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1 Domnul să te binecuvânteze, frate...?...Bună seara, prieteni. Este 

un privilegiu să fiu înapoi aici în seara aceasta din nou la marea serie de 

adunări. A fost o zi măreață pentru noi toți, sunt sigur. Am avut un timp 

măreț în această dimineață în părtășie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu și 

cu oamenii jos, la micul dejun al slujitorilor. Oh, noi am fi vrut ca voi să fi 

putut fi cu toții acolo. Ei n-au avut, mă gândesc, loc pentru oameni să-i 

așeze, dar noi chiar am avut o părtășie minunată și...Vă mulțumesc. Un 

astfel de timp măreț printre frați! 

Apoi azi a fost un fel de zi pentru mine să văd mulți dintre prietenii 

mei și să-i vizitez peste tot. Și ei au văzut Duhul Sfânt descoperind și 

arătând și îndreptând lucrurile. 
2
 Cineva îmi spunea...Ar trebui să fieo sfoară micăstând aici sau 

ceva, a unui copilaș care avea un cap hidrocefal pentru care s-a făcut 

rugăciune seara trecută. Și oh, era un cap hidrocefal uriaș și el stătea 

acolo în spatele perdelei. 

Și când noi am intrat, micuța mamă...Și noi am mers înainte și asta 

într-un fel m-a atins să mă gândesc la bietul ins micuț, nicio șansă. Doar o 

mică ființă și capul lui mic era umflat, vene mari ieșite în afară și bărbia lui 

mică și fața cam așa de lată și capul lui cam așa.Și într-un fel sau altul, 
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doar îngenunchind acolo și oferind rugăciunea de credință și punând 

mâinile peste micul ins și provocând diavolul care a făcut lucrul, am spus 

micuței mame:„Crezi?” 

Ea a privit în sus și a spus: „Cred.” 

Am spus: „Acolo este ceva ce s-a întâmplat copilașului. Acum, eu 

vreau ca tu să știi asta. Tu mergi acasă.” Ea locuiește departe de-aici și 

eu am spus: „Când tu ajungi acasă, vreau ca tu să iei măsurătoarea 

capului copilașului. Apoi mâine ia o altă măsurătoare. Și dacă nu poțisă vii 

înapoi, trimite-ne-o.” 
3
 Billy tocmai îmi spunea cu câteva momente în urmă că ei au adus 

sfoara și capul copilașului s-a restrâns cu trei sferturi dintr-un inci 

(aprox.1,8cm). Ei au dus-o la doctor astăzi. Și ei îi dădeau injecții, cred, în 

fiecare zi și doctorul a spus că s-a îmbunătățit atât de mult încât nu mai 

este nevoie de injecții. Și venele mari care erau în capul lui s-au dus, nu 

se mai vede nicio venă. 

Și asta doar merge să arate că El trăiește. Atât de minunat, eu 

sunt atât de bucuros că El răspunde rugăciunii, atât de fericit pentru 

aceea! Și noi doar știm că oricine care o va crede, doar să creadă pe 

Domnul, aceea se va întâmpla, același lucru, pentru tine. 

Vedeți, capul trebuie să...Așa cum asta regresează, trebuie să își 

ia poziția așa cum se restrânge. Și acum, dacă oamenii de-aici care îl au 

pe micuț, păi doar fiți credincioși lui Dumnezeu și copilașul se va face 

bine. Acela este un semn că Dumnezeu a ascultat rugăciunea noastră. Și 

eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu.  Și eu---euîi mulțumesc lui 

Dumnezeu pentru voi, mama și tata și rudele și toți ai micuțului. Eu știu 

cum m-aș simți dacă el ar fi fost copilul meu. Și eu nu pot simți pentru al 

vostru ca și cum el ar fi al meu, eu v-aș spune ceva greșit pentru că eu n-

aș putea simți asta, dar eu simt pentru copil cu toată inima mea. 

Dacă noi doar am avea timp,mi-ar place să vă spun ceva care s-a 

întâmplat odată privitor la aceea, o vedenie care încă n-a venit la 

împlinire. Și ea totuși, se va întâmpla. 
4
 Astăzi am intrat într-o cameră unde era un om prețios, tatăl a cinci 

copilași, zăcea pe moarte cu un cancer mare. Și privind la el, eu...El a 

spus: „Doctorul spune că nu există nimic ce poate fi făcut.”  Și el avea un 

bebeluș de doar câteva luni; micuța lui soție stătea acolo privindu-l și un 

mic ins cu arătare fină, soțul ei. Și bebelușul, eu nu i-am văzut. M-am 

gândit că ei au venit tot drumul de undeva. 

Astfel doar...Tu trebuie să simți pentru acei oameni. Eu mă 

gândesc la aceea, copilașii, cinci din ei acum să fie fără tată. Aceea este 

lucrarea diavolului. Deci noi...Am spus: „Eu te voi lua prin credință în 
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camera de operație a lui Dumnezeu și eu voi lua cuțitul de operație al lui 

Dumnezeu, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Noi vom merge 

direct jos unde stă diavolul și-l vom tăia afară cu Cuvântul.” Eu cred că 

omul a pornit acasă. El era...Oh, Dumnezeu este atât de bun! El era 

vecinul meu, chiar acolo unde stau eu. 
5
 Acum, mâine dimineață, cu voia Domnului, mi-a fost dat privilegiul 

peste toți acești slujitori buni și învățători, ca să am lecția de Școală 

duminicală. Și dacă este voia Domnului, vreau să vorbesc dimineață 

despre, „Restaurarea Pomului Miresei.” Și astfel, dacă voi nu sunteți în 

propria voastră biserică, păi, noi am fi bucuroși să vă avem, la nouă 

treizeci sau oricare timp este dimineață. 

Și apoi mâine seară, noi așteptăm pe Dumnezeu să facă din nou, 

nespus de abundent, deasupra a tot ceea ce noi am putea face sau gândi. 

Apoi noi mergem jos la fratele Bigby jos în Carolina de Sud, pentru două 

seri: luni și marți. Și apoi, de-acolo, noi va trebui să mergem apoi acasă ca 

să ajungemdincolo la Cow Palace pe Coasta de Vest, următoarea unde 

noi mergem. 
6
 Dar acum, doar înainte ca noi să ne apropiemde Cuvânt, să ne 

apropiem de Autor, în timp ce ne aplecăm capetele doar pentru un 

moment de rugăciune. Mă întreb în seara aceasta cu capetele noastre 

plecate și eu cred că inimile noastre sunt de asemenea în prezența Lui, 

câți de-aici dinăuntru aveți ceva pe inima voastră care ați vrea ca 

Dumnezeu să-și amintească de voi? Doar ridicați-vă mâna și spuneți: 

„Dumnezeule, amintește-ți de mine.” Procentul este aproape de sută la 

sută. 

Tată ceresc, este atât de bine să vii la Dumnezeul cel Viu, știind că 

El este mărețul nostru Sfătuitor, Prințul Păcii, Puternicul Dumnezeu, 

Părinte veșnic. Și noi venim în Numele Lui în seara asta, înaintea tronului 

harului Său, să cerem pentru toate aceste mâini care s-au ridicat în sus. 

Mai jos sub mână, în inima ființei umane,Tu cunoșteaice era acolo, Tată. 

Și asta merge să arate că ei au o nevoie și o credință sau ei nu și-ar fi 

ridicat mâinile. Dar ei cred, Doamne, că Celmăreț, nevăzut este cu noi. Ei 

cred că Tu ai văzut mâinile lor și știi cererea lor. Și eu sunt sigur că Tu ai 

văzut-o, Doamne. Și în spatele acelei cereri a fosto rugăciune. Și eu o 

așez pe a mea cu a lor pe altarul Tău și mă rog, Doamne, ca Tu să 

răspunzi la absolut fiecare din ele. 
7
 Mă rog pentru toți slujitorii de-aici, pentru adunările lor. Și noi Îți 

dăm mulțumiri, Doamne, pentru mărturiile deja din acea seară de 

rugăciune pentru bolnavi că încep să vină și micuțul copilaș, Doamne, oh, 
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mărturie pentru medic. Cristos este Medicul Șef. El vindecă toate bolile 

noastre. Noi suntem atât de mulțumitori pentru aceea. 

Acum, Tată Ceresc,noi ne rugăm ca Tu să continui să fii cu familia, 

să fii cu toți aceia pentru care s-a făcut rugăciune și lasă-i doar să nu fie 

nervoși și supărați; ci doar să aștepte și să-și amintească că „cereți” și 

apoi să știe că aceea le va fi dată. Dumnezeu a spus așa. Asta doar nu 

poate eșua. Acordă asta, Doamne. 

Binecuvântează Cuvântul Tău în seara aceasta așa cum Îl citim și 

contextul scripturii să poată să ne fie dat în puterea și demonstrările 

Duhului Sfânt. 
8
 Și când noi plecăm în seara aceasta să mergem la casele noastre 

și locurile de locuit la acest timp, mă rog ca acestea să fie trâmbițate peste 

tot pe străzi și în mașini, ca aceia care veneau de pe drumul Emausului 

când ei L-au văzut pe Isus, ce a făcut El după înviere, au știut că El a 

făcut întocmai același lucru după înviere pe care El l-a făcut înainte de 

răstignire. Ei au știut că era El, căci nimeni nu o putea face înacel fel. Și ei 

au spus: „Nu ne ardeau inimile noastre în noi?” 

Acordă în seara asta ca Duhul Sfânt, Înviatul Cristos, să vorbească 

fiecărei inimi și fie ca El să înfăptuiască și să facă lucrurile în seara asta 

pe care El le-a făcut înainte de răstignirea Lui, ca biserica să aibă o altă 

asigurare că El este înviat din morți și trăiește pentru totdeauna.Noi o 

cerem în Numele Lui. Amin. 
9
 Am două scripturi în seara aceasta în minte, la care mi-ar place să 

vă atrag atenția voastră. Una din ele este Proverbe, capitolul 18, 

versetul 10; cealaltă este Isaia, 32:2. Și în Proverbe, 18:10, mi-ar place 

să citesc aceasta: 

 

Numele Domnului este un turn puternic; cel drept 

aleargă în el și este în siguranță. 

Și în Isaia, capitolul al32-lea din Isaia și începând cu 

versetul 1 și 2: 

Iată, un rege va domni în neprihănire, un prinț va 

guverna în judecată. 

Și un om va fi ca un loc de adăpost de vânt și adăpost 

de furtună; un râu...ca râuri de apă într-un loc uscat, ca 

umbra unei stânci mari într-un ținutînsetat. 

 

Și eu am scos din acesta un mic context pe care urma să-l folosesc în 

această dimineață la micul dejun al slujitorilor: doar un mic context care 
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aș...m-am gândit că ne-ar putea ajuta pe toți pentru că eu cred că se 

potrivește. Eu îl numesc: „Dând drumul la presiune.” 
10

 Eu m-am gândit că...Știți, noi trăim într-o zi unde este o mulțime de 

presiune și eu întotdeauna încerc să mă gândesc la ceva carear putea 

ajuta oamenii care vin să asculte Cuvântul. 

Dacă eu doar stau aici...Și eu n-am nicio elocvență în vorbire. Nu 

sunt o persoană educată și nu am nicio instruire bisericească. De aceea, 

singurul lucru pe care pot să-l fac este să studiez și să mă rog și doar să 

urmez conducerea Duhului, cerându-I lui Dumnezeu să facă ceva pentru 

noi care ne-ar ajuta. De aceea suntem noi toți aici în seara aceasta, nu să 

fim văzuți, ci să fim ajutați. Și acela este scopul nostru. Acela este scopul 

convenției, este să fie, este să ajute pe cineva, să facă viața un pic mai 

ușoară. 
11

 Și în această măreață zi în care trăim, unde există atât de multă 

presiune, totul pare să fie sub presiune. Un timp atât de greu, fiecare se 

grăbește doar atât de repede cât poate s-o facă, jos pe stradă cu 

nouăzeci de mile pe oră(144km/oră) prin orice zonă de viteză. Dacă este 

douăzeci, ei merg cu nouăzecioricum. N-ar trebui să facă asta, creștinii nu 

ar trebui. Ei trebuie să dea Cezarului ceea ce este al Cezarului; lui 

Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Dar iată-ne că mergem, doar atât de 

tare cât putem noi, grăbindu-ne doar... 

Și noi suntem atât de agitați. Eu nu cred că adevărații creștini fac 

aceasta, dar mulți dintre ei doar aprind o țigară după alta. Ce se întâmplă? 

Tu te gândești că aceea te ajută? Ea doar te face și mai nervos. Dar voi o 

faceți. Doctorii vor să scrie articole și le pun în reviste și spun: „Cancer cu 

grămada,”spunând cât este de periculos să le fumezi și...Dar voi o faceți 

oricum. Ce se întâmplă? Voi încercați să dați drumul la presiune. 
12

 Aflăm că oamenii beau. Ies afară, aleargă primprejur, chefuiesc 

primprejur și atunci ei încearcă să bea. Eu cred că ei se gândesc că acela 

este lucrul pe care ei ar trebui să-l facă. Aceea nu dă drumul la presiune; 

aceea adaugă presiune, mergând la lucrul greșit, la calea greșită. 

