și apoi încă să se numească creștine și să trăiască așa.
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Și bătrânul John Smith, când a predicat ultima lui predică, el a
predicat o predică foarte scurtă: patru ore. El avea optzeci și nouă de
ani. Ei au trebuit să-l ducă și să-l pună în scaun; el a spus: „Chiar
ideea! Fiicele bisericii metodiste s-au întinat încât chiar să poarte inele
pe degete.”
Ce ar spune el astăzi să vadă membrele de cor în pantaloni
scurți? Așa este! Ascultați, surorile mele, eu nu sunt aicisă vă spun ce
să faceți. Eu doar spun aceasta. Puneți-vă în regulă cu Dumnezeu și
Dumnezeu se va îngriji de restul.
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Îmi amintesc nu demult când eu…femeile prima dată au început
să fumeze țigări. Acela era un lucru teribil. Eu nu sunt aici să predic
moralul acestor lucruri. Acești slujitorii sunt pentru a face aceea.Dar
vreți voi să vă spun ceva? Eu cred că acela este cel mai josnic lucru pe
care o femeie îl poate face. Corect! Voi știți ce face aceea?Eu am o
statistică de la guvern care arată că acele mame---aceste mame
tinere---Și voi mame de-aici, care aveți fete tinere, învățați-le! Păi, ei au
pretins că femeile…
Acum, ei au deja luate chiar dovezi și lucruri și voi le-ați văzut în
Reader Digest și peste tot: „Cancer prin pachetul de țigări.” Acela…eu
cred că este cam nouăzeci și opt sau nouăzeci și nouă de procente din
cancerul la gât și la plămâni este cauzat de fumatul țigărilor. Aceea
este corect.
Și o femeie care fumează țigări și dă naștere unui copil sau va
trebui să-i dea lapte de vacă sau dacă-l va alăpta, va lua nicotina din
propriul ei sânge aici sau din viața ei și bebelușul în medie nu va trăi
optsprezece luni de la otrăvirea cu nicotină.
Vorbesc despre al cincilea jurnalist. Noi legalizăm aceasta chiar
aici în America.
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Cu câteva momente înainte ca să ne ducem la cină, cred, sau
ceva, am auzit o emisiune la radio, a spus, am uitat, câte milioane...
cinci sute de mii, de firme de țigări care erau în America…câte vând pe
zi.
Dați-mi banii din Palm Beach care s-au cheltuit pentru țigări
într-o zi și voi trimite misionari în toată lumea pentru un an, din acest
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oraș mic. Imaginați-vă câți sunt. Ce să mai spunem despre whisky,
bere și toate de felul acela. Apoi voi vorbiți despre comunism. Iată
unde este.
Ei bine, Dumnezeule, iartă-mă! Eu nu intenționez săajung la
acele subiecte. Las acești frați să facă asta. Înapoi la evanghelie!
Aceea este evanghelia, deasemenea. Corect! Este o rușine că noi am
lăsat aceea jos.
19
Asta este prea rău și s-a început de la amvon. Vedeți, eu nu vă
condamn. Eu condamn pe aceștiade aici de sus. Să începem de la
amvon. Vedeți felul în care fac și voi doar continuați treptat să intrați,
treptat să veniți înăuntru, el doar îi măgulește până ce el intră și îi
prinde.
Câți vă amintiți cu mult timp în urmă când femeile în vârstă
obișnuiau să se îmbrace decent și să poarte haine, care aratău natural
și arătau ca doamnele? Vă amintiți aceea? Voi nu le puteți deosebi
acum.
Eram într-un autobuz nu demult cu o femeie. Eu nu știam că ea
era o femeie. Eu m-am așezat acolo. Eu eram---eu eram un paznic de
vânătoare. Asta a fost în timpul războiului.
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Ea era îmbrăcată cu o salopetă, cască de sudor electric, țigara
în marginea gurii ei și eu stăteam acolo cu brațul meu așezat peste ea
astfel și noi eram atât de mulți înghesuiți în autobuz. Ea înjura ca un
marinar și ea înjura ca un bărbat și de toate. Și eu continuam să
privesc la țigară. Am văzut-o. Ea a continuat astfel și ea a spus: „O,
dragule.”
Eu m-am gândit: „Mă întreb dacă ar putea fi o femeie.” Și am
privit-o iar și am spus: „Domnule, unde lucrați?”
Ea a spus: „Lucrez pe șantierul de vapoare.”
Am spus: „Da, domnule.”
Ea a spus: „Eu nu sunt domn.”
Am spus: „Scuzați!” Am spus: „Tu---tu nu o puteai spune după
înfățișare.”
21
Și ea a spus…Doar așa, în felul acela, doar îmbrăcată ca un
bărbat și voi știți că biblia spune, „că o femeie care va îmbrăca haine
care arată ca un bărbat este o urâciune pentru Dumnezeu.” Voi știți că
scriptura spune aceea. Este adevărul.
Și ascultați, doamne tinere, dacă voi veți părăsi acele lucruri,
voi veți arăta mult mai drăguțe. Corect. Luați doar puțin Iacov 5:14 și
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amestecați-l cu puțin Ioan 3:16 și adăugați-le toate împreună și
amestecațile; acela este cel mai bun machiaj pe care voi îl veți avea
vreodată. Este aceea corect? Este adevărat.
Lăsați-mă să vă spun ceva, domnișoarelor, așa cum creșteți.
Dacă mama voastră face asta, rușine ei. Dar ascultați. A existat numai
o singură femeie în întreaga biblie care s-a vopsit vreodată. Și voi nu
vă vopsiți să-l vedeți pe Dumnezeu. Voi vă vopsiți să veniți înaintea
bărbaților.
22
Eu pot dovedi prin biblie că orice femeie care își va tăia părul,
bărbatul ei are un drept legal în privirea lui Dumnezeu să divorțeze de
ea. Părul…Aceea este scriptura. Acum, dacă voi nu credeți asta,
puneți întrebarea voastră aici sus mâine seară și eu vă voi arăta.
Corect. Corect, dar ce facem noi? Biblia spune că este un lucru vulgar,
păcătos pentru o femeie să se roage cu părul tăiat scurt. Corect.
Și totuși noi... Voi vă puneți acest machiaj, dar ce face aceasta,
prietene? A fost o singură femeie care a făcut asta și știți ce i-a făcut
Dumnezeu? A hrănit câinii cu ea. Așa că dacă vedeți o femeie purtând
aceea, spuneți: „Bună ziua, domnișoară Hrană Pentru Câini.” Aceea
este exact ce-a fost ea. Dumnezeu a hrănit câinii cu ea: Izabela. Voi
știți că nu vreți să fiți fiicele ei, dar eu nu vă acuz pentru asta. Este din
cauză că e o tradiție. Este transmisă mai departe și este o rușine.
23
Acum, acele lucruri au fost permise de la amvon. Nu-i de mirare
că nu puteți învăța vindecarea divină și lucruri ca…Nu este aceea
corect? Nu-i de mirare că nu puteți. Este jalnic. Este adevărat. Nu-i de
mirare că ei ajung…Dumnezeu a vrut dragoste. Dumnezeu a vrut
sfințenie, dragoste, colaborare, dar azi noi mergem în sectarism.
„Biserica mea nu crede în asta. A mea face aceasta și a mea face
aceea.”
Aici, nu cu mult timp în urmă, o tânără doamnă din orașul
nostru…Noi am avut o doamnă tânără acolo la tabernacol. Ea era
cumva cu o arătare demodată, presupun. Își pieptăna părul drept în
spate atât de neted încât fața ei strălucea. Ea era o doamnă și astfel
era o altă doamnă tânără care aparținea la o biserică foarte
remarcabilă și frate, ea era foarte sălbatică. Și ea mergea la dansuri și
se distra tot timpul.
24
Și ea obișnuia s-o întâlnească pe această mică doamnă care
venea sus la biserică și i-a spus:„Știi care e problema cu tine?” A spus:
„Este acel predicator smintit pe care-l ai acolo sus. Asta este. A spus:
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„El crede în toate acele lucruri.” A spus: „Eu nu aș da nicio atenție la
aceea.”
Ea a spus: „Nu este predicatorul meu; este Domnul meu care
este în mine care îmi spune să nu o fac.” Vedeți?
Și ea a zis: „Păi, tu doar,” a spus, „el este doar îngust la minte.
Asta-i tot ce este.” A spus acolo…Și ea a spus: „Vrei să spui că
Domnul meu este îngust la minte?” Ea a spus: „Nu contează ceea ce
predicatorul meu ar spune,” a spus, „Domnul meu în inima mea îmi
spune că femeile ar trebui să se îmbrace cu haine modeste.” Vedeți?
Și ea a spus…Și această fată și-a bătut joc de ea și la școală mereu își
bătea joc de ea. Astfel ea era…această tânără doamnă din cealaltă
biserică a devenit o fată foarte remarcabilă în biserica ei.
