Experiență
Personală Cu
Dumnezeu
Vă mulțumesc foarte mult. Să ne plecăm capetele pentru un
cuvânt de rugăciune.
Bunul nostru Tată ceresc, noi Îți suntem recunoscători ție pentru
acesta, un timp de părtășie împreună, aici în Chicago, cu copiii Tăi
preaiubiți. Mulți din ei sunt din diferite părți ale lumii și noi suntem atât
de recunoscători așa cum noi ne adunăm laolaltă timp după timp, știind
că într-o zi noi ne vom aduna pe partea cealaltă în Împărăția Ta unde
niciodată noi nu ne vom mai despărți. Și în timp ce aceasta este numită
zi aici pe pământ, fie ca noi să lucrăm împreună cu toată unitatea și---și
credința în Domnul nostru Isus Cristos, pentru zidirea Împărăției Lui.
Iartă-ne de păcatele noastre, fărădelegile împotriva Ta și fie ca
Duhul Sfânt să ia serviciul acum în controlul Lui și să primească glorie.
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Căci este scris, de către Domnul nostru că: „Orice veți cere Tatălui în
Numele Meu, aceea Eu voi face.” Eu mă rog în seara aceasta, ca noi să
vedem prezența Lui, gloria Lui preaumbrindu-ne pe noi toți. Noi o cerem
în Numele lui Isus Cristos. Amin. Puteți să vă așezați.
2
Bună seara, prietenii mei creștini și cetățeni ai Împărăției lui
Dumnezeu. Noi suntem într-adevăr recunoscători să fim aici în seara
aceasta să vă slujim vouă în numele Domnului nostru Isus cel înviat.
Inima mea cumva---cumva a bătut cam tare în ultimele câteva momente.
Eu am întâlnit niște oameni de peste mare din Elveția, doar așa cum am
intrat și ei îmi spuneau că Duhul Sfânt, seara trecută, le-a spus totul
despre starea lor, viața lor și---și cum au fost ei vindecați și apoi am venit
drept înăuntru și imediat am auzit acea cântare minunată: „Jos din gloria
Lui.” Dacă există vreo cântare care îmi mișcă sufletul meu, este acea
cântare: „Jos din gloria Lui.” Cum Dumnezeu a coborât, venind jos,
descoperindu-se pe Sine Însuși într-un trup de carne ca să ia locul meu
la Calvar ca păcătos și să moară în locul meu ca să-mi dea drept la
Pomul Vieții, ca eu să pot mânca și să trăiesc pentru totdeauna. Cum aș
putea eu respinge asta? Cum ai putea tu respinge asta, o invitație atât
de minunată?
3
Apoi venind înăuntru și întâlnindu-l pe fratele nostru, aici de
peste---de peste hotare, din Suedia. Și eu doar mă întreb ce va fi când
noi toți ajungem în glorie și vedem oamenii minunați pe care i-am întâlnit
timp după timp în servicii?
Fratele Joseph de-aici, desigur, când el---el m-a prezentat, eu--eu... El are o mare dragoste pentru mine, astfel că el spune mult. [Fratele
Branham râde și fratele Boze vorbește.]

Îți mulțumesc, frate. Îți mulțumesc, frate. Mulțumesc, fratele meu.
Sper că eu niciodată nu voi ruina acel simțământ în fratele meu sau în
altcineva. Ca Domnul Isus să mă păstreze întotdeauna într-un loc unde
eu să am părtășie și dragoste cu frații mei, căci eu desigur îi iubesc. Este
un simțământ reciproc și noi împreună suntem co-lucrători, împreună
pentru Împărăția lui Dumnezeu și pentru Isus Cristos, Domnul.
4
Și acum, serviciul de mâine după-masă, cred, începe în jurul orei
două sau așa ceva. Și cred că fratele nostru din Suedia o să ne
vorbească și apoi mâine seară este încheierea acestor servicii, aceste
serii. Căci eu trebuie să mă grăbesc chiar acasă, plec mâine seară,

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ CU DUMNEZEU

3

poate și luni la ora două eu trebuie să fiu la Fort Knox, Kentucky, să iau
încă niște injecții pentru a merge în străinătate. Încerc să le spun că eu
nu am nevoie de ele, dar ei nu mă vor asculta. Și eu doar... Brațele mele
mă dor și ei... Eu nu am nevoie de acele lucruri, eu---dar legea spune că
eu trebuie să le fac. Așa că biblia a spus: „Dați Cezarului ce este al
Cezarului; lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Prin urmare dacă eu
va trebui să iau acele injecții și apoi să le predic evanghelia, n-o voi face
eu? Astfel eu îi voi da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, Cezarului
ce este al Cezarului.
5
Acum, eu am încredere că Domnul vă va binecuvânta pe fiecare
din voi. Eu doar mai am câteva momente rămase, pentru câteva cuvinte.
Și acum, eu încerc, dacă este voia Domnului, referitor la întoarcere,
astfel ca urechile din Chicago care sunt aici în seara aceasta, să poată
ști sigur, că a fost spus în slujba mea că: „Singurul defect pe care s-ar
părea a-l găsi este că nu pot să slujesc la suficienți oameni o dată.” Ei
bine, eu doar desigur aș dori să fi putut. Eu... dacă eu aș putea, aș fi mai
mult decât fericit s-o fac. Dar în felul în care eu slujesc, eu nu pot face
asta. Slujba n-a fost dată pentru acel scop.
S-a spus că domnul Roberts, fratele nostru, s-ar ruga pentru cinci
sute de oameni în timp ce eu ajung să mă rog pentru doi. Ei bine, aceea
este adevărat, dar fratele Roberts face ceea ce Dumnezeu îi spune să
facă și eu trebuie să fac ceea ce Domnul îmi spune să fac. Deci, aceea
este ce---aceea este ce face diferența. Există lucrări de slujire diferite
ale Duhului Sfânt pentru biserică. Și fratele Roberts, este desigur un
bărbat bun al credinței, un caracter minunat, frate iubitor și sunt mulți din
ei pe câmp astăzi. Sincer, eu vreau să mă gândesc că fiecare este doar
în vârf. Voi înțelegeți? Doar minunat. Eu mă rog pentru ei tot timpul.
6
Și acest mare evanghelist, care este în câmp astăzi, probabil nu
ar fi de acord cu mine asupra vindecării divine, iubitul nostru frate, Billy
Graham. Dar ziua trecută, când ascultam la radio un program ce venea
de-a lungul națiunii, am auzit că el era în Germania în spital sau ceva de
felul acesta, bolnav cu blocaj la rinichi. Nu m-am putut abține decât să
mă opresc chiar acolo, știind---având un sentiment de milă pentru fratele
nostru și m-am rugat lui Dumnezeu să-l elibereze. Și ziua... Mereu așa
cum zilele au continuat la serviciul lui, am auzit că el era mai bine și
înapoi în serviciu din nou. Dumnezeu îl folosește pe fratele nostru
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într-un fel măreț și puternic să obțină oameni salvați. Și noi, desigur, îl
apreciem și aș vrea să cer tuturor creștinilor să se roage pentru fratele
nostru așa cum vedem mâna lui Dumnezeu cu el, vindec... sau salvând
pierduții.
Și acum, mă rog ca Dumnezeu să-l elibereze complet. Aud că el
încă se simte destul de rău, astfel că eu---eu mă rog ca Dumnezeu să-l
elibereze complet pe fratele nostru așa încât el să poată predica
evanghelia. El ajunge la un fel de oameni ca diplomați și așa mai departe
care probabil nici măcar nu m-ar asculta pe mine. Singura cale ca ei să
vină să mă asculte poate, dacă ei ajung destul de bolnavi ca să poată
veni. Însă aceea ar fi singura cale.
7
Și eu am avut privilegiul de-a mă ruga pentru regi și monarhi și
bogați și eu încă n-am văzut pe Domnul niciodată respingu-l pe vreunul,
decât că El i-a vindecat. Congresmanul Upshaw, unul din guvernul
Statelor Unite aici, a fost invalid într-un scaun cu rotile timp de șaizeci și
șase de ani și a fost vindecat instantaneu. N-am auzit niciodată în viața
mea despre om; el stătea departe în spate în audiență într-un scaun cu
rotile, când Domnul Isus a arătat o viziune despre ceea ce s-a întâmplat
și ce a avut loc și el a fost făcut complet bine. Și noi suntem
recunoscători pentru aceea.
Poate eu doar... Câți au auzit vreodată despre cazul lui, despre
cum a fost el vindecat? Nu prea mulți. Eu cred că o să citesc doar o mică
scriptură aici și doar să dau aceea pentru o mărturie pentru că eu am
numai cam zece minute să vorbesc și eu voi vorbi mâine seară, poate
vin mai devreme. În al 2-lea capitol sau al 3-lea capitol din Faptele
Apostolilor, începând cu primul verset:
Acum Petru și Ioan s-au suit împreună la templu la
ora de rugăciune, fiind ora a noua.
Și un anumit bărbat olog din pântecele mamei lui pe
care ei îl duceau zilnic, zăcea la poarta templului care
se numește Frumoasă, să ceară milostenie de la cei
care intrau în templu;
Văzând pe Petru și Ioan pe cale să intre în... a
cerut...templu a cerut...milostenie.
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Și Petru și-a ațintit ochii pe el cu Ioan, a spus:
,,Uită-te la noi”și el a fost atent la ei, așteptând să
primească ceva de la ei.
Apoi Petru a spus: „Argint și aur eu nu am; dar ceea
ce eu am Îți dau ție; În numele lui Isus Cristos din
Nazaret ridică-te și umblă”.
Și l-a luat de mâna dreaptă și l-a ridicat; și imediat
picioarele și oasele gleznelor lui au primit tărie.
Și sărind în sus a stat...și a umblat sărind și lăudând
pe Dumnezeu.
Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea
Cuvântului. Acela a fost un---un timp măreț în templu în acea zi, când
apostolii, inima lor a fost toată umplută cu bucurie și satisfacție. Ei tocmai
au primit o experiență nouă de la Domnul Isus Cristos. Inimile lor au fost
pline de bucurie. Ei s-au gândit: „Vai, ceva nou s-a întâmplat.”
Ei erau încântați să știe că Duhul Sfânt a venit, promisiunea de
multă vreme a Tatălui. În Luca 24:49, Isus le-a spus ucenicilor Lui: „Voi
veți...” Sau a spus: „Așteptați în cetatea Ierusalimului până ce veți fi
înzestrați cu putere de sus.” Fapte 1:8, El a spus: „Voi veți primi putere
după ce Duhul Sfânt va veni peste voi. Voi veți fi martorii Mei în
Ierusalim, Iudeea, Samaria și la cele mai îndepărtate părți ale
pământului.” Să știu că aceeași binecuvântare care a fost peste ei, era
să meargă la cele mai îndepărtate părți ale pământului, chiar astăzi,
aceeași. N-a fost niciodată atinsă mai mult de o treime din pământ până
la acest timp. După două mii de ani și noi avem două treimi din pământ
încă să mergem cu aceeași evanghelie. Căci această demonstrare a
puterii trebuie să fie la cele mai îndepărtate părți ale pământului.