Atunci ei merg afară și fac orice pot ei face...indiferent că este 

corect sau greșit și păcătuiesc și încearcă săse ascundă de asta și credeți 

că voi faceți ceva măreț. Ce încercați voi să faceți? Încercați să vă 

ascundeți de ceva.Voi știți că sunteți greșiți. Niciun om nu poate acționa 

greșit fără ca el să știe că acționează greșit. Chiar natura din el, deși el 

este un om decăzut, el este un fiu decăzut al lui Dumnezeu, există ceva în 

el care îi spune că este greșit. 

Niciun bărbat nu poate fugi cu soția altui bărbat fără să știe că este 

greșit. Niciun bărbat nu poate ajunge beat fără să știe că este greșit. Nicio 
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femeie nu poate purta haine imorale fără să știe că este greșit. Tu nu poți 

face acele lucruri. Dar ce faceți voi? Voi încercați să lăsați afară presiune, 

toți încâlciți, terminați. 

Este pur și simplu o epocă nevrotică în care trăim. Este timpul în 

care trăim noi: presiune. 
13

 Vorbeam despre, aici nu cu mult timp în urmă, fiind în Africa, 

urmărind un miel mic afară de unde băștinașii aveau o mică tabără. Și ei 

au lăsat micul ins liber și el păștea. Și dintr-odată el a devenit într-adevăr 

agitat și m-am gândit: „Ce se întâmplă cu micul tip?” 

Dar așa cum am urmărit, el nu putea vedea aceea, dar în 

depărtare acolo era un mare leu cu coamă galbenă, strecurându-se prin 

iarbă. El a adulmecat micul miel și își făcea drum spre el. Vedeți, el era 

doar agitat. El nu știa de ce. Uneori noi numim asta a presimți. Acum, 

motivul că el era agitat, el n-a văzut leul, ci doar ceva...El a știut că 

moartea pândea în apropiere. 
14

 Lumea pare să fie în aceeași stare, știe că ceva este în apropiere, 

ceva este pregătit să se întâmple. Asta adaugă presiune, desigur, pentru 

păcătos. Dar creștinul, care este instruit în Cuvânt se cuvine să știe că 

aceea este venirea Domnului. Asta se cuvine să adauge un jubileu glorios 

în creștin, știind că sfârșitul este aproape. 

Cineva mi-a spus nu cu mult timp în urmă: „Frate Branham, tu 

sperii oamenii când tu le vorbești că El ar putea veni în ceasul următor.” 

Am spus: „Pe care oameni îi speriu? Nu oamenii Lui.” Vedeți? 

Aceea este cea mai măreață melodiepe care noi o putem exprima. Aceea 

este după ce așteptăm noi. „Iată, Mirele vine!” Păi, aceea este pentru ce 

trăim noi. Aceea este ora pentru care noi trăim.” Eu nu știu nimic să poată 

fi mai măreț decât acea oră. Dar pentru păcătos, desigur, este un lucru 

teribil. 
15

 Vorbeam...Uneori eu sunt plecat în locuri diferite predicând, dar 

undeva eu trebuie să fi făcut această remarcă, putea să fi fost aici. Dar 

când o furtună vine peste un teren uscat și noi putem simți acea briză 

răcoroasă, noi știm că ploaia se pregătește să vină. Asta se cuvine să ne 

facă fericiți să respirăm, pentru că acel aer a venit de la ploaie și este doar 

un anunț premergătorploii care vine. 

Și când creștinii văd lucrul de azi întâmplându-se,așa cum se 

desfășoară, acela este anunțul premergător al venirii Domnului. Noi putem 

simți briza acesteia, ea este atât de aproape. Ce simțământ de 

împrospătare pentru aceia care nu sunt speriați de o furtună,să aibă un 

loc de protecție! 
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Da. Bând, ascunzându-se, adaugă presiune. Aceea nu-i dă 

drumul. 
16

 Cu câteva zile în urmă eram în orașul nostru și păstorul nostru...Eu 

mă uitam după el;el trebuie să fie aici: Fratele Neville. Frate minunat. Noi 

îl iubim că e cu noi pe cale. Și el era un metodist, a venit din școala 

metodistă. Și el m-a invitat cam cu douăzeci de ani în urmă să predic 

pentru el într-o seară la biserica metodistă într-un oraș mai jos de noi. 

Și stând acolo predicând și vorbindu-i...Am venit înapoi. Am spus 

bisericii: „Știți ce? Eu îl voi boteza în una din aceste zile și Dumnezeu îi va 

da Duhul Sfânt.” Și El a făcut-o.Acum, el este păstor sus acolo. 
17

 El nu era bolnav. El era doar atât de epuizat că nu mai putea 

merge mai departe. Și eu încercam să fac față la cei care m-au apelat. Și 

astfel, mi s-a întâmplat să răspundla câteva dintr-ale lui.  

Biroul a chemat și a spus: „Du-te la spital și întreabă de o anume-

anume femeie. Fratele Neville trebuia să conducă circa treizeci de 

mile(aprox. 50km) sau douăzeci de mile dus, douăzeci de mile înapoi. Du-te, 

răspunde la această chemare.” 

M-am dus afară la spital și ei mi-au dat numele doamnei și a 

ei...Eu...Au spus că trebuia să fie, ei s-au gândit la un anumit etaj. Aceea 

era la etajul trei al spitalului. Am ieșit din spital și am luat-o în jos. 

Era o asistentă stând acolo cu o mască mică atârnând în jos. Am spus:  

„Bună seara,” și ea n-a spus niciun cuvânt deloc. Am spus: „Mi-ați 

putea spune unde...dacă această doamnă este în acest loc sau nu?” Am 

spus: „Mi s-a spus că trebuia să fie în camera 331.” 

A spus: „Atunci, du-te și te uită.” 

Am spus: „Mulțumesc. Da, doamnă.” Presiune... 

M-am dus jos în cameră și acolo erau cam patru oameni acolo înăuntru și 

am spus: „Este doamna așa-și-așa aici?” 

„Nu, domnule, ea nu este aici.” 
18

 Păi, m-am gândit poate ei au vrut să spună 231, așa că m-am dus 

la 231 ...sau, am vrut să spun, 321 în loc de 31. Ei nu știau nimic despre 

ea. M-am dus înapoi sus și era un doctoraș stând acolo sus atunci,            

într-adevăr..Dacă eu am văzut vreodată un om care era pe cât de lat pe 

atât de înalt, acela era acel ins mic și el scria. Și eu m-am apropiat. A 

privit în sus, el și-a ridicat oarecum sprânceana și a privit. M-am gândit: 

„Mai bine n-aș zice nimic.” Așa că m-am dus sus. Am văzut că ei toți erau 

sub presiune din ceva motiv. 

Și astfel, m-am gândit că poate ar putea fi la etajul doi în loc de 

trei. Așa că m-am dus jos la trei, al treilea sau al doilea etaj și m-am dus la 

asistenta de-acolo și am spus: „Doamnă, sunt un pic confuz. Încerc să 
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ajung la un bolnav care m-a sunat. Sunt un slujitor.” Am spus: „Ați putea 

să-mi spuneți dacă această doamnă este în...Mi s-a spus 331. Dar poate 

este 231.” 

Ea a spus: „Atunci du-te și află.” 

Și am spus: „Da, doamnă. Mulțumesc pentru informație.” 

M-am dus jos acolo.Și mi s-a spus: „Nu, ea nu este aici.” 
19

 Așa că m-am întors înapoi. Și am venit înapoi din nou și m-am 

gândit: „Păi, eu voi merge înapoi sus pe scări iarăși.” M-am dus înapoi sus 

la etajul trei și am luat-o de la început. Și m-am gândit poate că aceea 

putea fi...poate era 320 sau ceva. Păi, nu puteam găsi unde era 320. Și 

astfel, venind în jos pe hol era acest doctoraș cu stetoscopullegănându-

se. Și am mers lângă el și am spus: „Bună seara, domnule„ N-a spus nicio 

vorbă. Am spus: „ Mi-ați putea spune unde este 2 sau 320?” 

El mi-a spus: „Pe-aici și pe-acolo.” 

Am spus: „Mulțumesc pentru informație.” 

Ce este asta? Presiune. M-am dus înapoi la birou și acolo era o 

altă asistentă. M-am gândit: „Eu voi mai încerca încă odată.” Eram nesigur 

la acel timp și eram un picșovăitor să întreb. Am spus: „Doamnă, mi-ați 

putea da ceva informații?” Și am trecut din nou prin aceea cu ea. 

Și ea a spus: „Doar un moment, reverend. Mă voi uita pe tabel.” 

M-am gândit: „Slavă lui Dumnezeu.” Am dat drumul la ceva presiune. 

Deci, ea s-a uitat și a spus: „Oh, ea a fost mutată. Ea este chiar în camera 

așa-și-așa.” 

Am spus: „Vă mulțumesc foarte mult.” 
20

 Vedeți, plini de presiune...Doctorii sunt în acel fel; asistentele sunt 

în acel fel; psihiatrii îi doctoresc pe psihiatri: presiune. Ceva greșit...Doar 

pare săfie atât de ciudat, întreaga lume merge pe o cale. Nervosul îl 

tratează  pe nervos... 

Dar știți, în toate acestea, doctorii nu au răspunsul. Spitalul, 

medicii, ei nu au răspunsul pentru că și ei sunt agitați. Dar există numai 

Unul care are răspunsul. Acela este Dumnezeu. El are răspunsul. 
21

 Tensiunea a fost întotdeauna cu oamenii. În Vechiul Testament, 

când Israelul a venit în Palestina și a moștenit țara, Iosua a construit case 

care au fost numite „casă de refugiu”. Aceea era unde oamenii puteau 

merge dacă ei ar fi omorât pe cineva sau dușmanul lor îi urmărea, ei 

puteaumerge la această casă sau cetate de refugiu și puteau sta la poartă 

și puteau pleda cazul lor. 

Și acum dacă ei au făcut aceasta cu intenție, păi atunci, nu exista 

speranță pentru ei. 
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La fel este și astăzi. Omul este într-o alergare și de ce fuge el? 

Care este problema cu el? El nu are odihnă. El doar merge ca un om 

nebun. 
22

 Și în acest Vechi Testament, dacă acest bărbat a făcut asta 

intenționat, atunci el nu avea nicio șansă. Dar dacă n-a făcut-o intenționat, 

a fost întâmplător...Și sunt așa de mulți oameni astăzi care 

neintenționat...Ei nu intenționează să facă greșit. Acum, există o speranță 

pentru acea persoană. Dacă voi vreți...Dacă voi acționați greșit și voi 

nuintenționați să acționați greșit, există o șansă pentru voi. Există un loc 

pentru voi. Dar dacă voi doar intenționat păcătuiți cu voia și nu vreți niciun 

loc de refugiu, atunci nu există nimic pentru voi. 

Când acest bărbat în Vechiul Testament, ucigașii lui erau după el 

și rudele acestor oameni știau că dacă îl vor prinde vreodată îl vor omorî 

pentru că legea era „dinte pentru dinte și ochi pentru ochi”. Așa că ei 

aveau un drept să-l omoare pentru că el a făcut greșit. Și dacă ei l-ar fi 

prins vreodată...Desigur, el era sub presiune și el alergasă-și scape viața 

și el o lua înspre acest loc sau cetatea de refugiu. 

Și când el ajungea acolo și dacă el mergea înăuntru și le spunea o 

minciună la poartă, cel ce îl urmărea putea veni și să-l tragă deoparte de 

la altar și să-l ucidă. Dar ei...El putea să-și pledeze cazul. Dacă el nu a 

intenționat s-o facă atunci urmăritorii lui trebuiau să se oprească la poartă. 

Ei nu puteau veni mai departe. 
23

 Eu sunt așa de bucuros astăzi că există un loc de refugiu unde 

toată această grabă și alergare încoace și-ncolo, noi putem da drumul la 

presiune și sămergem înăuntru și să ieșim afară din toate acestea. 

Oamenilor le este frică de bombe atomice. Lor le este frică de 

căderile radioactive. Când eu mă apropiam de orașul vostru aici jos, jos 

aici în acest stat, mari semne ridicate: „Atenție, particule radioactive.” 

Fiecare era speriat încercând să sape în pământ să scape deasta. 

Voi știți, singurul loc unde voi trebuie să mergeți jos este chiar pe 

genunchii voștri. Voi cu siguranță veți scăpa de ele, dacă voi veți cădea 

atât de jos. Voi nu trebuie să fiți o cârtiță să mergeți pe sub pământ. Doar 

mergeți pe genunchii voștri. Aceea este cât de departe trebuie voi să 

mergeți. 
24

 Acum. Dar acest om care vine trebuie să fie doritor întâi să 

accepte refugiul. Acum, dacă lui nu-i pasă de refugiu, nu există loc pentru 

el. Dar dacă el este doritor să accepte refugiul, atunci există un loc 

pregătit pentru el. 