25
Sincer, ea a devenit o învățătoare de școală duminicală și s-a
întâmplat să fie că fata verișoarei mele a fost---s-a dus la această
școală duminicală; ceea ce ei au avut dimineață, a fost ce erași cu o
seară înainte și așa mai departe și întimp de cincisprezece minute, ei
trebuiau să plece.
Astfel fata a ieșit cu un băiat care purta o sticlă mică în
buzunar. Primul lucru pe care-l știți, ea a ajuns să alerge prin jur și s-a
îmbolnăvit. Doctorii au ajuns la asta prea târziu.
Domnul Perkins, care lucrează pentru Compania Coots
Funeralii este un prieten bun de-al meu. El lucrează pentru Compania
Visiting Motor în Jeffersonville acum. El a lucrat atunci pentru Pompele
Funebre Coots. El era un îmbălsămător.
26
Această fată s-a îmbolnăvit foarte serios, ei au chemat doctorul
și doctorul n-a putut face nimic pentru ea. Ea avea o boală venerică și
asta era prea gravă, nimic nu putea fi făcut, se ducea, era terminată.
Ei bine, toți din clasa lormică s-au adunat înăuntru să vadă
îngerii că vin jos și o duc acasă. Acum, aceasta este adevărat. Ei
urmau s-o ia acasă și îngerii să vină. Astfel ei toți s-au adunat în jur,
cântând cântări---păstorul ei, umblând în sus și-n jos pe pardoseală
afară într-un hol cu o țigară în portțigaret, umblând înainte și înapoi,
așteptând ultimul minut să vină pentru fată.
Și ea era toată pregătită. A avut părul ei aranjat și lucrurile
pentru funeralii și totul stătea acolo așteptând și moartea a lovit-o.
Când moartea a lovit-o, agonia a început să vină și ea a început să
spună: „Sunt pierdută. Eu sunt pierdută.” În locul venirii îngerilor, ea
era pierdută. Ea a spus: „Unde este acea fată de la tabernacol?
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Chemați-o.” Lucille McCortney, eu sper că rudele ei nu sunt---Dacă ea
stă aici, este în regulă. A spus: „Unde este Lucille McCortney? Aducețio la mine imediat.”
Toate fetele au alergat și au adus păstorul. Au spus: „Noi
mergem să aducem păstorul.”
27
Ele l-au condus înăuntru acolo. El a intrat și a spus: „
Acum, aici, aici. Ea a spus: „Eu sunt pierdută. Sunt…sunt…sunt
pierdută.”
O, a spus el: „Voi chema doctorul și să îți dea un calmant. A
spus: „Tu ajungi să delirezi.”
Ea a spus: „Tu înșelător al oamenilor.” Ea a spus: „Eu sunt
pierdută și merg în iad și tu ești cauza acesteia.” A zis: „Spune acelei
fete că am spus, `Să vină aici! `”
Ei au trimis după Lucille, dar ea n-a ajuns acolo. Fata a murit și
când ei s-au dus…Domnul Perkins s-a dus să îmbălsămeze trupul, a
pus tuburile înăuntru, a spus că a continuat să pompeze fluidul---o
tânără doamnă---și ei au observat fluidul. El a pus un galon sau mai
mult(aprox. 3.79 litri) și fluidul continua să plece și ei au ajuns să afle,
cândei au deschis-o, o gaură mare făcută a mâncat în ea așa de mare:
sifilis. Ea era dusă.
28
Acum, frate lasă-mă să-ți spun ceva. Eu zic dacă predicatorul
din spatele amvonului ar fi stat cu evanghelia de modă veche și
caDumnezeu să țină lucrul drept, noi nu am avea atât de mult din
această delicvență juvenilă și orice altceva ce avem astăzi și necazul
pe care îl avem. Dumnezeu încă privește în jos peste aceea.
Și cum puteți voi predica vindecarea divină și puterea lui
Dumnezeu, când voi vă asociați cu așa ceva? Voi n-o puteți face.
Uleiul și apa nu se vor amesteca. Corect! Trebuie să fie într-un fel sau
altul. Acum, aceea---acum, eu nu sunt legalist, eu nu sunt aceasta,
aceea. Eu sunt legalist și eu nu sunt legalist; eu sunt creștin. Corect.
Vedeți? Și eu nu iau partea, ci eu spun ceea ce evanghelia spune.
29
Și ascultați. Este prea rău că biserica a pierdut viziunea ei
despre puterea de înviere a lui Isus Cristos, unde El a spus…în zilele
din vechime când El le-a apărut lor și le-a dat viziuni și înțelegere. El
face la fel astăzi.
Îmi amintește de un caz mic a unui om foarte renumit care a fost
vindecat doar recent. Și câți ați auzit vreodată de vindecarea
congresmanului Upshaw? Mulți dintre voi de-aici dinăuntru au auzit.
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Congresmanul Willie D. Upshaw…S-a întâmplat în California nu
demult. Noi aveam adunare și fratele meu a venit și m-a luat. Și eu
eram întârziat în acea seară și astfel el a bătut la ușă de câteva ori și sa dus înapoi și și-a luat lapte de malțși s-a întors înapoi înăuntru. A
bătut din nou la ușă și el știa că eu eram în rugăciune. Era ceva ce se
întâmpla. Eu n-am putut să iau o---întocmai cum ei au fost cu câtva
timp în urmă.
Deci, apoi am venit la adunare, am pășit sus. Mii de oameni erau
înghesuiți înăuntru acolo. Noi eram acolo de patru sau cinci zile și
astfel ei---Eu cred că așa cum am venit la platformă acolo s-a întâmpat
ceva. Am privit de-a lungul audienței. Am spus: „Eu văd…”
30
Acum, fiți atenți și veți vedea acum care sunt rezultatele. M-am
uitat astfel. Am spus…Și Dumnezeu care este Judecătorul meu știe că
eu n-am auzit niciodată de Willie Upshaw în viața mea și am spus:
„Văd o claie de fân și este un băiețaș care se joacă pe ea. El este
îmbrăcat foarte ciudat. El a căzut și și-a lovit spatele. A fost dus la un
doctor care are ochelarii jos astfel și o mustață albă, dar nu este nimic
ce poate fi făcut.”
Am spus: „Îl văd pe micul ins dus acasă. El crește și ajunge atât
de rău încât ei au sfredelit găuri în podea astfel că vibrațiile de la
umblatullui pe podea, el nu le putea suporta.” Și am spus: „El a devenit
scriitor sau ceva și el face un fel de muncă. El devine un om mare.
Acum, el este chiar mai mare și el este într-un pat în care ei îl duc în
jur, în scaune cu rotile și lucruri. El poate să se ridice în picioare, dar el
are cârje peste umeri și pe părți în jos și el trebuie să umble în acel fel.”
Și aceea m-a părăsit.
31
Și doar la timp, ei doar l-au coborât din avion sau ceva și doar lau adus, el mergea în scaunul cu rotile pe ușă. Am spus: „Este un om
în vârstă acum.” În vârstă de optzeci și șase de ani la timpul același
astfel el a auzit aceea. Unii din ei i-au dus unul din acele microfoane cu
extensie în spate și eu i-am spus lui Howard, am zis: „Ce cartonașe de
rugăciune ai distribuit?” Și el mi-a spus... și eu am zis:„Ei bine, cheamă
de la un anumit număr,” așa cum fac în mod obișnuit și i-am aliniat.
Și chiar atunci domnul Baxter a venit la mine, managerul și a
spus: „Frate Branham, știi cine era acela căruia i-ai vorbit?” Și eu am
spus… „Despre care am văzut vedenia?” Și eu am spus: „Nu,
domnule.”
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El a zis: „Era congresmanul Upshaw.” A spus: „El vrea să
vorbească cu tine prin acest microfon.”
Și eu am zis: „Eu nu-l cunosc.”
Și astfel, soția lui a îngenuncheat și ea plângea și el, de
asemenea. El a spus---a zis:„Fiule, cum ai știut tu că am căzut când
eram băiat?”
Am spus: „Domnule, eu nu---Singurul lucru ce pot să spun este
doar ceea ce văd în vedenie.”
Și el a spus: „Ei bine, aceea este întocmai exact ce s-a
întâmplat.” A spus: „Eu sunt William Upshaw.”
32

Și el era un senator al statului Georgia și a fost congresman
șaptesprezece ani și s-a pensionat de la a fi congresman al Statelor
Unite. Fiind invalid complet pentru șaizeci și șase de ani, invalid într-un
cărucior cu rotile și cârje și pat și așa mai departe.
Și el a spus: „Am fost președinte(cred că asta a fost) al
Convenției Baptiste din Sud.” A spus: „Dr. Roy E. Davis care te-a
ordinat pe tine în biserica baptistă mi-a spus”… a spus: „S-a făcut
rugăciune pentru mine de sute de ori, dar el a fost acela care m-a
sfătuit să vin aici ca tu să mijlocești la Dumnezeu pentru mine.”
