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Mulțumesc, frate Ballard. Bună seara, prieteni. Eu sunt,
desigur, fericit să fiu aici în seara aceasta în Numele Domnului nostru
Isus, să slujesc poporului Său, în cel mai bun fel cum știu, pentru
Împărăția Lui și pentru gloria lui Dumnezeu.
Eu am fost doar…Îmi aduce înapoi vechi amintiri iarăși, să aud
acel mic cor spaniol cântând. Eu sper că fetița mea---mea este trează
să asculte aceea. Eu cu siguranță apreciez aceea frate și pe voi,
surorilor. Eu…Poate, mulți dintre voi ați fost în același grup care cânta
data cealaltă când noi am fost aici. Și eu presupun că voi sunteți. Și eu
nu cred că a fost un astfel de timp sau o adunare de care cred că am
auzit eu vreodată, cel puțin așa mă gândesc despre timpul acela. Și
voi---voi ați progresat de-atunci. Voi sunteți chiar mai bine decât ați fost
atunci.
Eu îmi amintesc când voi ați cântat pentru mine: „Crede numai,”
în spaniolă. Eu o am înregistrată acasă. Și noi suntem foarte
emoționați de aceea, intrând și auzind această mică înregistrare a
micului cor spaniol cântând: „Crede numai.” Cel mai bine ce rețin este
„Yon Yay Beyeeve” sau ceva. Este foarte---foarte frumos. Un astfel de
grup minunat de oameni tineri, bine instruiți.
2
Eu sunt foarte recunoscător. Sunt sigur că această audiență din
seara aceasta este recunoscătoare pentru această cântare minunată
pe care ei tocmai au cântat-o în Numele Domnului. Nu sunteți voi
recunoscători? Spuneți: „Amin.” Și de fiecare dată când voi reveniți, în
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fiecare seară, nouă ne-ar place aceea foarte mult. Așa că fiți siguri că
reveniți. Aceea este chiar minunat.
Și eu îmi aduc aminte de celălalt păstor, fratele Garcia. Eu l-am
întâlnit aici din nou cu ceva timp în urmă. Cred că el este în unul din
acestea,New Mexico sau în California, în servicii.
Cred că după oamenii vorbitori de engleză, spaniolii au fost
primii, pentru care eu m-am rugat vreodată; au fost spaniolii. Eu măntrebam cum ne-am putea înțelege. Ei mă iubesc. Eu îi iubesc. Și
imediat, eu am văzut că Dumnezeu era cu noi.
3
Pe locul doi, au fost indienii, sus la San Carlos. În acea seară,
eu mă-ntrebam dacă după ce am terminat vorbirea, dacă ei vor avea o
linie de rugăciune. Era…Indianul este foarte, foarte sensibil. El vrea să
știe în ce intră el înainte de-a o face. Și când eu i-am auzit spunând,
aceea: „Gloria a Dios”este aceea corect? Glorie lui Dumnezeu? Eu
am…a fost demult de când eu am spus aceea. „Gloria a Dios” sau așa
ceva.”Glorie lui Dumnezeu sau așa ceva.
Am știut că va fi cineva care va intra în linia de rugăciune când
i-am auzit. Și…Dar în puțin timp, indienii trebuiau să vină în linia de
rugăciune și vai, n-am văzut niciodată atât de multă putere și glorie așa
cum eu…A început aici în Phoenix. Doar se pare ca și cum locul meu
de început a fost aici în Phoenix, Arizona. Fie ca Domnul doar să vă
binecuvânteze din belșug pe fiecare din voi.
4
Acum, în aceste feluri de servicii, în rugăciunea pentru bolnavi,
eu vin, m-am gândit că poate, noi doar vom avea predicarea
evangheliei salvării sufletului. Și eu…În această după masă, noi,
oarecum am întrebat printre prietenii dragi care erau aici și ei…A fost
un vot mare, imens că ei ar trebui…că noi ar trebui să ne rugăm pentru
bolnavi.
Și în a face aceasta, mă păstrează oarecum…Oamenii cred,
că mă izolam într-un fel, eu însumi, rugându-mă. Dar eu iubesc
oamenii. Dumnezeu știe asta, cum iubesc eu oamenii. Dar tu…tu nu
poți fi slujitorul omului și slujitorul lui Dumnezeu în același timp. Tu---tu
trebuie ori să fii…Dacă tu te păstrezi pe tine însuți pentru Dumnezeu,
atunci tu trebuie să fii pentru Dumnezeu și să slujești oamenilor Lui.
5
Și mie îmi pare răucă locurile noastre---noastre sunt
neadecvate. Dar poate, mâine searănoi vom avea mai multe locuri aici
înăuntru. Și dacă Domnul binecuvântează, eu cred că sunt locuri aici
unde vor încăpea mai mulți oameni decât aici, pe care noi probabil le
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obținem. Și noi doar…mie niciodată nu-mi place să fac ceva mare. Noi
doar mergem în continuare și doar începem și orice face Domnul,
aceea este calea Lui de a face. Vedeți? Noi doar o lăsăm în felul acela.
Păi, eu doar mă-ncred că fiecare persoană de-aici în seara
asta, care nu este salvată, va fi salvată în seara asta și fiecare
persoană care nu a primit Duhul Sfânt, Îl va primi în seara asta și
fiecare persoană bolnavă va fi vindecată în seara asta. Aceste tărgi și
acest caz din scaunul cu rotile și orice care este prin jur, toți oamenii
de-afară din audiență, fie ca fiecare din ei să fie vindecat este dorința
mea sinceră și cea mai adâncă, să văd oamenii vindecați.
6
Și acum, fie ca Dumnezeu să se îndure de noi este rugăciunea
mea. Și eu vreau să citesc o scriptură, doar pentru câteva momente. Și
eu voi încerca să nu vă țin prea mult, pentru că trebuie să stați în
picioare și așa mai departe…Și eu doar voi fi atât de rapid cât pot. Și
noi vrem ca voi doar să fiți atât de respectuoși cât puteți. Și eu vreau
ca voi să credeți cu toată inima voastră, că Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, este aici și v-a vindecat deja pe fiecare dintre voi, v-a
salvat deja pe fiecare dintre voi. Singurul lucru pe care voi trebuie să-l
faceți este să credeți cu toată inima voastră și să-l acceptați. Vedeți? Și
pe mărturisirea voastră…
7
Acum, poate optzeci la sută sau nouăzeci la sută din audiența
din seara aceasta ar fi creștină. Ei bine atunci, dacă voi aveți în mintea
voastră că voi nu mai sunteți creștin și încetați să mărturisiți că voi
sunteți creștin, voi ajungeți---voiieșiți chiar afară din tablou. Înțelegeți?
Este mărturisirea voastră. Evrei 3:1 a spus: „El este Marele Preot al
mărturisirii noastre.” Cu alte cuvinte, El face mijlociri pe baza
mărturisirii noastre.” Ceea ce noi mărturisim că El este, aceea este ce
El mărturisește că noi suntem. Făcând mijlociri pe baza …
(Eu iau asta prea…Eu mai bine o așez chiar aici, cred, dacă
asta…N-a fost suficient de tare? O, eu înțeleg. Eu sunt…?) Mă puteți
auzi toți bine acum, pretutindeni?În spate pe aripa stângă, aici? Puteți
voi…? În ordine ? Chiar aici? În regulă? Cineva spune că ei nu pot
și…Puteți să ridicați...Eu nu sunt foarte mare, de la început și…Eu
aproape trebuie să țip la voi. Eu nu intenționez să o fac. Dar aproape
că țip ca să vă fac…a voastră…Lucrul principal este când începem
linia de rugăciune,aduceți-l acesta cât de sus puteți, pentru că eu nu
știu ce spun atunci. Vedeți? Astfel, trebuie să…trebuie să-l ridice în
audiență.
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Acum, chiar în citirea Cuvântului…Iubesc să citesc Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru că El este adevărat. Și cuvintele mele vor eșua, ca
și cuvântul oricărui alt om. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu poate eșua
niciodată. El este același întotdeauna.
Ei bine acum, vrem să vorbim, ca în fiecare adunare, despre
Isus Cristos. Și El este centrul închinării noastre, centrul atracției
noastre, centrul vieții noastre, tot ceea ce noi avem și vrem…suntem și
vor fi bazate pe El. El este acela Care a venit și și-a dat viața Lui
pentru noi, a coborât de la Dumnezeu, din glorie și s-a făcut trup, a
locuit printre noi. Și a luat asupra noastră…asupra Lui păcatele noastre
ale tuturor, bolile noastre ale tuturor, le-a purtat la Calvar și acolo a
plătit prețul. El este vrednic de toată lauda care Îi poate fi dată Lui.
Cineva a spus, nu demult, a spus: „Frate Branham, tu te lauzi
prea mult cu Isus.”
Am spus: „Eu nu mă laud suficient cu El”. Tu n-ai putea
niciodată spune prea mult în a te lăuda cu Domnul nostru Isus Cristos,
pentru că El este vrednic de toată lauda.
Acum, în scrierea din Sfântul Ioan, capitolul întâi și începând
cu al 44-leaverset, citim aceste cuvinte:
Acum Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a
lui Petru.
Filip l-a găsit pe Natanael și i-a spus: „Noi L-am
găsit pe cel despre care Moise și legea…a scris, pe
Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”
Natanael i-a spus: „Poate ieși ceva bun din
Nazaret?” Filip a spus…„Vino și vezi.”
Isus l-a văzut pe Natanael venind la el și i-a spus:
„Iată un israelit… în care nu este viclenie.”
Natanael i-a spus: „De unde mă cunoști?” Isus i-a
răspuns și i-a spus: „Înainte ca să te cheme Filip,
când erai sub…pom, Eu te-am văzut.”
Natanael a spus…a răspuns și i-a spus: „Rabi, tu
ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel.”
Acum să ne aplecăm capetele doar un moment pentru
rugăciune.
9
Bunule nostru, Tată iubitor, noi ne apropiem de Tine în seara
aceasta în numele preaiubitului Tău Copil, Isus Cristos, mulțumindu-Ți
din adâncurile sufletului nostru pentru privilegiul pe care noi îl avem de
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a-l reprezenta pe El prin calea predicării evangheliei și slujind
sărmanului tău popor bolnav, nevoiaș. Aducând păcătoșii la pocăință
prin predicarea Cuvântului și demonstrarea Duhului Sfânt, ei devin
supuși Cuvântului lui Dumnezeu.
Noi Îți mulțumim pentru aceste lucruri. Și noi trăim chiar în ziua
dinaintea venirii Lui din nou. Inimile noastre freamătă de bucurie să știe
că în curând, noi vom fi răpiți să-L întâlnim pe El în văzduh. Noi vom fi
schimbați și făcuți cum este El. Noi Îl vom vedea așa cum este El. Și să
gândim că noi am fost odată înstrăinați de Dumnezeu, izolați, fără milă,
neamuri duse departe cu idoli muți, închinându-ne și neștiind la ce ne
închinam.
Și la timpul potrivit, Cristos a venit, Cel iubitor pentru cel de
neiubit, Cel neprihănit pentru cel nesfânt și și-a dat Viața Lui, dându-și
prețiosul Său sânge ca jertfă, ca să ne poată împăca înaintea lui
Dumnezeu, ca noi să fim…să apărem în neprihănirea Lui, ireproșabili
și fără cusur înaintea Lui. O, cum Îl iubim noi și cum Îl adorăm!
10
Acum, Tată, așa cum vorbeam acum câteva momente, nici un
om nu poate deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne dăm seama că
în citirea scripturii, Ioan a spus că: „Nici un om pe pământ sau sub
pământ, sau în cer, nu era vrednic să deschidă Cartea sau să rupă
pecețile din ea sau chiar să privească acolo.” Dar un Miel care a fost
înjunghiat de la întemeierea pământului, El a venit și a luat Cartea căci
El era vrednic.
Și acum, Miel al lui Dumnezeu, eu am citit Cuvântul Tău, dar acum
deschide-ni-L nouă. Ca noi să putem înțelege. Căci noi o cerem în
Numele lui Isus Cristos. Amin.
11
Eu---eu voi încerca acum, doar să vorbesc câteva momente.