Și așa este asta astăzi. Dacă ești bolnav, doctorul îți spune: „Vei 

muri”- același lucru a spus despre acel copilaș, altele, cancer, orice este 
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asta, acum dacă tu nu crezi în vindecarea divină, păi atunci, eu nu cunosc 

niciun loc pentru tine să mergi. Dar dacă crezi că este un izvor deschis, 

dacă tu crezi că există un loc, atunci eu pot să-ți spun unde există un 

refugiu, o casă de refugiu. Nimeni nu vrea să moară: nimeni nu vrea. Tu 

vrei să trăiești și există un Loc de refugiu pentru tine, Dumnezeu apregătit 

un loc pentru tine, un Loc de refugiu unde tu poți să dai drumul la 

îngrijorările tale, să dai drumul la încordările tale și să fii în siguranță. 
25

 Acum, el trebuie să dorească să stea în acest refugiu. Acum, când 

el ajunge acolo înăuntru, el nu...nu trebuie să se plângă. El nu trebuia să 

ajungă acolo înăuntru și să meargă în jur să spună: „Oh, aș vrea să fiu 

afară de-aici.” Dacă el o facea, ajungeascos afară. 

Știți, de când eu am venit în Domnul meu, eu Îl iubesc atât de mult 

încât eu niciodată nu vreau să ies afară. Eu-eu...Există ceva cu această 

salvare, că de când am venit în El, El este refugiul meu. Și când am venit 

în El, eu niciodată n-am mai vrut să ies afară. Eu nu am nemulțumiri. Dacă 

știam că voi fi pus afară, atunci aș fi avut o plângere. Dar eu nu am, 

nemulțumiri.  

Eu Îl iubesc. Iubesc părtășia Lui. Îi iubesc pe aceia care au luat 

același refugiu. Îmi place să am părtășie cu aceștia care sunt în acest 

refugiu. O părtășie atât de glorioasă în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. 
26

 El nu trebuia să dorească să iasă afară, pentru că el afară urma să 

moară; înăuntru, el este în viață. Amin. Sunt atât de bucuros că eu sunt 

înăuntru. Oh, este atât de bine să fii aici înăuntru, căci tu ești în siguranță 

de la moarte. Moartea nu te poate atinge în Cristos. El este viu. Și este 

așa de glorios că noi suntem botezați în aceea. Eu sunt atât de mulțumitor 

pentru asta, un botez în refugiu. 

Atunci când tu vii înăuntru refugiului, cel care te urmărea, el trebuie 

să se oprească la poartă,pentru că cel pe care el îl urmărea este în 

siguranță. Deci, nu contează cât de repede aleargă el, când el ajunge în 

refugiu, el doar poate să stea jos și să dea drumul la presiune. Asta-i tot. 

Să dea drumul. El este în siguranță. El nu trebuie să se mai îngrijoreze. El 

este înăuntru atunci. Porțile sunt închise în spatele lui. 

Eu sunt așa de bucuros că noi putem fi morți și viața noastră 

ascunsă în refugiul lui Dumnezeu, în siguranță pentru totdeauna. Poetul a 

spus: 

Eu am ancorat sufletul meu lalimanul de odihnă, 

Nu voi mai naviga pe mările tulburate; 

Vijelia poate mătura peste adâncul sălbatic furtunos, 

Dar în Isus eu sunt în siguranță pentru totdeauna. 
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 Valurile pot bate și deruta și boala poate veni, moartea poate veni, 

orice altceva. Dar tu ești în siguranță pentru totdeauna. Cristos, Refugiul 

nostru, Locul de siguranță pregătit de Dumnezeu...Cristos este singurul 

loc de siguranță pentru aceia care doresc să trăiască. El este Singurul 

care are Viață Eternă. Nu există nicio biserică, nicio confesiune, niciun 

președinte, niciun rege, niciun papă, niciun episcop, niciun slujitor, nimic 

nu poate să vă dea siguranță decât Isus Cristos.El este singurul Loc care 

vă poate da siguranță. Și El este Siguranța pregătită de către Dumnezeu. 

Oh, noi putem pregăti asta și pregăti aceea și ele vor cădea. Dar când 

Dumnezeu pregătește ceva, este etern. Și aceea este calea pregătită de 

Dumnezeu pentru siguranța noastră, în Cristos. Iubesc asta. Când voi 

sunteți în El, când necazurile vin, ca boala sau îngrijorarea, dezamăgirea. 

El a purtat întristările noastre. Cu rănile Lui noi am fost vindecați. Tot ceea 

ce noi avem nevoie pentru restul călătoriei este chiar aici în Refugiu. 

Cum ajungem în acest Refugiu? Printr-un singur Duh noi toți 

suntem botezați în acest Refugiu și devenim un membru al acestui 

Refugiu. Noi suntem un cetățean al acestei Împărății cu marele nostru 

Asigurator cu noi, care pregătește tot ce noi avem nevoie. Doar să ne 

încredem în Cuvântul Lui și noi, în timp ce noi suntem aici înăuntru, noi 

suntem în prezența Lui. Mie îmi place aceea. 
28

 Acum, noi nu trebuie să ne grăbim, să ne învălmășim și să 

acționăm ca restul lumii. Să ne liniștim. Ce se întâmplă cu creștinii?Spiritul 

lumii astăzi este nevrotic. Dar acela nu este Duhul lui Cristos. L-ați văzut 

vreodată pe El agitat în legătură cu ceva? Doar tot atât de calm cât putea 

fi El. El știa exact unde stătea El. 

Oh, ce asigurare binecuvântată este! Întocmai ca un copilaș, să-ți 

așezi încrederea pe El și lasă-L pe El să-ți ia toate grijile; căci Lui îi pasă 

de tine. Nu încerca să faci ceva în legătură cu asta. El a făcut-o deja. El a 

promis că o va face. Este treaba Lui. Atâta timp cât tu te prostești cu asta, 

păi, atunci El n-o poate avea. Dar când tu îi dai drumul și-L lași pe El s-o 

aibă, El va avea grijă de asta pentru tine. Da, domnule. Oh, îmi place 

aceea. Ce calm perfect se cuvine să aibă creștinii! 
29

 Să privim acum la Israel doar pentru un exemplu.(Acum, mi-am 

promis mie însumi că nu stau aici la platformă un timp îndelungat în seara 

asta, așa cum făceam). 

Să luăm o privire la Israel, noaptea de Paște jos în Egipt. Aceea 

era cea mai oribilă noapte pe care Egiptul a văzut-o vreodată, noaptea de 

Paște; îngerul morții era în țară. Țipete veneau de pretutindeni. Oamenii 

pe stradă țipau, mamele își smulgeau părul, (cel mai tânăr)-cel mai mare 
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copil tocmai murise. Marile aripi negre ale Îngerului Morții fâlfâiau prin 

țară. 

Dar Israel putea sta doar atât de calm cât puteau fi ei. De ce? Ei 

erau oameni întocmai ca egiptenii, dar ei au pășit în calea pregătită de 

Dumnezeu. Ei au acceptat calea de refugiu a lui Dumnezeu. Ei au aplicat 

sângele pe ușă. Și atâta timp cât ei au pășit în această cale, pregătirea lui 

Dumnezeu, ei nu au trebuit să se îngrijoreze de niciun fel de înger al morții 

sau orice altceva pentru că ei erau---aveau promisiunea lui Dumnezeu că 

Îngerul morții va trece peste ei. 
30

 Eu pot vedea un băiețaș așa cum el privește afară pe fereastră. Și 

el aleargă înapoi la tatăl lui, care stătea citind sulul și spunând: „Tati, micul 

Johnny Jones cu care m-am jucat pe stradă, e mort. Mama lui este pe 

stradă. Și eu m-am uitat și marile aripi ale ucigătorului vin pe această 

parte.” Eu îl pot vedea pe bătrânul tată, doar tot așa calm privind la fiu. Și 

el a spus: „Tati,eu sunt primul tău născut și casa noastră este următoarea. 

Cum poți sta așa când știi că eu sunt următorul?” 

Eu îl pot vedea pe bătrânul tată că pune sulul jos, prinde băiețașul 

de mână și pășește direct către ușă și spune:  

-Vezi acel sânge? 

-Dar, tati, ce putere are acel sânge împotriva acelor mari aripi 

negre ale morții? 

-Fiule, este promisiunea lui Dumnezeu că El...„Când Eu văd 

sângele, eu voi trece peste tine.” Singurul lucru pe care îl avem de făcut 

este să-l aplicăm. 

Acum, acolo putea fi un butoi de sânge care era la ușă și dacă el 

nu era aplicat, el nu avea efect. El trebuia să fie aplicat în felul pregătit de 

Dumnezeu. Aceea este la fel cum este în seara aceasta. Tu nu aplici 

Sângele prin a vorbi despre el; tu aplici Sângele prin a-l accepta și a-l 

avea pe ușiorul ușii propriei tale inimi. Atunci tu ești liber. 
31

 Bătrânul tată nu era speriat. Îl pot auzi pe el că spune: „Fiule, doar 

stai jos. Dă drumul la presiune. Nimic nu ne va vătăma.” Doar atât de calm 

cât putea fi el. „El a promis că El, când El vede sângele, El va trece 

peste.” 

El a spus: „Eu am urmat fiecare instrucțiune pe care Cuvântul 

Domnului care a venit la profet ne-a spus s-o facem. Eu am urmat acea 

instrucțiune întocmai în felul în care profetul ne-a spus s-o facem. Și eu 

știu că Dumnezeu este cu profetul pentru că el este omul lui Dumnezeu și 

Cuvântul lui Dumnezeu vine la profeții noștri. Și prin urmare, el ne-a spus 

să aplicăm acest sânge. El avea AȘA VORBEȘTE DOMNUL și eu am 

făcut-o și eu o cred și eu mă odihnesc în ea.”Aleluia. 



13 
32

 Ei ar putea să vrea ca tu să te alături la asta și să te alături la 

aceea. În regulă. Dar pentru mine, eu doar vreau Sângele aplicat, aplicat 

conform instrucțiunii. Dacă voi faceți doar același lucru acum, atunci voi 

puteți sta jos și să dați drumul la presiune. Da, domnule. 

Dar oamenii acestei zile, această epocă nesigură, aleargă de la o 

biserică la alta, de la o confesiune la alta, prozelind.(Oh, vai!), orice 

altceva. Ce fac ei? Ei doar adaugă presiune. 

Ceva biserică poate avea o adunare mică și un vorbitor vine acolo  

și ei doar își iau documentele din biserică și le duc la alta. Un altul vine pe-

acolo, are un altfel de adunare mică și ei și le iau de la acea biserică la 

aceasta de aici, doar cărându-le peste tot. 

De ce nu luați voi doar Sângele Mielului și să-L aplicați în felul în 

care a spus Dumnezeu să o faceți? Atunci voi nu va trebui să vă prostiți 

cu scrisoarea. Este asta corect sau este aceea corect? Dumnezeu este 

corect! Și dacă voi aveți Sângele corespunzător peste inima voastră, 

atunci voi suntețiîn regulă cu Dumnezeu. 
33

 Adună presiune: ce-i face pe ei să facă asta? Pentru că eiL-au 

părăsit pe El. Ei au părăsit Cuvântul Lui. Ei au acceptat crezuri și toate 

aceste lucruri, dogme și s-au îndepărtat de la Cuvânt. Cuvântul Domnului 

este un...Numele Domnului este un turn puternic: cel neprihănit aleargă în 

el și este în siguranță. 

Lucrul cu asta este, noi nu încercăm să fugim înăuntrul Numelui 

Domnului, ci noi încercăm să fugim înăuntrul numelui bisericii. Și acesta 

este motivul că noi transpirăm, însă...și adăugăm presiune tot timpul, 

pentru că noi suntem...Noua confesiune, ceva nou și noi ne avântăm 

pentru asta. Și primul lucru pe care-l știți, noi toți suntem adunați și nu știm 

unde stăm.  

Dar „Numele Domnului este un turn puternic: cei neprihăniți 

aleargă în el și sunt în siguranță..” El este locul de refugiu. Tu nu te alături 

lui; tu ești născut în el. Tu nu duci o scrisoare în el; tu ești inițiatprin Duhul 

Sfânt pentru că tu ești tăiat împrejur de la lucrurile lumii și ele sunt moarte 

în spatele tău. Și voi sunteți înviați cu El în învierea Luica și creaturi noi în 

Cristos Isus. Ei au părăsit Cuvântul. 
34

 Când tu ai doar o alăturare la o biserică, păi desigur, tu adaugi 

presiune. Dar când tu ești născut în Împărăția lui Dumnezeu, presiunea s-

a dus. Vedeți? Oh,da. Numele Lui este un turn, un turn mare, puternic de 

refugiu. Un astfel de turn încât atunci când noi venim în el, El ne dă nouă 

această asigurare:„Cereți Tatălui orice în acest măreț Nume al 

turnului, el vă va fi dat.” Urmăriți-l. Veniți în el. Fiți născuți în el. Apoi 
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cereți Tatălui orice vreți în acel Nume și urmăriți-l pe El cum 

onorează aceea. 

Ce mângâiere este asta în această oră, că atunci când oamenii 

lumii, membrii de biserică, care aleargă din loc în loc încercând să afle un 

refugiu...Și ei spun...Păi, acesta va spune: „Păi, tu trebuie să reciți crezul 

nostru,” acesta spune: „Tu trebuie să te alături bisericii noastre.” 