9
După câteva zile când Isus a fost primit în glorie, ultimele Lui
cuvinte pe care le-a spus ucenicilor Săi: „Mergeți în toată lumea și
predicați evanghelia. (Aceea este întreaga lume acum.) Aceste semne
îi vor urma pe cei ce cred. În Numele Meu ei vor scoate draci, vor vorbi
în limbi noi, vor ridica șerpi sau vor bea lucruri de moarte, acelea nu-i
vor vătăma. Dacă ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor
însănătoși.” Este scris în scriptură că Isus este același ieri, azi și-n veci,
Evrei 13:8.
8
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Noi nu putem nega aceea; acela este Cuvântul lui Dumnezeu.
Singura cale în care eu aș putea ocoli aceasta este ca să-mi justific
necredința mea. Dar dacă eu trebuie să privesc și să spun: „Este
Cuvântul; da sau nu. Este Cuvântul” Și când Isus a spus, când El era
aici pe pământ… El n-a pretins a fi o persoană mare; El a pretins a fi
doar---El a fost un slujitor. El era Fiul lui Dumnezeu și El a luat---nu și-a
făcut Lui Însuși vreo reputație.
10
Mă gândeam ziua trecută, omul care a făcut brațul artificial, și-a
făcut o reputație pentru el însuși, dar Omul care a făcut brațul---brațul
real nu și-a făcut vreo reputație. Omul care a făcut ochiul artificial și-a
făcut o reputație pentru că l-a făcut, dar Omul care a făcut ochiul real,
nu și-a făcut reputație. El a venit El Însuși jos, Dumnezeu Iehova, învăluit
în trup, a venit jos să se sacrifice pe Sine Însuși pentru păcatele și bolile
noastre. Dragostea lui Dumnezeu nu o putem cuprinde, cât de adâncă,
și cât de pură și cât de bogată și cât de înaltă să știi că Dumnezeu ar
face astfel pentru dușmanii Lui, nu pentru cei scumpi ai Lui care Îl iubesc,
ci pentru dușmanii Lui.
M-am gândit adesea dacă Dumnezeu a fost doritor să moară
pentru dușmanii Lui ca să-i salveze din iad, desigur El ar fi doritor să
vindece bolile copiilor Săi. Nu credeți voi așa? Dacă El era atât de
preocupat de dușmanii Lui.
11
Acum, în această mare prigoană din vremurile apostolilor
timpurii, cum ei erau fericiți în mod glorios pentru că ei au avut o
experiență. Ei au avut ceva. Ceea ce ei au nevoie astăzi este o
experiență.
Dacă noi urma să facem o călătorie spre California și să mergem
---cineva să șofeze pentru tine, tu, desigur, nu ai vrea un---un șofer care
n-a mai condus o mașină. Tu ai căuta pe cineva care avea experiență.
Dacă voi urma să---trebuia să aveți o operație sau o lucrare dentară, voi
desigur n-ați lua pe cineva care nu știa despre ce vorbea. Tu ai lua pe
cineva care avea experiență.
Și aceea este calea cum este când noi mergem să vorbim despre
Dumnezeu. Să luăm pe cineva care are experiență, care știe despre ce
vorbește. Și acești apostoli au avut experiența Cincizecimii. Ei au fost
binecuvântați; ei aveau bucurie divină și inimile lor erau toate în clocot;
întreaga lume le aparținea. Și nu este asta foarte rău, că noi am pierdut
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acea bucurie în seara asta, acea bucurie divină și ceea ce ei aveau
odată? Și atunci eu mă gândesc cum că lumea are nevoie de experiența
pe care ei au avut-o la acel timp.
12
Acum, ne gândim la Moise, când Moise într-un tufiș arzând, acest
păstor, într-o dimineață umblând pe cărarea veche unde el a umblat de
multe ori și acolo el a fost atras de un tufiș arzând. A venit să afle că
Îngerul Domnului era în acel tufiș. Și acum El vorbea cu Moise. Moise a
avut un eșec amar, știind totuși că Dumnezeu urma să elibereze copiii
lui Israel prin el, totuși încercând să facă asta prin el însuși cu patruzeci
de ani înainte, a devenit un eșec și și-a pierdut viziunea victoriei și a
libertății pentru poporul înrobit.
Și eu mă întreb, uneori, dacă noi, biserica, știind că Dumnezeu
a promis să elibereze biserica din păcatul ei și din boala ei și să ne facă
un popor, un popor sărat, după care pământul va flămânzi și va înseta,
mă-ntreb în eforturile noastre umane, în teologiile noastre și așa mai
departe și marile noastre clădiri mărețe și așa mai departe că așa cum
noi am încercat să prezentăm oamenilor cu mulți ani în urmă și noi am
aflat că aceea a eșuat pentru că noi ne-am apucat noi înșine să o facem.
Noi, am luat asta peste noi înșine să avem școli noi, să instruim slujitorii
noștri și așa mai departe. Noi am lăsat afară adevăratul principiu, lucrul
real pe care Dumnezeu ni l-a spus să-L primim, a fost să lăsăm Duhul
Sfânt să conducă biserica. Noi am lăsat aceea și astfel… noi am pierdut
bucuria divină. Noi avem… viziunea este întunecată acum.
Oamenii nu mai așteaptă venirea Domnului și totuși bombele
atomice atârnă în hangare pretutindeni și lucruri care vor distruge lumea
dintr-o dată. Dar oamenii au pierdut viziunea lor despre Domnul, pentru
că ei au stabilit vremuri, că Domnul va veni la un anumit timp. Și ei au
făcut toate aceste lucruri încercând să le facă prin ei înșiși. Noi trebuie
să dăm drumul și să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă aceste lucruri. Cum
putem noi face acele lucruri fără Duhul Sfânt?
Și ascultați, Moise a fost un eșec amar, dar acolo afară acum,
noi vedem că atenția lui a fost atrasă de un tufiș arzând și el privea la
tufișul arzând să afle ce se întâmpla. Și pășind aproape de el… Focul
de obicei aduce o atracție. De obicei Duhul Sfânt când El se arată în
felul focului, atrage atenția oamenilor. Și când Moise s-a întors la o parte
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să examineze acest copac arzând care nu se mistuia, Dumnezeu i-a
vorbit printr-o viziune proaspătă printr-un Înger.
13
Acum, urmăriți credința s-a apucat imediat. Lucrurile vechi au
trecut, căci Moise are acum o nouă viziune. El are o descoperire. El are
o experiență. El L-a întâlnit pe Dumnezeu. El a vorbit cu Dumnezeu.
Înainte de aceea, el nu L-a întâlnit pe Dumnezeu, el doar a citit și a știut
ceea ce mama lui i-a spus prin---prin auzirea a ceea ce mama lui a spus
sau auzirea a ceea ce păstorul a spus. Dar acum Moise are o experiență
personală.
Aceea este ceea ce biserica are nevoie în seara aceasta, este
doar să se oprească din studierea atât de multei teologii și să ajungă jos
la altar și să se roage până ce o experiență personală arde jos în inima
umană și arde toată încețoșarea și dă o nouă viziune.
14
Moise acum era cu experiență. El a avut mărturia puterii
Domnului Dumnezeu. El a avut mărturia ei în amândouă în vindecarea
divină; mâna lui a fost lovită cu lepră. El și-a pus-o în sân și a tras-o afară
și ea era vindecată. El a știut că Dumnezeu era Vindecătorul și
Dumnezeu era cu el și i s-a descoperit personal lui, El însuși.
Acela este felul în care Duhul Sfânt va veni peste acest apostol
care a spus: „Ceea ce eu am.” Aceea este ceea ce avem nevoie în seara
aceasta, o experiență personală cu Dumnezeu.
Moise a primit experiența personală; acum, urmăriți credința vine
înăuntru. Urmăriți diferența în Moise acum. El pleacă în Egipt, invazia
unui singur om, mergând să cucerească, nu este nimic în mâna lui decât
un toiag uscat, dar el s-a dus jos s-o facă și a împlinit ceea ce Dumnezeu
i-a spus să facă, pentru că el a avut o viziune proaspătă de la
Dumnezeu.
Dacă biserica are nevoie de ceva în seara aceasta și ceea ce
încercăm să facem, prieteni, este să aducem o viziune proaspătă din
prezența lui Dumnezeu să lăsăm oamenii să vadă că Dumnezeu încă
trăiește și domnește și se mișcă cu biserica Lui și El o va face până când
Isus vine s-o primească. O viziune, o experiență…
15
Odată un ins mic pe nume David, așa un… S-a dus la oștire,
unde erau frații lui să le ducă turte și stafide pentru ei. Și noi aflăm că un
mare războinic pe nume Goliat a stat dincolo de pârâu pe cealaltă parte
a dealului lăudându-se și batjocorindu-l pe Israel. Aflând că ei și-au
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pierdut credința, și-au pierdut experiența lor cu Dumnezeu și ei erau toți
reduși la tăcere. Niciunul nu spunea un lucru; lor le era teamă de acel
mare luptător.
Dar el a ieșit și s-a lăudat în urechile cuiva care l-a crezut pe
Dumnezeu. Acela era micul David, îmbrăcat cu o pielicică de oaie,
probabil doar un flăcăiaș roșcat. El a alergat sus și a spus: „Lăsați-mă
să merg să lupt cu acel dușman. Vreți să-mi spuneți că voi, armatele
viului Dumnezeu veți sta și veți lăsa pe acel filistean netăiat împrejur să
sfideze armatele viului Dumnezeu?” Păi, el a făcut de rușine pe frații lui.
Ceea ce noi avem nevoie în seara asta este cineva cu o experiență ca
a lui David, care se va ridica și va spune: „Vreți voi să-mi spuneți, că veți
lăsa omul și poporul să se ridice și să vă spună că zilele miracolelor au
trecut și că sângele lui Isus s-a uscat acum o mie nouă sute de ani și tot
ce avem noi nevoie azi este să ne alăturăm bisericii?”
16
Ceea ce avem noi nevoie astăzi este o trezire bună de modă
veche a Sfântului Pavel și botezul Duhului Sfânt așa cum a căzut în ziua
Cincizecimii să aducă oamenii înapoi la o credință vie în Dumnezeu din
nou. Aceea este exact. Eu cred în mărturisirea ca să se ridice și să-L
accepte pe Isus Cristos; aceea este bine. Eu cred în toată aceea, dar
prieteni, noi avem nevoie de ceva mai mult decât aceea.
Avraam a crezut pe Dumnezeu prin credință și El i-a dat pecetea
tăierii împrejur ca o confirmare a credinței lui. Și când tu spui că tu ai
credință în Dumnezeu, Dumnezeu este obligat, dacă credința ta este
corectă, să-ți dea botezul Duhului Sfânt chiar acolo să confirme că El a
acceptat credința ta. Amin. Așa este.