Dar acum, lucrul principal în seara aceasta…Motivul că eu nu predic
searaîn felul acesta, decât ceva ca o mică predică, este din cauza
unei---unei ungeri diferite. Este tot Duhul Sfânt, dar omul care predică
poate să nu interpreteze limbi în același timp. Vedeți, este același Duh,
dar sunt---sunt manifestări diferite ale aceluiași Duh.
Acum, vindecarea stă numai în Isus Cristos. Nu există nicio altă
persoană pe pământ care poate vindeca, decât Dumnezeul
Atotputernic, El Însuși. Psalmul 103:3 a spus: „Eu sunt Domnul care îți
vindec toate bolile tale.” Toate bolile sunt…Doctori buni și instituții
medicale nu pretind să fie vindecători. Ei doar pretind să asiste natura,
spunând: „Este un Singur Vindecător; acela este Dumnezeu.”
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Tu ai putea să-ți rupi brațul. Doctorul ar putea să-l pună la loc.
Dar el nu l-ar putea vindeca. Înțelegeți? Tu ai putea avea un dinte
stricat și doctorul poate să ți-l scoată, dar el nu ar putea vindeca locul
din care l-a scos. El poate scoate apendicele, dar el nu ar putea
vindeca locul pe care l-a tăiat. Înțelegeți? Dumnezeu trebuie să facă
asta. Medicamentul nu poate reface țesutul. Medicamentul poate doar
să îl păstreze curat, în timp ce Dumnezeu reface țesutul. El este
singurul Creator care există, este Dumnezeu. Și El…
Și Isus Cristos, când El a fost aici pe pământ, El---El n-a pretins
a fi un Vindecător. El n-a spus că a făcut vreo vindecare, deloc. El a
dat toată lauda lui Dumnezeu, care era în El.
12
Acum, haideți doar să ne întrebăm în seara aceasta. Voi și eu
și cei mai mulți de-aici dinăuntru, noi vorbim atât de mult despre Isus și
ne întrebăm de El. Noi s-ar cuveni să ne gândim, în seara aceasta că
noi s-ar cuveni să aruncăm o privire și să vedem dacă Îl putem vedea
pe El. Nu v-ar place vouă să-L vedeți? Mie mi-ar place să-L văd. Și eu
sunt sigur că fiecare ar vrea, fiecăruia i-ar place să-L vadă pe Isus.
Acum, să privim în Cuvântul Lui și doar să aflăm la ce fel de
Persoană ar trebui să ne uităm, sau să căutăm, dacă noi urma să-l
căutăm pe Isus. Acum, practic, toți de-aici dinăuntru sunt creștini.
Pentru că este o mișcare atât de bună a credinței. Domnul Sharrit
tocmai a venit și m-a luat cu un timp în urmă, din locul în care stăteam.
Și eu l-am auzit bătând la ușă, un gentleman creștin, foarte minunat,
aici, pe care voi toți îl cunoașteți, a venit și m-a adus.
13
Eu eram în cameră și mă rugam pentru ungere.Și așa cum
adunarea se desfășura, voi veți observa că Ungerea ajunge mai mare
și mai mare așa cum voi începeți să zidiți credință. Pentru că ea va
îndepărta toate superstițiile și lucrurile de la voi. Și atunci, voi începeți
să vedeți că ceea ce Dumnezeu spune este adevărul. Și atunci
credința voastră va continua să se miște mai sus și mai sus. Desigur,
aceea mă slăbește și măslăbește tot timpul.
Acum…Și eu cu nici un chip, prieteni creștini…Eu mai degrabă
aș fi în Jeffersonville, Indiana, lopătând zăpada de pe scările de la ușă
în seara aceasta, decât să fiu aici în acest ținut minunat unde voi
locuiți, în „Valea Soarelui”, mai bine aș fi sus acolo în voia lui
Dumnezeu, decât să fiu aici jos, în afara voii lui Dumnezeu.
Și eu mai degrabă n-aș mai intra niciodată pe o ușă a unei
adunări din nou, decât Dumnezeu să-mi spună în acea zi:„Păi, tu,
înșelătorule.” Eu vreau orice ar fi, să fiu sincer. Vreau să fiu cinstit. Și
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sunt multe lucruricare vor avea loc, probabil, în aceste adunări, care
pot părea extraordinare și poate vă determină să vă stârnească
superstițiile voastre. Dar nu lăsați asta să vă deranjeze. Doarașezați-le
jos, spuneți:„Eu doar voi urmări asta să văd ce este.” Aceea este calea
de făcut. Dați acesteia o…Dați-i lui Dumnezeu o șansă corectă pentru
voi, acum, și să-L lăsați…Vedeți ce poate El face.
14
Acum, eu nu pretind a fi un vindecător. Nu există nici un
vindecător, decât Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate vindeca. Și
singurul lucru pe care eu îl pot face, este doar ca unul dintre slujitorii
de-aici, întocmai ca bărbatul pe care tocmai l-ați avut aici în oraș,
domnul Roberts, un prieten foarte apropiat de-al meu. Acum, el ia
Cuvântul lui Dumnezeu și doar Îl predică. Domnul Osborn, Tommy
Osborn, el este un prieten apropiat de-al meu, un frate foarte minunat
de asemenea. Și el este unul dintre convertiții mei în vindecare divină;
așa este și fratele Roberts. Și venind înăuntru în adunare și văzând pe
Domnul că se mișcă, atunci ei au primit inspirație și ei au ieșit și s-au
dus, au făcut lucrări minunate, de-a lungul națiunilor pentru Domnul
Isus Cristos. Dumnezeu să binecuvânteze sufletele lor curajoase,
împreună cu multe, multe sute de alți frați minunați și surori, care
traversează națiunea acum, rugându-se pentru bolnavi. Și mari treziri
pretutindeni.
Noi mulțumim bunului nostru Tată ceresc pentru această
măreață vizitare în generația noastră în care trăim noi acum, să vedem
aceste lucruri că vin la împlinire.
15
Acum, slujitorii, de obicei, aici este baza și fundația întregii
creștinătăți. Ea stă chiar aici în biblie. Orice în afară de aceea este
neadevărat. Așa este. Trebuie să fie bazată pe AȘA VORBEȘTE
DOMNUL.
Acum, predicatorul vorbind, primește inspirație. El are un dar de
vindecare. Darul vindecării, desigur, este credință în vindecare. Acum,
el crede cu toată inima lui. Și el se ridică și el o predică, cu cuvinte
foarte puternice care merg la oameni și ei doar trebuie să le creadă.
El doar le prezintă într-un astfel de mod până când tu doar
trebuie să o crezi.
Și fratele Roberts este foarte bun la aceea. Și fratele Osborn
este un om care îl poate lega pe satan în așa de multe locuri în
scriptură încât el nu are nici măcar un loc să se miște. Asta-i tot. El
este chiar legat. Acum, el face aceea, nu prin cunoștință. Ei fac aceea
prin inspirație. Duhul Sfânt le dă un dar de vindecare divină care dă
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inspirație oamenilor atunci când ei văd că Cuvântul lui
Dumnezeuîntărește ceea ce ei spun. Și pe acea bază, ei au un drept
atunci, să ungă cu ulei, să pună mâinile sau a încredința sau orice vor
ei să facă, în felul în care ei se simt conduși s-o facă. Asta-i tot…
16
Dar întreaga vindecare nu vine de la un bărbat. Ea vine din
credința individualului în Dumnezeu. Aceea este singura cale în care tu
poți s-o faci. Nu există un om în lume care ar putea ierta păcatele
voastre. Nu păcatele voastre…păcatele originare înaintea lui
Dumnezeu. Acum, dacă voi ați păcătuit împotriva lui, el vă poate ierta.
Întocmai cum eu aș spune: „Iartă-mă. Eu n-am intenționat să o fac.”
Dar păcatele mele înaintea lui Dumnezeu, eu trebuie să-I cer lui
Dumnezeu eu însumi să mă ierte. Acela este Singurul care mă poate
ierta.
Și acum aceea este calea cu vindecarea. Și vindecarea, eu
poate sunt în stare să v-o explic, să v-o arăt vouă în așa fel, să mă rog
cu voi. Dar credința voastră individuală în ispășirea lui Isus Cristos la
Calvar este ceea ce îndepărtează boala. Aceea este…Totul stă în
Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt.
17
Acum, așa cum cei mai mulți dintre voi ați fost în adunările
mele, presupun. Câți ați fost…de-aici ați fost în adunările mele mai
înainte? Să vă văd mâinile voastre că se ridică, peste tot. Ei bine, este
probabil nouăzeci la sută, poate. În regulă.
Acum, în slujirea bolnavilor, eu sunt un credincios ferm
apoi…că darurile și chemările sunt fără pocăință. Eu cred că ele vin
prin voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu Însuși așază în biserică pe unii
apostoli, alții învățători, alții profeți, alții…așa și doar îi așază în
biserică. Dumnezeu o face. Credeți asta? Nu o biserică face, nu un
seminar face, nu facevreun om, ci Dumnezeu a așezat în biserică.
Înțelegeți?
18
Nu pentru că ei au o diplomă de psihologie, sau o diplomă de
filozofie
sau
o
diplomă
de
licență.
Pentru
că
DumnezeulAtotputernic…Ei pot fi atât de neștiutori în acele lucruri…ale
diplomelor că ei de-abia ar ști care este dreapta și stânga. Dar dacă
Dumnezeu a așezat omul în biserică, El va confirma aceea de fiecare
dată cu…cu o…
Pavel a spus: „Eu nu vin predicândcu înțelepciunea omului, ca
credința voastră să fie în înțelepciunea omului, ci în predicarea puterii
și demonstrării Duhului Sfânt, încât credința voastră să poată fi zidită în
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Dumnezeu.” Pavel a fost un om instruit, deștept. Dar el a spus că el a
uitat tot ce a știut vreodată ca să-L afle pe Cristos. Aceea este ceea ce
noi trebuie să facem. Doar punem deoparte teologia noastră și lucruri
și privim drept în fața lui Dumnezeu și spunem: „Eu o cred.”Asta-i tot.
Asta-i tot ce este nevoie.
19
Acum, în aceasta, crezând acele lucruri…În timp ce voi ați fost
în adunări și ați urmărit. Amintiți-vă(de când v-am lăsat mai
înainte…Nu, eu cred că am fost aici de-atunci), când acea mare
confruntare a avut loc în Houston, Texas, aici, printr-un predicator
baptist; dr. Best a vrut să dezbată cu mine dacă vindecarea divină era
greșită și așa mai departe. Și eu nu mă cert cu nimeni. Eu nu cred în
asta. Eu nu vreau să-mi stric sentimentul meu cu Domnul meu Isus
Cristos și acea iubire, ca să mă cert cu cineva. Eu voi predica
evanghelia. Dacă o credeți, în ordine. Dacă nu, aceea este între voi și
Dumnezeu. Asta-i tot. Eu nu cred în dezbateri și certuri. Voi doar
predicați Cuvântul, Dumnezeu se va îngriji de restul.
Domnul Bosworth a vrut să aibă o discuție cu omul. Și voi știți
ce s-a întâmplat când Îngerul Domnului a coborât vizibil, înaintea
oamenilor acolo, unde eram eu în picioare, a avut luată fotografia Lui.
Noi avem câteva. Câți ați văzut vreodată poza? Să vă văd mâinile. Ea
este în Washington D.C. și așa mai departe. Ei bine, noi avem câteva
din ele aici. Noi trebuie să le cumpărăm și apoi să le distribuim
oamenilor. Asta va fi săptămâna viitoare, nu duminică. Ci săptămâna
viitoare. Dacă voi doriți una, o puteți avea.
20
Acum, noi…Acolo și de-a lungul lumii și de când am plecat și
acel mic cor spaniol a cântat pentru mine și restul din voi aici. Ei bine, a
fost în jurul lumii. A fost testat în fiecare cuptor încins pe care îl are
diavolul. Eu---eu desigur sunt mulțumitor lui Dumnezeu să văd cum El
a purtat de grijă de asta în jurul lumii.
Și cât de mulțumitor sunt eu în seara asta să fiu înapoi aici în
Phoenix cu aceeași evanghelie pe care am avut-o acum opt ani, când
am venit aici. Același lucru. Doar, este doar ajungând mai mult și mai
mult…Desigur, Dumnezeu face asta. Așa cum noi credem, timpul se
apropie.