Dar pentru acel credincios care vine în Cristos,calm și primește 

Duhul Sfânt și urmărește chiar promisiunea lui Dumnezeu să fie 

manifestată printre ei, ei nu trebuie să alerge de-aici, acolo. Ei doar 

trebuie să dea drumul la presiune. În regulă. Stați jos; totul s-a sfârșit, 

atunci este făcută. Dați drumul la presiune pentru că voi nu mai trebuie să 

mergeți alergând de la biserică la biserică pentru că voi sunteți în ea. 
35

 Numele Domnului este un turn puternic, când neprihănitul fuge în 

el, este în siguranță. Ce fel de turn? Este un turn de refugiu, unde noi 

putem merge înăuntru acolo. Și acela...Cuvântul...Domnul este Cuvântul. 

„La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era 

Dumnezeu. Și Cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi.” 

Iarăși:„Dacă voi rămâneți în Mine(Turnul), cuvintele Mele rămân în 

voi...” Acum, aceea este când voi sunteți înăuntru. Nu când voi sunteți 

acolo afară privind înăuntru; ci când voi sunteți aici înăuntru privind afară. 

Vedeți? Când...„Dacă voi locuiți în Mine și cuvintele Mele rămân în voi, voi 

puteți cere ce vreți și aceea va fi făcut pentru voi.” 
36

 Acum, dacă voi nu credeți că acela este Adevărul, veniți înăuntru 

odată și aflați. Veniți înăuntru și fiți satisfăcuți cu ceea ce face Duhul Sfânt. 

Nu căutați greșeală în El, dorind să mergeți din nou afară. Doar intrați și 

rămâneți cu El. 

Numele Domnului...Biblia a spus: „Și orice facețiîn cuvânt sau 

faptă, faceți totul în Numele Domnului.” În regulă. Și biblia a spus: „Nu 

există un alt turn sub cer prin care voi trebuie să fiți salvați,” niciun alt turn, 

nume  niciun alt refugiu sau biserici sau organizații sau societăți. Ele toate 

sunt în regulă. Nu am nimic împotriva lor. Ele fac o lucrare mare. Dar când 

ajungem la salvare, nu există un alt Nume sub cer dat decât acest măreț 

Nume al lui Isus Cristos. 

Asta nu înseamnă doar să-L numești; asta înseamnă să vii în El, 

să fii în El. Noi suntem botezați în El printr-un Duh. 1Corinteni 12, „Noi toți 

suntem botezați într-un trup,” care este Cristos Isus. Amin. Îmi place asta. 

A fost un lucru măreț pentru mine---măreț. 

Atunci, în timp ce noi suntem în acest turn măreț, părtășia pe care 

o avem...Nu este minunat să avem părtășie cu Cristos? Ce-am putea mai 

mult să cerem? 
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 Acum, Isaia L-a descris ca o Stâncă măreață într-un ținutsecetos. 

Aceea este această țară, un ținut secetos, sau un timp istovitor. Noi trăim 

într-un timp istovitor, când oamenii încearcă să sape gropi dedesubtul 

caselor lor, pun un mare rezervor acolo înăuntru. 

Ei bine, nu știți că dacă o bombă atomică ar detuna vreodată acest 

loc, păi, aceea ar merge atât de adânc în pământ că ar rupe fiecare os în 

trupul vostru? Și păi, unele din acele bombe vor exploda o gaură la o sută 

sau o sută cincizeci, două sute de picioare(aprox. 60m), poate, adâncime și 

ucide totul de la vârful pământului la o sută cincizeci de picioare, două 

sute de mile(aprox. 200km)în jurul ei. Explodează o gaură de două sau trei 

sute de picioare,(aprox. 90m)adâncime, poate, și la o sută de mile(aprox. 

160km)în jur distruge totul, doar o transformă în cenușă vulcanică. Dacă tu 

ai fost așezat chiar în centrul pământului în vulcan, aceea încă te va 

omorî. 

Nu există nicio scăpare, numai sus, îndepărtați-vă de la asta. Da, 

domnule. Cum ajungeți sus? Mergeți jos întâi. În regulă. Cum? Mergeți 

jos, mărturisiți-vă păcatele, credeți-L pe Domnul Isus Cristos, fiți îngropat 

în botez cu El și ridicați-vă în învierea Lui, cu Duhul Sfânt care te ridică 

deasupra grijilor, și îngrijorărilor și necredinței lumii. Da, asta este. 

„Numele Domnului este un turn puternic, o Stâncă puternică într-un ținut ; 

neprihănitul aleargă în el și este în siguranță.” Cum îi mulțumim noi lui 

Dumnezeu pentru aceea! 
38

 Citeam nu cu mult timp în urmă, așa cum îmi place să citesc 

despre natura sălbatică. Eu am fost ofițer de rezervație mulți ani și am 

studiat animalele sălbatice. Cei mai mulți dintre voi știu despre o pușcă 

care a explodat pe mine, ziua trecută. Dacă nu era Dumnezeu, m-ar fi 

omorât. Acum, doar mi-ar place să spun ceva despre asta. Era prea multă 

presiune. Aceea era ce a făcut-o. 

Lăsați-mă să vă dau o mică lecție aici. Știți, pușca nu era o pușcă 

orginală Weatherby. Așa cum am spus că...Am avut prieteni care mi-ar fi 

cumpărat una. Eu întotdeauna mi-am dorit una, dar n-am vrut să-i las s-o 

facă pentru că ea costa mai mult decât oricare altă pușcă. Și un om de 

afaceri minunat creștin i-a dat băiatului meu un model 70 Winchester și 

Billy este stângaci și ea avea bolțul pe partea dreaptă și el n-o putea 

folosi. Așa că i-am dat vechea mea Savage 300 și am luat pușca lui 

pentru că eu sunt dreptaci. Și astfel apoi...Ea era un Roberts 257, pentru 

voi fraților care încărcați manual și cunoașteți armele. 

Și apoi un prieten de-al meu a venit pe-acolo, a spus: „Frate 

Branham, tu nu ne-ai lăsat niciodată să-ți cumpărăm un Weatherby. 

Acum, CompaniaWeatherby poate alezaaceea și s-o facă un Weatherby 
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doar pentru bani puțini. Te costă treizeci de dolari. Mă costă cam zece sau 

cincisprezece.” A spus: „Lasă-i s-o alezeze. Lasă-mă s-o fac pentru tine.” 

Păi, el este un frate atât de minunat, am spus: „Dă-i drumul, ia-o!” 

Păi, el s-a dus și a alezat-o. Când am pus un proiectil în ea, când 

am tras, ea aproape că m-a omorât. 
39

 Acum, aici este ceea ce a fost. Dacă aceea era un Weatherby 

Magnum de la început, niciodată nu ar fi explodat. De ce? Ea de la 

începutar fi pornit pe acele matrițe. Ea ar fi fost corect o Weatherby 

Magnum. Dar fiind altceva și s-a încercat să se facă ceva din ea care de 

fapt nu era, ea a explodat. 

Și aceea este ce se întâmplă astăzi cu creștinii. Este exact. Există 

atât de mulți creștini care încearcă să imite creștinătatea. Ei ajung foarte 

impresionați. Ei merg afară și încearcă să acționeze ca și creștinii. Ce se 

întâmplă? Prima presiune mică vine pe-acolo șitu explodezi. Dar dacă tu 

te-ai fi dus înapoi la început și să fii născut din nou din Duhul lui 

Dumnezeu, tu poți suporta presiunea pentru că ea a fost trimisă pentru 

tine. Tu trebuie să începi de la moarte la Viață. Tu trebuie să mori, du-te 

pe grămada de rebuturi și să fii modelat din nou. Dacă tu n-o faci, tu 

urmează să explodezi pe undeva. 
40

 Citeam aici nu demult...Am predicat un subiect numit Vulturul Își 

Scutură Cuibul Lui, în Chicago. Citeam despre un anumit fel de vultur. 

Există patruzeci de feluri diferite din ei, pretind ei că înseamnă 

„spintecătorul cu cioc”. Dumnezeu întotdeauna își asemuiește oamenii Lui 

cu vulturii. El se numește pe Sine Iehova-Vulturul. 

Și vulturașii Lui, aceia sunt aceia care sunt născuți din El. Și eu am 

făcut o ilustrare simplă de multe ori la aceea, cum că...cum vulturul își ia 

micuții lui pregătiți să zboare și îi duce sus în aer și le dă drumul. 

Și dacă o cioară încearcă să ajungă acolo sus, fiecare pană va 

cădea afară din ea. Ea nu este presurizată pentru aceea. Vedeți, ean-ar 

putea suporta presiunea. Dar vulturul este singura pasăre care este 

născută cu acel fel de pene, încât el poate merge atât de sus încât un 

șoim n-ar putea nici măcar să vină în jurul lui. Și el are ochii...Și cu cât 

mergi mai sus cu atât poți să vezi mai bine.Și ce bine i-ar face lui să 

ajungă acolo sus, dacă el nu are ochi să vadă în depărtare? El n-ar putea 

vedea înapoi de unde el a venit. 

Și acela este felul cu creștinii. Unii oameni poateau o natură de 

șorecar și mâncând lucrurile lumii și uliul și încearcă să zboare sus acolo 

cu un vultur, păi el, el explodează. Există prea multă presiune. Tu trebuie 

să fii construit pentru asta. 
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 Și acest fel anumit de vultur, când el începe să îmbătrânească, el 

ajunge istovit, ca toți dintre noi, oamenii în vârstă și el are o crustă peste 

capul lui. Și el ajunge atât de istovit că nu știe ce să facă. Și acum biblia 

spune că vulturul își reînnoiește tinerețea lui. Așa că eu am studiat despre 

acest ins. Și când el ajunge bătrân și istovit și acea crustă peste tot capul 

lui, el zboară atât de sus cât poate el merge până află o stâncă mare 

înaltă. El se așază pe latura acestei stânci și stă acolo și își bate capul lui 

de această stâncă. 

Ce încearcă el să facă? Își bate jos crusta, toată crusta. Și sângele 

va zbura afară din capul lui. El trece prin tot felul de torturi. Dar atâta timp 

cât el poate simți ceva din crustă pe el, el trebuie s-o dea jos. Așa că el o 

bate de stâncă, doar continuă să bată până când toată crusta este jos de 

pe capul lui. 

Și imediat ce toată crusta lui este jos de pe capul lui, deși el 

sângerează, rănit, el doar țipă din răsputeri. El dă drumul la presiune. De 

ce? Pentru că imediat ce toată acea crustă este jos, atunci el își 

reînnoiește tinerețea. Cu siguranță urmează să vină, deci, imediat ce toată 

crusta este dusă, el poate începe să strige pentru că el știe că a scăpat de 

toată crusta. Astfel tinerețea lui cu siguranță va fi reînnoită, așa că el doar 

poate da drumul la presiune și să înceapă să țipe pentru că el se va 

întoarce din nou la un vultur tânăr. Aceea este minunat. Eu sunt bucuros 

pentru vultur. Sunt bucuros pentru acea pasăre. 
42

 Dar știți, eu cunosc o Stâncă unde noi putem merge și să batem în 

rugăciune până toată crusta lumii este bătută afară din noi, până toată 

necredința în Cuvântul lui Dumnezeu este bătută la o parte, până când noi 

intrăm într-un loc unde toate lucrurile sunt posibile. Și imediat ce noi avem 

bătută afară din noi toată lumea și toată necredința în Cuvântul lui 

Dumnezeu, apoi noi putem țipa și striga pentru că Viața Eternă este 

sigură, doar tot atât de sigură ca orice. Cu certitudine pentru că toată 

lumea este bătută afară. 

Dacă tu păstrezi lumea pentru tine, continui să iubești lumea și 

lucrurile din lume, tu cu siguranță vei muri. Dar dacă tu poți să te 

îndepărtezi de la toate acelea, atunci tinerețea ta va fi restaurată. Tu vei 

avea Viață Eternă. Sunt atât de bucuros pentru aceea. 
43

 Citeam odată despre Proclamarea de Eliberare, când sclavii, frații 

și surorile de culoare în sud, când se obișnuia să aibă sclavie. Și când a 

fost semnată Proclamarea de Eliberare... 

Ei erau biciuiți și bătuți și așa mai departe și au fost sclavi și noi 

știm ce s-a întâmplat. Ei au spus: „Într-o anumită dimineață...(Nu-mi 

amintesc data chiar acum) dar, aceea este dimineața în care voi urmează 
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să fiți liberi și voi veți fi liberi la răsăritul soarelui. Când soarele răsare, toți 

sclavii pot merge liberi.” 

Acei bieți sclavi îmbătrâniți, bătuți crunt erau atât de nerăbdători să 

fie liberi încât cei mai puternici dintre ei s-au cățărat departe sus pe vârful 

dealului. Femeile și slăbănogii veneau de jos. Unii nu chiar așa puternici 

urcau de jos, un pic mai în spate și femeile, apoi copiii. Și cei voinici mari 

care erau în stare să meargă tot drumul spre vârf, au stat acolo înaintea 

zorilor. Și au privit și au privit până când după un timp au început să vadă 

raza răsăritului de soare. Era încă întuneric în vale. 