17
Acum observați și micul David, când el a fost gata să iasă să
lupte cu uriașul, păi, regele, el a admirat curajul lui, eu mă gândesc. El
a spus: „Acum, fiule, eu desigur admir curajul tău, dar tu amintește-ți, noi
nu mai trăim în zilele lui Moise; noi trăim în zilele când aceste lucruri au
trecut.” El a spus: „Vino aici; oricum, eu te voi echipa.” Așa că el și-a dat
jos propria sa armură și a pus-o pe micul băiat, David. Și el a pus scutul
lui---lui în mâna lui și marea armură care aproape l-a tras pe micul David
la pământ.
Și el a spus: „Păi, luați jos de pe mine acest lucru; eu nu l-am
încercat încă. Eu niciodată nu l-am probat. Eu nu știu ce este.” Dar exista
un singur lucru pe care îl avea el; el a avut o experiență personală cu o
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praștie, de care el știa că Dumnezeu a fost cu el în acea praștie. Aceea
este ceea ce el avea nevoie.
18
Saul a aflat că vesta ecleziastică a lui Saul nu s-a potrivit unui
om al lui Dumnezeu. Și astfel, aceea l-a tras în jos. Acela este necazul
cu o mulțime de oameni astăzi, așa cum eu îi întâlnesc, așa cum
traversez țara, bărbați cu poziție mare în biserici înalte și lucruri. Ei cred
acest mesaj al eliberării; ei cred mesajul Domnului Isus și puterea Lui,
dar ei sunt așa de încătușați de confesiunile bisericii încât ei nu pot
vedea mai departe decât biserica și ei nu-i vor lăsa mai departe. Ceea
ce avem nevoie astăzi este cineva care să pășească în față cu ceva
experiență cu o praștie cum a avut David.
David a spus: „Eu nu știu nimic despre teologia ta și despre
aceste săbii și așa mai departe, dar slujitorul tău cu această praștie eu
am avut experiență acolo afară încât Dumnezeu m-a lăsat să omor un
leu cu ea și să omor un urs cu ea. Și dacă el m-a lăsat să omor un leu
cu ea, desigur acel filistean necircumcis îmi aparține în această după
masă.” Dumnezeule, dă-ne ceva mai mulți băieți roșcovani cu acel fel
de experiență roșcată, care-L va lua pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui și va
crede că tot ce spune El este adevărul. Amin. Aceea este ceea ce avem
nevoie în seara aceasta, dragii mei prieteni creștini.
Și acum, vreau ca voi să observați. El s-a dus și a dovedit exact
că Dumnezeu era cu el, pentru că el a avut o experiență că Dumnezeu
a putut da dușmanul în mâna lui prin praștia lui.
19
Un mic ins, odată, pe nume Samson, un mic ins cam așa cu păr
creț. Am văzut artistul care a pictat tabloul său cândva, cu uși care cu
greu el ar fi traversat de-a lungul acestui auditoriu aici. Păi, n-ar fi niciun
mister pentru mine să văd un om ca acela că ridică porțile cetății și
pleacă cu ele, un om de acea mărime. N-ar fi niciun mister sau să ucidă
un leu cu mâinile lui, un om de acea mărime. Dar ei au direcția greșită.
Samson a fost o fărâmă mică de ins, un ins mic cu părul creț, șapte bucle
mici atârnând în jos ca un mic slab și el arăta ca orice altceva în afară
de a fi un bărbat. Dar când Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, el a
putut ucide un leu sau orice. Dar era nevoie de Duhul lui Dumnezeu.
Și într-o zi, când el era înapoi de tot pe marginea dealului și o
mie de filisteni erau pe el și el nu știa nimic ce să facă, dar el a luat o
falcă veche, uscată de catâr și el a pipăit în spate să vadă dacă acele
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bucle erau încă acolo, el a intrat înăuntru cu tot ce avea și a ucis acei o
mie de filisteni cu nimic altceva ce avea să le dea... dar el a spus: „Eu
nu am nimic decât un os de falcă să vă dau, așa că vi-l voi da pe acela.”
Și el a ucis o mie de filisteni. Ceea ce avem noi nevoie astăzi sunt niște
oameni care să se pună cu adevărat drept jos la treabă cu Dumnezeu.
20
Mă duceam într-un stadion de fotbal odată, unde urma să am un
serviciu. Și panoul sus pe ușă, eu nu-l voi uita niciodată, spunea: „Nu
este mărimea câinelui în luptă. Este mărimea luptei în câine.” Și aceea
este ceea ce avem nevoie în seara aceasta, este cineva să aibă suficient
curaj și coloană vertebrală. Nu contează dacă el nu aparține la o
confesiune, dacă tu ai un D.D. sau ce ai, tu-L ai pe Isus Cristos de partea
ta atâta timp cât tu predici Cuvântul necompromis al viului Dumnezeu și
stai la fel. Dumnezeu a promis că El îl va sprijini și va…Aceea este exact
adevărat.
Mi-amintesc de un mic ins cu numele Șamgar, acolo în vremea
judecătorilor. El n-a avut nimic: nu era un războinic. Nu știa nimic despre
luptă. Filistenii veneau și furau tot de aveau ei. Imediat ce ei ajungeau
mai bine, aveau niște rezerve, atunci filistenii veneau și le jefuiau, le
duceau.
Aceea-i întocmai cam felul în care facem noi în adunările de
trezire de astăzi. Noi vom merge și obținem o trezire pornită și imediat
ce evanghelistul pleacă sau oamenii se împrăștie, atunci intră filistenii și
spun: „Acum, zilele miracolelor au trecut. Nu există un asemenea lucru
ca acela. Este doar teo… Este numai psihologie. Este---este telepatie
mintală sau ceva de acel fel.”
21
O, vai, eu pot să-l văd pe micul bătrân Șamgar care stă acolo și
se uită pe stradă în jos și iată că vin acei filisteni mărșăluind. El nu era
un războinic; el nu știa nimic despre luptă. Dar un singur lucru el a știut,
că el era un iudeu și că avea un drept; el era circumcis și Dumnezeu era
cu el. Așa că el a înșfăcat această mică țepușă pentru boi de-acolo.
Aceea era tot ce avea el; și el desigur că a lovit cu aceea șase sute de
filisteni și i-a ucis pe fiecare din acei bărbați cu armură cu acea țepușă
pentru boi în mâna lui pentru că el a pășit în față cu ceea ce era corect
și L-a crezut pe Dumnezeu.
Ceea ce avem noi nevoie în seara aceasta sunt mai mulți
Șamgari. Nu este aceea corect? Cineva care va păși afară cu Cuvântul
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lui Dumnezeu și va spune că este adevărul. [Loc liber pe bandă] ...și nu se
va teme. Dumnezeu va susține Cuvântul Său; El este obligat s-o facă.
22
O, și eu mă gândesc la acei mari eroi din biblie. Asta îmi
amintește de ceva timp în urmă, eu eram sus în munți aici și eu
urmăream rațele, când ele erau toate primprejur pe apă, pe baltă
primprejur. Dar prima dată când un vânt rece a suflat, acele rățuște
bătrâne au ieșit acolo afară, au măcăit de două sau trei ori și și-au luat
zborul spre Louisiana doar tot atât de repede cât puteau ele merge spre
câmpurile de orez. Ce s-a întâmplat? Ele nu trebuie să aibă vreo
teologie. Ea s-a născut absolut o rață și când ea este o rață, ea are un
instinct. Și ea știe, dacă ea este o rață și instinctul îi spune să plece, că
acolo înainte sunt vremuri reci; să meargă unde este mai cald și teren
mai bun. Ei bine, dacă---dacă o rață poate face aceea prin a fi o rață, ce
s-ar cuveni unui om să facă prin botezul Duhului Sfânt când el este
născut din nou din Duhul lui Dumnezeu? El s-ar cuveni să fie în stare să
știe că atunci când necazul este în față, el poate pleca cu Dumnezeu și
să-și întindă aripile lui de credință, să iasă din situație, să ieși din boala
ta, să ieși din stările tale de încătușare și toate acele lucruri. Este timpul
pentru Dumnezeu să se miște și să facă acele lucruri și să acorde
Prezența Domnului Isus să binecuvânteze și să dea putere și lucruri
mărețe pentru biserică în orice zi. Dumnezeu a promis că El o va face.
23
Dumnezeu a spus: „În zilele din urmă acel Duh al Său va fi
revărsat din înalt și El va arăta viziuni și semne și minuni pe pământ.” Și
toate acele felurite lucrări, Dumnezeu a promis să le facă. Și dacă
Dumnezeu a promis să le facă, El este obligat să aibă grijă de asta. Nu
credeți aceea? Da, domnule. El cu siguranță este obligat. Și atunci când
aceasta…
Am observat din nou, odată, o mică privighetoare bătrână, când
eu obișnuiam să… când am păstorit biserica baptistă. Eu, de obicei mă
întorceam acasă în timpul nopții și acea mică ființă stătea acolo și privea
peste tot în jur în timpul nopții. Și când ea vedea o stea undeva, norii se
trăgeau înapoi puțin și ea putea vedea o stea, ea începea să cânte atât
de tare cât îi permitea inima ei mică să cânte. De ce? Ea știa că soarele
strălucea pe undeva, pentru că ea a văzut dovada lui; o stea care
strălucea a dovedit că soarele strălucea undeva, că încă era un soare în
existență.
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Și eu mă gândesc, fratele meu, în seara asta, că noi, ca în ziua
în care Duhul Sfânt vine în jos ca un vârtej de vânt puternic, El alungă
norii de întuneric înapoi și noi avem o trezire de modă veche unde Duhul
Sfânt este revărsat. Aceea s-ar cuveni să facă pe orice creștin să se
ridice și să strălucească, pentru că eu știu că Dumnezeu încă trăiește și
domnește și toarnă Duhul Său peste oameni (Da, într-adevăr) în zilele
în care noi trăim.
Dacă eu aș putea merge afară dimineața și să privesc în sus la
marea stea a dimineții și să spun: „Stea a dimineții, ce te face să
strălucești?”
Dacă ea mi-ar putea vorbi înapoi, ar spune: „Frate Branham, nu
sunt eu care strălucesc; este soarele care strălucește peste mine.”
25
Un doctor mi-a spus, nu cu mult timp în urmă eu vorbeam cu el;
el a spus: „Frate Branham, ceea ce se întâmplă cu acei oameni,” a spus:
„Ei sunt doar prelucrați. Aceea este ceea ce îi face să acționeze în
felul acela, plângând și fugind spre altar.” A spus: „Este emoție.”
Am spus: „Doctore, tu s-ar cuveni să știi suficient; este nevoie de
ceva să stimuleze nervii înainte ca acea persoană să poată fi
emoționată.”
Desigur, asta este. Este ceva prezent. Și este adevărat, aceea
este când Duhul Sfânt coboară, El stârnește oamenii către emoție. Ei
stau acolo unși cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt se mișcă peste
ei, asta stârnește emoție. Trebuie s-o facă.
Isus a spus: „Dacă ei tac, pietrele vor striga imediat.” Și ce am
putea noi face? Vai, când mă gândesc la asta.
„Nu sunt oamenii,” a spus el. Nu sunt oamenii care strălucesc;
este Duhul Sfânt care strălucește peste ei care face aceste lucruri.