21
Acum, să aruncăm o privire să vedem dacă noi Îl putem găsi pe
Isus în seara aceasta în Phoenix. Eu cred că El este aici. Căci El a
spus: „Oriunde doi sau trei sunt adunați în Numele Meu, Eu voi fi în
mijlocul lor.” Ei bine acum, dacă El este un om de onoare,El Își va ține
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Cuvântul Lui. Și desigur Dumnezeu Își va ține Cuvântul Său. Un om de
onoare va face asta; cu atât mai mult Dumnezeu. El cu siguranță Își va
ține Cuvântul Său. Acum, El a promis aceea.
Acum, dacă El este aici, de ce nu-L putem noi vedea? Acela
este lucrul pe care vreau eu să-l știu. De ce nu-L putem noi vedea?
Dacă noi vom merge afară în Phoenix în seara aceasta, să-L căutăm
prin jur pe Fiul lui Dumnezeu, pe care noi toți Îl iubim, să vedem ce fel
de Persoană vom căuta noi.
22
Am căuta noi o persoană mare, școlită care este…care a fost
cu adevărat învățată? Nu. Eu aș…Nu este nicio consemnare despre El
că ar fi mers vreodată la școală. Așa este. Dacă El a fost sau nu, eu naș putea să vă spun. Nu există nicio însemnare despre asta, unde a
fost el și-a studiat. Dar noi căutăm un om care este îmbrăcat diferit,
mai mult, poate astăzi, ceva remarcabil, robe lungi și ceva și…? Ar fi
acel fel de om? Nu.
Isus s-a îmbrăcat întocmai ca un om de rând de pe stradă. El
umbla chiar printre oameni și ei nici măcar nu L-au cunoscut. El nu s-a
îmbrăcat deloc diferit. El nu s-a îmbrăcat ca un preot sau ca un rabin.
El doar s-a îmbrăcat ca un om obișnuit de pe stradă.
Ce fel de limbă a folosit El? A folosit El cu adevărat o gramatică
fină? Nu. Biblia, dacă voi…Adevărul este, că biblia a fost scrisă atât de
simplu în limbajul de stradă încât mulți translatori ajung încurcați în ea,
în cuvinte. Corect. Era scrisă atât de simplu, doar foarte simplu. Acela
este felul de persoană…
23
Unde ar fi El? Afară în lumini mărețe strălucitoare? Nu. El ar fi
în mijlocul celor smeriți. „Oamenii obișnuiți Îl ascultau bucuroși,” a spus
scriptura. Preoții și așa mai departe nu-L ascultau. Ei aveau propriile
lor idei, propriile lor biserici, propriile lor scheme, așa că ei nu ascultau.
Ce fel de bărbat ar fi El atunci? Ar fi El o adevărată persoană cu
aer de stăpân? Nu, eu nu cred că El ar fi. Eu cred că el ar fi o persoană
bună. Și eu---eu cred că El ar fi---El ar fi atât de bun că atunci când El
ar vorbi cu tine, ai ști că a fost El care vorbea și totuși El ar fi destul de
ferm încât tu ai ști că…la fel ca și atunci când El a împletit funiile
împreună și i-a azvârlit afară din templu pentru că au făcut ceva greșit.
Deci, El ar fi…chiar un…Nu, eu cred că nici un pictor n-ar putea reda
caracterul Lui. Căci El ar fi o Persoană foarte dulce pentru noi să o
vedem, nu-i așa? Nu contează cum ar arăta El sau oricum, El ar fi.
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Acum, dacă noi am dori să-L vedem și Isus Cristos va apărea
aici cu noi în seara asta…Eu vreau ca voi să prindeți asta atent acum.
Dacă Isus va apărea aici în această încăpere în seara aceasta și se va
manifesta pe El însuși acestei audiențe, întocmai la fel cum El a fost în
Galileea, Îl veți crede voi? Veți accepta asta? Spuneți, doar spuneți:
„Eu---eu---eu o cred,” Eu voi---eu voi crede acum pentru vindecarea
mea. Eu voicrede acum pentru salvarea mea. Eu voi crede pe Isus
Cristos înviat din morți.”
Ei bine, atunci, când el a fost aici pe pământ, ceea ce a fost El
atunci, El este acum întrutotul,în afară de trupul Lui vizibil. El este aici
în Duh. Credeți voi aceea? „Încă puțin și lumea nu Mă va mai vedea,
totuși voi Mă veți vedea(Care„voi”?) Biserica. Ei bine, unii au spus că
aceia erau ucenicii. O, nu. (Ascultați la următoarea) Voi Mă veți vedea
căci Eu(pronume personal) voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârșitul
lumii.” Aceea o stabilește. Este aceea corect? Nu doar pentru acea
epocă, pentru toate epocile chiar până la sfârșitul lumii…
25
Ei au spus…Semnele din Marcu 16…astăzi că acelea erau
doar pentru ucenici. Păi, Isus a spus: „Predicați evanghelia la toată
lumea și aceste semne îi vor urma,” la toată lumea. Peste tot, același
semn, aceeași evanghelie va fi predicată. Noi avem broșuri distribuite
în toată lumea. Dar evanghelia n-a fost predicată încă la o treime din
ea.
Evanghelia nu este doar Cuvântul singur, ci este Cuvântul făcut
manifest, puterea și demonstrarea Duhului sfânt, aducând Cuvântul la
împlinire.
26
Recent, când un om fin, dr. Reidhead, președintele Misiunilor
din Sudan, cea mai mare misiune, misiune fundamentală în
lume…Când el a trecut pe la casa mea și a primit botezul Duhului
Sfânt…El a avut atât de multe diplome, el nici măcar nu știa câte are,
diplome de onoare și lucruri pe el. El a spus: „Frate Branham, dar în
toate astea, unde este Isus?”
Și el vorbit cu un mahomedan, fin, instruit. Și mahomedanul,
după ce a fost instruit în America, se întorcea la religia lui
mahomedană. Și el a spus…Fratele Reidhead i-a spus, a spus: „De ce
nu renunți tu la vechiul tău profet mort, Mahomed și să-l primești pe
Domnul Isus Cel înviat?”
Și a spus că mahomedanul l-a privit și a spus: „Bunule domn,
ce poate face înviatul tău Domn Isus pentru mine mai mult decât face
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profetul meu mort?” El a spus: „Ei amândoi au scris biblii. Noi le citim și
le credem.”
Ei bine, fratele Reidhead a spus: „Ei bine, frate, noi avem
bucurie, satisfacție.”
El a spus: „Așa avem și noi.”
El a spus: „Ei bine, noi avem pace.”
El a spus: „Așa avem și noi.” El a spus: „Spune-mi un singur
lucru pe care-L poate face Isus al tău mai mult decât Mahomed al
meu.”
27
De acum două mii de ani este un cal alb care stă la mormântul
lui Mahomed. Mahomed a spus, când el a murit, că el va învia din nou
și va călări în jurul lumii și o va cuceri. Ei cred asta. Religia
mahomedană ca număr, este cea mai mare religie din lume, Buda este
a doua, creștinismul, a treia.
Ascultați, astfel ei au spus: „Ce poate face religia ta pentru
mine, mai mult decât face a mea? ” El a spus: „Isus al tău a murit și
este îngropat exact ca Mahomed al meu.”
El a spus: O, nu. Isus a înviat din nou.”
A spus: „Dovedește-o.” A spus: „Dovedește-o.” A spus: „O, și
noi am avut învieri, noi pretindem.” Dar a spus: „Mahomed nu ne-a
promis nimic decât viață după moarte.” Și a spus: „Aceea este ce Isus
v-a promis vouă.”
Și fratele Reidhead a spus: „Frate Branham, eu eram legat.” El
a spus: „El putea produce tot așa de multă psihologie, multă bucurie,
mult orice ai vrut tu, așa cum noi puteam.” Și el a spus: „Ce puteam noi
să-i oferim?”
El a spus: „Acum, doar un moment.” A spus: „Isus al tău, ai
spus că a înviat acum două mii de ani.”
A spus: „Așa este.”
A spus: „Ei nu…de-abia peste…puțin peste o treime din lume
cunoaște asta.” A spus: „Să învie Mahomed din morți și să sară pe acel
cal alb și lumea întreagă va ști asta în câteva ore.” Așa este.
28
Astfel, tu vezi, unde este creștinismul slab, în teologia sa.
Dumnezeu n-a inventat aceea în primul rând. Isus n-a spus niciodată:
„Construiți biserici, seminarii.” El a spus: „Predicați evanghelia în toată
lumea,” apoi El va reveni. Vedeți? Dar noi am făcut orice altceva decât
ceea ce ne-a spus El să facem. El nu poate reveni până când
evanghelia nu a fost predicată. El a spus: „Voi veți auzi de semne și
războaie și vești de războaie, (încă nu) părinți împotriva copiilor,
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copii…”(Aceea încă nu este.) Dar a spus: „Când evanghelia a fost
predicată întregii lumi, atunci va fi sfârșitul…” El se va întoarce.
Este misiunea bisericii, să predice evanghelia, să demonstreze
puterea. O, noi am împărțit broșuri peste tot. Dar nu de aceea este
nevoie. Este nevoie de puterea și demonstrarea Duhului Sfânt, cu
adevărat. Acum, fiți atenți.
29
Apoi acest mahomedan i-a spus, el a spus: „Mahomed ne-a
promis doar viață după moarte.” A spus: „Isus al tău a promis, că
lucrările pe care El le-a făcut, voi le veți face de asemenea. Așa că
lasă-mă să văd învățătorii voștri căfac aceea.” A spus: „Atunci noi vom
crede pe Isus al vostru înviat din morți.”
El a spus: „Eu într-un fel am făcut o urmă cu piciorul în țărână și
am schimbat subiectul și am plecat.” Învins, desigur…Este tot ce puteai
tu face. Este exact. Ei doar pot pune doar tot atâta istorie și teologie
cum poate următorul. Dar el a spus: „Acum Isus a promis…”
El a spus:„Ei bine, acum…” El a spus:„Tu te referi la Marcu 16
unde este spus, `Aceste`”… A spus: „Noi nu credem de la versetul 9 în
continuare că este inspirat …”
A spus: „Ce fel de biblie aveți voi atunci? Jumătate din ea este
inspirată și cealaltă jumătate nu este. Care este corectă și care este
greșită?” El a spus: „Atunci cum este când Isus Cristos a spus
`Lucrurile pe care le (faceți voi)---pe care le fac eu, și voi le veți face.`
Tu crezi că acea parte este inspirată, Ioan 14:7 ?” A spus : „Cum este
cu Luca 20 sau Luca al 11-lea capitol și al 24-leaverset? `Orice lucruri
doriți voi, când vă rugați, credeți că le primiți și le veți avea.`” A spus:
„Ce se întâmplă cu voi toți? Dacă Isus a înviat din morți, El a promis să
fie același ieri, azi, și-n veci”. A spus: „Atunci de ce nu le vedem noi în
acel fel?” a spus: „Lasă-mă să vă văd pe voi învățătorii că produceți
aceea și noi, mahomedanii suntem gata să-L primim pe Isus ca
Cristos.”
30
O, frate. „Laudă Domnului.” Asta este. Acelea sunt realități clare
într-o expunere. Și frate, aceea este doar tot atât de limpede și tot atât
de real în seara aceasta în Phoenix așa---așa cum este acolo. Vedeți?
Dacă Isus Cristos era aici pe pământ…Ce fel de Persoană a fost El aici
pe pământ? Ei L-au răstignit pentru ca El să îndepărteze păcatul, este
asta adevărat? Să facă o jertfă sângerândă să plătească pedeapsa cu
moarte și boala pentru noi…
Și El s-a înălțat la mâna dreaptă a majestății lui Dumnezeu. Și
El stă aici în seara aceasta și a trimis înapoi Duhul Sfânt în…care este
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manifestarea lui Isus Cristos în biserică. Și El a spus: „Încă puțin și
lumea nu Mă va mai vedea, totuși voi Mă veți vedea; căci Eu voi fi cu
voi, chiar în voi până la sfârșitul lumii.” Este aceea corect?
Apoi, El a spus: „Lucrurile pe care le fac Eu, le veți face și voi și
chiar mai mari decât acestea(sau mai multe) căci eu merg la Tatăl.”