Ei au transmis aceea jos. Unul a țipat din vârf: „Noi suntem liberi!” 

Următorul a țipat în jos: „Noi suntem liberi”. Tot drumul în jos până în vale: 

„Noi suntem liberi. Soarele a răsărit.” Ei au putut da drumul la presiune și 

au țipat și au strigat cât de tare au putut pentru că ei erau liberi. Soarele     

era sus. 
44

 Acela era s-o-a-r-e-l-e. Dar oh, frate, acum F-i-u-l este sus. Noi 

suntem liberi. Aleluia.(în engleză: sun=soare și son=fiu, se pronunță identic) Semnele 

învierii Lui sunt chiar printre noi, „Isus Cristos este același ieri, azi, și-n 

veci.” El nu este mort, ci El este viu pentru totdeauna. Fiul este sus. Noi 

putem striga și lăuda pe Dumnezeu. Fiul s-a ridicat. Și noi trăim. El este 

cu noi, în noi, adeverind prezența Lui cu semnele și minunile măreții Lui 

învieri. 

F-i-u-l este sus. Sclavii păcatului și confesiunea bisericească, 

bisericismul și toate acele lucruri, voi sunteți liberi. Fiul lui Dumnezeu s-a 

înălțat cu vindecare în aripile Lui și Fiul s-a înălțat. Eu sunt atât de 

bucuros de asta. 
45

 Odată în Kentucky, sus în ținutul de munte de unde vin eu, 

predicam. Și eu...După masa devreme eu am predicat despre focul iadului 

și pucioasă pentru necredincios. Era acolo un bătrân tăietor de lemne care 

stătea acolo în spate și eu am spus: „Voi toți bețivii”(și el era unul),eu am 

spus, „mai bine pocăiți-vă. Împăcați-vă cu Dumnezeu.” 

Acolo a venit înăuntru un ins cu o noapte înainte ca să se taie 

porumbul și el avea un piron marebăgat în șalopetă. El a spus: „Noi ne 

vom duce acolo sus (eu predicam de circa un an),” a spus: „noi îl vom 

arunca pe acel predicator mic afară prin fereastră.” 

Astfel el a venit la ușă. Cineva a venit, mi-a spus, a zis: „Acela este 

cel mai rău grup care este pe-aici prin jur.” Stând acolo, mare, un individ 

cu arătare voinică, brațele lui încrucișate, barba atârnând pe fața lui, cam 

de treizeci de ani: oh, el arăta răutăcios. Și continua să se uite la mine. Eu 

doar am continuat să predic mai departe: „Pocăiți-vă sau pieriți.” 
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El a stat puțin prea mult. Duhul Sfânt l-a apucat. El a căzut pe 

podea; el nureușea să ajungă la altar destul de repede. El a venit cu 

mâinile lui ridicate deasupra capului, plângând: „Dumnezeule, fii îndurător 

cu mine.” 

Seara următoare copilașul lui stătea acolo în spate. Fetița lui mi-a 

înmânat un buchet de flori când am intrat pe ușă. Ea a spus: „Frate Bill, 

noi avem un tătic nou acasă. Eu vreau să-ți arăt că te iubesc pentru că ai 

venit aici sus și l-ai lăsat pe Isus să facă un tătic nou pentru noi.” 
46

 Și acest bețiv bătrân care stătea acolo...Și eu am spus: „Voi toți 

bețivanii, voi toți păcătoșii, pocăiți-vă.” Și el s-a enervat și s-a ridicat și a 

plecat acasă. S-a dus la culcare. Eu stăteam în casa bunicului meu. Și 

astfel apoi...În timp ce eu aveam adunarea. Și sus acolo, noi...ei merg 

peste dealuri cu o lanternă în mâna lor. 

Și astfel, cam pe la miezul nopții acest bătrân ins a venit jos. El 

bătea la ușă. Și eu am spus, am deschis ușa. El a spus: „Frate Branham, 

vreau să te rogi pentru mine.” A spus: „Am avut cel mai groaznic vis cu 

ceva timp în urmă,” și a spus: „Eu doar nu pot să-l suport prin noapte.” 

Am spus: „Ce s-a întâmplat?” 

El a spus: „Am visat că eram un iepure.” Și a spus: „Stăteam afară 

în câmp, doar mâncând trifoi și aveam un timp măreț și făceam ce mă 

mulțumea.” Și a spus: „După un timp am auzit lătratul unui câine de 

vânătoare” și a spus: „ogarul era chiar spre mine”. Și a spus: „Am luat-o la 

fugă,” dar a spus: „ogarul era mai iute decât mine.” 

Și a spus: „S-a întâmplat să mă întorc și să privesc și acolo era o 

stâncă mare despre care auzisem.” Și a spus: „În acea stâncă era o 

gaură.”  

Și a spus: „Știam că dacă puteam abate acel ogar către acea 

gaură, eu aș fi fost în siguranță. Dacă nu puteam să-l inving, m-ar fi prins.” 

Și a spus: „Frate Branham, așa cum fugeam cu tot ce era în mine, 

știind că în orice minut aș fi înfulecatpentru că puteam simți respirația  

fierbinte a ogarului așa cum a sărit la călcâiele mele,” și a spus: „dintr-

odată când el m-aînșfăcat, eu m-am strecurat în gaură.” Și a spus: „Când 

eu am ajuns înăuntru, am stat jos, am dat drumul la presiune.” Asta a fost. 
47

  El este Stânca într-un pământ istovit. Există o crăpătură în Stâncă 

pentru păcătoși, pentru necredință. Doar fugiți în Stâncă și fiți în siguranță. 

Cristos este Stânca noastră. Oamenii azi aleargă după orice altceva în 

afară de Cristos. Ei aleargă după confesiuni; ei aleargă după senzații. 

Fiecare are sânge, foc, fum sau ceva și oamenii aleargă după asta. 
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De ce nu luați voi Cuvântul Său? Căci El este Cuvântul. Alergați în 

Acela și voi sunteți în siguranță pentru că „Cerurile și pământul vor 

trece,dar Cuvântul Meu nu va trece.” Da, domnule. 

Astăzi ei întotdeauna au ceva ce ei trebuie să facă. Ei aleargă la 

un crez. Ei se vor alătura și vor pleca și orice altceva, de la una la alta, dar 

ei nu vor încerca să-L ia pe Cristos. Urmăriți-L așa cum El se adeverește 

pe Sine Însuși. Toate acestea adaugă presiune. Voi trebuie să-i dați 

drumul. Doar credeți Cuvântul Lui. 
48

 Cum obțin asta, frate Branham? Sfântul Ioan 5:24, Isus a spus: 

„Cel ce aude Cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis pe Mine are 

Viață veșnică; nu va veni la judecată, a trecut de la moarte la viață.” 

Aceea este ceea ce a spus Isus. 

Fapte 2:38, Petru a spus: „Pocăți-vă, fiecare din voi. Fiți botezați în 

Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre. Voi veți primi 

refugiu. Voi veți primi Duhul Sfânt pentru că este pentru voi și copiii voștri 

și pentru aceia care sunt departe, chiar atât de mulți câți Domnul 

Dumnezeul nostru va chema.” Acela este locul unde să veniți. 

Marcu 16 a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred.” Voi 

știți ce este pe dinăuntru acolo. Voi știți care este rezultatul. Când voi 

faceți aceasta, voi ați trecut de la moarte la Viață și voi aveți Viață Eternă 

și voi puteți da drumul la presiune. 

De ce să nu-i dăm drumul? Oamenii sunt atât de supărați, atât de 

deranjați. Doar dați drumul la presiune. Există o țară dincolo de râu. Există 

un Refugiu și acel Refugiu este Cristos. 

Astăzi noi nu trebuie să ne întrebăm despre asta. Noi știm că este 

adevărul. Când Dumnezeu face o promisiune în biblia Lui și noi o vedem 

împlinită, atunci noi știm că este adevărul. ---[Loc gol pe bandă]---  

Nu există nimic mai mult ce poate fi făcut. 
49

 Acum, cum știți voi că această zi, când o mare conglomerare a 

fiecăruia care are asta și aceea, aceasta și aceea? Dar...Și noi știm că 

Dumnezeu dă semne. Există semne pe drum. Dacă voi n-ați avea un 

indicator, voi n-ați ști unde mergeți. Tu nu poți să iei o hartă a drumului și 

să pleci, decât dacă ai un indicator să vezi unde mergi. Aceasta este harta 

drumului. Acesta este Cel ce ne spune dacă suntem corecți sau nu. 

Isus a spus: „Aceste semne (în Marcu 16) vor indica drumul.”Isus a 

spus în Ioan 14:12: „Cel care crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu, le 

va face și el. Mai mult decât acestea va face el pentru că Eu merg la 

Tatăl.” Acela este refugiul. Cu alte cuvinte, dacă tu vii în El, natura Lui și 

viața Lui vor fi în tine și tu le poți simți. Tu le poți vedea. Și ele vor produce 

întocmai exact Viața pe care biblia a spus că le va produce. 
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Dacă tu ai cumpărat o viță și ea este o viță de vie, a crescutși a dat 

o mlădiță din ea și acea mlădiță are struguri pe ea, acum, cum veiavea 

următoarea viță cu un dovleac pe ea? Și vița următoarea iese din ea, 

urmează să aibă altceva. Dacă este așa, este o viță altoită. 

Și aceea este ce se întâmplă astăzi. Noi avem prea multe lucruri 

altoite numite „Biserica lui Cristos.” Avem prea multe altoiuri. Ele doar 

poartă mărturie despreele însele. 
50

 Aici, câteva săptămâni în urmă, vorbeam la transmisiunea 

internaționlă pentru Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline în 

California. Și când am făcut-o, am vorbit despre un pom pe care l-am 

văzut la ferma fratelui Sharitt în Phoenix. Cred că avea nouă feluri diferite 

de fructe pe el și el era un portocal. Și eu am spus: „Vreau să te întreb 

ceva, frate Sharrit.” Am spus: „Acum, acoloeste un grepfrut și este o 

mandarină, un tangelo și o lămâie.” Oh, eu nu știu câte fructe citrice erau 

pe acel pom. Am spus: „Acel pom...cum au ajuns ele acolo?.” 

El a spus: „Păi, eu le-am altoit. Ele sunt toate citrice, așa că le-am 

altoit.” 

Am spus: „Acum, primăvara următoare sau data viitoare când 

acesta produce, el fiind la origine un pom de portocal, atunci el va 

produce...toate aceste mlădițe vor produce portocale?” 

El a spus: „Nu, nu, Iuh-uh. Nu. El va produce felul din care este 

mlădița.” A spus: „Dacă ea este o mlădiță de lămâi într-un pom de 

portocal, totușiea va rodi lămâi.” Și a spus: „Dacă este o mlădiță de 

mandarină, va produce mandarine, trăind din aceeași viață.” 

Am spus: „Atunci acesta nu va mai produce niciodată portocale?” 

El a spus: „Oh, ba da. Când pomul original dă una din mlădițele lui 

originale, ea va produce portocale.” 

Am spus: „Laudă fie lui Dumnezeu; asta este.” 
51

 Isus a spus în Ioan 14: „Eu sunt Vița; voi sunteți mlădițele.” Și 

prima mlădiță care a ieșit din acea Viță s-a scris o Carte a Faptelor în 

spatele ei. Corect. Și azi, noi avem confesiuni care trăiesc din același 

nume al Creștinătății, dar aducând numai roade confesionale. Corect. Dar 

dacă acea Viță dă o altă mlădiță, voi veți scrie o Carte a Faptelor în 

spatele ei pentru că va produce viața originală. 

Dacă Duhul lui Cristos este în biserică, păi ea va face lucrările lui 

Cristos. Isus a spus așa. Atunci noi putem lăsa presiunea afără, putem da 

drumul la presiune. Voi nu trebuie să alergați de la biserică la biserică. 

Doar veniți la Cristos. Ce-a făcut El? Cum Îl cunoaștem noi pe El? Ce ar fi 

El dacă El ar fi aici în oraș în seara aceasta? Ce ar face El dacă ar sta 

aici? El v-ar spune despre un loc: „Nu vă temeți...(primul lucru după 



22DÂND DRUMUL LA PRESIUNE 

înviere), nu vă temeți. Nu fiți triști. Eu sunt Cel care a fost mort și este viu 

iarăși. Eu sunt același ieri, azi, și-n veci.” Noi L-am cunoaște. 
52

 Și aceasta este cum Îl cunoaștem noi azi pe El pentru că...El a 

umblat, într-o zi după înviere, jos pe drum sau cu ceva prieteni mergând 

spre Emaus,Cleopa și prietenul său. Și El le-a vorbit toată ziua. Ei nu L-au 

cunoscut. 