Și el a spus: „Am fost---aș fi fost președinte(și eu cred în 1926
sau în acea vreme când el candida), dar a spus: „Din cauza
convingerilor mele, că eu nu am crezut în legalizarea vânzării de
whisky, eu am stat împotriva acesteia” și a spus, „și dacă eu ar trebui
să candidez astăzi, eu încă aș sta împotriva ei. Partidul Democrat m-ar
fi ales dacă eu aș candida,” și au spus, „dacă eu aș fi fost împotriva
prohibiției.” Și a spus: „Eu mi-am luat poziția împotriva whisky-ului din
cauza convingerilor mele de bărbat creștin,” a spus, „eu sunt împotriva
la asta.”
Am spus: „Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule.”
33
Și el a spus: „Băiatul meu, voi fi eu vreodată vindecat?”
Și eu am zis: „Eu nu pot să-ți spun, fratele meu.” Am spus: „Singurul
lucru pe care-l știu…” El stătea la o distanță de două ori cât această
clădire, astfel, departe în adunare totuși și scaune cu rotile acolo
înăuntru pretutindeni. Și eu am spus: „Eu n-aș putea să-ți spun,
domnule. Eu nu știu. Eu pot numai să spun ce văd.”
Și el a spus: „Ei bine…” Și soția lui a spus: „O, dacă Dumnezeu va fi
îndurător.”
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Am spus: „El este îndurător.” Am spus: „Nu El va fi; El este.” Și
așa eu m-am întors astfel. Am spus: „Ei bine, Howard, adu…”
34
A fost o doamnă care venea. Astfel ei au început s-o aducă
sus. Deci doamna a pornit, eu m-am uitat în această direcție. Am văzut
un doctor, un ins tânăr, părea să fie cam în vârstă de douăzeci și cinci
de ani. El avea brațele încrucișate și dacă este un doctor prezent, eu
nu știu cum să numesc acest lucru pe care ei și-l pun în jurul capului
aici: el are o lumină aici cu care se uită în gât. Și el avea pe el o
jachetă mică și ea în jurul gâtului strânsă aici și avea brațele
încrucișate și privea în jos, urmând---El era descurajat și eu doar am
continuat să urmăresc doctorașul și așa cum viziunea s-a materializat,
el a operat o fetiță de culoare, i-a scos amigdalele și aceea a paralizato. Ea zăcea paralizată.
Am spus: „Doctorul a operat o fetiță de culoare de cam cinci sau șase
ani, i-a scos amigdalele și aceea a paralizat-o.” Și cam la acel timp am
auzit un țipăt în legătură cu aceea, o, de-a lungul părții drepte, jos în
acea direcție undeva, și praful zburând și iată că vine o tipică bătrână
mătușă Jemima, femeie mare, grasă cu---femeie de culoare---cu o
targă în mână, o targă de ambulanță și ea avea acel braț mare doar
dădea ușierii în toate părțile. Acela era copilul ei---strigând cu toată
puterea glasului ei.
35
Ei bine, singura cale în care ei puteau s-o țină în afara
platformei era să alinieze un grup de ușieri aici și ea doar---ea a spus:
„Doamne, milă! Acela era copilul meu și acela este acel fel de om care
a operat copilul meu.”Și eu am spus…Ea a spus, este… este… este--păstorule, se va vindeca copilul meu?”
Eu am spus: „Mătușică, eu nu știu.” Am spus: „Eu nu pot spune.
Singurul lucru care îl pot spune este ceea ce văd.” Am spus: „O, eu aș
putea să-ți spun că am crezut asta, mă rog pentru copil, dar să spun că
urmează să…eu nu știu.” Am spus: „Desigur…”
Voi doar gândiți-vă, o biată femeie de culoare, analfabetă, care
stătea departe în acel rând din spate, acolo și Atotputernicul
Dumnezeu mișcând o viziune afară, aici preocupat de ea. V-ați putea
voi imagina? Dumnezeu nu caută la fața omului. El va respecta o inimă
sinceră, mie nu-mi pasă unde este ea. Corect.
36
Și iată acolo stătea ea. Ea doar continua și ușierii încercau s-o
liniștească. Astfel prima doamnă a venit și așa cum eu---eu nici măcar
n-am prins cazul ei să-i vorbesc încă.
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Și am văzut ceva mișcându-se iarăși, și am privit și chiar
deasupra audienței că aceasta a venit ca o fâșie întunecată și eu am
început să urmăresc acea fâșie și ea s-a materializat într-un drum sau
o stradă sau așa ceva. Și jos pe stradă mergea acea fetiță de culoare
cu o păpușă pe braț, legănând acea păpușă.
Frate, aceea a fost. Eu am știut asta. Toți diavolii din iad nu
puteau opri asta atunci. Nu, Dumnezeu a făcut-o. Aceea o stabilește.
Eu am știut ce se va întâmpla și m-am gândit:„O, laudă Domnului!”
37
I-am spus acestei doamne, am spus: „Scuză-mă.” Am spus:
„Mătușică, tu ești creștină, fără îndoială.”
Ea a spus: „Am fost crescută de copil să fiu o creștină,” a spus
ea. Ea a spus: „Doamne, copilul meu.” Am spus: „Ridică-te doar un
minut.” Am spus: „Nu plânge.” Am spus: „Isus Cristos a auzit
rugăciunea ta și El ți-a vindecat copilul.” Și ea a zis: „Se va face bine
copilul meu?”
Am spus: „El este bine.”
Și ea a spus: „Vrei să spui că al meu…”
Și fetița a spus: „Mami, privește aici.” Și ea a sărit în sus acolo
și sărmana ființă în vârstă și femeile din jur de-acolo au leșinat. Și ea a
sărit în sus și acea fetiță a prins-o de mână și prin---I-a făcut pe ei să
păstreze tăcere și ele s-au dus prin audiență, ținându-se de mână una
pe cealaltă, lăudând pe Dumnezeu, pășind afară pe ușă. Am stat
liniștit, urmărind. Oamenii strigau așa cum ele ieșeau afară pe ușă.
38
Am început să mă întorc spre femeie. M-am uitat mergând de-a
lungul audienței și aici umbla acel bătrân congresman. Acum, el era
îmbrăcat cu un costum albastru și o cravată roșie(dacă vreunul din voi
îl cunoaște, acela era chiar felul în care îi plăcea să se îmbrace), dar
de data aceasta el avea pe el un costum maro, maro deschis cu dungi
albe pe el. Și el avea una din acele pălării cum port eu. Sincer, el a fost
acela care mi le trimite. Astfel---astfel el avea una din acele pălării,
pălărie sudistă, mica Stetson și el mergea înclinându-și pălăria cu
ospitalitatea lui de sudist, voi știți, înclinându-și pălăria chiar ca un
adevărat gentleman mergând jos pe stradă astfel, mergând în jos
deasupra oamenilor.
Am știut că Dumnezeu a făcut-o. Eu---Eu.Când aceea are loc,
frate, este…Întocmai cum am avut această adunare în India și ce
urmează să fie în Africa, nu există nimic în lume să tragă aceea de la
mine. Eu știu că ea va fi. Când Dumnezeu spune așa, ea niciodată nu
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eșuează și ea nu poate greși. Este Dumnezeu. Aceea nu este credință.
Aceea este doar acționând ceea ce El a spus să fac.
39
Eu am știut că acel om a fost vindecat. M-am uitat din nou. Mam gândit: „Acum, este timpul.” Am spus: „Congresmanule.”
Și el a spus: „Da, fiule.”
Și eu am zis: „Aș vrea să-ți pun o întrebare.”
El a spus: „Da, domnule.”
Am spus: „Ai un costum maro cu dungi?”
El a spus: „Da, domnule, fiule, am cumpărat unul alaltăieri.”
Am spus: „Ei bine, fratele meu în Cristos, deși ai zăcut șaizeci
și șase de ani în cârje, cărucioare cu rotile și paturi și te-ai grăbit și ai
crezut în vindecare toată viața ta.”
„Aceea este corect.”
Am spus: „Dar…Și ai stat pentru…împotriva răului, ai refuzat să
devii președinte pentru că ai ales lucrul corect, Dumnezeu te-a onorat
și Isus Cristos te-a vindecat.”
El a spus: „Dumnezeu fie lăudat, băiete.” El a spus: „Dacă Isus
Cristos mă va lăsa vreodată să umblu fără cârje și lucruri din nou,” a
spus, „eu îmi voi petrece restul zilelor mele, care eu știu că au rămas
foarte puține, eu le voi petrece pentru gloria Lui.”
Am spus:„Congresmanule” și am simțit că leșin atunci. Deja
m-a prins. Am spus: „În Numele lui Isus Cristos, ridică-te în picioare.
Dumnezeu te-a vindecat.”