Este aceea corect? El s-a întors din trup în Duh, astfel ca El să poată
veni înapoi în biserica Sa. Vedeți. „Eu merg la Tatăl Meu.Încă puțin și
lumea nu Mă va mai vedea, totuși voi Mă veți vedea; căci Eu voi fi cu
voi, chiar în voi până la sfârșitul lumii. Și lucrurile pe care Eu le
fac(făcându-le aici acum), și voi le veți face și chiar mai mari decât
acestea, pentru că Eu merg la Tatăl Meu.” Ce promisiune!
31
Apoi, dacă Evrei 13:8 spune:„Isus Cristos este același ieri, azi
și-n veci,” voi va trebui să recunoaștețică Isus va face aceleași lucrări
sau scriptura nu este inspirată. (Eu iau acum partea necredinciosului,
să scot asta la iveală. Astfel ca eu să vă pot liniști înainte ca
voi…înainte ca noi să începem adunarea.) Corect.
Acele lucruri ori sunt corecte ori sunt greșite. Și nimeni nu
valorează mai mult decât este cuvântul lui. Dacă cuvântul meu nu este
bun, atunci eu nu sunt bun. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu este
adevărat, atunci eu n-aș putea să-L cred; nu-i nimic de el. Dar am aflat
aceasta, că Dumnezeu își va ține fiecare Cuvânt pe care El Îl spune.
Trebuie să fie. Dacă voi doar vă aduceți inima așezată direct în calvar
acolo, fără nici o umbră de îndoială. Așa cum am spus în această după
masă. „Aduceți-vă subconștientul și acest conștient și Cuvântul lui
Dumnezeu toate în unitate și urmăriți ce se întâmplă.”
32
Acum, urmăriți când Isus a fost aici pe pământ. Să vedem ce fel
de persoană a fost El, dacă El este același ieri, azi și-n veci. Aceea
este notița temei noastre acum, pentru întreaga trezire: „Isus Cristos
același ieri, azi, și-n veci.” Acesta este sloganul campaniei, este: „Isus
Cristos Același.”
Ei bine, atunci, pare ca și cum asta ar lua la o parte fiecare
fărâmă de îndoială, dacă Isus Cristos se va produce pe Sine însuși sau
se va reproduce pe Sine însuși în biserica Sa, doar la fel cum a făcut
El în trecut la început. Este aceea corect?
Acum, să vedem ce fel de Om a fost El. A pretins El a fi un
Vindecător? Nu. El n-a pretins să vindece pe nimeni. Sincer, el a spus
că El n-a vindecat niciodată pe nimeni. El a spus: „Eu nu pot face nimic
de la Mine Însumi.” Este aceea corect? „Nu sunt Eu care fac lucrările;
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este Tatăl Meu care locuiește în Mine; El face lucrările.” Este aceea
corect?
33
Să vedem. Câți credeți că El era iubitor și plin de compasiune?
Noi toți credem. Să ne încredem…să testăm acea compasiune odată.
Îl vedem pe El venind…O femeie tocmai a atins poala hainei Lui, care
a fost făcută bine de o scurgere de sânge. Și noi Îl vedem venind la
scăldătoarea de la Betesda (cu voia lui Dumnezeu, în următoarele
câteva luni, eu urmează să trec prin acea scăldătoare), unde mari
mulțimi, nu o mulțime, mulțimi. Este nevoie de două mii să facă o
mulțime. Deci, acolo erau mari mulțimi de oameni neputincioși, zăceau
acolo.
Acum, urmăriți ce fel de oameni erau: schilozi, șchiopi, orbi,
paralitici. Ce stare, urmărind mișcarea apei, ca un Înger să coboare la
un anumit timp, să miște scăldătoarea. Oricare avea credință, pășea
înăuntru primul, era făcut bine de orice avea el.
34
Acum, iată vine Isus pășind drept prin acea scăldătoare,
hainele pline de virtute, a pășit chiar pe lângă fiecare din acei oameni
ologi și suferinzi. Acolo era o mamă în vârstă, poate cu un copilaș cu
capul hidrocefal, sau ceva biet tată orb, ologit, cu artrită, spunând:
„Cineva să aibă milă de mine să mă bage în scăldătoare.” Și iată-L pe
Emanuel, venind, pășind prin acea scăldătoare, plin de putere, plin de
virtute, plin de iubire, plin de compasiune și a pășit pe lângă mulțimea
care striga, țipa implorând milă și nu și-a deschis deloc gura Lui și n-a
spus nici un cuvânt niciunuia din ei.
Eu cred că dacă El ar fi spus acelei întregi mulțimi: „Fiecare din
voi este vindecat.” Eu cred că toți s-ar fi ridicat și ar fi mers acasă. Voi
nu credeți? Ei bine atunci, de ce n-a făcut-o El? Acum acesta este
lucrul următor. De ce n-a făcut-o El? Acum, noi vrem să vedem dacă
Isus este același ieri, azi, și-n veci. Vedeți? De ce nu le-a spus El?
35
Iată motivul. L-ați observat trecând printre acei oameni ologi și
suferinzi, cu hainele pline de virtute. Dumnezeu Însuși manifestat în
trup, s-a mișcat în jos printre acei oameni, s-a dus direct la un om, nu
olog, și nu cu membre răsucite și nu orb și nu șchiop, ci un bărbat care
zăcea pe o saltea de paie, un pat mic, o pătură sau ceva zăcând acolo.
El avea o neputință, el avea treizeci și opt de ani, probabil
necaz cu prostata. Nu urma să-l omoare, else mișca încet. El o avea
de treizeci și opt de ani. El s-a dus la el. Urmăriți acum. Căci El l-a
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cunoscut pe acest om care era înstarea aceea tot acest timp. Și El i-a
spus: „Vrei să te faci bine?”
El a spus: „Domnule, nu am pe nimeni să mă bage în apă.”
(acum, el nu era olog). A spus: „În timp ce eu cobor…” Cineva îl
depășea și ajungea primul înăuntru. A spus: „În timp ce vin, cineva
ajunge înaintea mea.”
El a spus: „Ridică-ți patul și du-te acasă.” Fără nici un argument
în plus. El și-a ridicat patul și a făcut ceea ce i-a spus Isus, s-a dus
acasă. Asta a fost.
36
Apoi, el a fost găsit în templu bucurându-se, iudeii l-au întrebat.
Acum, acesta este în Sfântul Ioan, al 5-lea capitol al 19-lea verset.
Ascultați atent. Acum, iudeii l-au întrebat: „Ei bine, de ce n-a vindecat
El pe toți acei oameni? Dacă el a fost un mare Vindecător…De ce n-a
făcut El pe toți acei ologi și oameni…El a trecut chiar printre ei. Dacă El
era plin de iubire, de ce n-a avut El milă de ei?”
Oamenii nu știu ce este mila. Mila și iubirea sunt voia lui
Dumnezeu. Și tu poți să practici aceasta așa cum Dumnezeu o dă, nu
pasiuneumană, emoțional, nu iubire emoțională, ci iubire divină, care
poate fi transmisă și dată de Dumnezeu.
37
Acum, urmăriți-L pe El cum trece pe acolo. El l-a făcut pe acest
bărbat bine și iudeii I-au spus Lui, au început să-l întrebe. Acum
ascultați cu atenție ce a spus Isus acum, versetul al 19-lea din capitolul
al 5-lea: „Adevărat, adevărat (aceea este absolut, absolut) Eu vă spun
vouă, Fiul nu poate face nimic de la Sine Însuși, ci ceea ce El vede pe
Tatăl făcând: căci ce lucrări face Tatăl, El arată Fiului.” Și El vă va
arăta lucrări mai mari decât vindecarea acestui om cu necaz la
prostată sau diabetic sau orice era. „El vă va arăta mai mari…lucrări
decât aceea, ca voi să vă puteți minuna. Căci Tatăl lucrează și Eu
lucrez până acum.” Este aceea corect? Acela este motivul că El n-a
vindecat mulțimile. Dumnezeu nu I-a spus.
Acum, dacă Isus este același ieri, azi și-n veci, El va trebui să
lucreze la același nivel, nu-i așa? El va trebui s-o facă. Acum, eu cred
că asta ar…El ar fifăcut-o. Dar întâi El trebuia să știe voia lui
Dumnezeu. Acum, ascultați. Isus n-a făcut niciodată un miracol de la El
Însuși. Isus a spus: „Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi. Ci ceea ce
văd pe Tatăl făcând, aceea face și Fiul.” Câți ați citit aceea în
scriptură? Să vă văd mâinile. Sigur, Sfântul Ioan 5:19…
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Acum, ascultați. Acum, El n-a făcut vindecarea El Însuși atunci.
El doar a făcut așa cum Tatăl I-a arătat. Era o vedenie. Găsim pe
oricare din profețiidin biblie, Ilie pe muntele Carmel, oriunde altundeva.
Fiecare profet, fiecare om divin care venea din prezența lui Dumnezeu,
a lucrat întotdeauna sub anumite inspirații care erau dirijate de către
Dumnezeu.
Slujitorii în seara asta, predică sub inspirație, dirijați de Dumnezeu.
Văzătorii în seara aceasta, lucrează sub inspirația viziunilor, dirijați de
Dumnezeu. „Eu nu pot face nimic,” El a spus, „decât dacă Tatăl Îmi
arată. Și orice Tatăl Îmi arată, Eu mă duc și fac.”
Acum, dacă Isus a înviat din morți și trăiește printre noi în seara
asta, atunci El se întrupează iarăși pe Sine Însuși în biserica Lui.
Atunci El va produce același lucru pe care l-a făcut El în trecut acolo.
39
Priviți-l vorbindu-i femeii de la fântână,El vorbind cu femeia de
la fântână. El a spus: „Adu-mi să beau,” doar să aibă o conversație.
Ea a spus: „Fântâna este adâncă și Tu nu ai nimic cu ce să
scoți și nu este obiceiul pentru voi iudeii, să cereți așa ceva
samaritenilor.”
El a spus: „Dar dacă tu știai Cine îți vorbește, tu Mi-ai cere să bei și Eu
ți-aș da apăpe care tu n-ai maiveni s-o scoți.”
Ea a spus: „Fântâna este adâncă” și așa mai departe. Purtând
o conversație, ce făcea El? Contacta duhul ei. Și El a aflat unde era
problema ei.
El a spus: „Du-te, adu-ți bărbatul.”
Ea a spus: „Eu nu am niciunul.”
A spus: „Asta este corect. Tu ai avut cinci.”
„Păi,” a spus ea, „Eu îmi dau seama că Tu ești Profet. Noi știm
că Mesia vine și ne va spune toate lucrurile.”
El a spus: „Eu sunt acela.”
Și ea s-a dus în cetate și a spus: „Veniți, vedeți un om Care mia spus tot ce am făcut vreodată.” Acum, El nu i-a spus deloc tot ce a
făcut ea vreodată. El doar i-a spus ce era greșit cu ea. Dar ea era
foarte emoționată, desigur. Și El i-ar fi putut spune totul, dacă
Dumnezeu I-ar fi arătat Lui.
40
Ascultați la această scriptură din seara aceasta. Acolo a venit
un ins pe nume Natanael. Și Natanael, el a ajuns…Sau Filip s-a
convertit. El s-a dus și l-a aflat pe prietenul său. Aceea era o convertire
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reală, nu-i așa? Să-l afli foarte repede pe prietenul tău și să-i spui ce-a
făcut Isus. Aceea este dragoste.
El s-a dus și l-a văzut pe Natanael. El a spus: „Vino, vezi pe
Cine am găsit noi, Isus din Nazaret, Fiul lui Iosif.” Și acest om drept era
sub un pom rugându-se când Natanael a venit sus.
El nu s-a ridicatun critic, dar a spus: „Poate ieși ceva bun din
Nazaret?”
Filip a spus: „Vino și vezi.”
Și Isus care stătea în linia de rugăciune…Noi doar luăm o mică
dramă, aici. Iată-L pe Isus stând în linia de rugăciune acum, El tocmai
intrase în slujba Lui. Și El stătea în linia de rugăciune, poate rugânduse pentru bolnavi. Și vine acest om fin. Și el a privit la El astfel. Isus a
privit înapoi și a spus: „Iată un israelit în care nu este nicio viclenie.” Cu
alte cuvinte un om cinstit.