Dar când El a intrat în clădire în seara aceea, într-un mic han, când 

El a stat jos...Și ochii lor au fost orbiți de la aceea. Și apoi El a făcut ceva 

întocmai cum a făcut înainte de răstignire. Și prin acel semn pe care l-a 

făcut El, în același fel cum El a făcut-o înainte de-a fi crucificat, ei au 

recunoscut că acela era El. Aceea este ce le-a deschis ochii lor. 
53

 Acum, nu este exact la fel și astăzi? Acum, noi suntem la timpul 

sfârșitului,când El a promis că această--- că această Viță va produce o 

altă mlădiță. El a promis asta la timpul sfârșitului și iată-ne la timpul 

sfârșitului (eu voi ajunge la înmugurirea acelei mlădițe dimineață, cu voia 

Domnului).  

Dar iată-ne la timpul sfârșitului cu același Isus. 

Acum unul va spune: „Alătură-te la aceasta.” Celălalt va spune: 

„Mergi la asta” și totul. Tu încă aduni presiune, tu nu știi unde stai. De ce 

nu vii doar la acel refugiu? De ce nu vii doar la El și să vezi dacă asta este 

corect? Ia-L pe Cuvântul Său. Crede-l pe El. 
54

 Este Cristos în clădire în seara asta. Cristos a promis aceasta: 

„Oriunde doi sau trei sunt adunați în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor.” 

Este aceea corect? Păi atunci, dacă aceea nu este corect, atunci Cartea 

este greșită. Ea spune ceva ce El n-a spus. Dar acum, cum îți vei pune 

încrederea ta atunci dacă Cartea este corectă? Dacă Cartea este corectă 

și spune aceasta, atunci ia-L pe El pe Cuvântul Lui și Duhul Sfânt va 

adeveri că acela este Adevărul. 

Aceea este...Dumnezeu a spus ceva; Dumnezeu a venit să 

dovedească ceva. Orice om poate spune orice vrea, dar aceea n-o face 

corectă. Dar când Dumnezeu vine primprejur și dovedește că aceea este 

corect, aceea o face corect. Amin. 
55

 Credeți voi? Sunteți în acel Refugiu? Voi aveți un drept la fiecare 

privilegiu pe care Dumnezeu îl are, dacă voi sunteți acolo înăuntru. 

Credeți voi aceea? Sunteți fericiți să fiți în acel Refugiu? Puteți voi doar să 

stați înapoi și să dați drumul la presiune? Spuneți: „Mulțumiri fie lui 

Dumnezeu; eu în sfârșit, am reușit. Sunt aici prin harul lui Dumnezeu. 

Sunt în zona de siguranță. Nimic nu mă poate vătăma acum. Sunt protejat 

prin Sângele lui Isus Cristos. Un grup de îngeri sunt în jurul meu.” 
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„Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul acelora...(ei nu-i părăsesc; 

ei stau acolo zi și noapte), tăbărăsc în jurul acelora care se tem de El.” Și 

voi aveți un Refugiu. Voi puteți veni în El și fiecare privilegiu...Și ce timp 

este să fii în acest Refugiu și să ai părtășie cu El. 

Eu cred că dacă noi I-am cere Lui în seara asta, dacă noi am 

putea avea o mică părtășie cu Prezența Lui, eu cred că El ar face asta 

pentru noi. Nu v-ar place și vouă? Eu cred că El ar face. 
56

 Acum, pentru tine care ai această dorință de un timp, încât ți-ai 

ridicat mâna, mă întreb în seara asta dacă tu doar vrei să ai părtășie cu 

El, cu acea dorință, pentru câteva minute? Dacă ești în acel Refugiu, tu-L 

poți atinge pentru că „El este Marele Preot care poate fi atins de 

simțământul infirmităților tale.” Dacă tu ești în acel Refugiu, tu poți să o 

faci. 

Acum, eu cred că seara trecută noi am venit și am distribuit 

cartonașe de rugăciune. Câți de-aici sunt bolnavi, doresc să se facă 

rugăciune pentru ei? Să vedem mâinile voastre. Ridicați-vă mâinile. 

Pretutindeni. Oh, noi nu putem chema o linie fără cartonașe. Aceea 

este...Vedeți? Noi n-o putem face pentru că s-ar înghesuiunul peste altul, 

dar să ne oprim doar un minut. 

Amintiți-vă acel mic copilaș pentru care tocmai ne-am rugat, în mai 

puțin de douăzeci și patru de ore, Dumnezeu a venit pe scenă până când 

el l-a uimit chiar și pe doctor. Sigur. El este Dumnezeu. El vindecă 

bolnavii. 
57

 Acum, dacă știați că Isus stătea chiar alături de voi, credeți că 

dacă voi L-ați fi atins că El v-ar vindeca, cum a făcut femeia cu scurgerea 

de sânge? Credeți aceea? 

Păi acum, dacă biblia ne spune că El este același ieri, azi și-n veci 

haideți să ne rugăm și să spunem: „Doamne, am venit la acest Refugiu. 

Eu sunt slujitorul Tău. Și acum eu sunt bolnav cu ceva sau este ceva 

greșit cu mine. Pot eu să Te ating? Dacă este credința mea...dacă eu am 

destulă credință să Te ating, atunci vorbește-mi înapoi. Acum, fratele 

Branham nu mă cunoaște și eu nu-l cunosc; dar Tu ne cunoști pe 

amândoi. Și eu cred că biblia spune că: „Tu ești același ieri, azi și-n veci.” 

Și dacă noi suntem botezați în Tine și acolo înăuntru Tu ai slujbe care 

operează marea Ta biserică pentru perfecțiune, să ia toate îndoiala...Eu 

voi fi un vultur în seara asta. Și voi sta în fațaacestei Stânci și voi bate 

până când toată necredința s-a dus de la mine. Vedeți? Când eu simt că 

toată necredința este dusă, îmi mărturisesc păcatele mele, spun: 

„Doamne Dumnezeule...” 
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58

 Acum, voi spuneți: „Frate Branham, eu nu fumez, nu beau, nu 

mestectutun, nu comit adulter.” Aceea nu este asta. Aceea nu este păcat. 

Acelea sunt atributele păcatului. Acelea sunt atributele necredinței. Vedeți, 

dacă voi ați crede, voi n-ați face aceea. Vedeți?  Nu, acela nu este ce este 

păcatul.Oamenii pot...Necredința este păcat. ” Cel care nu crede este deja 

condamnat.” Vedeți? Acela este doar un atribut al necredinței. 

Dar dacă voi puteți bate toată aceea afară din voi, spuneți: 

„Doamne Dumnezeule, eu cred întocmai exact ceea ce spune Cuvântul 

Tău și eu cred (așa cum noi am predicat seara trecută) că apariția 

Domnului vine înaintea venirii Domnului,” pentru că sunt doar două 

cuvinte totaldiferite. Vedeți? Acum este apariția așa cum El a promis în 

zilele din urmă că El va fi cu noi. 

Și ce Refugiu și ce mângâiere este, creștinilor, că noi putem sta 

aici în seara aceasta în prezența lui Dumnezeu, în fața Cuvântului Său și 

cele imposibile pe care El le-a promis aici înăuntru, noi le putem vedea 

manifestate chiar în fața noastră. Ce lucru minunat! Dacă acela nu este un 

Refugiu, dacă acela nu este un adăpost de odihnă, eu nu știu care ar fi; 

să-L vezi pe Isus Care a promis: „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și 

voi.” Oh, ce promisiune este aceea! Acum, câți credeți că acela este 

adevărul?În regulă. Acum, să ne rugăm. 
59

 Tatăl nostru ceresc, Tu ești Dumnezeu. Eu mă rog ca Tu să acorzi 

în seara aceasta lucrurile pe care le ceroamenii. Și eu mă rog ca Tu să Te 

arăți pe Tine Însuți viu, să dai mângâiere. 

Cu ceva timp în urmă, eu am cerut credincioșilor să-și ridice 

mâinile, Tată; atât de departe cât eu am putut vedea, era procent de sută 

la sută, că toți din ei erau credincioși. Mulți...Pentru cei mai mulți din acești 

oameni, eu sunt un străin. Dar, Doamne, Tu îi cunoști. 

Acum, eu le-am spus că există un Refugiu, un Turn, o Stâncă într-

unpământ uscat, un Loc într-o țarăînsetată.Acum, unde noi putem veni și 

să fim în siguranță. Biblia a spus: „Numele Domnului este un Turn 

puternic: neprihănitul aleargă în el și este în siguranță.” 

Acum,  Doamne să le fie încredințatăsiguranța, ca oamenii să știe 

că aceea nu este o siguranță confesională, este Duhul Sfânt, siguranța 

Sângelui, în care noi venim...Lasă aceasta să fie cunoscută în seara 

aceasta Doamne, că Tu ești încă Isus, că Tu ai înviat din morți, că Tu ești 

acum un Mare preot care face mijlociri pentru orice noi cerem. 

Noi credem că Tu ne-ai promis: „Dacă noi vom cere orice în 

Numele Tău, aceea va fi făcut.” Tu ai promis-o: „Dacă noi locuim în Tine și 

ale noastre și---Cuvintele Tale în noi, atunci noi am putea cere ceea ce 

am vrut și ne va fi acordat.” 



25 
60

 Noi știm că Tu Îți ții promisiunea, Doamne. Și eu mă rog ca Tu să 

adeverești Prezența Ta în seara asta. Și noi Îți cerem, Tată, ca Tu să 

acorzi ca aceleași lucruri să se întâmple aici, în seara asta în fața 

oamenilor, întocmai cum s-au făcut înainte de răstignirea Ta. Ca ei să 

poată ști că după două mii de ani că Isus nu este nici cu o zi mai bătrân; 

El este același Cristos care a fost întotdeauna. El niciodată nu poate eșua 

sau să se schimbe vreodată. 

Mă rog ca Tu să le dai lor alinare. Și acordă în seara asta, Tată,ca 

ei să știe că noi suntem doar ființe umane și aceste lucruri ar fi imposibil 

de făcut pentru o ființă umană...Dar Dumnezeu a promis să facă asta 

pentru biserica Lui, chemații Lui afară, aceia care sunt sub Sânge. Acordă 

aceasta, Tată. 

Și dacă există unii aici înăuntru în seara aceasta care nu sunt sub 

Sânge, fie ca ei repede și dulce să ceară acel privilegiu. Și eu sunt sigur 

că le va fi acordat. Noi cerem asta în Numele lui Isus. Amin. 
61

 Acum, biserică, voi cei care locuiți temporar, eu nu vorbesc despre 

confesiune. Eu vorbesc despre voi oamenii din confesiune care sunteți 

biserica. Eu cer asta, ca un om să poată veni pe-aici și să spună ce 

dorește. Dar dacă asta nu vine din biblie, eu aș fi un pic sceptic în legătură 

cu asta. 

Acum, Dumnezeu poate face orice vrea El să facă; El este 

Dumnezeu. Eu nu sunt nimeni ca să spun că El nu o face. El poartă de 

grijă Propriilor Sale afaceri. Eu nu pot nici măcar să am grijă de ale mele, 

ci eu depind de El. Dar ce...Dacă El promite și este un semn biblic, ca: „În 

Numele Meu vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în 

mână șerpi sau vor bea lucruri mortale, acelea nu-i va vătăma. Dacă ei își 

pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Isus Cristos este același, 

ieri, azi și-n veci. Încă puțin timp și lumea nu Mă va mai vedea. Totuși voi 

Mă veți vedea, pentru că Eu(pronume personal) voi fi cu voi, chiar în voi 

până la sfârșitul lumii. Și lucrările care le fac Eu, le veți face și voi.” Acelea 

sunt semnele bibliei, prieteni. Aceia sunt credincioșii care au trecut de la 

moarte la Viață. 
62

 Biblia spune că: „El este un Mare Preot care poate fi atins de 

simțul infirmităților noastre.” Dacă voi aveți infirmitate în seara asta sau 

știți pe cineva care are infirmitate în seara asta, dacă voi doar vă rugați și-

L credeți pe Dumnezeu, voi doar cereți chiar acum. Eu cred că 

Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt în mijlocul nostru aici... 

Acum, prieteni, noi vedem aceasta...mulți dintre voi ați văzut-o 

împlinită. Dar necazul cu poporul americaneste, noi am văzut-o prea mult. 

Este prea obișnuită pentru noi acum. Un marinar bătrân venea de la mare 
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într-o zi și el a întâlnit un om coborând, un poet care a scris despre mare, 

dar el n-a văzut-o niciodată. Și el a spus: „Unde mergi tu, om bun?” 

El a spus:„Eu mă duc la mare.” A spus: „Oh, eu am scris despre 

ea, ceea ce am citit.” A spus: „ Acumvoi învăța despre ea.” El a spus: 

„Merg jos s-o experimentez. Eu am...Oh, și inima mea este emoționată.” A 

spus: „Vreau să miros valurile ei sărate. Vreau să văd bătaia valurilor în 

aer. Vreau să aud țipătul pescărușilor și să văd cerurile albastre 

reflectându-se pe ele însele în apa ei, în crestele înspumateașa cum 

dansează.” El era poet, așa că el putea într-adevăr să o exprime. 

Și bătrânul marinar a spus: „Eu nu văd nimic atât de emoționant în 

ea.” A spus: „Eu m-am născut pe ea, cu mai mult de patruzeci de ani în 

urmă.” 

Vedeți, el a văzut-o atât de mult, până când ea a devenit obișnuită 

pentru el. Aceea este ce s-a întâmplat cu oamenii Evangheliei depline. 