Aceea este ce o face. Nu sunt oamenii; este Duhul lui Dumnezeu peste
ei care îi face să creadă. Este Duhul lui Dumnezeu peste ei care le dă
libertate. Este Duhul lui Dumnezeu peste ei care îi face să se simtă liberi.
26
Nu cu mult timp în urmă, eu treceam---eu... La vânătoare mie îmi
place să merg în munți. Este un izvor de demult din care îmi place să
beau. Și acel izvor se învolburează constant. Este cel mai fericit izvor pe
care pe care l-am văzut vreodată în viața mea: se învolburează, se
învolburează, se învolburează tot timpul. Și eu m-am oprit lângă el
24
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într-o zi și am spus: „Ce te face atât de fericit? Este asta din cauza
cerbilor care beau din tine, ce te face pe tine să te învolburezi?”
Și dacă el ar fi putut vorbi, izvorul, ar fi spus: „Nu.”
Am spus: „Păi, pentru că urșii beau din tine?”
El ar fi spus: „Nu.”
„Păi, poate din cauză că eu beau din tine, ce te face să te
învolburezi?”
Dacă el ar fi putut vorbi, ar fi spus: „Frate Branham, nu sunt eu
care mă învolburez; este ceva în spatele meu care mă împinge și mă
învolburează.”
Și acela este felul în care este fiecare om născut din Duhul lui
Dumnezeu, sunt ape vii care izvorăsc în el. Nu este el care se
învolburează; este Duhul Sfânt în spatele lui care-l face să se
învolbureze și-l face să creadă și-l conduce la înălțimi mai mari și-n
adâncimi mai mari și experiențe cu Domnul Isus Cristos. Aceea este
ceea ce avem noi nevoie astăzi, un izvor, scoateți capacele și lăsați
apele să curgă. Este ceea ce noi avem nevoie astăzi.
27
Voi observați dimineața când roua…Eu am urmărit-o de multe
ori, când eu văd roua care cade în timpul nopții. Priviți acolo, vedeți roua
căzută. Și de fiecare dată când soarele răsare, ați observat cât de fericită
este picătura mică de rouă? Ea doar scânteiază și strălucește și
scânteiază și strălucește. Eu o întrebam pe una într-o dimineață, vorbind
naturii, care este---care a fost prima mea biblie. Am spus: „Ce te face să
scânteiezi, picătură mică de rouă?”
Și părea ca și cum ceva într-un fel mi-a vorbit înapoi, a spus: „Știi,
noaptea trecută eram acolo sus. Și eu sunt… eu știu că mă voi duce sus
iarăși pentru că eu aparțin acolo sus, departe dincolo de acest pământ
fierbinte bătrân, sus acolo unde---stă umiditatea. Și eu am fost odată
acolo sus și eu sunt fericită că soarele strălucește peste mine și când
soarele strălucește peste mine, asta mă face… el mă atrage chiar sus
unde am fost.”
Și eu cred că aceea este adevărat. Motivul că tu poți face aceea,
pentru că… și să scânteiezi este pentru că tu ai avut o experiență. Tu ai
fost acolo sus odată.
Și eu cred referitor la asta, că un om care a fost vreodată născut
din nou și a ieșit din această viață într-un alt tărâm al binecuvântărilor și
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al gloriei, într-una din aceste zile, Soarele neprihănirii va străluci de-a
lungul pământului și acei cu acel fel de experiență vor fi prinși sus să-L
întâlnească pe El în văzduh, sus acolo unde au fost ei în tărâmurile
gloriei și s-au pierdut. Și tot ceea ce este în jurul lor, lor nu le pasă cine
este în jurul lor, ei au fost odată sus. Și când ei ajung în acel fel de stare
cu ungerea Duhului, acel Duh Conducător, Isus Cristos va veni într-o zi
să-și pretindă biserica Lui.
28
Eu am citit nu demult sau fratele Moore îmi citea pentru mine,
fratele meu. Cred că a fost ceva scriitor mare din zilele trecute, spunea:
„El a văzut una din cele mai oribile priveliști pe care le-a văzut vreodată
când el a văzut un vultur, o pasăre a cerului, într-o cușcă. Și el și-a lovit
capul de zăbrele și și-a lovit aripile de bare până când toate penele i-au
căzut de pe aripi. Penele erau căzute de pe capul și gâtul lui. Și el dădea
din aripi încercând să se elibereze, până când a ajuns extenuat și a
căzut jos și ochii lui obosiți priveau în jur, priveau sus spre ceruri unde
el aparținea cu adevărat, dar cușca îl ținea jos, el nu putea trece printre
acele zăbrele, ochii lui priveau istoviți.”
29
Da, aceea este adevărat, aceea era o priveliște îngrozitoare. Dar
este o priveliște mai tristă decât aceea: să vezi bărbați și femei, născuți
în chipul Atotputernicului Dumnezeu, care trebuiau să fie fii și fiice de
Dumnezeu, cu cătușele confesiunii ținându-i înăuntru, încât…
Trăgându-i înapoi de la binecuvântările în care Atotputernicul Dumnezeu
îi vrea să intre, în puterea prezenței Lui de eliberare și puterea prezenței
Lui de binecuvântare a Duhului Sfânt să cadă cum a făcut-o în Ziua
Cincizecimii să le dea o binecuvântare, ca ei să poată spune lumii: „Așa
cum am eu, eu vă dau vouă.”
Aceea este ceea ce avem noi nevoie în seara aceasta, este acel
model de binecuvântare, acel model al Domnului Isus Cristos. El a înviat
din morți în seara aceasta. El este aici în mijlocul nostru în această
seară; El este aici să facă orice Îi vom cere în mod corect Tatălui. El a
promis că va face asta. „Orice veți cere în Numele Meu, aceea Eu voi
face.”
30
Al doilea… Domnul Upshaw, când a fost vindecat, așa cum v-am
spus, eu vă voi da mărturia lui pentru o secundă sau două, câteva
momente. Eram în Los Angeles, California. Eu nu am auzit de om în
viața mea. Diaconii și ușierii și aceia, tocmai m-au adus la platformă,
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pășind spre platformă. Am început să chem linia de rugăciune, pentru
că domnul Baxter tocmai predicase o predică puternică și---și n-a fost
nicio nevoie ca eu să spun ceva. Astfel am pășit spre platformă și am
început să chem pentru linia de rugăciune. Și așa cum am început să
chem pentru linia de rugăciune, am văzut un băiețaș jucându-se pe o
claie de fân. Și el a căzut, și-a rupt spatele. Am văzut un doctor cu
mustață albă și ochelarii jos, lucrând pe spatele lui. L-am văzut devenind
un om mare, autor de cărți și așa mai departe și eu doar spuneam ce
am văzut.
31
Și am continuat și am chemat linia de rugăciune, am început s-o
chem și atunci am auzit pe cineva că se ridică acolo și spune ceva.
Domnul Baxter a venit la mine în câteva momente și a spus: „Omul pe
care-l descriai, este acolo afară și stă afară în acel scaun, acela este
congresmenul Upshaw.”
Și eu am spus: „Păi, eu n-am știut niciodată nimic de el.”
Și astfel el a ajuns la un alt microfon și a spus: „Fiul meu, eu
voi…” a spus: „Acela este întocmai adevărul. Cum ai știut tu vreodată
acele lucruri?”
Am spus: „Eu le-am văzut prin vedenie.”
Și el a spus: „Acel bărbat care te-a ordinat pe tine, doctor Davis,
în biserica baptistă, mi-a spus să vin aici. Și de aceea sunt eu aici.” A
spus: „Am fost în servicii de vindecare de când eram un băiețaș,
încercând să fiu vindecat. Dar a spus: „Sunt olog de șaizeci și șase de
ani.” Și el era în vârstă de optzeci și șase de ani atunci.
Și am spus: „Ei bine acum, domnule, aș vrea să pot face ceva
pentru tine, eu pot să spun doar ceea ce eu văd.”
32
Și apoi, adunarea a continuat și când ei au început să aducă pe
cineva la platformă, am văzut un doctor stând în fața mea cu ochelari de
crustă de broască țestoasă, unul din gulerașele rotunde și haina pe el,
halat medical, mic și brațele lui încrucișate astfel, scuturându-și capul,
stând chiar în mijloc în aer. Și m-am uitat sub el și el a operat o fetiță de
culoare și i-a scos amigdalele și aceea a paralizat-o. Păi, când am spus
aceea, departe de el, o mamă bătrână de culoare acolo, a scos un țipăt
și iat-o că venea cu căruciorul în mâna ei, spunând: „Doamne, ai milă;
aceea a fost copila mea și acela este exact felul de doctor care a
operat-o.” Și ușierii doar au încercat s-o țină jos de la platformă, pentru

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ CU DUMNEZEU

17

că noi trebuie să avem cartonașe să-i aliniem. Și aceea este legal și este
cea mai bună cale pe care o știm noi cum să procedăm.
33
Și bătrâna mamă a tras copila ei astfel și ea doar împingea
ușierii în orice fel. Și ea voia să ajungă la platformă.
Am spus… m-am uitat la copilă, am spus: „Da, mătușică. Aceea este
fetița.” Și eu---eu am spus: „Ei bine, el era un ins tânăr, avea păr negru,
neted.”
Ea a spus: „Da, așa este.”
Am spus: „Ei bine, eu…”
A spus: „Se va face vreodată bine copila mea?”
Am spus: „Mătușică, nu știu. Eu doar nu-ți pot spune. Singurul
lucru pe care pot să-l fac este doar să spun ce văd. Asta-i tot. Acela este
felul în care Domnul nostru Isus a spus. El a spus: „Eu nu pot face nimic
până când Tatăl Îmi arată.” Am spus: „Desigur, tu să ai credință că copila
se va face bine sau celălalt gentleman de-aici o să se facă bine, dacă
Dumnezeu poate să se miște acolo afară și să vorbească despre el în
audiență.”
34
Am spus: „Ei bine”, către unul din ușierii mei, am spus: „Adu linia
de rugăciune.” Și ei au pornit să aducă o doamnă și Acela m-a chemat
în acest fel din nou și eu am privit. Părea ca o fâșie neagră care se mișca
drept peste audiență. Ei bine, m-am gândit, poate că a fost ceva rău. Dar
aceea s-a întors, când s-a materializat era o stradă sau un drum și
această fetiță de culoare mergea pe drum cu o păpușă pe brațul ei
legănând-o astfel. Frate, asta este!
Satan nu putea trimite destui diavoli afară din iad să oprească
aceea. Dumnezeu a spus deja astfel. Aceea este exact corect.
Și cam pe la acel timp, eu am spus: „Mătușico, rugăciunile tale au fost
ascultate și Isus Cristos a vindecat copila ta. Ridic-o în picioare.”
Și ea a spus: „Se va face bine copila mea?”
Am spus: „Este bine acum.”
Și în timp ce ea vorbea cu mine, copila s-a ridicat și a spus:
„Mamă”, și-a aruncat brațele astfel. A fost paralizată de la umeri în jos
timp de doi ani. Și acolo… și acea mamă și fiica cu brațele lor una în
jurul celeilalte țipând și plângând și oamenii leșinând și orice altceva,
stând primprejur.