Noi am zice astăzi: „Este un creștin, un om de încredere.”
Deci, el era foarte curios. „Cum știa acel Bărbat asta?” Prin urmare el a
spus: „De unde mă cunoști Tu, Rabi?”
El a spus: „Mai înainte ca să te cheme Filip. Când tu erai sub
pom, Eu te-am văzut.”
41
Știți ce s-ar spune în America astăzi? „Aceea este telepatie
mentală ” sau „El este un---El este un diavol. El este un vrăjitor. El este
un cititor al minții.” Înțelegeți?
Nu Filip; el a spus: „Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu.”
Numele lui este nemuritor în seara aceasta.
Dar ce-au spus oamenii bisericoși, din acea zi? „El este cel mai
bun ghicitor de noroc din ținut. El este Beelzebub, prințul tuturor
diavolilor(Este aceea corect?), prințul dracilor.”
Ei n-au putut înțelege…Dumnezeu…El ar fi stat în
audiență…Acum, eu vreau ca voi să vă îmbrăcați vestele rezistente la
șoc doar un minut. Nu plecați, până când eu explic aceasta. Isus a fost
un cititor al minții. El a fost. Sunt bucuros că ați citit scriptura. El își
dădea seama de gândurile lor, este asta corect? Dacă voi îmi veți
spune cu ce este diferit de ați da seama de gânduri, că-i diferit de
citirea minții, eu vreau ca voi să-mi spuneți cuvântul ca să-l folosesc.
Dar nici unul din acești diavoli de-afară de-aici, care vă ia mâna și se
uită în ea. Acela este șablonul pe care l-a făcut diavolul din asta.
Vedeți? Acela-i diavolul, ghicind câteva lucruri.
42
Dar Isus și-a dat seama de gândurile lor. El a știut ce…El a știut
unde era un pește acolo, care avea o monedă în gură, să plătească
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ceva impozit. Este aceea corect? El a știut unde doi catâri erau
înhămați, unde două căi…Este aceea corect? Și El trebuia să treacă
pe lângă…O, multe locuri, doar unde El știa, cunoștea mai
dinainte…Dumnezeu I-a arătat o viziune despre ceea ce urma să se
întâmple. Și El a spus mai dinainte chiar exact și tot ce El a spus s-a
împlinit, întocmai în felul în care El a spus-o.
Și când…În rânduri, El cunoștea oamenii. El cunoștea starea
lor. Dar El putea vindeca numai așa cum Dumnezeu Îl lăsa.
43
Priviți la Lazăr, prietenul Lui. De ce s-a ridicat Isus și s-a
îndepărtat de casa lui Lazăr dintr-odată? V-ați gândit vreodată la asta?
De ce a plecat El? Lazăr a căzut bolnav. Isus s-a ridicat și a plecat. Mă
întreb de ce. „Un vindecător”, așa cum oamenii vor să-L numească. El
s-a ridicat și a plecat. Ei au trimis după El să vină la prietenul Lui; El
doar a plecat mai departe. El a continuat să se ducă câteva zile. Și
după un timp, El s-a întors spre ucenicii Lui și a spus: „Prietenul nostru
Lazăr doarme.” El a spus…Sau cu alte cuvinte, el este mort. El a spus:
„Și pentru binele vostru, Eu sunt bucuros că nu am fost acolo. Dar Eu
merg să-l trezesc.”
Dumnezeu doar I-a spus câte zile vor fi înainte ca Lazăr să
moară. [Loc gol pe bandă.] Și El s-a întors înapoi pentru înviere. Și atunci
când El a stat la mormântul lui Lazăr (Ascultați), El a spus: „Tată, Eu Îți
mulțumesc că tu deja M-ai ascultat, dar pentru aceștia care stau aici,
Eu am spus asta.” Vedeți? Dumnezeu deja I-a arătat. Din cauza
propriilor sale cuvinte…Lăsați-mă să vă citez asta. Atent…Isus n-a
făcut un singur miracol până când mai întâi Dumnezeu I-a arătat o
viziune ce să facă.
44
Voi credeți Cuvântul Lui, nu-i așa? Ascultați: „Adevărat,
adevărat…Sfântul Ioan 5:19: „Adevărat, adevărat Eu vă spun, Fiul nu
poate face nimic de la El Însuși, dar ceea ce El vede pe Tatăl făcând,
aceea face Fiul întocmai.” A spus El adevărul? Atunci El…Acela este
adevărul. Și El a făcut numai așa cum Dumnezeu I-a arătat. Dumnezeu
era în El și I-a descoperit ce voia El să facă printr-o vedenie.
Acum, El a promis că acele lucruri vor continua până la sfârșitul lumii.
Și semne și minuni vor urma, daruri mari în biserică.
45
Acum, ce este văzătorul? Ce este o viziune? Este o altă
dimensiune. Este o altă…În afara celor cinci…Este al șaselea simț.
Vreau să vă întreb ceva. Câți de-aici dinăuntru vreodată…Voi știți că
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aveți un subconștient, nu-i așa? Noi suntem conștienți de asta. Acela
este insul, acel subconștient vă cauzează tot necazul în seara asta.
El nu este de acord cu acesta de-aici de-afară. Este speriat și
se retrage. Dar când acesta ajunge în armonie cu acesta și acesta
ajunge în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, tu ai…tu mergi atunci.
Dar acum, urmăriți. Ascultați, aici este---aici este prima și a
doua conștiință. Aici este prima conștiință. Aici este a doua conștiință.
Un om normal, voi---când voi visați, voi visați în subconștientul vostru.
Câți de-aici dinăuntru ați avut vreodată un vis, să vă văd mâinile
voastre? Ei bine, sunt cel puțin două treimi din voi. Aceea este
camașa, o treime din oameni care nu visează niciodată un vis. Ei n-au
avut niciodată un vis în viața lor.
46
Acum, cum ar fi dacă v-aș cere să-mi visați un vis? Voi n-ați
putea face asta. Acum, când această conștiință ajunge inactivă(voi
mergeți la culcare), aceasta este activă pentru a visa. Acum mulți
dintre voi care visați vise. Voi ați visat vise cu ani în urmă și voi încă vi
le amintiți în seara asta, nu-i așa?Întocmai ce ați visat, cu ani în urmă.
Ei bine, unde ați fost voi? Unde a fost acea parte din voi, că voi încă vă
amintiți asta în această conștiință? Vedeți ce vreau să spun?
Acum, încercați să prindeți asta, biserică. Când această
conștiință este inactivă, aceasta este activă. Când aceasta are primul
loc, aceasta este inactivă. Voi dormiți. Acum, când visați, voi ați visat
despre ce ați făcut voi aici. Când voi vă treziți aici, voi ați visat un…Voi
vă amintiți despre ce ați visat.
47
Acum, o persoană care nu visează un vis, subconștientul lor ar
fideparte în spate, ca și la perete. Ei dorm adânc. Un visător nu
doarme adânc.
Acum, acest om nu poate face nimic pentru că el visează un
vis. Și acest om nu poate face nimic că el nu visează un vis. Acum,
care îngrijorându-se poate adăuga un cot la statura lui? Dumnezeu l-a
făcut în acel fel. Eu întotdeauna am vrut ochi căprui. Aceea nu mi-a
făcut mie nici un bine. Eu a trebuit să fiu mulțumit cu albaștri. Am vrut
să fiu un om mare, înalt. Aceea nu mi-a făcut nici un bine. Vedeți? Eu a
trebuit să fiu ceea ce m-a făcut Dumnezeu. Și aceea este ceea ce
fiecare din noi trebuie să fie: ceea ce Dumnezeu ne-a făcut.
Acum, doar în câteva minute, acum vom încheia. Acum urmăriți
aceasta. Acum, acel om nu poate face nimic că el nu visează vise.
Acest om nu poate face nimic că el visează. Acela este felul în care
Dumnezeu i-a făcut.
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Acum visele, Dumnezeu poate lucra prin vise. Dar ele nu sunt
foarte precise decât dacă este un interpret corect. El a lucrat cu Iosif și
împăratul Nebucadnețar și mulți din ei cu vise. Ceea ce este corect.
Dar acum, ascultați. Un văzător, subconștientul lui nu este departe
acolo, nici nu este aici; este chiar aici. El nu poate face nimic pentru
asta. El nu merge să doarmă. El doar stă și are o viziune. Și atunci
când el revine, își amintește lucrurile și vorbește despre ceea ce se
întâmplă.
Cu alte cuvinte, voi îl puteți numi un văzător, profet sau oricum
doriți să-l numiți. Acela este ordinat de Dumnezeu. Acum, când Isus a
fost aici, El a fost Regele văzătorilor. El a fost mai mult decât un profet.
El a fost Fiul lui Dumnezeu.
49
Acum, când i s-apus o cârpă în jurul capului Său și L-au lovit
peste cap cu un băț și au spus: „Profețește acum dacă ești Profet.
Spune-ne cine Te-a lovit.” El nu și-a deschis gura deloc, n-a spus deloc
nici un cuvânt.
Femeia i-a atins haina Sa. Ea s-a apropiat de El în mod corect.
Ea I-a atins haina Sa. Ea L-a crezut. Și ea a fost vindecată. Dar acei
romani care L-au bătut și I-au smuls haina, n-au putut simți nicio
virtute; este modul în care ei s-au apropiat de aceea.
Acum, nu este nicio îndoială, dar oamenii care stau aici cu
problemă la inimă și așa mai departe vor muri în următoarele câteva
săptămâni. Eu nu vă cunosc pe niciunul din voi. Dar Dumnezeu mă va
ține responsabil pentru adevăr.
50
Și acum, dacă Isus Cristos a înviat din morți și eu spun că El a
înviat, atunci El a promis chiar lucrurile pe care El le-a făcut, El le va
manifesta în biserică din nou prin epocă. Este aceea corect? Atunci
dacă El ar sta aici în seara aceasta îmbrăcat cu aceste haine pe care
El mi le-a dat, atunci El n-ar putea să vă vindece. Pentru că El deja a
făcut asta. El doar te-ar întreba: n-ai crezut-o? Dar dacă este ceva
greșit cu tine, El ar ști aceea așa cum Tatăl I-ar descoperi-o. Este
aceea corect? El ar putea…
Acum, dacă Isus este aici și eu cred că El este și noi devenim
supușii Lui, atunci dacă El va reproduce viața Lui în acel fel, Îl veți
accepta voi toți ca Salvator și Vindecător? Dacă voi o veți face,
spuneți: „Amin.”
Fie ca El să vă acorde asta este rugăciunea mea.

22CĂUTÂNDU-L PE ISUS
51

Acum, eu am un fel sărac de exprimare a ceea ce eu---ceea ce
eu…a slujbei mele. Ea trebuie să vorbească pentru ea însăși. Dar eu
mă rog în seara asta, prieteni creștini, ca Domnul Isus care a umblat cu
niște oameni într-o zi, tot drumul spre Emaus, după învierea Lui…El
arăta ca un om de rând. El a vorbit cu ei exact ca un om. Dar când El ia avut împreună, așa cum suntem noi aici în seara aceasta, El a făcut
ceva doar puțin diferit de…Și ei au recunoscut felul în care El a făcut-o,
că Acela era Cristos. Este aceea corect? Și ei au spus: „Nu ne ardea
inimile în noi?”
Mă rog în seara asta ca El să facă ceva în seara aceasta, chiar
aici, în această audiență, ca voi să recunoașteți că Isus a înviat din
morți și este viu în biserica Lui astă seară. Eu cred că voi Îl veți
accepta.
Întreaga mea…Întreaga mea…singura alternativă este să vă
aduc să credeți scumpa Lui Persoană și să-L acceptați ca Salvator,
Vindecător și Rege. Acum, noi ne vom apleca capetele.
52
Bunul nostru Tată, în Numele lui Isus Cristos, noi venim să-Ți
dăm mulțumiri și laude pentru tot ceea ce ai făcut Tu. Și acum,
Doamne, după vorbire, acesta fiind un nou model de slujbă pentru
mine, să vin și să explic aceste lucruri și apoi să merg direct în serviciul
de vindecare. Mă rog ca Tu să trimiți mărețul Înger al lui Dumnezeu,
Care m-a hrănit toate zilele vieții mele și m-a scăpat din multe curse
periculoase și capcane în jurul lumii, l-a legat pe satan și lucruri pe
care El le-a făcut. Mă rog ca Tu să-L trimiți în seara aceasta și să-L lași
să fie manifestat aici pe platformă, așa cum această audiență mică de
aici, din acest loc drăguț, Îl va crede pe El din toată inima lor.