40
Și acel bărbat care a fost invalid șaizeci și șase de ani,
congresman al Statelor Unite s-a ridicat în picioare, s-a grăbit la
platformă, și-a atins degetele de la picioare, s-a ridicat înapoi și a fost
perfect normal atâta timp cât a trăit. Corect! S-a dus să-l vadă pe
Churchill, l-a vizitat, a stat în timpul adunării lui Billy Graham acolo pe
treptele Casei Albe și a cântat înaintea acelor congresmeni: „Sprijinit
pe Brațele Eterne.”
Dumnezeu…Omul a trăit atât de mult. El a mai trăit ani după
aceea. Asta a fost cam acum patru ani. Fratele Bosworth a fost cu el.
Noi am fost în adunări. El a traversat înapoi de-a lungul țării. Eu am
luat propria mea ofertă de dragoste pentru el și multe lucruri pentru el
și l-am ajutat să-și cumpere o mașină. El s-a dus de-a lungul țării
depunând mărturie pe la școli la locuri---pretutindeni, despre puterea
Dumnezeului Celui Viu.
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Pare ca și cum dacă Dumnezeu ar fi vrut să-l vindece, El l-ar fi
vindecat când a fost un bărbat tânăr și oasele lui erau flexibile,
neîntărite. Părea ca și cum El nu ar fi trebuit să aștepte până când
oasele lui erau bătrâne și fragile și spatele lui rupt întocmai ca
președintele Roosevelt, dar acel bărbat care a fost invalid șaizeci și
șase de ani în căruciorul cu rotile și saltele și putea umbla cu sprijinul
cârjelor în spatele lui, s-a ridicat în picioare într-un moment și a fost
făcut perfect sănătos prin puterea lui Isus Cristos înviat.
El era familiarizat cu aproape toți regii și bogații națiunilor, fiind
cunoscut ca congresman. El m-a rugat să-mi semnez numele pe o
scrisoare care a fost trimisă la Joe Stalin. Aceea este corect și i-a
vorbit și i-a spus despre vindecarea lui, despre cum Dumnezeu l-a
vindecat și i-a spus că dacă el va veni de această parte a Cortinei de
Fier el îi va dovedi asta. El avea chiar un simț al umorului---avea
congresmanul.
42
Așa că, prietenul meu creștin, eu îți spun aceasta în seara
aceasta. Eu nu sunt un om bătrân, totuși nu sunt un băiat; dar dacă eu
aș avea o viață și Dumnezeu ar veni jos și ar spune: „Ai vrea tu să-ți
pierzi dreptul la această experiență creștină pe care o ai despre
puterea Mea de răscumpărare și de înviere vindecătoare…?” Și fratele
vostru care stă în seara asta aici a fost odată un bărbat orb.
Eram condus primprejur de brațe astfel cu ochelari cu lentile
groase și am fost cu așa de mult astigmatism încât capul meu tremura
astfel, încât aveam nevoie uneori de o oră la frizer să-mi taie părul. Și
într-un moment, harul iubitor a lui Isus Cristos a înlăturat acei ochelari
mari, cu lentile groase de la mine. Eu pot citi tipăritura ziarului de la
cinci picioare(1.5 metri) depărtare de mine.
43
Și astăzi…Câteva săptămâni…nu…acum asta a fost cam cu un
an în urmă. M-am dus la Louisville la un specialist foarte bun care
urma să-mi facă niște ochelari pentru soare pentru…în Africa și diferite
locuri. Eu plecam în British Columbia pe nămeți acolo într-o excursie
de vânătoare după ce veneam din Africa…Și un doctoraș prieten de-al
meu care locuiește la ușa vecină cu mine, este dr. Sam Adair, a spus
că el s-a gândit că poate fi asta, a spus: „Tu ești în vârstă de patruzeci
de ani, Billy. Ochii tăi de fapt doar se înrăutățesc. Acela este motivul…”
Eu port orice fel de ochelari și aceia mă îmbolnăvesc. Am spus:
„Nu, este culoarea.”
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El a spus: „Du-te fă-ți o examinare la ochi.” Și el m-a trimis
direct la acest specialist; aceea a fost voia Domnului. Acel om vrea
acum să meargă în Africa cu mine și să facă operații de cataractă șase
luni fără taxă pentru băștinași. El este un bărbat creștin.
Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Sigur. Și atunci el mi-a
examinat ochii. Iată ce a spus el: „Ochii mei 20/20, sunt buni. El a
încercat de la 20/20 la 15/15 și apoi în jos la 10/10 și ochii mei sunt
10/10.” Eu cânt: „Mărețul har, ce dulce este sunetul, care a salvat un
nenorocit ca mine.”
44
Acum, din aceste feluri de mărturii, Dumnezeu Care este
Judecătorul meu, ar ști asta și eu o spun că dacă eu exagerez,
Dumnezeu să mă ierte. Eu cred că aș putea sta aici, dacă chiar ar fi
posibil și pentru următoarele cinci sute de ore să dau mărturie despre
lucrurile pe care știu că le-a făcut Domnul nostru și aceea nu ar
acoperi, despre lucruri deasupra a mii pe care volume de cărți nu le-ar
putea pune în detaliu, despre ceea ce Domnul nostru a făcut, pe care
eu însumi L-am văzut pe El că face. Este---prieteni, sunt doar sute de
ori sute de ori, sute din toate.
Voi ziceți: „De ce nu am auzit eu asta? De ce n-am știut eu
ceva despre asta?” Acela este același lucru pe care mulți iudei s-au
gândit după ce Isus a fost răstignit și așa mai departe. Mulți din ei au
spus: „De ce eu nu am putut observa? De ce eu nu am putut
observa?”Este privilegiul tău acum să crezi asta acum și s-o accepți.
Aceasta este ziua ta.
45
Voi ați putea gândi: „Frate Branham, ești tu…”Eu nu spun
pentru că țin această adunare aici. Nu eu o țin. Dumnezeu o ține. Dacă
El mi-ar vorbi în seara aceasta și ar spune: „Du-te în altă parte.” Eu aș
fi pe drum chiar acum. Ei bine, aceea este…Eu niciodată…Dacă…
Acela nu sunt eu, eu n-aș putea să o fac. Este el. Eu simt că acest loc
are nevoie de evanghelia lui Isus Cristos și puterea Lui. Este adevărat.
În seara asta eu știu locuri care cheamă care chiar aici au și
cincisprezece mii de oameni ce pot fi în prima seară în care ne
adunăm. Corect. Cincisprezece mii de oameni. Eu știu despre multe
locuri unde cel puțin o sută cincizeci de mii vor fi adunați de prima dată.
Corect.
Dar nu mulțimile sunt la ce eu mă gândesc. Evanghelia trebuie
predicată în acest oraș, acel oraș și pentru lumea întreagă ca o
mărturie, apoi Domnul va veni. Nu teologia trebuie predicată, ci puterea
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și demonstrarea Duhului Sfânt trebuie să fie demonstrată în toată
lumea ca mărturie. Apoi timpul va veni.
46
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este ora voastră. Primiți-L pe
El! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău. Tată, noi
Te rugăm în seara aceasta, ca în bărcuța noastră de umilință aici, noi
te rugăm ca oarecum, știind că suntem nevrednici, însă Tu să ungi în
seara aceasta, căci Tu nu ai mâini decât ale noastre, nici buze, decât
ale noastre. Ochii noștri sunt ai Tăi.
Noi suntem mlădițe care sunt pentru Viță. O, Tată, ne rugăm ca
Tu să împingi înainte prin Viță, prin mlădițe și să poarte roade. Acordă
asta, Doamne.
47
Și noi stăm umili și supuși voii Tale divine. Tu știi despre
domnul Upshaw care tot restul anilor lui a umblat perfect, pășind,
săltând, sărind în sus ca un tânăr și acum în seara aceasta mult
înaintat în vârstă Tu l-ai luat acasă, aproape de o sutăde ani și acum el
este în Împărăția Ta în seara aceasta un bărbat tânăr, bucurându-se
cu omare oștire a ființelor cerești.
Noi Îți mulțumim pentru asta și ne rugăm în seara asta acum,
Doamne, așa cum noi suntem aceia care am rămas încă să vestim
această evanghelie în timp ce noi trăim și lumina zilei strălucește.
Dumnezeule, acordă ca aceste mărețe lumini din cer să fie aprinse
pentru fiecare suflet de-aici dinăuntru în seara aceasta și mari semne
și minuni să poată fi făcute.
48
Și acum, Tu care ai înviat pe Fiul Tău, Isus, Tu ai fost Acela
care L-ai adus aici pe pământ prin preaumbrirea unei fecioare, a dat
naștere acestui minunat Isus. Și când El a fost aici pe pământ, El a fost
un Bărbat umil care a umblat prin jur ca un tâmplar. El a fost disprețuit
de lumea bisericii, dar totuși Tu ai fost cu El.