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Și m-am uitat mergând de-a lungul audienței, chiar peste
creștetul capetelor oamenilor și aici mergea bătrânul congresmen
îmbrăcat cu un costum maro cu dungi pe el, aplecându-și capul către
fiecare, chiar de-a lungul audienței. Ei bine atunci, am spus:
„Congresmenule, aveți un costum maro cu dungi?” El era îmbrăcat
atunci cu un costum negru sau un costum albastru cu o cravată roșie.
El a spus: „Da, domnule, am. Eu tocmai l-am luat acum câteva
zile.” Am spus: „Domnul Isus Cristos te-a făcut bine. Tu poți să te ridici
și să fii vindecat căci AȘA VORBEȘTE DOMNUL DUMNEZEU, El a avut
respect pentru tine și tu ești vindecat.”
După ce a fost un invalid timp de șaizeci și șase de ani, rostogolit
în paturi și cărucioare cu rotile, acel bătrân congresmen a sărit în
picioare, a alergat la platformă fără cârje, fără nimic, și-a atins vârful
picioarelor astfel și el aproape putea să facă o tumbă și era perfect
normal și bine.
36
Este puterea Domnului Isus Cristos în seara asta, care a înviat
din morți, să facă la fel în această clădire în seara aceasta, ceea ce-a
făcut El atunci și a traversat lumea. Departe chiar în alte țări, voi puteți
crede, vă puteți imagina cum aș putea eu merge mai departe fără… Și
sunt oameni aici, ca de exemplu, fratele de-aici, din Suedia. Sunt aceia
de-aici din diferite locuri, de sus din Finlanda și---și poate din Africa, de
unde eu nici măcar nu știu un singur cuvânt din limba lor sau ceva. Dar
Duhul Sfânt va arăta către o anumită persoană și---și să le vorbească și
să le spună, unde aceea trebuie să vină printr-o traducere, ca ei să
înțeleagă lucrurile pe care ei le fac și păcatul din viața lor. Și nici măcar
nu dă greș niciodată, pentru că este Domnul Isus Cristos, același ieri,
azi și-n totdeauna. Eu Îl iubesc.
37
Îmi pare rău că vă țin atât de mult. În câteva momente de acum,
vom chema linia de rugăciune și vom merge să ne rugăm pentru bolnavi.
Dumnezeu să fie cu voi, dragii mei prieteni. Mulți dintre voi să fiți
la postul vostru de datorie la bisericile voastre, mâine, salutați păstorii
voștri din partea mea. Eu nu sunt… eu sunt cu desăvârșire
interconfesional. Eu cred că toți creștinii sunt frați și surori și ar trebui să
se închine împreună. Este foarte rău că barierele ne separă și așa mai
departe. Și eu niciodată, nicio singură dată, în viața mea nu știu să fiu
vinovat cu bună știință de prozelitism de-a spune unei persoane la ce
35
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biserică trebuie să aparțină. Eu cred că un om are libertatea să
hotărască la ce biserică dorește să meargă. Și eu mă rog ca Dumnezeu
să vă binecuvânteze. Eu… poate voi sunteți… voi nu aveți nevoie de o
biserică nouă, poate ați putea avea nevoie de o trezire bună de modă
veche în biserica voastră, voi ați putea avea nevoie de asta. Cred că toți
avem nevoie de asta. Și către păstorii voștri, aici, Dumnezeu să vă
binecuvânteze. Voi ați putea fi în dezacord cu mine cu învierea lui Isus
Cristos din morți, dovedind că El este același ieri, azi și-n veci. Dacă o
faci, tu ești fratele meu tot la fel. Mă rog ca Dumnezeu să te
binecuvânteze, să te ierte pentru asta și dacă măreața zi vine, care va
aduce jos Împărăția… și la picioarele lui Isus și acolo să văd multe mii la
care le-am predicat, toți salvați și în siguranță de partea aceea.
Dumnezeu să fie cu voi acum, în timp ce noi ne rugăm.
38
Tată, noi Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este
Viață. Tu ai spus: „Credința vine prin auzire; auzirea Cuvântului lui
Dumnezeu.” Și eu mă rog ca Tu să binecuvântezi această audiență în
seara asta. Ține-i totdeauna înaintea Ta, Doamne și scrie numele lor în
palmele mâinii Tale. Pune-i pe inima Domnului Isus și fie ca fiecare din
ei să rămână creștin până când moartea îi va elibera pe partea cealaltă.
Decăzutul, în seara asta, fie ca el să se simtă rușinat și să vină acasă la
Tatăl ceresc. Păcătosul, fie ca el să se pocăiască și să vină acasă. Și
noi ne rugăm ca Tu să vindeci pe toți bolnavii și suferinzii. Obține glorie
din serviciu căci noi ne predăm Ție acum, pentru vindecarea bolnavilor.
În Numele lui Isus Cristos, Fiul Tău. Amin.
39
Acum, pentru servicii, eu… Să aflu ce--ce cartonașe a distribuit
el astăzi. Și noi vom… În regulă.
Noi am putea sta aici și să vorbim ore. Venind înapoi, după ce
vin din străinătate, eu o să schimb situația de a avea linii de rugăciune
și așa mai departe. Și acum, însă la acest timp, mâine seară va fi
încheierea serviciilor, pentru Chicago la acest timp. Noi mergem către
Coasta de Vest apoi și apoi de-acolo înapoi la New York City și apoi în
străinătate.
Eu vă iubesc foarte mult și știu că mă iubiți, din felul cum vă
comportați și felul în care acționați. Este un simțământ reciproc.
40
Și acum, singura cale în care putem să ne rugăm pentru bolnavi,
singura cale pe care o cunosc cum este… Acum aici, astfel ca voi să fiți
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siguri că înțelegeți asta, eu pretind că Isus Cristos este Fiul lui
Dumnezeu și ei L-au răstignit și L-au îngropat și a treia zi, Dumnezeu
L-a înviat. Și pentru patruzeci de zile și nopți, El a fost cu ucenicii Lui aici
pe pământ. Și în a patruzecea zi El s-a înălțat și le-a spus ucenicilor că
El o să plece și lumea nu-L va mai vedea. Dar totuși, ei Îl vor vedea și
El va fi cu ei, ucenicii Lui, prin fiecare generație până la sfârșitul lumii.
„Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii.” Credeți
voi aceea? [Adunarea spune: Amin.]
41
Eu cred că în ziua Cincizecimii, Mângâietorul, care este Duhul
Sfânt care a fost dat, care este Duhul lui Isus Cristos dat bisericii. Și Isus
locuiește în biserica Lui, oamenii Lui, în seara asta, întocmai cum a trăit
El cu ei într-un trup de carne. Trupul a trebuit să moară pentru a face o
jertfă să ne răscumpere înapoi la Dumnezeu, să plătească pedeapsa
morții pe care noi am săvârșit-o.
Și acum, eu cred că El va veni fizic în formă de trup într-o zi,
același Isus care a plecat. Duhul va fi luat de la biserică înapoi la trupul
lui Cristos și El se va întoarce din nou în formă fizică, întocmai cum El a
plecat, același Isus care a mâncat și a băut cu---și a vorbit cu ucenicii
Lui. Eu cred că El va veni și cred că acela este singurul răspuns la
problemele lumii astăzi. Este… Așa este.
42
Și apoi, eu cred că Isus a spus aceasta, El a spus: „Lucrările pe
care Eu le fac, le veți face și voi până la sfârșitul lumii.”
Eu cred că aceste lucrări trebuie să însoțească învierea lui Isus Cristos.
Atunci dacă scriptura învață că El este același ieri, azi și-ntotdeauna, noi
aflăm ce a făcut El în acea zi, El este obligat față de Cuvântul Său, după
umila mea părere, să-și țină Cuvântul Său înaintea poporului Său. Dacă
eu vă promit să fiu aici și în mod voit… Ascultați, Dumnezeu nu face o
promisiune decât dacă El o poate susține. Eu pot face o promisiune și
poate va trebui s-o retrag, dar Dumnezeu nu trebuie să facă aceea. Și
dacă El a promis că El este același ieri, azi și-n veci, lucrările pe care El
le-a făcut, biserica le va face întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii,
El este obligat față de Cuvântul Său să facă acel lucru pe care l-a promis.
Acum, singurul lucru care îl va reține de la a se întâmpla este necredința
noastră. Asta-i tot. Este singurul lucru. A noastră…
43
Astfel iubindu-l pe El…O, noi spunem: „Noi avem credință. Noi
avem dragoste.” Dar dacă noi am avea dragoste, noi am avea credință
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căci aceasta este…„Dragostea perfectă alungă toată frica.” Și când frica
este dusă, credința este perfectă. Voi vă temeți că El nu-Și va ține
Cuvântul Lui, dar eu cred că El și-L ține. Și acum, noi vom afla ce a făcut
El.
Când El a fost aici, El n-a spus: „Aduceți-Mi-l pe acesta,
lăsați-Mă să-l vindec.” A fost foarte diferit de asta. Eu cred că El poate
învia morții. Voi credeți asta? [Adunarea spune: Amin.] Dar El n-a înviat toți
morții. El a înviat doar trei oameni morți, așa cum scriptura citează, în
toată slujba Lui. Trei este o confirmare.
44
Poate oamenii au venit să spună: „Acum, priviți aici, priviți la acel
Ins. Păi, dacă El l-a înviat pe Lazăr, să vină aici și să-L învie pe unchiul
meu. Noi vom vedea dacă El poate sau nu.” Desigur, aceleași lucruri
critice au continuat, evreii urându-L în felul în care au făcut-o ei. Ei au
spus aceea.
Priviți când El a trecut prin scăldătoarea de la Betesda, unde erau
toți acei ologi, șchiopi și oameni orbi. El a cutreierat pe calea Lui chiar
printre acele mii de ologi, șchiopi, uscați, orbi, bebeluși hidrocefali și așa
mai departe până ce El a ajuns la un om zăcând pe o saltea de paie și
El l-a făcut bine pe acel om și a plecat și a lăsat pe restul din ei zăcând
acolo.
Și iudeii, întrebându-L, în același capitol, El a spus: „Adevărat,
adevărat Eu vă spun, Fiul nu poate face nimic de la El Însuși, ci ceea ce
El vede pe Tatăl făcând, aceea face și Fiul.”
45
Acum, dacă El a înviat din morți, El este același Isus azi, nu-i
așa?
Când El a întâlnit femeia la fântână, El---El a vorbit cu ea suficient
de mult să afle ce era greșit cu ea. Când El a vorbit cu oamenii, El a
pătruns gândurile lor. Credința lor L-a atins.
Oamenii din audiență din seara aceasta, ar putea să-L atingă cu
credință, până când aceea L-ar face să se întoarcă dacă El ar fi pe
această platformă și să spună: „Păcatele tale sunt iertate, sau cancerul
tău este vindecat.” Sau orice era greșit cu voi și să vă spună despre
asta. Credeți asta? Ei bine, atunci, El---El nu are mâini decât ale noastre
acum. El este aici în formă de Duh, el nu are ochi decât ai noștri, el nu
are urechi decât ale noastre, el nu are limbă decât a noastră. Așa că
lăsați-L să aibă totul. Secretul din aceasta este să vă predați pe voi
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înșivă cu dragoste evlavioasă în mâinile unui Tată iubitor și lăsându-L
pe El să vă preia. Asta-i tot.