Și scumpe Dumnezeule, Autor al Vieții, Dătătorul fiecărui dar
bun, mă rog ca Tu să trimiți binecuvântările Tale peste umilul Tău
slujitor și să mă ierți pe mine și această audiență de toate păcatele și
nelegiuirile noastre. Și fie ca această seară să fie o seară care va fi
mult timp amintită în Phoenix. Așa cum noi stăm înghesuiți în această
clădire mică fierbinte, eu mă rog ca Îngerul lui Dumnezeu să vină așa
de aproape, ca El să-L facă pe Isus cunoscut atât de clar, încât chiar
copiii să poată înțelege și să vadă că El este aici. Și mă rog, Tată, ca
mărețul Stâlp de Foc care a condus copiii lui Israel și este aici cu noi în
seara aceasta, ca El să vină vizibil în audiență, înaintea oamenilor, ca
ei să poată vedea că slujitorul Tău spune adevărul.
Acum, tu ai spus în Cuvântul Tău:„Dumnezeu depune mărturie
despre darurile Lui.” Și eu știu, Tată, dacă eu depun mărturie despre
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Tine, Tu vei depune mărturie că eu am spus adevărul. Și mă rog ca Tu
să acorzi asta în seara aceasta, în Numele lui Isus Cristos, copilul Tău
preaiubit. Amin.
53
Aș vrea ca sora de la orgă, dacă ea va…sau doar să ne
deaîncet un ton, „Rămâi cu mine” sau ceva asemănător, dacă vrei sau
„Crede Numai”, va fi în ordine.
Acum, vă voi cere un lucru, prieteni creștini, dacă vreți să faceți
aceasta pentru mine. Vreau ca voi să fiți doar atât de liniștiți cât puteți
voi. Fiți doar atât de reverenți cât puteți. Așa cum este scris în
scriptură, „Stați liniștiți și să știți că Eu sunt Dumnezeu.” Vreau ca voi
doar să fiți foarte respectuoși. Nu vă voi ține mult timp. Managerii nu
sunt aici, dar domnul Sharrit și fiul meu și ei sunt aici. Ei urmăresc…
54
Acum, dacă Dumnezeu aduce Duhul Lui jos, singurul
lucru…Lăsați-mă să îndepărtez această superstiție de la voi. Asta nu
este că eu sunt cineva. Eu sunt doar un om ca fiecare din voi, doar un
păcătos salvat prin har. Dar este doar…Dumnezeu m-a trimis ca eu să
am o cale de a mă goli pe mine însumi, astfel ca El să poată intra. Și El
va fi cu fiecare din voi, dacă voi doar vă veți goli de voi înșivă.
Acum, goliți-vă de toate suspiciunile…Ascultați de scriptură.
Dacă Isus este același ieri, azi și-n veci, El va aduce din nou aceeași
viață chiar aici în seara aceasta. Eu doar aștept până pot fi înaintea
acelor mahomedani și acei iudei. În Africa, eu am făcut acea
declarație, înaintea aproape a o sută de mii de oameni și când
Dumnezeu s-a manifestat pe Sine Însuși, treizeci de mii L-au acceptat
pe Isus ca Salvator Personal, la o singură chemare la altar, treizeci de
mii depăgâni băștinași.
55
Și ei doar au luat țara. Ei au campanii de vindecare peste tot
prin…Perfectă…Ei bine, doar închinători la idoli, ei doar au venit acolo
înăuntru purtând mici idoli din lut stropiți cu sânge. Le-am cerut să
spargă idolii aceia de pământ, a fostdoar ca o furtună de praf, când ei
și-au spart idolii. Treizeci de mii la o singură chemare la altar…
Acum, sigur, noi Îl iubim pe Dumnezeu tot atât de mult cum fac
acei hotentoți. Acum, să întrebăm dacă…Acum, eu spun aceasta;
acum, El---El poate să țină…să se rețină pe Sine Însuși și să nu vină la
mine. Dacă este așa, eu mă voi întoarce, iau un text în scriptură și
merg să predic sauorice mă va lăsa El să fac. Dar dacă El vine, eu voi
fi foarte recunoscător. Să permită audienței să știe asta.
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Și acum, un alt lucru pe care eu trebuie să-l spun, astfel ca voi
să le puteți spune, dacă eu lipsesc vreo seară, voi anunțați asta
dinainte…(unii din voi slujitorii, care vorbesc) eu nu sunt responsabil de
criticii din adunare. Căci să fie știut că dacă duhurile rele se mișcă, ele
află un loc la care să meargă.
56
Și voi sunteți bine avertizați ce s-a întâmplat aici în Phoenix, la
o mică biserică. Cred că a fost biserica fratelui Garcia sau undeva
acolo, unul din acele locuri, unde acel om a stat chiar acolo…Un om
bine cunoscut aici în Phoenix, a spus: „Nu este nimic decât psihologie”
și și-a scuturat capul. Șase săptămâni mai târziu, el s-a întâmplat să
aibă…El doar și-a pierdut complet mintea. Și---și soția lui a fost…După
ce ei m-au dus până la culme la Santa Rosa, California. Acolo stătea
el, cu barbă peste tot pe fața lui, holbat, dus „Ah, ah”, astfel.Doar
amintiți-vă, același Dumnezeu încă trăiește. Și încă același diavol
trăiește, de asemenea. Așa că, doar fiți reverenți. Noi nu ne jucăm de-a
biserica și voi veți afla și veți vedea asta.
57
Acum, băiatul meu, asta este..(care au fost cartonașele de
rugăciune pe care le-ai distribuit? L-urile.) Acum, singura cale în care
noi putem face aceasta corect este să aliniem oamenii, ca fratele
Roberts și restul din ei, doar să aibă cartonașe de rugăciune.
Și calea în care noi…Noi doar nu trecem oamenii prin linie,
doar nu îitrecem repede prin linie. Este în regulă. Dar noi avem o altă
cale. Eu am niște…am ceva înaintea voastră, aici de luat în
considerare: învierea lui Isus Cristos.
Și eu vreau să știți că orice persoană din această clădire fără
cartonașe de rugăciune, poate fi vindecată chiar acum. Tu nu trebuie
să ai cartonaș de rugăciune. Venirea sus aici nu te vindecă. Doar aveți
credință și credeți acolo unde sunteți; urmăriți ce va face Dumnezeu.
58
Acum, noi nu putem lua prea mulți deodată. Băiatul a spus că a
distribuit cartonașele L. În regulă, să luăm…Cine are cartonașul de
rugăciune L-1? Să vedem cine are L-1. Astfel putem vedea dacă sunt
unii din ei care nu pot…Ridicați-vă mâna. Este un mic---mic…Este un
cartonaș mic. El are---el are o poză pe o parte și---și---și numele. Și pe
cealaltă parte are---are un număr….L-1? Aveți asta? În regulă. Veniți
aici.
Cine are L-2, cartonașul de rugăciune L-2? Priviți pe spatele lui
și el are o---o literă, un `L` și un 2. L-2, cine are? Ridicați mâna. L-2? În
regulă, doamnă. În regulă. L-3, cine are L-3? Vedeți această doamnă
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de-aici, este aceea…Este al ei L-3? Nu. În regulă. L-3, cine îl are?
Cineva de-aici? Priviți în jur, poate este o persoană surdă, nu poate
auzi acum. Cartonașul de rugăciune L-3? L-3, cine îl are? Ridicați-vă
mâna oricine îl are. Ce-a spus el? În regulă, L-3? În regulă, domnule.
Veniți chiar aici.
L-4, cine are L-4? Chiar aici, dumneavoastră, domnule? În
ordine veniți aici. L-5, cine are L-5? Cartonașul de rugăciune L-5? În
regulă, doamnă. L-6, cine are cartonașul de rugăciune L-6? L-7?
Motivul că eu fac asta, aceste tărgi și lucruri, ei nu se pot ridica și unii
din ei sunt surzi și ei nu se pot mișca și ei își pierd rândul lor. L-7? L-8?
9, cine areL-9? L-9? L-9? În regulă, doamnă. 10, cine are L-10?
Urmăriți cartonașul vostru de rugăciune acum. L-10? În regulă. 11? L11? Aici? Aici? L-11, în ordine. 13? 11, 12, cine are L-12? L-12? În
regulă, 13? L-13? 14? Cine are L-14? Are cineva L-14? Ridicați-vă
mâna.
59
Acum, dumneavoastră aveți un cartonaș de rugăciune,
doamnă? O, dumneavoastră nu aveți cartonaș de rugăciune. Acela nu
este numărul ei, nu-i așa? 14? Nu este al ei. În ordine. Dar doamna din
scaun? Ai un cartonaș de rugăciune? În regulă. În regulă, L-14? Pot fi
spanioli sau indieni și ei ar putea să nu…Îl aveți doamnă? În regulă,
chiar aici. În regulă. L-15? Cred că noi avem doar îndeajuns acum să--să începem. În regulă, domnule. Vino chiar aici.
În regulă, acum, să așteptăm doar un minut acum, până când
noi ne rugăm pentru acestea. Acum, veniți seara devreme, cam pe la
ora șase. Ce fac ei, ei vin și distribuie toate acele cartonașe de
rugăciune și apoi pleacă astfel ca ei să poată ajunge la serviciu. Voi
înțelegeți? Ei distribuie cartonașele de rugăciune mai întâi. Și voi veniți
aici acum, în fiecare seară. În fiecare zi este un nou mănunchi de
cartonașe de rugăciune distribuite, așa că voi nu trebuie să vă
îngrijorați. Voi…„Ei bine, numărul meu n-a fost chemat.” El va fi…Voi
aveți aceleași…mâine seară.
Acum, în toate acestea, voi nu trebuie să aveți un cartonaș de
rugăciune să fiți aici sus. Eu vă cer aceasta. Și vă provoc la aceasta în
Numele lui Isus Cristos. Dacă voi sunteți aici înăuntru sau oriunde
sunteți, fără cartonașe de rugăciune, dacă voi veți privi încoace și veți
crede adevărul, că eu v-am spus adevărul, vedeți ceea ce Dumnezeu
va face acolo în spate. El știe unde sunteți voi și totul despre voi. Nu
credeți voi aceea?
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Acum, câți sunt aici înăuntru care nu au cartonaș de rugăciune
și vor să fie vindecați în seara aceasta, așa ca Duhul Sfânt să poată
vedea, ridicați-vă mâinile? Ei bine, sunt doar cam mulți: eu n-aș avea
nicio cale să…În ordine. Voi nu aveți cartonașe de rugăciune, totuși
vreți să fiți vindecați. Atunci, eu vreau ca voi să priviți la mine și să
spuneți: „Doamne, eu cred că omul a spus adevărul și eu îl accept în
acel fel.” Și vedeți dacă Duhul Sfânt va…Vedeți ce va spune El. În
ordine.
Acum, acum, vreau ca voi să fiți cu adevărat respectuoși, și
fiecare, câteva minute, noi doar vom da o mică pauză, astfel
ca…Acum, eu vă spun acum:„Noapte bună.” Dacă Duhul Sfânt va veni,
atunci acesta…Tu ești…Vedeți…Tu stai aici și totuși tu ești, poate, în
urmă cu douăzeci de ani în viața cuiva. Și tu…După un pic de timp, tu
ajungi atât de slăbit, că tu nici măcar nu știi dacă eștiaici sau dacă ești
în altă parte. Vedeți? Este un dar divin. El nu vă vindecă; el doar ajută
credința voastră să se ridice unde voi Îl puteți crede pe Dumnezeu. Toți
cei care înțeleg, ridicați-vă mâna astfel ca eu să pot…Vedeți, eu nu
încerc să spun că eu vă pot vindeca. Este Duhul lui Dumnezeu care se
mișcă.
61
Întocmai ca Isus când El a fost aici…Este Isus. Nu este…Este
El manifestându-se pe El Însuși, dovedind că El este același ieri, azi șin veci. Vedeți? Aceea este calea. Aceea este ce face El.