Și El a spus: „Eu nu fac nimic. Ceea ce Tatăl Îmi arată să fac,
aceea Eu fac.” Și El Ți-a fost supus și ți-a dat Ție glorie. Și ceea ce Tu
I-ai arătat, El a făcut. Și acum, Tată, când El a plecat, El a făcut o
promisiune și a spus: „Aceste lucrări pe care le fac Eu, le veți face și
voi. Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii.”
Și Tată, eu declar acestei audiențe aici în West Palm Beach,
Florida, în seara aceasta că Tu ai înviat pe Fiul Tău din morți și Duhul
Lui lucrează în biserica Lui în seara aceasta, încercând să afle o
caleprin vreo inimă să facă bine bolnavii, orbii să vadă, ologii să umble,
surzii să audă, păcătosul să re---refuze să mai păcătuiască și să-L
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accepte pe Cristos ca Salvatorul lui și să fie umplut cu Duhul lui
Dumnezeu și să fie trimis afară în câmp să lucreze în același fel.
Confirmă Cuvântul Tău acum, Doamne, cu semne care
urmează căci noi cerem asta în Numele lui Isus, preaiubitul Tău Fiu.
Amin.
49
Eu cred că ale voastre…A fost acela A? În regulă. Au distribuit
cartonașe de rugăciune astăzi și Billy mi-a spus cu puțin timp în urmă
că acesta era cartonașul de rugăciune A pe care el l-a distribuit. Să
aliniem cam primii zece sau cincisprezece chiar aici la dreapta ca să se
facă rugăciune pentru ei. În regulă. În timp ce restul din noi cântă
„Crede Numai.”
Întoarceți cartonașul vostru mic. El are numele vostru și adresa
și pe spatele lui, este o literă A 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cred că în
fiecare seară noi am luat cam 15.
Dacă voi veți observa, prieteni, ascultați. Se critică întotdeauna
că nu luăm așa de mulți. Mergeți la o adunare și vedeți cum…
Sunt
cam cincisprezece sau mai mulți aici în această linie și poate
cincisprezece sau douăzeci afară acolo în acea linie.
Găsiți pe cineva care se roagă pentru bolnavi care ia mai mult
de treizeci sau patruzeci într-o seară și restul din ei doar trec prin
punerea mâinilor doar atât de repede cât pot ei. Acesta este tot timpul
ce-l aveți. Tu nu poți face mai mult. Corect.
Dar ascultați. La ceea ce eu încerc să vă aduc nu este să aveți
credință în mâinile cuiva, ci să aveți credință în Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu. Amin. Credeți voi asta? Atunci aveți credință în Dumnezeu.
50
În regulă. Să cântăm „Crede Numai” acum cu adevărat respect
în timp ce noi toți cântăm. Dă-ne un cuvânt.
Crede numai...numai.
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
Să cântăm asta astfel:
Doamne…Doamne, eu cred,
Toate lucrurile…posibile, eu cred;
Doamne, eu cred, Doamne, eu cred,
Toate lucrurile sunt posibile, Doamne, eu cred.
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Mă întreb dacă am putea fredona asta? Noi avem---câți sunt
afară? Lipsește cineva? Numărul 4. Cartonașul de rugăciune A 4.
Întoarceți cartonașul vostru. Poate cineva care este surd sau…Priviți la
ologi sau undeva care nu poate ajunge…Cartonașul de rugăciune
numărul 4. A 4 lipsește. Poate o persoană surdă sau cineva care nu se
poate ridica. Priviți la cartonașul vecinului vostru în timp ce cântăm
asta iarăși și aflați dacă ei…dacă ei au cartonașul. Dacă ei îl au,
ridicați-le mâna. Cartonașul de rugăciune numărul 4, A 4. În regulă, să
cântăm din nou acum, fiecare.
...numai...
(Corect. Priviți la cartonașul vecinului vostru.)
Crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
Au apărut ei? În regulă acum, oricine este, își pierde rândul în
linia de rugăciune. Vedeți? Când ajung acasă, cineva îmi va scrie o
scrisoare și va spune: „Ei bine, nimeni nu mi-a spus că a fost chemat
cartonașul meu de rugăciune într-o seară.” Vedeți voi? Dar acela este
motivul că eu vă cer să vă uitați la cartonașul vostru, dacă cineva este
surd și nu poate auzi, ei nu mă pot auzi chemând. Vedeți voi?
Cartonașul de rugăciune 4, A 4. În regulă.
52
Acum, Domnul să fie îndurător și să binecuvânteze și fie ca
Duhul Lui Sfânt, măreț, drept să strălucească peste fiecare dintre noi
este rugăciunea mea. Acum, vă rog, păstrați-vă locul vostru și fițicu
respect.
Acum, eu vreau să o chem pe doamna. Vino aici. Poftim? O,
numărul 4. În regulă. Aceea este în regulă. Aduceți-l aici sus și aliniați-l
la locul lui, dacă vreți. Vă mulțumesc, oricui s-a uitat la…omul poate
este surd și n-a putut auzi. Astfel, atunci voi aduceți-l sus aici și puneți-l
chiar la locul lui aici dacă ușierii vor.
În regulă. Acum, vreau ca voi să priviți în această parte și să
credeți cu toată inima, că Isus Cristos, Fiul Dumnezeului celui Viu este
aici să vindece și să vă facă sănătoși. Credeți asta? Corect. Îmi place
să aud acel cuvânt „amin.” „Amin” înseamnă „așa să fie” și aceea este
ceea ce vrem. În regulă.
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Billy, iată al tău…O, acela este…Ok, aceea este în regulă.
Acesta…acesta este pacientul. Acum, doamnă, dacă exista vreo cale
în lume de a te vindeca, Dumnezeu știe că eu aș face-o. Aș fi bucuros
s-o fac, dar eu n-aș putea să te vindec. Tu știi asta și câți de-aici
dinăuntru sunt conștienți că eu n-aș putea să vindec femeia. Păi, cu
certitudine nu. Eu nu pot face ceea ce Isus Cristos a făcut deja, nu-i
așa?
Acum, vindecarea ei este deja terminată. Isus a vindecat-o cu
mulți ani în urmă când El a murit. Dar acum, ceva trebuie să se
întâmple s-o aducă pe ea să-și accepte vindecarea(Este asta corect?),
ceva s-o facă pe ea să-și accepte vindecarea. În regulă.
Acum, eu vreau ca tu să privești aici, soră și să crezi cu toată
inima. Dacă tu mă crezi a fi slujitorul lui Dumnezeu…Acum, motivul că
eu spun aceea este acesta, este…Doar un moment. Este acesta un
mesaj important? Motivul că eu spun aceasta…Și eu vreau ca
audiența…înainte ca ungerea să mă atingă, eu vreau ca ei să știe
aceasta.
54
Motivul că voi mă auziți uneori că spun, aduc oamenii să spună:
„Credeți-mă.” Vedeți? Acum, motivul că eu spun aceea nu este să mă
credeți pe mine ca fiindEl. Desigur nu, cu certitudine. Este să credeți că
eu v-am spus adevărul că El m-a trimis să fac aceasta. Acum, vedeți,
când Îngerul m-a întâlnit, a spus: „Dacă tu poți aduce oamenii să te
creadă.” Vedeți? „Dacă tu poți să aduci oamenii să…”
Petru și Ioan au trecut prin poarta numită Frumoasă, au spus:
„Uită-te la noi.” Este aceea corect? Și Ilie când…toți au venit jos acolo
și l-au făcut într-un fel tot agitat, el a spus: „Dacă nu ar fi fost că eu îl
respect pe acest om neprihănit, Iosafat, eu nici măcar nu m-aș uita la
tine.” Vedeți?
55
Câți știți că voi puteți…voi ați putea trimite sufletul vostru în iad
cu un dar divin? Desigur, voi puteți. Tu trebuie să veghezi ce faci. Câți
credeți că Moise a fost profetul lui Dumnezeu? Spuneți : „Amin.” El a
fost profetul lui Dumnezeu, dar știți ce-a făcut el? Dumnezeu i-a spus
să meargă și să vorbească stâncii. Stânca a fost deja lovită. Este
aceea corect? În loc ca Moise să facă ce i-a spus Dumnezeu să facă,
el s-a dus și a lovit stânca din nou. Este aceea corect?
Ei bine, aceea a rupt absolut întreaga scriptură drept în două,
chiar acolo. Cristos nu a fost lovit de două ori. El a fost lovit o dată. Noi
doar Îi vorbim de-acum încolo. Este aceea corect?
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Dar când Moise a lovit stânca, aceea a rupt întregul program a
lui Dumnezeu și a fost…el a făcut exact ceea ce Dumnezeu i-a spus să
nu facă. Vedeți? Dar el a putut să facă asta oricum, chiar dacă a fost
voia lui Dumnezeu sau nu. Aceea pare ciudat, nu-i așa? Dar n-a fost
voia lui Dumnezeu, însă el a fost profet. El a putut să facă orice a vrut
și puterea lui i-a permis să facă.