46
Să ne rugăm pentru aceste batiste: Doamne, în a cărui Nume ne
încredem, Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, fie ca Duhul Tău să vină peste
toate acestea, la cei pe care-i reprezintă aceste batiste și oricare din ei
să fie făcut bine și vindecat, prin puterea de înviere a Domnului Isus
Cristos. Noi le trimitem pentru acel scop. Doamne Dumnezeule,
veghează peste ele și înfăptuiește aceasta pentru gloria Ta și mila
acestor sărmani oameni bolnavi, suferinzi. La unii dintre ei, poate
doctorul a renunțat. Singura speranță pe care o au ei este această
batistă să ajungă la ei ca un însemn al bisericii creștine care se roagă.
Eu cer, Tată, ca aceasta să se facă. Amin.
47
Mulțumesc, frate. Care a fost…? U-urile? Câte? O sută? Păi, să
vedem la câți putem face față aici înăuntru în seara aceasta. Să începem
de la numărul 1. U numărul 1; numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mai
departe până la 15, 20. Nu mă interesează câți oameni se ridică, dar voi
nu puteți să-i ridicați pe prea mulți deodată. Să începem cu 1, 2, 3, 4, 5
și să mergem în sus la 15. Noi vom vedea câți avem rămași stând în
picioare atunci, acolo.
Acum, în timp ce ei vin, lăsați-mă să întreb biserica ceva, doar
pentru câteva momente. Priviți la oameni. Mai mulți oameni sunt
vindecați afară în audiență decât sunt aici sus, nu este aceea corect? Și
amintiți-vă aceea, după ce eu am plecat de multă vreme de-aici, voi veți
găsi oameni care au fost în această adunare, vor fi normali și bine. Seara
trecută, ceva s-a petrecut, ceea ce eu n-am mai văzut de un timp și
aceea a fost că un duh rău a părăsit o persoană, am văzut aceasta fizic
că părăsește și aceasta a fost. Am urmărit asta seara trecută.
Eu…prieteni creștini, eu nu sunt fanatic. Eu nu cred în fanatism. Eu sunt
mai mult împotriva acestuia decât sunteți voi, pentru că este de datoria
mea să fiu împotriva acestuia. Este de datoria mea să-l slăbesc și să
încerc să păstrez biserica îndreptată. Nu cred în fanatism, însă eu
cunosc puterea de înviere a lui Isus Cristos și eu cunosc că există
diavoli.
48
Acum, aici---aici este puterea… Lăsați-mă, în timp ce ei aliniază
oamenii, lăsați-mă să întreb asta. Câți de-aici, cred că cel mai esențial
lucru în Împărăția lui Dumnezeu este dragostea? Aceea-i corect. Acum,
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eu vă voi da un mic secret. Dacă voi iubiți oamenii, oamenii vor ști asta.
Știați voi că omul este un creator el însuși? Câți cred aceea? El este un
fiu al lui Dumnezeu în starea lui decăzută.
Astăzi, în timp ce voi priviți la orizont Chicago voi puteți vedea că
omul este mai mult decât animal. Voi n-ați văzut niciodată un animal
construind un… orașe ca acesta și făcând frumoase porturi de vapoare
și așa mai departe. El este un creator.
Ați fost voi vreodată în jurul cuiva, în jurul căruia vouă doar vă
place să fiți? Ați…Voi ați avut acei oameni. Ce este asta? Este din cauza
atmosferei lor pe care ei o creează în jurul lor. Voi ați fost în jurul lor,
oameni drăguți, și voi nu v-ați putut abține ca să nu fiți în jurul lor. Este
atmosfera lor. Este dragoste. Dragostea merge adânc; ea face mari
lucrări. Și Isus Cristos este dragostea lui Dumnezeu.
49
Eu mă gândeam că Dumnezeu era supărat pe mine, dar Cristos
m-a iubit. Și am ajuns să aflu că Cristos este chiar inima lui Dumnezeu.
El este inima lui Dumnezeu. Isus Cristos este inima lui Dumnezeu.
Acum, dragostea biruiește. Dragostea acoperă păcatul sau scapă de
păcat. „Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, El a dat pe singurul Său
Fiu născut. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă Viață Eternă.”
Acum, dragostea acoperă păcatul sau dragostea vindecă
bolnavii. Acum, tu poți acționa ca și cum iubești oamenii. Tu spui: „Ei
bine, eu---eu, domnișoara Jones, eu---eu nu mă-nțeleg bine cu ea, dar
eu o iubesc.” Doamna Jones știe mai bine decât aceea. Sigur ea știe.
Voi doar nu o puteți face. Nu contează cât de mult tu încerci să te
comporți ca și cum o faci, tu n-o faci. Și acela este felul cum este cu--cu vindecarea divină, cu orice altceva. Tu nu o poți imita; tu trebuie s-o
ai. Tu trebuie să…
50
Câți mă iubiți cu toată inima ? Eu vreau să vă spun o povestioară.
În regulă. Eu sper că încrederea voastră este într-adevăr adâncă acum.
Aceasta poate suna într-un fel ciudat pentru voi. Mulți dintre voi ați fost
jos la casa mea, așa cum văd că fratele Wood stă aici râzând către mine,
pentru că eu știu că el cunoaște experiența. O, oamenii vin și pleacă și
voi știți cum este asta.
Și vara trecută, eu nici măcar nu puteam avea iarba tunsă în
curtea din față. Și cam la timpul când am ajuns în spate, în față ea a
crescut iarăși. Și eu am început să tund iarba un pic și oamenii veneau
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înăuntru și trebuia să merg să mă rog pentru ei și eu obișnuiesc să vin
înapoi, trebuie să tai iarba câteva rânduri. Și eu aveam destul în curtea
din față așa că eu… Soția mi-a spus: „Tu n-o să ai acea salopetă și să
te duci acolo afară și să te rogi pentru oamenii bolnavi. Vino înăuntru și
schimbă-ți hainele.”
51
Așa că mă duceam în curte lăudând pe Domnul și veneam din
nou înapoi, cu mașina veche de tuns iarba doar în ritm, voi știți și
veneam înapoi. O mașină a intrat, păi poate, voi fi câteva ore cu ei și
apoi altcineva intra aici și probabil ruinează ziua. Și ziua următoare iarba
ajungea într-adevăr mare din nou.
Și astfel eu am ajuns în curtea din spate să tai iarba. Și când am
ajuns acolo în spate, mi-am scos cămașa mea---mea pentru că eram în
curtea din spate, unde nimeni nu mă vedea. Și eu tăiam iarba; era așa
de cald cât putea fi. Și eu am tuns iarba lângă o mică îngrăditură acolo
și eu aveam o cutiuță pentru rândunelele de casă pe care eu am
construit-o acolo astfel ca să poată copiii urmări rândunelele de casă
intrând înăuntru. Dar s-a întâmplat să fie că un roi de viespi o locuiau. Și
când eu am lovit acea grămadă de viespi, le-am stârnit afară, eu am fost
acoperit peste tot cu viespi mari, care doar zburau peste tot în jurul meu.
52
Acum, aceasta poate părea ciudat. Ați citit povestea acolo în
cartea mea, numită… când maniacul a alergat acolo în Portland, Oregon
și urma să mă ucidă. Vă amintiți cartea? Eu n-am avut ură pentru acel
om. Aveam milă și dragoste pentru acel biet ins. El era în acea stare.
Mi-a părut rău de el. El, poate, dacă acel duh ieșea din el, el m-ar fi iubit.
Voi trebuie să vă iubiți chiar dușmanii voștri. Și când acest---acest…
doar un lucru mic în timp ce ei se pregătesc.
53
Aceste albine m-au acoperit peste tot. Și în loc să fiu speriat
acum, am avut dragoste pentru acele viespi. Acum, aceea sună
prostește, dar este adevărat. Ceva s-a întâmplat. Și m-am gândit:
„Bietele creaturi micuțe, probabil au avut un pui de somn și acolo eu
m-am dus și le-am deranjat.” Și eu am lovit așa; și ele intenționau serios
o treabă. Ele erau toate în jurul meu și eu am oprit mașina mea de tuns
iarba. Și eu am spus: „Îmi pare rău, micile mele prietene, că v-am
deranjat și-mi pare rău. Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și nu este de
mirare că sunteți supărate pe mine pentru că eu v-am deranjat. Dar eu
sunt slujitorul lui Dumnezeu și eu mă rog și slujesc poporului Său, așa
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că nu am timp să mă joc cu voi la acest timp. Așa că grăbiți-vă drept
înapoi, în Numele---în Numele Domnului Isus și mergeți în cutia
voastră.” Și biblia mea stă aici și ca un slujitor creștin și Dumnezeu
cunoaște inima mea, acele albine au mișunat chiar în jurul meu, cam
încă două cercuri și s-au aliniat una câte una și s-au dus drept înapoi în
cutie…?... O---o și aceea este adevărat. Într-o zi, afară la o fermă mare,
…doar…
54
Ați reușit? Câți aveți aliniați acum? Doriți mai mulți? Voi aveți
nevoie de mai mulți? În regulă. Aduceți-mi sus ultimii patru. Unde am
rămas? Cincisprezece? În regulă, dați-mi până la douăzeci atunci;
lăsați-i să se alinieze, dacă ați vrea, până la douăzeci. În regulă.
55
Fiți atenți, un taur mare, alerga pe teren într-o zi să-mi ia viața și
eu…nu exista nicio cale să fug de el. Și în loc să mă sperii, mi-a părut
rău pentru animal. Și el alergat până la câteva picioare de mine. El
tocmai omorâse un om de culoare, la ferma lui Burke, cam cu două luni
înainte de aceea. Și am spus: „Creatorul tău este Salvatorul meu iubitor.
Și eu nu te deranjez, eu sunt în misiune să merg peste acest teren și
acum, în Numele Creatorului nostru, Domnul Isus, du-te drept acolo
întinde-te sub acel copac. Și acel ins a alergat cam la cinci
picioare(1,6 metri) de mine și s-a oprit și el părea așa de epuizat; a privit
în dreapta și în stânga, s-a întors în jur, a pășit și s-a întins sub copac.
Așa este. Mi-a părut rău de el, l-am iubit. Aceea este exact corect.
56
Acum, aceea sună nebunesc, dar lasă-mă să-ți spun, prietene,
când Sfântul Pavel, apostolul, când șarpele l-a apucat de mână, acum,
dacă el ar fi spus: „O, vai, aduceți-mi iod repede sau ceva ser.” Acela
l-ar fi putut vătăma. Dar el era atât de încărcat cu Duhul Sfânt, încât el
doar a privit la el, nu a fost speriat deloc, doar scuturând ființa în foc și
mergând mai departe. Corect.