Acum, cu adevărat încet și vă rog nu vă mișcați primprejur.
Vedeți? Doar fiți atât de respectuoși și stați la locul vostru oriunde
sunteți acum: în acest timp. Să fim respectuoși acum, înaintea
Domnului. Eu am predicat, acum El va veni și va predica. Vedeți?
Acum, voi ascultați ce are El de spus. Vedeți?
Și acum, haideți într-adevăr încet…Acum, aceasta este prima
mea seară aici și eu sunt obosit. Și haideți doar cu bunătate, foarte
încet, să fredonăm „Crede numai” acum. Haideți, acum fiecare, cu toții.
Crede numai, crede numai,
Să ne imaginăm că voi Îl vedeți coborând de pe munte, pășește
spre un bărbat care are un copil epileptic. A spus: „Doamne ai milă de
el.”
El a spus: „Eu pot dacă tu crezi. Căci crede numai, toate
lucrurile sunt posibile celor ce cred.”
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O, Doamne Isuse, Fiul lui Dumnezeu, vino în seara asta. Fă-te
pe Tine Însuți cunoscut poporului Tău Doamne. Și acum, eu mă rog ca
Tu să mă ajuți să fiu supus marii Tale puteri și voii Tale. Și Tată,
binecuvântează această audiență mică de oameni și fie ca ei să fie
supuși, fiecare duh. În numele lui Isus Cristos eu cer asta. Amin.
Desigur, voi toți creștinii puteți aprecia ce încerc eu să fac aici,
încerc să-L reprezint pe Domnul vostru Isus în fața oamenilor. Și ei nu
sunt sută la sută credincioși aici înăuntru în seara aceasta. Poți simți
aceea mișcându-se, răsucindu-se și…Dar eu știu că El este aici, acum.
Acum, în numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu iau fiecare duh
de-aici, dinăuntru sub controlul meu pentru gloria lui Dumnezeu.
63
Cum sunteți, domnule? Acum, doar trebuie să vorbesc cu tine,
numai câteva momente, doar pentru a avea contact cu duhul tău. Noi
suntem bărbați amândoi, amândoi umani. Și dacă eu aș putea să te
ajut și n-aș face asta, aș fi o brută. Aș fi fără inimă dacă aș putea să
fac ceva pentru tine și n-aș face-o.
Eu nu știu…Nu te-am văzut niciodată în viața mea, este aceea
corect? Suntem absolut străini. Acum, audiența poate vedea acest
bărbat și voi poate îl cunoașteți. Eu nu…niciodată nu l-am văzut în
viața mea. Este pentru prima dată că noi am venit în contact unul cu
altul. Dar Dumnezeu l-a cunoscut de când s-a născut și înainte să se fi
născut. El m-a cunoscut pe mine.
Acum, dacă el este fratele meu și noi suntem frați în
Cristos,atunci să-L lăsăm pe Duhul Sfânt, printr-un dar divin, să vină și
să facă ceva pentru el acum.Vedeți? Eu nu știu, el ar putea avea
probleme familiale. El ar putea fi bolnav; el ar putea fi…nu știu asta…El
ar putea fi doritor să meargă undeva și nu știu dacă el vrea să…orice.
El ar putea încerca să afle voia lui Dumnezeu. Eu---eu nu v-aș putea
spune. Dumnezeu știe aceasta. Eu nu v-aș putea spune. Dar
Dumnezeu poate.
64
Acum, dacă Duhul Sfânt va veni și va descoperi acestui bărbat
prin puterea Duhului lui Dumnezeu, doar ceea ce el ar trebui să
știe…Dacă este ceva în calea lui, motivele, ce este păcatul lui sau
ceea ce a făcut el sau ce este greșit. Dacă Dumnezeu va descoperi
aceea, o veți accepta fiecare din voi atunci? Spuneți:„Eu cred cu toată
inima mea.”
Corect. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
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Eu doar…vorbind cu tine acum. Acum, noi fiind străini, atunci
noi doar la fel cum…Stăpânul nostru a stat la fântână și a vorbit cu
femeia samariteancă, atunci…nu-i așa? Și El a vorbit cu ea, din cauză
că ea era umană. El a fost uman. Cât privește trupul, El era uman. În
Duh, el a fost Dumnezeu, dar cât privește trupul, El a fost Fiul lui
Dumnezeu. Tu crezi aceea, nu-i așa? Pentru că tu ești creștin.
65
Eu știu că tu ești creștin, din cauza simțământului duhului tău;
el este binevoitor. Dar apoi, dacă Dumnezeu îmi va descoperi unde
este necazul tău și ce vrei tu și ce dorești de la El și așa mai departe,
vrei tu să accepți asta atunci? Știind că noi suntem atât de…nu ne
cunoaștem unul pe altul. Atunci tu vei ști că asta vine dintr-o sursă
supranaturală.
Și tu o accepți atunci ca de laDumnezeu. Ei bine, fie ca El să
acorde asta, este rugăciunea mea. Dar…Tu ești o persoană agitată,
foarte agitată, nu în felul dea tremura de nervozitate, ci te văd ca un
copil.Tu ești o persoană care gândești și planifici cu mult înainte
lucrurile. Și aceea ți-a cauzat să ai o stare agitată și ea afectează
intestinele. Este aceea corect?
Și aceea ți-a cauzat ceva ca o constipație. Este aceea
adevărat? Atunci tu…Tu ai putea să nu știi asta, dar ai o boală de
piele. Este cancer. Ai fost avertizat de asta? Eu am văzut ceva frică că
se transformă în întuneric în jur. Este acela adevărul? Acum, dacă
acela este adevărul, ridică-ți mâna. Acum, cum am știut eu aceea,
necunoscându-te?
66
Iată un alt lucru. Tu te muți de la mine iarăși. Da…Tu te
rugai…tu, înainte de a veni la această adunare ca tu să primești un
cartonaș de rugăciune și să fii adus la platformă, este acela adevărul?
În regulă, vino aici doar un moment.
Acum, bunule Tată ceresc, în timp ce ungerea Ta este peste
slujitorul Tău, eu îmi pun mâinile peste bărbat, în comemorarea
Cuvântului Domnului nostru care a spus: „Aceste semne vor urma pe
cei ce cred: dacă ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor
însănătoși.” Și eu cer dușmanului să părăsească trupul fratelui meu. Și
fie ca el să meargă și să fie bine prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
Acum, frate, doar vreau să-ți vorbesc din nou, un pic mai mult.
Eu am…Eu am fost destul de sigur că ceva s-a întâmplat aici. Da,
corect. Du-te și fie ca Domnul să fie cu tine, căci tu te vei face bine.
Domnul să te binecuvânteze, domnule.
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Bună ziua. Este acesta pacientul? În ordine. Noi suntem străini,
nu-i așa, doamnă? Acum, doar așa cum vorbesc cu tine, tu doar
privește-mă. Eu intenționez asta…Eu nu vreau să spun…Așa cum
Petru și Ioan au trecut prin poarta Frumoasă, au spus bărbatului olog,
„Privește la noi.” Sau Ilie a spus regelui. El a spus: „Dacă nu ar fi fost
că eu îl respectam pe Iosafat, nici măcar nu m-aș uita la tine.” Vedeți.
Dar el s-a dus înăuntru și a cântat ceva muzică și el a văzut o vedenie
și le-a spus lor ce să facă. Același Dumnezeu trăiește astăzi. Nu
credeți asta?
Atunci El poate ști și poate sfătui și să facă doar…Eu văd
acum. Asta nu este pentru tine. Tu ești îngrozitor de agitată și tristă.
Este din cauza copilașului. Și copilașul este în fața unei operații. Este
aceea corect? Și asta este ceva…Sunt…umflături. Și umflătura este în
stomac, este aceea corect?
O, bunule Tată, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
eu condamn acest dușman care ar vrea să ia viața acestui copil mic. Și
acum, punându-mi mâinile peste copil, în timp ce sunt uns, eu cer ca
asta să părăsească copilașul și copilașul să fie făcut bine. În Numele
lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, mamă. Du-te, fii credincioasă
și crede cu toată inima ta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doar fiți
respectuoși. Duhul Sfânt este printre voi acum.
68
Acolo stă o doamnă de culoare, care stă acolo, rugându-se. Ea
are necazuri femeiești. Este aceea adevărat, doamnă? Tu vrei să fii
vindecată și crezi că Dumnezeu te va face bine? Dacă tu crezi asta cu
toată inima ta…Da, tu care stai chiar acolo. Vrei să fii vindecată și
făcută bine? Doar ridică-te în picioare atunci și acceptă-ți vindecarea.
Isus Cristos a scos acea umflătură din ovar, chiar atunci. Și tu ai fost
vindecată. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Doar aveți credință acolo afară; voi nu aveți nevoie de cartonaș
de rugăciune. Doar…Voi aveți nevoie de credință. Voi credeți că eu vă
spun adevărul și urmăriți Duhul Sfânt și vedeți dacă El nu vă face bine.
Dumneavoastră sunteți pacientul? Scuzati-mă, eu doar
încercam să ies din obișnuitpuțin. Este ungerea, vine pe…În ordine, eu
doar vreau să-mi răspunzi așa cum îți vorbesc. Și eu îți sunt străin,
presupun. Cred că aceasta este prima oară când ne întâlnim, este
aceea corect? Dar atunci, dacă noi suntem străini unul altuia,
atunci…Numai Dumnezeu singur ar putea---ar putea să ne ajute, este
aceea corect? Eu nu te-am văzut niciodată, niciodată n-am știut nimic
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despre tine. Și poate tu niciodată nu m-ai cunoscut decât dacă ai citit
într-o carte sau ceva de felul acesta. Și asta este cam tot ce știm noi
unul despre celălalt. Dar tu recunoști că ești în prezența unei Ființe
supranaturale. Tu ești un credincios. Acela este motivul că tu---că tu ai
credință. Fiind un credincios. Dar…
69
Dar tu nu stai pentru tine însuți. Este pentru altcineva. Este
aceea corect? Și acea persoană are o problemă bronhială în gât. Și el
este în spital acum. Și acesta este unde două orașe sunt aproape
împreună. Este Minneapolis. Este aceea corect? Și bărbatul este un
păcătos. Este asta corect? Se face acum negru în jurul lui. Îl văd
zăcând acolo. Și tu tocmai ai fost vindecat. Asta a fost în altă adunare.
Și acolo a fost un ins care se ruga, unul înalt, negru…A fost Oral
Roberts. Este aceea corect? Ia-ți batista și trimite-o prietenului tău.
Spune-i să-L primească pe Isus Cristos.
În numele Domnului Isus, eu condamn acel păcat de peste om
și cer vindecarea lui. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule.
Nu te îndoi. Crede că tu vei primi ceea ce ceri.
70
Privește aici. Tu vrei să treci peste acel necaz intestinal? Da.
Ridică-te, Isus Cristos te-a vindecat de aceea. Tu ai avut colită în
intestine, este aceea corect? Necaz intestinal, tu ești vindecat acum.
Du-te acasă și fii făcut bine. Amin.
Aveți credință în Dumnezeu. Vino! Acum, cu cât vorbești mai
mult oamenilor…Eu sper că voi, oamenilor veți înțelege că eu…Cu cât
vorbești mai mult oamenilor…Vedeniile sunt acelea care slăbesc.
Vedeți. Voi…Daniel, cred, odată a văzut o vedenie și el a spus că era
fără vlagă, ieșit din starea obișnuită câteva zile. Vă amintiți scriptura?
Căci, cu cât vorbești mai mult oamenilor, mai mult El știe sau vorbește.
71
Vrei să treci peste acel astm? Crezi că Dumnezeu te va face
bine? Ridică-te și acceptă asta atunci. Și fii făcut bine în numele
Domnului Isus.
Aveți credință în Dumnezeu. Ce crezi despre asta, doamnă,
care stai lângă ea? Crezi tu cu toată inima? Mă crezi a fi profetul lui
Dumnezeu? Crezi? Dacă eu pot, prin puterea lui Dumnezeu să știu ce
este greșit cu tine, îți vei accepta tu vindecarea? Tu ai necaz cu ficatul,
nu este aceea corect? Dacă este corect, ridică-te în picioare dacă
aceea este așa. Acceptă-ți vindecarea și du-te acasă și fii vindecată în
numele lui Isus Cristos.