Dar ora va veni curând când voi veți plânge pentru Asta și atunci nu O veți 

vedea. Lăsați ca Ea să nu devină niciodată veche pentru voi. Nu lăsați ca 

Duhul Sfânt să devină vreodată vechi pentru voi. Fie ca El să fie proaspăt 

și nou întotdeauna. 
63

 Fie ca fiecare acțiune a lui Dumnezeu să emoționeze sufletul meu. 

Eu sunt uimit în fiecare seară, în fiecare zi, așa cum eu merg pretutindeni 

și-L văd pe El așa cum El spune lucruri și să le văd întâmplându-se doar 

în felul în care El spune că ele se vor întâmpla; cum El le va prezice cu 

luni înainte ca ele să vină la împlinire, apoi să le urmăresc doar exact, 

nicio iotă niciodată n-a eșuat. 

Cuvântul Lui nu poate eșua. El este Dumnezeu. Și ce Refugiu este 

acela! Ce alinare să știm că nu suntem copii doar clătinați încoace și 

încolo, neștiind unde ne ducem! Noi știm unde ne ducem noi. Dumnezeu 

a promis asta. El adeverește promisiunile Lui. 

Și oamenii ar putea să-ți spună că noi suntem doar prea 

emoționali. Nu este emoție; desigur, într-un fel asta este emoție. Dar orice 

care nu are emoție este mort. Așa că dacă religia ta nu are un pic de 

emoție în ea, tu mai bine ai îngropa-o pentru că ea este moartă. Deci asta 

desigur emoționează. 

Când Isus a intrat în Ierusalim,poporul striga și țipa până când 

oamenii au spus „Fă-i să tacă!” El a spus: „Dacă ei tac, pietrele vor striga 

imediat.” Fiul lui Dumnezeu era pe drum și ceva trebuia să vină afară în 

prezența Lui. 
64

 Acum, Fiul lui Dumnezeu este aici în seara aceasta. Eu cred asta. 

Eu nu sunt deloc Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt fiul înfiat al lui Dumnezeu, 

cum sunteți voi. Eu sunt o porțiune din Duhul Lui. Și dacă Duhul Lui este 
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în mine...Dacă eu v-aș spune că am duhul lui John Dillinger, voi v-ați 

aștepta ca eu să am arme și să fiu un proscris. Dacă v-aș spune că duhul 

unui pictor este în mine, voi v-ați aștepta să pictez tablouri. Dacă v-aș 

spune că amduhul unui mare soldat, voi v-ați aștepta de la mine ca să 

cunosc toate armele și totul pentru că duhul lui este în mine. Dacă v-aș 

spune că Duhul lui Cristos este în mine, atunci eu ar trebui să fac lucrările 

lui Cristos, să trăiesc felul de viață pe care El a trăit-o, o viață jertfită 

pentru oameni. Corect. 
65

 Mă gândesc la timpul când profetul s-a dus la oameni, când ei au 

vrut să se facă pe ei înșiși ca restul din oameni. Acolo este unde ei au 

făcut o greșeală tristă, când ei au dorit un rege, au dorit să acționeze ca 

restul  oamenilor. Este foarte rău că noi am pus vreodată confesiunea în 

penticostali, lăsând jos barele și lucruri. Este foarte rău; asta l-a tăiat pe 

celălalt ins. Și noi nu se cuvine să acționăm ca restul biseric ilor. Noi 

suntem un grup de oameni născuți din nou. Noi suntem liberi. Noi nu 

suntem legați prin crezul niciunui om. Noi suntem liberi în Cristos. 

Acum. Dar este foarte rău că ei au făcut-o. Dar noi suntem încă 

liberi prin harul lui Dumnezeu și El este cu noi în seara asta. Noi nu 

trebuie să fim clătinați încoace și-ncolo, spunând: „Tu trebuie să faci asta 

și tu trebuie să faci aceea și să faci aceea.” Noi tocmai L-am văzut pe 

Cristos că vine printre noi. Și ce mângâiere este să-L vezi chiar pe Același 

Cristos care a promis: „Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la capătul 

drumului, sfârșitul lumii” și să vină direct jos și să Se dovedească pe Sine 

Însuși printre noi(nu este aceea minunat?), făcându-se pe Sine Însuși, 

același ieri, azi și-n veci. 
66

 Nu sunt mulți oameni aici înăuntru pe care-i cunosc. Voi oamenii 

bolnavi sau voi care aveți o dorință pe inima voastră și știți că eu nu vă 

cunosc sau nu cunosc dorința voastră, ridicați-vă mâna. Ei bine, este doar 

pretutindeni. În regulă. Eu nu am control la aceasta, El are controlul meu. 

Dar dacă Aceasta s-ar întâmpla să vină peste cineva care mă cunoaște și 

cineva pe care l-am întâlnit sau ceva și-i cunosc și ei sunt din 

Jeffersonville sau undeva, atunci voi menționați-o. 

Dar eu vreau să vă întreb ceva. Când Domnul nostru Isus a stat 

aici pe pământ și a privit peste audiența Lui, o femeie mică a atins haina 

Lui într-o zi. Și El s-a întors în jur și a spus: „Cine M-a atins?” El nu știa 

cine era. Mica femeie trebuia să fi stat jos, cumsunteți voi acolo afară. Și 

ce a făcut El? El a spus...El a găsit-o. Vedeți El... 

Ea nu putea fi ascunsă și El a spus: „Credința ta te-a mântuit. I-a 

spus că scurgerea ei de sânge s-a oprit pentru că ea L-a atins. Acum, ea 



28DÂND DRUMUL LA PRESIUNE 

a făcut aceea ea însăși. Acum, biblia a spus că El este Marele Preot care 

poate fi atins prin simțul infirmităților noastre. 

Când Sfântul Petru a venit la El, doar un bătrân pescar, 

neînvățat,ni s-a spus că el n-avea suficientă educație să-și scrie propriul 

său nume. Dar totuși i-a plăcut lui Dumnezeu să-i dea lui cheile la 

Împărăție(Corect) din cauza credinței lui. El a avut descoperireaa cine era 

El. El a spus: „Pe această stâncă voi zidi biserica Mea.” 
67

 Acum Isus nu este mort. El este viu, un Mare Preot. Și dacă El 

este același ieri, azi, și-n veci și El este același Mare preot, dacă voi Îl 

atingeți, El va acționa în același fel. Este asta corect?Acum, El a promis 

că aceste lucruri vor fi făcute. 

Eu cred în biblie. Eu cred că aceasta este Cuvântul complet al lui 

Dumnezeu. Eu nu cred că noi trebuie să mergem afară din acea biblie să 

obținem ceva; că fiecare promisiune divină este acolo înăuntru. Eu cred 

Asta cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea și cu 

tot ce este în mine. Eu cred Aceasta. Eu poate nu am suficientă credință 

ca să fac fiecare promisiune să vină la împlinire. Dar cu certitudine nu voi 

sta în calea acelora care au credință ca să creadă Asta. Eu vreau ca voi 

să credeți Asta cu tot ce este în voi. 
68

 Acum. Absolut fiecare persoană, dacă Cristos va veni în mijlocul 

nostru prin Duhul Sfânt și vă va avea...Voi sunteți copiii Lui, pietrele care 

sunt în templu. Voi știți astăzi, noi auzim atât de mult despre...Întocmai 

cum a fost în zilele timpurii. Există atât de multă membrime. Noi trebuie să 

atragem atât de mulți membri. 

---[Loc gol pe bandă]--- Cuvântul și pentru fiii și fiicele lui Dumnezeu. Asta este. 

Noi avem nevoie de zidăria Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. 

Biblia spune că: „Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o 

sabie cu două tăișuri...(Evrei 4:12), Cuvântul lui Dumnezeu este mai 

ascuțit decât o sabie cu două tăișuri.” Ascultați Cuvântul. Câți credeți că la 

început a fost Cuvântul? Acesta a fost, mai întâi a fost un gând. Și acesta 

trebuie să fie un gând; apoi, când el este exprimat, el devine un cuvânt. Și 

apoi, „La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și 

Cuvântul era Dumnezeu(când El L-a vorbit) și Cuvântul a devenit trup și a 

locuit printre noi.” 
69

 Acum, acela a fost Isus. Când El a fost aici pe pământ el a 

discernut gândurile oamenilor. Aceasta este ceea ce face pe toți 

adevărații credincioși să știe că El a fost profetul despre care a vorbit 

Moise care se va ridica. Ei n-au avut un profet pentru sute de ani. 

Eu cred că este timpul din nou; că bibliapromite că în zilele din 

urmă că Duhul Sfânt va veni pe pământ și va restabili credința copiilor 
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înapoi la părinții penticostali din nou, înapoi la credința originală. Eu cred 

că sunt Luminile de seară. Eu cred că Aceasta este aici. 

Eu cred că Duhul lui Dumnezeu, că Cristos este aici în seara 

aceasta. Și eu îți cer ție ca prieten al meu și frate al meu și soră, voi să 

credeți că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu este prezent. Și când voi credeți 

aceea, atingeți-L cu infirmitatea voastră, prin credința voastră să credeți 

asta și spuneți: „Doamne, Dumnezeule, dacă acel om...El nu mă 

cunoaște. Eu nu-l cunosc; el nu mă cunoaște. Dar dacă mi-a spus 

adevărul, atunci lasă Duhul Tău să vorbească prin buzele lui și lasă-mă să 

Te ating și Tu confirmă aceea prin buzele lui.” Cuma făcut femeia când a 

atins poala hainei Lui în acea zi, voi atingeți haina Lui pentru că El poate fi 

atins prin credința voastră, ca acea femeie.Aceea poate să nu fie fizic, dar 

ca acea femeie,v-ar face aceea pe voi să aveți bucurie și să fiți fericiți în 

Refugiu, dacă voi ați putea...L-ați vedea pe El făcând-o? Ridicați-vă 

mâinile dacă voi credeți că El o va face. Vă mulțumesc. 
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 Acum, Tată, aceea este tot ce știu eu să spun. Eu încerc să le 

spun despre un loc sigur unde ei doar pot să se odihnească. Și, 

Dumnezeule, aici înăuntru este vindecare. Aici înăuntru este o Stâncă cu 

care toată necredința poate fi bătută afară, Stânca Cuvântului. Și fie ca 

Cuvântul să vină în față acum și să fie făcut trup printre noi. Și El a spus: 

„El este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. El pătrunde jos până 

chiar să separe și un discernător al gândurilor inimii.” Un discernător al 

gândurilor inimii... 

„Dacă voi rămâneți în Mine și Cuvântul Meu în voi, atunci cereți 

ceea ce vreți.” Doamne, eu am fost alungat, călcat, vorbit de rău, dar am 

încercat să stau credincios. Sunt fericit să fac asta prin Cuvântul Tău. 

Lasă-L să locuiască totdeauna în inima mea. Și în fața acestei audiențe, 

în seara aceasta la care voi sta din nou într-o zi; dacă nu pe pământ, în 

ziua aceea măreață când Isus vine, eu știu că Cuvântul Tău este 

Adevărul. 

Ajută-mă, o, Doamne, ca eu să pot fi în stare să fiu folosit în seara 

asta. Și dacă...Eu știu că nu sunt un teolog, Tată. Tu nu m-ai chemat 

niciodată pentru aceea. Dar eu mărog ca Tu să lași slujba pe care mi-ai 

dat-o cu care să binecuvântezi oamenii, să vinăînainte acum. În Numele 

lui Isus Cristos, fie ca Cuvântul să vină și să pătrundă jos aici înăuntru și 

să discearnă gândurile inimii; ca oamenii să poată ști că Cuvântul lui 

Dumnezeu locuiește în noi. În Numele lui Isus cer asta pentru gloria lui 

Dumnezeu. Amin. 
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 Priviți în această parte. Acum, spun asta ca Petru și Ioan, care 

treceau pe lângă poarta Frumoasă. El a spus: „Privește la noi.” Aceea 
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este ceea ce vă cer vouă să faceți, priviți încoace, nu la mine, ci la ceea 

ce am spus. Indiferent pentru ce aveți dorință în inima voastră, credeți că 

Dumnezeu vă va da-o.Și spuneți: „Doamne Isuse, lasă-mă să Te ating.” 

Câți din această clădire ați văzut vreodată poza acelei Lumini, 

Îngerul Domnului, care atârnă aici la Washington? Eu sunt fratele vostru. 

Acea Lumină, dacă voi O puteți vedea, Ea atârnă nici la două 

picioare(aprox.0,6m) de mine chiar acum. Doar credeți. Dacă n-O puteți 

vedea(înțelegeți?) rugați-vă și vedeți dacă Dumnezeu nu va adeveri. Acea 

Lumină...Dacă acea Lumină este aceeași Lumină care l-a întâlnit pe Pavel 

pe drumul Damascului...El a spus: „Eu sunt Isus.” El s-a întors înapoi la 

Dumnezeu, înapoi la Duhul. Cuvântul a fost făcut trup. El a venit înapoi la 

Cuvânt. Dacă aceea este aceeași Lumină, Ea va produce același fel de 

Viață, aceeași faptă. Vedeți asta? 
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 Această doamnă stând chiar aici. Suntem noi străini unul altuia, 

doamnă? Eu nu te cunosc. Nu te-am văzut niciodată. Mă crezi a fi 

slujitorul Lui? Crezi că Cuvântul pe care L-am predicat este Adevărul? Și 

noi suntem total străini unul de celălalt. Tu ești doar...Din câte știu eu, o 

femeie a pășit înăuntru și a stat jos aici. Dar tu credeai pentru ceva. Tu 

încerci să găsești ceva de la Dumnezeu. Și dacă eu sunt slujitorul lui 

Dumnezeu și am spus adevărul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu 

și Adevărul locuiesc aici înăuntru, El se va produce pe Sine însuși. El Se 

va declara. Tu vei ști dacă este adevărul sau nu. 