Oamenii se sperie. Cancerul când apucă, tu iei: „O, doctorul a
spus: `Eu voi muri.`” Aceea este ceea ce te face să mori. Spune: „Ieși
afară de-aici. Eu sunt slujitorul Domnului Isus. Tu n-ai niciun drept să mă
ții.” Și spune serios din inima ta. Urmărește ce se întâmplă. Tu ai…tu nu
poți imita asta. Tu trebuie s-o ai.
Ca vânător în pădure, de câte ori am pășit față în față cu animale
rele, dar am stat și am privit la ele doar pentru câteva minute, ele s-au
oprit și au plecat de pe marginea drumului. Așa este. Dacă ție ți-e frică,
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nu încerca să faci asta. Dar dacă nu te sperii, mergi mai departe. Dacă
ți-e frică, nu încerca să te încrezi în Domnul în seara asta, tu mai bine ai
merge înapoi și întreabă doctorul ce poate face pentru tine. Dar dacă nu
vă temeți și Îl iubiți pe El, doar acceptați-L în seara aceasta și aflați ce ia
loc. El o va face. În regulă.
57
Fiecare cu respect acum. Așa cum orga cântă doar pentru un
cuvânt de rugăciune din nou:
Tată, în Numele Fiului Tău Isus, eu nu știu de ce sunt atât de
emoționat în seara aceasta, întâmpinând acești oameni doar înainte
de-a veni la platformă, dar Doamne, în har, eu Îți cer ca Tu să mă ajuți
acum și să mă ungi pentru acest serviciu, Tată, căci sunt sute de oameni
aici care așteaptă. Și poate în seara asta, ar putea fi punctul de cotitură
și o mare binecuvântare va urma. Eu cer aceasta pentru gloria lui
Dumnezeu, în Numele Fiului Său, Domnul Isus Cristos. Amin.
58
În regulă, poate dacă eu pot vorbi cu femeia doar puțin aici,
prieteni. De obicei, Duhul Sfânt este deja în apropiere când eu încep să
mă rog. Dar eu am fost… doar sunt un pic deranjat întâlnind prieteni și
lucruri înainte ca să vin la platformă. Astfel că eu doar voi vorbi cu tine
un minut să văd ce El ar…
Noi suntem străini unul altuia, presupun, tu și eu? Și Domnul Isus
ne cunoaște pe amândoi totuși, nu-i așa? El ne cunoaște pe amândoi și
eu mă-ncred că El va face ceva pentru noi.
Către audiență. Cunoaște cineva de-afară de acolo femeia?
Știți… Careva în această audiență, o cunoaște? Da. În regulă.
59
Acum, eu n-o cunosc; Dumnezeu știe: aceasta este prima oară
că eu am văzut-o vreodată în viața mea. Dar dacă Isus Cristos a înviat
din morți, acum, să luăm evanghelia, bazăm aceasta chiar aici pe biblie.
Acum, ce-ar fi făcut El acestei femei? Așa cum ea este bolnavă, păi, El
i-ar spune că a vindecat-o la Calvar când El a murit pentru ea. El probabil
ar vorbi cu ea câteva minute, cum a făcut El femeii de la fântână. El ar
afla ce este greșit. El i-ar spune ce a fost greșit cu ea sau poate ce a
vrut ea sau ceva asemănător. Acela ar fi Isus astăzi, acela a fost Isus
ieri. Este asta corect? Acela este felul în care biblia vorbește despre El.
Acela ar fi Isus astăzi.
Acum, noi suntem slujitorii Lui. Acum, dacă noi ne putem supune
pe noi înșine, atât de perfect, ca noi să nu avem niciun gând de-al nostru
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propriu, Duhul Sfânt, folosindu-ne, poate El va face același lucru. Dacă
El o face, în regulă. Eu nu pot să-L fac, voi știți. Dar dacă El vine să
ungă, păi, El o va face. Eu sunt sigur de aceea.
Acum, acesta este un oraș frumos, nu-i așa? Minunat, oraș mare,
dar el cu siguranță are nevoie de o trezire de modă veche. Fiecare--fiecare oraș are nevoie de aceea. Așa este. Fiecare oraș are nevoie de
aceea.
60
Acum, Duhul Sfânt este aici. Și tu ești conștientă că ceva s-a
întâmplat chiar atunci. Tu ești aici să mă vezi în legătură cu o stare a
trupului tău și aceea este, în așteptarea unei operații. Este o tumoare
care este în trupul tău și aceea… Ea--ea este în stomac. Necazul tău
este în stomacul tău și este o tumoare care împinge. Asta-i ceea ce este.
Aceea este adevărat.
Și acum, mă crezi, așa cum ți-am spus adevărul despre biblie?
Dacă eu voi vorbi cu tine un pic mai mult și să văd ce va spune El, pentru
binele audienței. (Înțelegeți?), doar un pic mai mult. Și un…
Acum, tu știi că eu nu știu nimic despre tine, dar El a știut ce era
greșit cu tine. Atunci aceasta ce simți tu acum este Prezența Lui, nu este
asta corect? Și acum, tu ești…Da, este ceva. Eu văd că tu ai părăsit pe
unul drag sau ceva. Este un---este soțul tău și el… Ceva greșit, el este…
Este un accident vascular cerebral. Soțul are un accident vascular
cerebral, este asta corect? Aceasta este corect. Ai vrea să te duci acasă
și să-ți pui mâinile peste el și să-l vezi că iese din asta și să fie bine?
Vino aici!
Scumpule Dumnezeu și Tată, fie ca Duhul Tău să se odihnească
peste femeie. Fie ca ea să fie făcută bine și dorințele inimii date ei, prin
Isus, Fiul Tău, eu cer această binecuvântare. Amin.
61
Eu vreau să vorbesc cu tine iarăși, doar un moment, doamnă.
Acum, lucrurile devin un vis pentru mine, după aceea. Vezi? Eu---eu
vreau să te întreb asta: tu știi, dincolo de orice urmă de îndoială a orice
a fost… Eu nu-mi amintesc acum. Dar orice a fost, era adevărul. A fost
aceea corect? Absolut adevărul. Și în același timp, a fost o ungere peste
tine, când eu am avut contact cu duhul tău, că ceva a fost… Este aceea
corect? Ei bine atunci… Acum, dacă tu crezi că acela a fost Domnul Isus
Cristos și slujitorul Său fiind uns, atunci când mâna mea a fost pusă
peste tine, în timp ce acea ungere a fost peste mine, tu ai primit ceea ce
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ai cerut. Este aceea corect? Dacă tu o poți crede. Este aceea corect?
Tu crezi asta. Atunci tu vei avea ceea ce ai cerut. Dumnezeu să te
binecuvânteze.
Fie ca Domnul Isus să fie binecuvântat. Acum, aveți credință în
Dumnezeu și doar nu vă îndoiți. Doar credeți cu toată inima voastră și
cu toată mintea voastră.
Oricare acolo în audiență, câți nu aveți cartonaș acolo afară?
Ridicați-vă mâinile, astfel ca eu să pot avea o idee generală unde sunteți
și vreți să fiți vindecați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceea este…
Doar aveți credință și voi veți avea ceea ce ați cerut.
În regulă. Lăsați bărbatul să vină. Bună seara, domnule. Îl iubești
pe Isus? El este minunat, nu-i așa? El este Fiul viului Dumnezeu. Și El
este Răscumpărătorul nostru și Vindecătorul nostru. Acum, când El era
aici pe pământ, El---El… Dacă El era aici purtând hainele pe care El mi
le-a dat, El ți-ar fi vorbit un pic. El ar fi știut necazul tău și---și El ar…
Și acum, unii oameni ar putea gândi că eu citeam mintea
persoanei. Aceea este absolut o eroare. Domnule, vezi… Vino sus aici
și doar pune-ți mâinile pe umărul meu și doar ca un punct de contact, să
te contactez, așa cum a spus Isus: „Ei își vor pune mâinile peste
bolnavi.”
62
Acum, dacă Domnul Isus îmi arată o viziune aici și El îmi spune
și dacă viziunea vorbește, dacă aceasta ia loc, tu doar dă din cap dacă
aceasta este corect sau nu, dacă El îmi va da viziunea. Și acum, am
simțit aceea venind din spate de-acolo, că voi v-ați gândit că eu citeam
mintea omului. Eu n-o fac. Nu, domnule. Eu n-o fac. Dar cum ar fi dacă
ți-aș spune că Isus Cristos era un cititor al minții? Ai crede tu asta? El
sigur a fost. El pătrundea gândurile lor. Este aceea corect?
Acum, dacă tu îmi spui diferența între a pătrunde gândurile sau
citirea minții… Nu ca acești cititori ai psihicului afară aici de la diavol,
acela este diavolul. Diavolul doar a copiat după Isus Cristos.
Acest bărbat cu mâna lui pe umărul meu, așa cum eu văd ceva
mișcându-se înaintea mea acum, devenind alb. Văd un bărbat tânăr
care stă aici, un adevărat bărbat tânăr și omul face ceva greșit. Este rău
și el plătește pentru asta. Bărbatul a contactat o boală venerică care i-a
ruinat viața. Și omul devine mai în vârstă; aceea îl afectează. El are o
soție. Omul a ajuns într-o stare gravă. El este tulburat psihic la acest
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timp; el crede că el a traversat linia de separare unde nu există iertare
pentru păcatul lui. Acele lucruri sunt adevărate, domnule. Dacă sunt,
ridică mâna către audiență ca ei să vadă că aceea este adevărat.
63
Tu știi, că orice a fost aceea, Dumnezeu cunoaște viața ta,
cunoaște prin ce ai trecut în viața ta și cunoaște ce vei fi tu. Este aceea
corect, domnule? Crezi tu că El va îndepărta…Tu stai în prezența Lui,
probabil mai aproape decât ai fost tu vreodată în viața ta. Crezi tu acum
că dacă eu voi cere împreună cu restul acestei audiențe și-mi voi pune
mâinile peste tine că Isus Cristos îți va da dorința inimii tale?
Bunule Tată ceresc, așa cum buzele omenești muritoare se
mișcă și spun „Da”, eu cred că aceea vine din adâncurile sufletului său.
Și eu cer acum, ca boala rea să plece din trupul lui și el să fie făcut
complet bine, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Du-te și pacea lui
Dumnezeu să fie cu tine. [Bărbatul vorbește cu fratele Branham.] Dumnezeu să
te binecuvânteze. Mulțumesc, domnule, eu mă-ncred că El va face la fel
și pentru tine, de asemenea. Dumnezeu să te binecuvânteze.
64
Doar un minut, domnule. Un duh rău a plecat din bărbat și l-am
văzut ridicându-se în altă parte, doar… O, bunule Tată ceresc, Care
cunoști toate lucrurile, fie ca El… Este o… Credința ta te-a salvat,
doamnă. Aceea ești tu care stai chiar acolo frecându-ți ochii cu lacrimi.
Tu ai avut o cădere nervoasă și ți s-a spus o minciună de către satan.
Satan ți-a spus că tu ai comis păcatul de neiertat și nu poți fi iertată.
Păcatele tale sunt iertate, soră. Isus Cristos te face bine. Ridică-te în
picioare și acceptă aceea acum, așa cum Dumnezeu binecuvântează.
Ridică-ți mâinile și ridică-te și dă-I Lui laudă.