Dar ce-a făcut Dumnezeu apoi? El a avut de-a face cu Moise și
nu l-a lăsat să meargă în țara promisă. Este aceea corect? L-a dus pe
munte și a spus: „Aici este ea.” L-a lăsat să privească la țara promisă,
l-a trecut din viața aceasta, a lăsat îngerii să-l ducă și să-l îngroape.
56
Voi trebuie să…Priviți la Elisei. Acel tânăr profet era chel și acei
copii mici îl necăjeau fiindcă era chel. I-au spus: „Tu, chelule. Tu,
chelule. De ce nu te-ai…”
Știți ce-a spus el? Acel profet s-a întors și a blestemat acei copii
și a spus: „Fiți blestemați,” presupun, în Numele Domnului și înainte ca
acei copii mici să se întoarcă în cetate două ursoaice au omorât
patruzeci și doi din acei copilași nevinovați. Este aceea scriptura? Bieții
copilași inocenți, dar un profet mâniat. Mai bine fii atent ce faci. Vedeți?
Corect.
Astfel, acela este felul cum este asta aici. Eu vreau să văd ce
faci înainte ca să pui blestem la o boală…Cum ar fi dacă Dumnezeu a
pus ceva peste o persoană sau a permis lui satan s-o facă și tu și eu
aș veni prin jur cu un dar divin și aș îndepărta-o înainte ca voia lui
Dumnezeu să fie împlinită? Atunci Dumnezeu va avea de-a face cu
mine. Vedeți? Trebuie să aveți grijă.
57
Acum, eu vreau ca voi să priviți la…persoana…spunându-le lor
să privească, eu le cer astfel ca eu să le atrag atenția. Vedeți? Priviți
înspre mine. Credeți-mă. Faceți aceasta pentru că eu Îl reprezint pe
Dumnezeu pentru voi.
Acum, eu vreau ca tu să faci aceasta. Ca femeia de la fântână,
Isus a spus: „Dă-mi să beau,” și a ajuns să vorbească cu ea. Aceea
este în același fel în care eu fac cu tine, este doar să văd ce
Dumnezeu va spune. Până când Duhul Lui vine, eu sunt doar cum ar fi
soțul tău sau oricine altcineva. Eu nu am nimic într-adevăr ce pot face.
Nu este nimic ce eu aș putea spune sau ceva. Eu doar…eu doar
trebuie să-L las pe El s-o facă.
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Noi suntem străini unul altuia și eu nu te cunosc, dar Dumnezeu
te cunoaște. El te cunoaște și eu știu că tu ești creștină pentru că dacă
nu ai fi, s-ar întuneca în jurul tău, dar în schimb este lumină.
58
Dar ascultă, tu tocmai ai fost vindecată. Tu ai fost vindecată. Tu
ai fost vindecată în această adunare de artrită sau ceva ce ai avut și tu
ai fost vindecată.
Dar eu văd pe cineva de departe. Că…tu…tu ai primit o
scrisoare de la cineva. Nu este aceea corect? Și acea scrisoare a fost
din Indiana, statul meu de origine și ea era despre o femeie, o prietenă
de-a ta, care are un…Este o femeie care are necaz cu inima și ea are
de-a face ceva legat de biserică…Nu, este soția unui predicator, aceea
este…Este soția unui predicator. Este aceea adevărat? Și acea femeie
a fost în adunări. Văd înghesuială, dar ea n-a putut obține un cartonaș
de rugăciune și ți-a scris să-ți spună să vii și să stai pentru ea. Amin.
Este acela adevărul?
59
Și tu ai altă îngrijorare în mintea ta acolo. Doar un minut. Da,
este un…este referitor la un copil sau o fiică, o fiică, o elevă care are
…un---un---un fel de necaz intestinal, intestine sau ceva. Ea este o
persoană agitată, tristă. Sunt spasmele din intestine, sunt ceea ce
cauzează asta. Va fi totul în ordine, se va face bine.
Doamne, în cine locuiește puterea viziunii, Tu singur poți face
aceste lucruri și eu cred în searaaceasta, că acesta-iun act foarte
creștinescpentru această femeie stând pentru prietena ei. Tu ai stat
pentru noi toți ca un Prieten. Dumnezeule, acordă cererea. Vrei Tu? Te
rog!
De-a lungul țării, oriunde este femeia, eu blestem acea boală a
trupului ei în Numele lui Isus Cristos și cer ca ei, cei dragi ai ei și
prietenii pentru care stă ea, să fie făcuți bine și fie ca puterea lui
Dumnezeu care cunoaște în orice parte a lumii și poate fi pretutindeni
la orice timp, eu mă rog ca ea să fie confirmată acelor oameni chiar în
această oră, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Acum, soră, eu m-am rugat rugăciunea de credință și cu toată
inima mea când mă rugam a devenit cu adevărat strălucitor și eu cred
că tu urmează să primești întocmai ceea ce ai cerut. Dumnezeu să fie
cu tine. Să spunem: „Mulțumiri fie lui Dumnezeu.”
60
Acum, asta este. Vreau ca voi să vă închinați lui Dumnezeu. Eu
nu vreau... voi să stați doar în tăcere și în acest fel. Eu vreau ca să fiți
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cu respect când esteviziunea, fiindcă dacă nu sunteți, ea se duce. Dar
cine poate nega existența lui Isus Cristos?
Eu acum, ca slujitor al lui Dumnezeu iau autoritate asupra
oricărui duh. Nimic, nimic în puterea credinței n-ar putea sta în
prezența ei și fiecare din voi, oamenii care stau acolo afară în audiență
care sunt bolnavi, eu vă fac o provocare solemnă prin porunca
Domnului Isus Cristos ca voi să credeți în Numele Lui și El vă va
vindeca pe fiecare din voi. Corect!
Dacă eu aș vorbi de la mine însumi, aș fi un mincinos. Eu
vorbesc de la Isus Cristos. El este Adevărul. Dacă eu port mărturie
despre mine însumi, eu o port greșit, dar eu nu port mărturie.
Dumnezeu poartă mărturie despre mine că v-am spus adevărul și vă
spun adevărul că Isus Cristos v-a vindecat pe fiecare din voi.
61
Și fiecare din voi chiar acum, dacă aveți păcate neiertate, voi
mărturisiți-le și îndreptați-le și Dumnezeu vă va vindeca, dar El nu vă
poate vindeca cu păcat neiertat. Satan încă are autoritate peste voi.
Acum, luați cuvântul meu. Eu vă spun adevărul și Dumnezeu
poartă mărturie că acela este adevărul. Acum, voi acolo afară, care nu
aveți nici un cartonaș de rugăciune, vreau ca voi să începeți să vă
rugați.
…trebuie să credeți cu toată inima voastră în timp ce eu
vorbesc aici pe platformă.
62
Ce mai faci, soră? Pari a fi o persoană foarte bună. Crezi tu cu
toată inima că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți,
trăiește în biserica Lui? Eu cred aceea și eu cred că tu crezi asta. Tu ai
sângele într-o anumită condiție. Sângele este îngroșat… Dumnezeu îți
va acorda asta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aplecați-vă capetele.
Dumnezeule, care trimiți puterea Ta, Tu ai spus: „Aceste semne
îi vor urma pe cei ce cred. Dacă ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei
se vor însănătoși” și această sărmană femeie, care stă aici în seara
aceasta, știind că în orice secundă poate avea accident vascular.
Doctorul ei știe la fel, dar Tu, o, Dumnezeule, ai adus putere
răscumpărătoare și eu pretind un---un dar divin servit a fi printr-un
înger trimis de Dumnezeu și eu acum cer ca acest cheag să fie dizolvat
în Numele lui Isus Cristos. Fie ca asta s-o părăsească și fie ca doctorul
să nu trebuiască s-o opereze. Cer asta în Numele lui Isus Cristos,
crezând că prin puterea lui Dumnezeu prin trupul meu vine puterea Lui
s-o facă sănătoasă pe această femeie prin Numele lui Isus Cristos.
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Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Mergi și pacea lui
Dumnezeu să fie peste tine.
63
Fiți reverenți. Vai, dacă aș putea doar plivi acei critici. Voi mă
urmăriți. Eu știu bine care este numele vostru. Nu faceți asta! Voi Îl
frânați pe Dumnezeu. Dumnezeu vă va lovi cu ceva tot atât de sigur
cum stau eu aici pe platformă. Voi îi împiedicați pe alții.
În ordine, soră, privește în această direcție. Eu nu intenționez
să fiu neliniștit. Mă crezi a fi profetul Lui? Tu ai avut un anumit necaz.