Tu te rogi pentru cineva. Este copilul tău. Este acea fetiță stând 

chiar acolo. Și acea fetiță, crezi că El îmi va spune care este problemaei? 

Te-ar ajuta asta? Ea are un necaz cu inima. Dacă tu vei crede cu toată 

inima ta și vei merge jos acolo și îți vei pune mâinile peste acel copil...Du-

te jos acum, pune-ți mâinile peste copil. Pântecele care a purtat-o spre 

acest pământ, mâna mamei stă peste copil. 

Doamne, dacă ea a avut suficientă credință să atingă haina Ta, 

atunci eu vin cu Sabia lui Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu să 

îndeplinesc o operație.Ieși afară, satan! Te tai cu Cuvântul lui Dumnezeu, 

al promisiunii că aceste semne vor urma pe cei ce cred. Părăsește fata, în 

Numele lui Isus Cristos. Amin. Crezi că va trăi și va fi bine? Așa cum tu ai 

crezut, așa va fi. 

Acum, voi cere cuiva să întrebe femeia. Întrebați-o dacă fiecare 

cuvânt care a fost spus este adevărat. Eu nu cunosc femeia. N-am văzut-

o niciodată, nu știu nimic despre ea. Dar ceea ce a fost spus este 

adevărul. 
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 Cum îi cu cineva de-aici? Cum îi cu voi să credeți? Să luăm cel 

puțin doi sau trei ca mărturie. Eu sunt fericit să fiu în acest Refugiu. Eu 
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sunt în siguranță pentru totdeauna. Eu Îl iubesc. Ce dulce este să te 

încrezi în Isus! 

Ce provocare pentru oameni! El a promis: „Va fi Lumină în timpul 

serii. Va fi o zi care nu va fi zi nici noapte.” Este o zi de întunecime, doar 

suficient să umbli și să accepți.„Dar în timpul serii va fi Lumină.” 

Micuță doamnă, tu ești doar tot atât de conștientă cât poți fi că 

ceva s-a întâmplat. Eu privesc direct la Asta. Acea Lumină s-a așezat 

chiar peste tine. Eu privesc la Ea. Eu nu te-am văzut niciodată înainte. 

Cred că suntem străini unul altuia. Dacă aceasta este corect, ridică-ți 

mâna. 

Este o umbră întunecată în jurul tău. Este o umbră de moarte. Tu 

suferi detumori și acele tumori sunt pe pieptul tău, amândoi sânii. Un mare 

procent din sânii tăisunt acoperiți cu tumoră. Tu ai o singură speranță, 

dacă tu ai suficientă credință ca să-L atingi pe El să facă un lucru ca 

acela...Tu ești o persoanăminunată. Eu am un contact bun al duhului cu 

tine. Mă crezi a fi profetul Său? Tu știi că eu nu te cunosc și tu știi că 

este...Tu ești conștientă că un real simțământ dulce este împrejurul tău.. 

Aceea este acea Lumină, acea radiere a Luminii. 

Tu nu ești de-aici. Ești de departe de-aici: Birmingham. Eu văd 

acea piață de banane de-acolo. Numele tău este domnișoara Vincent. 

Aceea este adevărat. Ai credință în Dumnezeu! Acum, la acest timp, 

doamnă, aceea s-a dus de la tine. Acea umbră care era peste tine a 

plecat. Acum, nu te îndoi și tu te vei însănătoși. 

Eu cer oricui să vină să întrebe femeia. Clarificați. Dacă ar fi 

prezent un doctor, păi de ce nu vii să întrebi și să examinezi, dacă ești un 

pic sceptic? Eu știu că este prezent, așa că de ce să nu o spun? Eu 

obișnuiam să numesc aceea. Dar asta rănește prea multe sentimente. 
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 Cum îi cu cineva de-aici dinăuntru, unii din voi în spate undeva? 

Aveți credință! Eu nu pot face asta; voi o faceți. Eu doar încerc să-L 

reprezint pe El, să-L reflect pe El, ca într-o oglindă pentru voi, făcând viața 

mea oglinda Lui ca El să se poată reflecta pe Sine Însuși. Voi știți că eu 

nu cunosc aceste lucruri și n-aș putea să le fac. Eu...Voi doar aveți 

credință și nu vă îndoiți, credeți! 

Chiar în spate aici. Este un bărbat. Este peste un bărbat. El suferă 

de o stare nervoasă. Eu sper că el nu pierde asta. El este din 

Pensylvannia. Dumnezeule, ajută-mă! Domnule Carnes, ridică-te în 

picioare! Eu sunt un străin pentru tine. Nu te cunosc. Dacă acele lucruri 

sunt adevărate ridică-ți mâna. Du-te acasă; tu ești bine. Isus Cristos te 

face bine. 
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 Voi credeți în Dumnezeu? Credeți de asemenea că eu v-am spus 

adevărul despre Isus Cristos, prezența Lui? 

Eu cred că sunt trei rânduri. Mai avem unul. Să luăm chiar de-aici. 

Cum îi cu unii din voi de-acolo dinăuntru? Veți crede voi? Câți suferă și au 

nevoie de ajutor de la Dumnezeu și voi credeți că..?.Și voi toți știți, voi știți 

că eu nu știu starea voastră, ridicați-vă mâna, spuneți: „Sunt eu. Eu---eu 

cred.” Doar pretutindeni. Aveți credință acum! 

Acest ins mic care stă aici cu mâna lui sus, tu n-ai știut că ai atât 

de multă credință, nu-i așa? Dacă tu ai destulă credință în starea ta să-L 

chemi pe Dumnezeu pe scenă, nu mai lua niciodată o altă picătură de 

whisky cât timp trăiești și nu mai fuma niciodată o altă țigară. Crede pe 

Dumnezeu și tu vei fi făcut bine. Vei accepta asta? Vei crede-o? În regulă. 

Atunci du-te și Dumnezeu te face bine. 
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 Să spunem: „Laudă Domnului.”[Adunarea spune: „Laudă Domnului”] Credeți 

că El este aici? La câți v-ar place să vă mărturisiți necredința voastră și v-

ar place să spuneți: „Dumnezeule, fii îndurător cu mine,” în prezența 

Duhului Sfânt? „Eu știu că nu există om pe pământ să poată face acele 

lucruri. Fii îndurător cu mine!” Mărturisiți-vă greșeala; spuneți-I lui 

Dumnezeu: „Am fost indiferent, Doamne. Eu acum vreau să intru în 

această măreață părtășie. Vreau să intru în acest Refugiu. Eu Te voi 

crede cu toată inima mea.” Ridică-ți mâna și spune: „Dumnezeule, sunt 

eu; sunt eu! Eu sunt la capătul drumului. Eu doresc să mă îndrept.” 

Credeți asta?  

Mărturisiți-vă păcatele voastre acum. 

Să ne rugăm. Fiecare din voi rugați-vă în felul vostru propriu. 
77

 Doamne Isuse, noi suntem ființe umane, Doamne. Noi suntem 

gata să ne mărturisim păcatele noastre. Eu mărturisesc păcatele acestor 

oameni. Eu îmi mărturisesc propriile mele păcate. Noi prea mult nu am 

crezut, Doamne. Orele cresc în întunecime. Fiul lui Dumnezeu vine 

curând cu...Și eu mă rog, Tată ceresc, ca Tu să ne ierți păcatele noastre.  

Doamne, mă rog ca Duhul Sfânt să ia acum fiecare necredință departe de 

la noi. 

Oh, dacă El doar ar putea ajunge în inimile noastre, ar fi o altă zi a 

Cincizecimii. Ar fi o astfel de stare în această biserică și în acest grup de 

oameni în această seară, încât aceasta s-ar trâmbița peste hotare peste 

tot de-a lungul țării până dimineață. 

Duhule Sfânt, rupe orice barieră a păcatului! Fie ca aceasta să 

vină ca un avion cu reacție dincolo de bariera păcatului și să scuture 

fiecare cătușăa necredinței. Fie ca fiecare vultur să-și bată capul de 

Stânca Veacurilor până când Duhul Sfânt ia controlul complet. 
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Satan, tu ești pierdut. Tu ai pierdut bătălia și în Numele lui Isus 

Cristos, părăsește această audiență!Ieși afară din ei, pentru gloria lui 

Dumnezeu! 
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 Acum, fiindcă voi v-ați mărturisit păcatele, acum fiindcă voi credeți, 

credeți voi că ați dat jos fiecare cătușă a înțelegerii voastre, că nimic nu vă 

împiedică? Nu mai există un singur lucru în calea voastră, ci voi credeți că 

sunteți liberi? Voi credeți că toată necredința este dusă de la voi? Voi 

credeți că sunteți acum în acel adăpost de odihnă? Voi credeți că toată 

presiunea...” Voi fi eu vindecat? Pot fi eu vindecat?” Voi sunteți deja 

vindecați. 

„Frate Branham, dacă tu vei pune mâinile tale peste mine...” 

Mâinile mele nu au nimic de-a face cu asta. Este mâna Lui. Dacă tu ești 

un păcătos, tu deja ai fost salvat. Doar crede și acceptă asta și acționează 

cu ea. Dacă tu ești bolnav, tu ai fost deja vindecat. 

Ar sta Dumnezeu aici și să facă un lucru ca acela și să lase un 

ipocrit și acel cineva nu știe despre ce vorbesc ei, să vină aici și ar adeveri 

un mincinos, ar adeveri un ipocrit? Dumnezeu nu tratează cu păcătoșii. 

Dumnezeu tratează cu Adevărul și Cuvântul Lui este Adevărul. Eu v-am 

spus vouă adevărul. 
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 Și prieteni, eu spun în seara asta că dacă voi veți crede ce v-am 

spus, nu va exista o singură persoană slabă printre noi. Fiecare din voi 

sunteți vindecați. Prin rănile Lui voi sunteți deja vindecați.” Prin rănile Lui 

noi am fost vindecați.” Credeți asta? 

Acum, voi care credeți în punerea mâinilor, voi ați ridicat mâinile că 

voi sunteți credincioși. Atunci puneți-vă mâna peste cineva din fața 

voastră în scaun. Puneți-vă mâna chiar acolo, dacă vreți... 

Biblia nu spune: mâinile lui William Branham; biblia nu spune: 

mâinile lui Oral Roberts. Biblia spune: „Aceste semne îi vor urma pe cei 

care cred. Dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși.” 

Acum, tu roagă-te!Tu roagă-te. Tu mărturisește! Mărturisește greșeala ta. 

Spune-i lui Dumnezeu că Îl crezi și voi puteți fiecare să fiți făcuți perfect 

bine în această oră. Credeți! 

Aleluia! Țineți strâns de asta! Nu-i dați drumul! Stați cu ea! Este o 

promisiune. Dumnezeu a spus așa. Nu fiți clătinați încoace și încolo cu 

toate lucrurile! Credeți asta chiar acum! 
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 Eu vă iubesc. Voi sunteți prietenii mei. Eu nu încerc să vorbesc 

brutal către voi, dar eu o spun. Eu trebuia să țintuiesc asta sau satan vă 

va jefui de ea, de această măreață desfășurare a Prezenței Duhului Sfânt 

aici în seara aceasta, dincolo de orice umbră de îndoială, dovadă biblică 

că ceea ce Dumnezeu a spus, va lua loc. Este un vârtej puternic de Vânt 
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care încearcă să intreîn audiență și să umple fiecare suflet de-aici cu 

Prezența lui Dumnezeu. Nu-l lăsați pe satan să o ia de la voi. Țineți tare 

de ea, până când voi depășiți barierele necredinței. Amin. 

Nu-mi pasă cât de ologi sunteți, cât de bolnavi sunteți, cine sunteți 

sau de unde sunteți. Vă provoc în Numele lui Isus Cristos, dacă voi ați 

intenționat-o, din inima voastră, ridicați-vă în picioare și acceptați-o. Nu 

contează cine sunteți sau ce sunteți, ridicați-vă.  

Acolo sunteți, o audiență perfect sănătoasă peste tot. [Fratele Branham 

vorbește organistului.]„Credința Mea Privește Sus La Tine.” 

 

Credința mea privește sus la Tine, 

Tu Miel al Calvarului, 

Oh(Să ne ridicăm mâinile, acum și să I-o cântăm Lui) 

divin; 

Acum, ascultă-mă în timp ce mă rog, 

Ia toate temerile mele, 

O, lasă-mă din această zi, 

Să fiu în întregime al Tău! 