Aveți credință. Nu vă îndoiți. Credeți din toată inima voastră.
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Acum, domnule, eu cred că noi suntem străini unul altuia.
Eu…Din câte știu eu, aceasta este prima noastră oară că ne-am
întâlnit vreodată în viață. Eu---eu nu te cunosc. Dar Dumnezeu te
cunoaște. Este aceea corect? Aceea---aceea este corect. Acum, dacă
eu---dacă eu nu te cunosc și Dumnezeu te cunoaște, tu ești…Tu îți dai
seama că viața ta înaintea lui Dumnezeu, ceea ce ai fost, ceea ce ești
acum, ceea ce tu vei fi, este doar ca o bandă derulată. Și a mea este în
același fel. Și singura cale…Eu nu te-aș putea vindeca sau ajuta să
ieși din necazuri. Singurul lucru pe care aș putea să-l fac este printr-un
dar divin, ca un slujitor, printr-un dar divin să predic…Printr-un dar divin
ca un văzător, sau profet al Lui, eu voi ști care era necazul tău și aș
putea să ți-l descopăr și acela ar fi singurul lucru care va ridica credința
ta în Dumnezeu(este aceea corect?), să accepți ceea ce tu ceri.
Da, domnule. Mă crezi a fi profetul Lui? Tu ai o credință foarte
bună. Acum, tu suferi cu necaz la stomac, așa este? Este cauzat de o
stare peptică în stomacul tău. Așa este. Tu de asemenea ești o
persoană foarte agitată. Aceea este ceea ce cauzează starea
stomacului. Și face ca aceea să cauzeze să ai hemoroizi. Te văd că ai
un fel de necaz cu tuse sau ceva…Este o stare astmatică, nu este
așa? Și tu ai de asemenea necaz cu inima. Este aceea corect? Mă
crezi a fi profetul Lui? Apoi văd pe cineva care stă lângă tine; este o
femeie. Este soția ta. Este ceva în neregulă cu ea, pe fața ei, cancer.
Este aceea adevărat? Și ascultă, numărul casei tale este 1154 pe
strada McKinley. Și numele tău este C.B. Dewitt. Este adevărat? Du-te
acasă, fii bine și pune-ți mâna peste soția ta și în numele Domnului
Isus Cristos…?...
73
Bună ziua, doamnă. Crezi cu toată inima ta? În regulă, noi
suntem străini unul altuia. Numai Dumnezeuștie. Nu este acela
adevărul?
Acum, oprește-te să gândești aceea. Nu i-a spus Isus din
Nazaret lui Petru că numele lui era Petru, Chifa,o piatră? El este
întocmai același ieri, azi și-n veci. Desigur, așa cum vorbești, cu cât
vorbești mai mult persoanei, mai mult…ce trebuie să vorbești, doar
simplu crede. Aceea este tot ce trebuie să faci acum, este doar să
crezi. O, vai. Eu doar sper ca această credință să rămână sus; și tu vei
vedea gloria lui Dumnezeu.
În regulă, doamnă. Tu suferi de o umflătură și umflătura este în
gâtul tău? Este aceea așa? Și este cauzată de o stare agitată, o gușă
de la agitație. Ascultă, te văd la o adunare. O, este---este una din
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Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
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Aveți credință în Dumnezeu. Credeți în Domnul Isus. Voi veți
avea ceea ce voi cereți, dacă voi credeți. În regulă. Doar aveți credință.
Aș fi vrut ca voi să fi putut vedea aceea…Nu puteți voi vedea
aceea, acel vârtej de Lumină care stă acolo? Este chiar deasupra
doamnei care stă aici. Aveți credință, doamnă.
Ce mai faci? Tu ești pacientul. În regulă, privește la mine ca
profet al lui Dumnezeu și crede căeu---că euam venit să te ajut. Crezi?
Tu…ceva…Te văd încercându-te să te miști dintr-un pat. Este ceva
înțepenit. Tu ai artrită. Și tu…Aceea este așa. Și apoi ceva s-a
întâmplat. Ai avut un accident. Și ți-ai zdrobit degetul mare la o ușă a
mașinii, esteaceea așa? Și ți l-ai zdobit și ți-ai vătămat osul. În Numele
Domnului Isus, du-te și fii vindecată și dă Domnului laudă.
Să spunem: „Mulțumiri fie lui Dumnezeu care ne dă victoria.”
Vino, doamnă. Crezi cu tot sufletul tău că Atotputernicul Dumnezeu
este același ieri, azi și-n veci? Dacă Dumnezeu mă va lăsa să văd care
este necazul tău, îți vei accepta vindecarea ta atunci și vei crede cu
toată inima ta? În regulă. Tu ai necaz cu inima, nu-i așa? Acela s-a dus
de tot acum. Eu vreau să pun mâinile mai întâi peste tine, deoarece
aceea este ceea ce ai vrut tu să fac. În Numele lui Isus Cristos, fie ca
tu să fii vindecată, mamă. Du-te și pacea lui Dumnezeu să se
odihnească peste tine și fiibine. Dumnezeu să te binecuvânteze.
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În regulă. Vino, doamnă. Crezi cu toată inima ta? Dacă
Dumnezeu mă va ajuta acum, așa cum---așa cumajung slăbit. Tu crezi
că El va ști ce este greșit cu tine? Dacă El doar vorbește ce este
greșit? În regulă. Te văd, de multe ori, te duci undeva cu mâna ta pe al
tău…Este în spatele tău, rinichii tăi. Du-te acasă. Isus Cristos te va
face bine și tu vei fi vindecată.
Vino, doamnă. Crezi cu toată inima ta? Ai vrea să mă asculți ca
slujitor al lui Dumnezeu? Tu ai artrită. Tu ai avut artrită. Coboară de pe
platformă, spune: „Eu nu o am” și niciodată nu mai mărturisi despre ea
din nou. Și dă lui Dumnezeu laudă. Și Dumnezeu va…
În regulă. Credeți? Credeți că Dumnezeu vă va face bine. Amin.
Da. Amin. [Este un translator care vorbește unei persoane din linia de rugăciune.](Ea
tocmai îți spune ce este greșit…?...) Amin. Necaz cu inima și ea are
necaz feminin și lucruri. Corect.
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Doamne Isuse, mă rog ca tu s-o binecuvântezi și fie ca Duhul
Sfânt să vină în trupul ei acum și să condamne acest dușman și să-l
scoată afară. În numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Gloria a Dios. (Glorie lui Dumnezeuîn spaniolă). Dumnezeu să fie cu tine.
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În regulă. Vino. Crezi tu? Tu vii pentru un copil. Tu crezi că
Dumnezeu este aici să descopere și să mute…Eu nu cunosc copilul,
dar Dumnezeu îl cunoaște, este asta așa? Foarte tânăr,ca să aibă
asta: diabet. Dar Dumnezeu îl va face bine, crezi asta? Este aceea
adevărat?
Dumnezeule atotputernic, ai milă de copilaș. Cruță-i viața lui
mică. Și fie ca acela să plece. Eu îl iau la Calvar în numele lui Isus
Cristos, pentru o transfuzie de sânge, ca viața lui să fie cruțată. Amin.
Nu te teme, domnule. Tu ești agitat tu însuți, trezindu-te cu
prostată…?...
În regulă, veniți, aduceți acești copii mici. Scumpă, dragă, tu
ești o fetiță foarte dulce. Privește încoace doar un moment. Acei
ochișori frumoși. Crezi că Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu l-a trimis pe
fratele Branham să se roage pentru tine? Dacă Isus ar fi fost aici, El șiar fi pus mâinile peste o fetiță ca tine și tu te-ai face bine, nu-i așa?
Acum, Isus este aici, dar El este în forma Duhului. Dacă
Dumnezeu îmi va descoperi ce este în neregulă cu copilașul tău,
accepți vindecarea lui? Tu fiind o mamă iubire și îngrijorată de copil,
pune-ți mâna peste el. Copilașul are probleme cu inima. Dar copilașul
se va face bine. În numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu
condamn pe diavolul care a făcut asta și cer vindecarea lui. Este o
inimă agitată, doamnă. Născut în acel fel. Dar se va face bine. Nu te
teme. Du-te, crezând cu toată inima ta.
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În regulă, vino doamnă. Crezi tu? Amin. Să depășești acea
stare astmatică și să fii făcută bine? Crezi că Dumnezeu o să te
vindece? Ți-ar place să mergi să mănânci? Acel stomac îți dă ceva
necaz, nu-i așa? Mă crezi a fi profetul lui Dumnezeu? Ceea ce a făcut
asta, tu ești doar la timpul vieții; tu ești la timpul menopauzei, te face
agitată și tristă. Tu ești speriată. Diavolul îți spune că-ți vei pierde
mintea. Seara târziu, tu ajungi într-adevăr agitată și trebuie să stai jos
de multe ori. Este aceea corect? Tu spălai niște vase ziua trecută și a
căzut una, nu-i așa? Acum, necazul tău la stomac este vindecat. Poți
merge acasă, mănâncă ce vrei. Isus Cristos te-a făcut bine.
Să spunem: „Laudă fie Domnului.”
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În regulă, spune-i să-L accepte pe Isus. Spune-i că necazul ei
cu inima s-a dus. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ei bine, să spunem: „Lauda fie lui Dumnezeu.” Aplecați-vă
capetele foarte repede, este un duh surd care vine în jurul meu acum.
Aplecați-vă capul.
O, Doamne, Creatorul cerurilor și pământului, Autorul Vieții
Eterne, Dătătorul fiecărui dar bun, trimite binecuvântările tale peste
acest om. Și fă ca acest rău să-l părăsească. O, Tu Etern Dumnezeu,
care ai fost înainte ca ziua să răsară din înalt, Tu ai fost Dumnezeu
atunci, Tu vei fi Dumnezeu când mările suntmăturate în deșerturi. Tu
încă vei fi Dumnezeu. Acum, eu acum cer ca acest măreț Iehova,
coborând în puterea Lui, prin numele lui Isus Cristos și să elibereze
acest om din suferința lui. Du-te, în numele lui Isus Cristos, eu cer ca
ce este rău să-l părăsească.
Mă poți auzi acum? Mă poți auzi chiar aici, domnule? Acum,
care ureche a fost surdă? Mă poți auzi acum? Spune: „Amin.”
În regulă, vă puteți ridica capetelevoastre. Mulțumesc
Domnului. Ascultă, spune: „Amin.” Aici este el perfect normal și
sănătos să nu mai fie surd.. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Tu
de asemenea ai nervozitate, cauzată de necaz cu prostata pe care ai
avut-o de mult timp, dar tu ai fost…Este aceea corect? Motivul că eu țiam spus aceea este doar așa ca să știi că El te-a văzut.
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Laudă Domnului! Vrei să treci peste acea stare astmatică? Tu
acolo, cu acelloc de pe piciorul tău, vrei să fii vindecată? Dacă vrei,
acceptă pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Da. Da. Ridică-te. Asta
este. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te acasă acum și fii bine. Da,
tu, doamnă, tu stai chiar lângă Aceea, să ai…O, ridică-te și du-te acasă
și fii bine. În Numele lui Isus Cristos.
Întregul grup din voi poate. Doamnă,eu nu-ți cunosc necazul
tău. Iată timpul tău. Tu ești într-o stare pe moarte; tu știi asta. Tu suferi
de cancer, este aceea corect? Aceea a venit peste tine; doctorul spune
că tu nu ai șansă. Tu de asemenea. Dar tu ai o șansă. Șansa ta este
Isus Cristos. Crezi asta în seara aceasta? Crezi asta? Este singurul
lucru pe care-l poți face. Dacă tu crezi asta, acceptă acea putere a lui
Dumnezeu care este peste tine chiar acum. Ridică-te. Ia-ți patul. Du-te
acasă și uită de asta și fii bine. Ridică-te, acceptă-L pe Isus Cristos și
fii vindecată.
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Și ceilalți din voi de-aici dinăuntru, care sunteți bolnavi și
suferinzi. Ridicați-vă în picioare și acceptați-L pe Isus Cristos.
Tată ceresc, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu
izgonesc fiecare duh rău și preiau în Numele lui Isus Cristos.