Tu ai avut…un---este necaz la rinichi. Ai avut o operație și ei …eu cred
că îi văd scoțându-ți un rinichi. Tu…ei în operație au scos un rinichi,nui așa? Tu ai, de asemenea, ceva aici, înăuntru. Tot timpul…este
o…cauzează boală și durere acută și tu scuipi…este un necaz cu
vezica biliară. Aceea este…Este asta corect?
Stai așa doar un moment. Este o legătură între tine și acea
fetiță care stă acolo. Acela este copilul tău, nu-i așa? Corect. În ordine.
Continuă-ți drumul. Dumnezeu să fie cu tine și să te binecuvânteze și
să te vindece. Să spunem: „Mulțumiri fie lui Dumnezeu.” Amin.
64
Ce crezi, soră? Îl crezi tu pe El? Băiețașul? Tu suferi cu ceva ce
este în neregulă cu ochii tăi, nu-i așa? Băiețașul, văd picături de sânge
curgând repede. El are hemoragie. Este aceea corect? Pune-ți mâna
peste el.
Atotputernicule Dumnezeu, care L-ai înviat pe Isus din morți,
care a stat aici pe acest pământ ca un Om, s-a îmbrăcat ca un Om, s-a
uitat peste audiență și a știut doar exact ce făceau ei, ce gândeau ei. El
a înviat din morți, trăind printre voi, oamenii, în seara aceasta;
Dumnezeule, vindecă-i. Eu mă rog pentruaceastă binecuvântare și
trimite-o în puterea Duhului Sfânt, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Primiți-vă vindecarea, soră, amândoi, tu și copilașul tău.
65
Domnule, crezi că vei trece peste acea ruptură? Crezi? Necaz
cu vezica biliară, aceea este când El a făcut asta. S-a terminat acum.
Poți merge acasă și Dumnezeusă te binecuvânteze.
Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să intrați în acel
canal. El vă va prelua. El vă va vindeca. Asta-i tot. Aveți credință în
Dumnezeu. Binecuvântat fie Domnul.
Ce mai faci, domnule? Mă crezi a fi slujitorul lui Dumnezeu?
Crezi că acea tensiune mare de sânge te-a părăsit pe tine de-acolo,
doamnă? Mișcă-ți mâna, crezând că El---El te-a vindecat și te-a făcut
bine? Dacă crezi, tu o poți avea. Dumnezeu să te binecuvânteze.
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66

Crezi tu cu toată inima ta, fratele meu? Mă crezi a fi slujitorul lui
Dumnezeu? Tu ai citit despre mine și ai vrut să mă întâlnești. Vreau
să-ți strâng mâna. Dumnezeu să te binecuvânteze. Acum, privește-mă,
așa cum tu ai așteptatpentru acest timp. Dacă ai făcut asta, Dumnezeu
va trebui să aibă un loc de contact pentru tine. Dacă adâncul cheamă
adâncul, trebuie să fie un adânc să-i răspundă. Acea oră a sosit pentru
tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Viața nu a avut un pat de flori de
ușurință pentru tine.
Necazul tău este în intestinele tale. Eu văd că ai avut…un fel de
operație sau o tăietură, o umflătură.Un doctor a tăiat-o și eu îl văd,
uitându-se primprejur. El vrea să opereze, dar tu te-ai rugat și ai crezut.
Te văd că ai ceva necaz și acasă. Ai o soție care are o
problemă cu spatele ei. A alunecat o vertebră. Este aceea corect? Și
văd o femeie mai tânără care are un fel de umflătură. Este fiica
ta…este nora ta. Este aceea corect? Și nu aparține eala „Biserica lui
Dumnezeu”? Du-te acasă, frate. Dumnezeu te-a vizitat și ai
fost…Dumnezeu să te binecuvânteze.
67
Aleluia! Amin. Uimitorul har al Domnului nostru Isus Cristos. Voi
mă puteți numi fanatic dacă voi vreți, dar cum puteți tăcea, când
mărețul Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și ține sufletele
noastre în mâinile Sale,este în prezența noastră? Noi suntem în
prezența Lui acum, care lucrează: „Dacă este unul printre voi care este
profet, Eu mă voi descoperi pe Mine Însumi în vedenii. Dacă ceea ce
spune el vine la împlinire, atunci ascultați-l.” Și eu vă spun vouă, Isus
Cristos este în clădire acum, înviatul Domn Isus, să vindece fiecare
persoană, să salveze fiecare persoană, să umple pe fiecare cu Duhul
Sfânt, să dea orice binecuvântare răscumpărătoare pentru care El a
murit la Calvar. Amin.
68
Ce mai faci? Scuză-mă, eu doar vreau să vorbesc cu tine un
minut. Vezi? Dumnezeu să binecuvânteze inima ta, frate. Tu cu
siguranță vrei s-o vezi pe ea că se face bine, nu-i așa? Crezi că ea se
va face bine? Tu, căruia îți vorbesc. Tu nu ai nici un cartonaș de
rugăciune pentru ea, nu-i așa? N-ai obținut un cartonaș de rugăciune?
Mă crezi pe mine a fi profetul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu o
vindecă, ea nu poate sta mult timp aici. Acela este necaz cu inima. Ea
este foarte rău. Nu este aceea corect? Văd asta mișcându-se,
pulovărul ei, sărind în sus astfel, dar Dumnezeu o poate vindeca.
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Tu…tu crezi asta cu toată inima ta acum. N-ai vrea tu să pui mâna ta
peste ea acolo? Pune-ți mâna ta, tu însuți, pe capul ei.
Dumnezeule, fii îndurător! N-o lăsa să moară, Doamne, eu
pledez pentru această binecuvântare pentru sora noastră care stă
semiconștientă, moartea bătând la ușă. Tată, la acest timp, eu nu știu
ce ai spus să fac. Eu doar știu ce este greșit cu ea și mijlocesc pentru
ea în Numele lui Isus Cristos ca Tu să o cruți. Amin. Dumnezeu să te
binecuvânteze, frate. Dumnezeu fie... Jumalan rauhaa(în finlandeză: pacea
lui Dumnezeu).
69
Tu crezi cu toată inima ta? Ai adus copilașul tău aici pentru un
singur lucru. Ea este foarte dulce. Eu am una mică așa acasă în seara
asta, cam de acea vârstă. Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi
descopere starea cuacel copil? Crezi tu că Dumnezeu îmi va asculta
rugăciunea? Și acum, dacă Isus ar fi fost pe pământ într-un trup de
carne, tu te-ai fi dus la El. Cu siguranță, ai fi făcut-o. Tu ți-ai fi dus
copilașul acolo. Ei bine atunci, desigur, El este…trupul Lui a fost primit
sus în cer, dar Duhul Luieste aici și noi suntem Trupul Lui acum și
acela este motivul că tu l-ai adus la mine.
Acum, dacă El este în mine așa cum eu pretind că El este prin
Duhul Sfânt, lucrând printr-un dar divin (Acela este canalul), atunci El
poate vorbi prin mine să-mi spună ce este greșit cu acel copilaș. Este
aceea corect? Și dacă El va face, atunci vei accepta tu vindecarea
copilașului prin Isus. Copilașul suferă cu un necaz la stomac. Este
aceea corect? Este o suprasecreție de acid și aceasta deranjează
rinichii lui. Nu este aceea corect? Aceasta este cauzată de o stare
nervoasă.
70
Și tu, de asemenea,…el a moștenit-o de la tine și tu ești o
persoană agitată și ai o dereglare femeiască, care este un abces și el
estepe partea mâinii stângi și cauzează o scurgere. Este aceea
corect? În regulă. Mă crezi tu a fi profetul Lui? Dă-mi copilașul tău!
Satan, tu care ai legat acest copil, eu, ca slujitor al lui
Dumnezeu, îl vindec de la această stare în Numele lui Isus Cristos. Eu
fac aceasta sub autoritatea Atotputernicului Dumnezeu care a trimis pe
Fiul Său care a promis-o. Amin.
Doamne, eu îmi pun mâinile peste această soră a mea, s-o
vindec de această stare, nu mâinile mele, ci reprezentându-Te pe Tine
și în Numele lui Isus Cristos blestem boala. Și, satan, tu ești expus.
Vino afară din ea în Numele lui Isus Cristos. Amin. Ia-ți copilașul și du-
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te acasă acum. Voi urmează să fiți în regulă. Dumnezeu să vă
binecuvânteze.
O, mulțumiri fie lui Dumnezeu Care ne dă victoria prin Isus
Cristos, Domnul nostru. Mă crezi a fi slujitorul Lui, doamnă? Acea gușă
te-a părăsit atunci, doamnă. Crezi asta? Tu ai avut necaz cu gâtul,
care stai afară acolo lângă ea, de asemenea. Acceptați vindecarea
voastră? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Într-un fel, te-a izbitpuțin,
nu-i așa? Dar s-a terminat. Dumnezeu să te binecuvânteze.