A fost acolo ceva greșit ca și cu acest bărbat? Acolo. Satan s-a
gândit că el va trece pe lângă cu aceea, dar el n-a putut-o face. Voi
amândoi sunteți eliberați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mergeți mai
departe în drumul vostru, bucurându-vă. Este Îngerul Domnului care stă
în jurul ambilor. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat.
65
Tu o ții pe ea, mamă, tu însuți, aceea este atât de mare bucurie
pentru prietenul tău că este vindecat. Îl iubești? Îl iubești pe Domnul
Isus? Mă crezi a fi profetul Său? Tu ai brațele în jurul ei. Tu ai avut artrită,
nu-i așa? Tu n-o mai ai. Credința ta te-a vindecat. Tu poți merge acum
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în drumul tău, bucurându-te. Dumnezeu să te binecuvânteze. Tu ești
vindecată.
Aveți credință în Dumnezeu. Nu vă îndoiți, credeți cu toată inima
voastră. Îngerul Domnului rămâne stând acolo. Este peste o mică
doamnă care stă chiar în spatele tău acolo. Suferi de la o insolație, era
prea cald acolo afară și ai căzut. Și tu ai efectele bolii. Isus Cristos te-a
vindecat. Credința ta L-a atins pe El, soră. Același Domn Isus care a
spus femeii: „Scurgerea de sânge s-a oprit.” Insolația te-a părăsit acum
și tu te duci acasă să fii bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ridică-te
și dă-I Lui laudă pentru asta, pentru gloria Lui. Dumnezeu să te
binecuvânteze. Aleluia!
66
O, cum ați putea voi să vă îndoiți de puterea de înviere a
Domnului nostru Isus Cristos? Să faci asta ar fi păcat. Cineva crede; eu
provoc credința voastră, în Numele Domnului Isus să credeți, mărturia
pe care o dau eu cu privire la Îngerul Domnului. Că atunci când am fost
bebeluș, El, Stâlpul de Foc, a atârnat peste leagăn, chiar în minutul în
care m-am născut. Primul lucru pe care mi-l pot aminti este o vedenie.
Acum zece ani, El a stat lângă mine ca un bărbat îmbrăcat în alb, cu
părul în jos pe roba lui lungă, albă și mi-a spus că eu trebuie să mă rog
pentru bolnavi și mi-a spus că acest dar a fost dat de Dumnezeu. Eu…
să merg să mă rog pentru oamenii bolnavi. Eu vă cer în Numele
Domnului Isus să credeți aceea și voi vă veți face bine. Da, domnule.
Aceasta este o provocare îndrăzneață.
67
Tu, domnule, care stai acolo și te uiți la mine atât de sincer, cu
acea cămașă albă, gulerul deschis. Da, domnule. Tu, tu mă crezi, nu-i
așa? Tu știi ce este în neregulă cu tine? Tu ai avut necaz cu inima, dar
tu nu-l mai ai, acum. Credința ta L-a atins pe El. Tu ești interesat de
cineva; aceea este soția ta. Aceea este ea care stă chiar în spatele tău.
Și ea suferă de o stare nervoasă; ea crede că are necaz cu inima
câteodată, dar este stomacul care presează prin starea nervoasă. Și ea
este vindecată. Așa că, amândoi puteți merge acasă și să fiți făcuți bine,
în Numele Domnului Isus Cristos. Laudă fie viului Dumnezeu!
Mă crezi ca slujitor al Lui? Ungerea Lui este aici. Ungerea Lui
este cu tine. Tu ești un credincios. Tu ai fost vindecat odată mai înainte
în una din adunările mele. Eu nu-mi amintesc de tine. Dumnezeu știe
asta. Dar a fost ceva sau altceva la sânul tău; erau---erau tumori pe sân,
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ca și chistul. Și tu ai ceva în neregulă cu gâtul. Tu ai fost vindecată. Totul
s-a dus. Tu ai un alt chist, a apărut în stomac sau undeva jos astfel. Și
Dumnezeu te-a vindecat de aceea acum, astfel că tu poți fi în drumul tău
și să te bucuri și să fii făcută sănătoasă. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Laudă fie lui Dumnezeu! Aleluia!
68
Cum mulțumim noi viului Dumnezeu pentru mila Sa și bunătatea
Sa. Fiți respectuoși. Credeți cu toată inima voastră și voi veți primi ceea
ce voi cereți.
Mă crezi a fi slujitorul Lui, cu toată inima ta? Ascultă. Te-am văzut
încercând să te miști uneori, să te ridici din scaun, tu de-abia poți face
asta. Tu ai artrită. Nu este aceea corect? Tu ai și un frate de care ești
interesat, nu-i așa? Și el are cancer. Tu ești vindecat, du-te și pune
mâinile peste el și el va fi vindecat. În Numele Domnului Isus Cristos, fie
ca voi să primiți binecuvântările Domnului Isus.
69
Mă crezi a fi slujitorul Lui? Tu vrei să fii…Tu ai fost vindecat stând
acolo, dar tu vrei nepotul tău vindecat acum. Și eu îți spun ce este greșit
cu el. Este ceva în gura lui. Văd doctorul uitându-se, văd… El nu are
cerul gurii în gura lui, nu-i așa? Du-te pune mâinile peste el în Numele
Domnului Isus Cristos.
Doamnă, vrei să treci peste acel necaz cu stomacul? Vrei să-ți
mănânci cina? Îl accepți pe Isus ca Vindecător al tău acum? Atunci
du-te mănâncă-ți cina, în Numele Domnului Isus Cristos.
Vino, doamnă, crezi cu toată inima ta? Vrei să treci peste acel
necaz cu rinichii, în spate acolo și să fii făcută bine? Crezi că El te va
face bine? Crezi că dacă eu îmi pun mâinile peste tine acum, fiindcă
ungerea Lui este aici, Care te cunoaște și tu n-ai putea să-ți ascunzi
viața chiar dacă tu ai vrea. Dar tu crezi că El te va face bine? El a
făcut-o. În Numele Domnului Isus, fie ca aceasta să fie confirmată surorii
noastre. În regulă.
70
Vrei să treci peste acea înțepenire, de asemenea și artrită și
toate bolile din trupul tău? Crezi că dacă noi vom cere acum, că Isus te
va vindeca?
Doamne, în numele lui Isus Cristos, fie ca femeia să fie vindecată
pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.
Acum, du-te bucurându-te, soră, fericită, lasă credința ta să fie
zidită în sus și crede cu toată inima ta.
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Crezi tu, doamnă, cu toată inima ta? Dacă Dumnezeu îmi va
spune ce este în neregulă cu tine, vrei tu să-L accepți pe Isus ca
Vindecătorul tău? Tu ai un---un fel de necaz pe care tu… Tu tușești
foarte mult, tot timpul: stare astmatică, nervoasă, de asemenea. Crezi
că Isus o să te facă bine? În Numele lui Isus Cristos, primește-ți
vindecarea. Amin. În regulă.
Vino, doamnă, crezi tu cu toată inima? Vrei să treci peste acea
stare de anemie? Tu nu pari că ești anemică, dar tu ești deoarece
sângele picură între noi alb. Este… du-te la Calvar prin credință acum și
primește o transfuzie de sânge de la Isus Cristos. Și fii făcută bine în
numele lui Isus Cristos. Fie ca aceasta să fie astfel. Aleluia!
72
Soră, crezi tu? Tu ai o stare nervoasă și un alt lucru, tu ai un
necaz la stomac; te deranjează. Nervii tăi sunt ceea ce te supără în
stomac cauzând ulcer, stare peptică; mâncarea îți vine înapoi și atunci
tu ai un simțământ de arsură în jos. Isus Cristos te va face bine; acum
doar eu îmi pun mâinile peste tine și mustru acest diavol în Numele lui
Isus Cristos. Du-te în drumul tău, bucurându-te, mulțumind lui
Dumnezeu și tu nu va trebui să mănânci mâncare de bebeluși și de acest
fel. Tu vei fi în regulă. Să spunem: „Laudă fie lui Dumnezeu.”
Tu crezi că Dumnezeu te-a vindecat, când tu ai pășit sus acolo
tocmai atunci când aceea…? Aceea este exact ce s-a întâmplat. Isus
Cristos te-a făcut bine. Crezi tu că nu va mai trebui să fii operată pentru
acea tumoare? Crezi că Dumnezeu a îndepărtat-o de la tine acolo?
Du-te mai departe pe drumul tău, bucurându-te și fii făcută bine pentru
gloria lui Dumnezeu.
În același timp, când eu i-am spus ei, un simțământ ciudat te-a
atins; a fost Domnul… Du-te mai departe pe drumul tău și Dumnezeu să
te binecuvânteze și fii făcută bine. Aleluia!
73
Vrei să te duci să mănânci cina ta din cauza necazului tău de
stomac care tu l-ai avut demult? Du-te mănâncă-ți cina și necazul la
stomac
te-a părăsit și tu ai fost făcută bine.
Soră, tu vei muri dacă Isus Cristos nu scoate acel cancer din tine.
Dar tu crezi că El o face, acum? Du-te în drumul tău, bucurându-te și fii
făcută bine. Aleluia! Eu știu că voi ați putea crede că eu sunt nebun, dar
eu nu sunt. Doamna se bucură, mergând acolo fericită…
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Ce crezi, domnule? Vrei să treci peste acea fractură, care stai
acolo, chiar în spate acolo. Da, domnule. Dumnezeu te-a vindecat. Dacă
crezi asta, ridică-te în picioare și acceptă asta chiar acum. Dumnezeu
să te binecuvânteze.
Stând chiar în spate acolo, cu necaz la inimă, a doua persoană
care intră acolo, vrei să treci peste acel necaz la inimă, care stai acolo?
Tu vei crede asta? Dumnezeu te va face bine.
Una care stă alături de tine, acea doamnă? Da, ea are artrită.
Pune-ți mâinile peste ea și lasă ca ea să se facă bine și Dumnezeu va
binecuvânta asta.
Ce crezi despre asta, doamna de-acolo, cu tensiune mare de
sânge? Care stai chiar acolo. Către tine, cu care vorbesc. Cu tensiune
mare de sânge, tu---tu---tu ai limbajul amestecat. Tu vorbești germană.
Tu vorbești germană, de asemenea. Crede cu toată inima ta și fii ridicată
și fii făcută bine în Isus Cristos.
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Vrei să treci peste necazul de la stomac și să te duci să-ți
mănânci cina? Du-te mănâncă cina, în numele Domnului Isus Cristos.
Vrea fiecare din voi să fie făcut bine la acest timp? Dacă vreți,
ridicați-vă în picioare și acceptați-L pe Domnul meu Isus Cristos ca
Vindecătorul vostru personal și El vă va vindeca.
O, Dumnezeule, ai milă de această audiență de oameni. Fie ca
Duhul Sfânt să umple acest loc acum cu un foc arzător și fumul Duhului
Sfânt care a venit în templu când Solomon l-a dedicat și fie ca puterea
lui Dumnezeu să clocotească prin acest popor. Fie ca bolnavii să fie
făcuți bine chiar în această oră prin Isus Cristos.
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