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O, Dumnezeu este atât de îndurător. Crezi tu acum? Tu ești
diabetică. Crezi tu că Cristos o să te vindece? Cu siguranță, El o va
face. El este transfuzia ta de sânge la Calvar. Tu nu locuiești aici. Tu ai
venit de sus din nord. Tu ai un soț în spital care are necaz cu inima.
Este aceea corect? Vreau ca tu să mergi să-ți pui mâinile peste el, de
asemenea, ca el să fie bine în Numele lui Isus Cristos.
Aveți credință în Dumnezeu. Dacă voi puteți crede…Credeți voi,
fiecare? Sunteți voi într-un singur acord? Credeți voi că Duhul Sfânt
acum o să facă aceasta pentru fiecare din voi?
72
În ordine. Vino, domnule. Necaz cu inima și artrită, dar
Dumnezeu te-a făcut bine. Mergi jos de la platformă, fii…Spune:
„Mulțumiri fie lui Dumnezeu.” Omul este tăcut, dar el are o credință
solemnă.
Credeți voi că El o să vă facă bine pe fiecare dintre voi? Eu
doar mă uit în spate la cineva să…În regulă, doamnă, vino. Necazul cu
rinichii te-a părăsit în timp ce tu stăteai acolo jos în linie cu puțin timp în
urmă. Tu poți…
Tu vrei să fii vindecată de acel necaz la vezica biliară, doamna
care stai în spate acolo pe…Da, tu ți-ai întors capul și ai privit înapoi.
Ridică-te în picioare și spune: „Eu îmi accept vindecarea” și fii bine.
Aceea este…Dumnezeu să te binecuvânteze. Să zicem: „Mulțumiri fie
lui Dumnezeu.”
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Tu crezi, domnule? În regulă, vino aici. Sunt câteva lucruri în
neregulă cu tine…o mulțime de complicații. A fost puțin greu cu auzul,
de asemenea, dar tu nu o mai ai. Iată, eu îți voi arăta. Tu mă auzi? Mă
auzi? Când tu stăteai chiar acolo, tu ai avut un simțământ cu adevărat
ciudat care a venit peste tine, nu-i așa? Aceea a fost când tu ai fost
vindecat. Înțelegi? Și acela este vindecat, deasemenea. Dumnezeu să
te binecuvânteze. Da, domnule. Du-te jos de la platformă bucurândute, mulțumind lui Dumnezeu.
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Vino. Tu ai fost fetița,aceea-i mama ta sau cineva că eu am
văzut-ope mama ta sau pe cineva cu puțin timp în urmă. Este aceea
corect? Tu nu pari, dar tu ai anemie. Este aceea corect? Dar Isus o să
te facă bine acum. Crezi tu asta? Aș vrea să te binecuvântez în
Numele Lui. Vino aici!
Doamne, Isuse, Tu ai spus: „Orice veți lega pe pământ, Eu voi
lega în cer. Orice veți dezlega pe pământ, Eu voi dezlega în cer.”
Acelea au fost Cuvintele Tale, Doamne și în Numele lui Isus Cristos eu
dezleg această fată de starea sângelui. Amin. Du-te, soră. Acum, tu o
să te însănătoșești și eu vreau ca tu întotdeauna să-ți amintești aceea,
scumpo. Tu poți avea o luptă mai târziu în viață. Dar eu vreau ca tu săți amintești când mergi la școală sau oriunde mergi, mărturisește
despre gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Să spunem: „Mulțumiri fie lui Dumnezeu.”
74
Dacă tu ai crede, tu ai avea, tu chiar ai putea să vezi fără
ochelarii tăi și să mergi acasă să fii bine.Tu crezi aceea? În ordine.
Dumnezeu să te binecuvânteze și Isus Cristos să te facă bine. Amin,
să spunem: „Mulțumiri fie lui Dumnezeu.”
Văd pe cineva presând din partea lor. Este o doamnă cu
ochelari, care se uită la mine, care stă chiar acolo la colțul acelui stâlp.
Tu suferi cu vezica biliară, nu-i așa, soră, care stai acolo? Tu crezi cu
toată inima ta, tu poți să te însănătoșești chiar acum și să mergi acasă
și niciodată să nu mai fii deranjată deloc. Dumnezeu să te
binecuvânteze.
75
Vino, domnule. Motivul că aceea lucra peste ea în acel fel este
din cauza ta. Tu ai necaz la stomac. Înțelegi? Și mult din necaz este
cauzat de la dereglarea fierii despre care tu nu știi nimic;provoacă crize
în stomac. Tu ești vindecat. Du-te acasă și mănâncă. Dumnezeu să te
binecuvânteze. Tu ești un bun credincios. Să zicem: „Mulțumiri fie lui
Dumnezeu.”
Aveți credință. Nu vă îndoiți. Eu cred că fiecare persoană deaici dinăuntru poate fi vindecată chiar acum. Dar eu știu că tu ești
vindecat. Tu crezi că ai fost vindecat înainte ca să vii? Tu nu vei mai
avea artrită atunci. Du-te jos de la platformă bucurându-te, spunând:
„Îți mulțumesc, Doamne Isuse” și fii bine. Să spunem: „Laudă
Domnului.”
În regulă. În regulă, vino, doamnă. Crezi, doamnă cu toată
inima ta? Vreau ca tu să-ți pui mâna pe umărul meu. Tu vrei să treci
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peste acel diabet și să fii făcută bine și să te duci acasă. Vrei? Doar
du-te drept înainte și în acest fel și doar spune: „Mulțumesc Domnului.”
76
Câți dintre voi vor să fie bine? Ridicați-vă mâna și spuneți: „Eu
vreau să fiu bine.” Acum, în timp ce aveți mâinile voastre sus, puneți-le
unul peste celălalt. Aceea este ce am vrut ca tu să-ți pui mâna peste
fetiță. (Loc gol pe bandă.)
Eu nu știu de ce. Văd o doamnă îmbrăcată cu o rochie verde pe
ea. Duhul lui Dumnezeu este în jurul femeii, dar ea și-a întors capul. Ea
are mâinile sus în felul acesta. Eu nu știu. Ceva are loc. Femeia este în
sinceritate adâncă. Să ne aplecăm capetele.
77
O, Dumnezeule, Tatăl nostru, în a cărui prezență ni se permite
nouă acum să fim, noi Îți suntem îndatorați ție, o, Dumnezeule. Noi
suntem nevrednici de-a fi în stare să rezistăm în această zi a răului. Și
toată lumea se pare că eșueazăîn bucăți și chiar în această oră
întunecată să-L vedem pe Domnul nostru Isus în puterea Lui înviată,
manifestându-se pe El Însuși prin semne și minuni.
Îndurătorule Tată, dacă slujitorul Tău a aflat har în privirea Ta,
eu Te rog să fii îndurător în seara aceasta ca să răspunzi rugăciunii
mele și ca aceste lucruri pe care eu le cer să fie aduse la împlinire.
Acordă aceasta, Doamne. Tu ești Veșnicul Dumnezeu...și...Fiul Tău
Isus Cristos și a fost cu apostolii și a fost cu un înger acolo și jos prin
epocă și Tu ești aici în seara aceasta. Și în scurt timp, noi Te vom
vedea față în față. O, Tată, ai milă de noi! Noi pledăm pentru milă. Noi
suntem păcătoși nevrednici pe care Tu i-ai salvat prin harul Tău; acum,
noi suntem atât de mulțumitori să fim copiii Tăi și eu Îți cer ca Tu să
vindeci fiecare muritor de-aici dinăuntru în seara aceasta.
78
Fie ca Duhul Domnului Isus Cristos să se mute jos, să se așeze
jos, să vină peste această audiență și fie ca umbrele de teamă,
îndoială și necredință să se dea la o parte. Doamne, eu cred că Tu ne
vei da…doar o…doar o atingere a prezenței Tale, ei o vor primi. Doar
mută ceața foartedeparte ca ochii lor spirituali să poată fi deschiși ca
să vadă ce stă chiar aici în clădire în seara aceasta, să vadă că
prezența Ta este omnipotentă.
O…grațioasă milă, eu Te rog, Dumnezeule, ca Tu să faci asta;
mută în urmă puterile dușmanului. Tu, satan, care ai făcut acest rău
copiilor lui Dumnezeu. Domnul Isus să te blesteme și în Numele lui
Isus Cristos părăsește pe fiecare din ei. Vino afară din ei și du-te în
întunecimea de-afară. Toate duhurile răului care sunt aici înăuntru să
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vină în supunere la această poruncă. Ca slujitorul lui Dumnezeu, îți
poruncescprin Dumnezeul Cel viu, ca tu să pleci de la fiecare de-aici
dinăuntru și fie ca ologii să umble, orbii să vadă, necazurile de inimă să
fie vindecate, cancerele vindecate, totul de-aici dinăuntru să fie făcut
bine în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu cer asta.
Amin…adunarea...

