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1
 Prieteni, îmi pare rău că am întârziat, dar am fost blocat afară și 

nu am putut să intru. De data aceasta nu am putut ajunge la serviciu,o, 

cineva doar a tras înăuntru și a blocat poarta și noi nu am putut ieși 

până când ei…cineva a mișcat-o.Noi suntem mulțumitori să fim aici în 

seara aceasta, să fim în serviciul Domnului, să vă vedem pe voi toți 

oamenii minunați de aici și să ne încredem că aceasta va fi o seară 

măreață pentru împărăția sa, ca mulți dintre copiii Lui bolnavi să poată 

fi vindecați în seara aceasta, mulți necredincioși să devină credincioși, 

acceptându-l pe Domnul Isus Cristos în iertarea păcatelor lor. 

Acum, înainte de a merge mai departe, să ne aplecăm capetele 

noastre doar pentru un moment, într-un cuvânt de rugăciune, așa cum 

vorbim Regelui. 

Tatăl nostru ceresc, noi suntem recunoscători să fim în această 

seară, pentru acest privilegiu pe care noi îl avem, de a ne aduna 

împreună într-o altă zi de această parte a venirii Domnului, dându-ne 

seama că noi doar nu știm când El va apărea în glorie, dar știind 

aceasta că după ce această viață muritoare a încetat, noi avem 

binecuvântata promisiune că în spatele acestui văl acolo ne așteaptă 

un cort nefăcut de mâini. 

Dumnezeu a asigurat pentru noi un cort mai bun, undenu va fi 

niciodată rugăciune pentru bolnavi. Acolo nu va fi niciodată rugăciune 

pentru păcătoși. Toate aceste lucruri muritoare și lucruri pământești       

sunt terminate atunci. În ființele noastre acum suspinăm în Duhul 

pentru eliberare, în timp ce suntem aici, Tată, ca pelerini și străini, 

mărturisind că noi nu suntem din această lume, că Cristos ne-a chemat 

afară, ne-a chemat să…aleși, aleși pentru Sine și noi suntem 

mulțumitori pentru ocazia de-a aduce mesajul Lui. 

Vino la noi în seara aceasta, Doamne Isuse, repede. Ia serviciul 

în propriile Tale mâini preaiubite și slujește fiecăruia dintre noi 
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deoarece noi avem nevoie. Căci noi cerem asta în Numele lui Isus. 

Amin. 
2
 Acum în această---această seară, așa cum noi vorbim despre 

Domnul Isus…Seara trecută noi am avut cel mai minunat timp. Rar 

găsești o credință măreață ca aceea la începutul serviciului, dar 

evident că aceasta a fost puțin diferit. Am avut un început măreț și noi 

am fost fericiți pentru asta. O asemenea credință să continue, este 

doar greu de spus ce va face Domnul în zilele care urmează. 

Cred că mâine după masă ei trebuie să aibă servicii în auditoriu 

aici în oraș. Poate au fost deja anunțate de către frații care știu unde 

sunt acestea și aduceți-i pe cei nesalvați mâine. 

Acum, fiecare biserică în timpul când noi…nu avem duminică 

seara sau duminică dimineața pentru că aceea s-ar suprapune cu alte 

servicii din oraș și noi nu vrem să interferăm cu niciun serviciu religios. 

Oricine care slujește pe Dumnezeu, noi credem că duminicile 

dimineața și duminicile seara, postul lor de datorie este la propriile lor 

biserici. 

Către vizitatorii care sunt aici, vizitați unele din aceste biserici 

mâine. Faceți-vă cunoscuți oamenilor. Faceți cunoștință cu sfinții lui 

Dumnezeu din jurul acestei comunități și veniți la serviciu mâine după 

masă. Și apoi mâine seară înapoi la postul vostru obișnuit de datorie. 

Acum, în seara aceasta pentru timpul primelor câteva seri de 

când noi avem servicii lungi ca acestea de zece seri…Rareori serviciile 

noastre se desfășoară mai mult de trei seri: trei până la cinci seri este 

doar cam limita. Dar în acest caz, noi am avut arena de stat aici și noi 

ne dăm seama că centrul metropolitan al orașului de-aici nu este prea 

mare. Este cam (cred eu) șaptezeci și cinci de mii, cred că cineva mi-a 

spus. Deci noi avem spațiu din belșug. 
3
 Eu întotdeauna îmi păstrez adunările mai degrabă mici pentru 

că eu nu trebuie să---să cerșesc oferte ca să achit cheltuielile. Un lucru 

la care mă gândesc, ca să mă laud în Domnul Isus,este că mă ajută în 

acel fel. Eu nu am nimic ce trebuie să susțin ca un program de radio 

sau program de televiziune sau ceva. 

Eu doar vin și vă vizitez și micile cheltuieli pe care le avem le 

achităm imediat și eu nu voi permite niciodată oamenilor să---să 

cerșească bani, indiferent cât de departe ajungem în datorie, ei n-o pot 

face. Managerul care ar fi găsit vreodată cerând, aceea este ultima 

oară că el este manager din cauză că noi nu trebuie să luăm banii 

oamenilor. Suntem aici să vă ajutăm, să vă aducem ceva și voi sunteți 



IAIR, UN CREDINCIOS SECRET                                                   3 

o binecuvântare pentru noi. Și noi nu venim pentru banii voștri ci 

încercăm să păstrăm aceea curat și clarla nivel mondial. 

Acum, noi încheiem serviciul, cu voia Domnului, duminică, o 

săptămână și apoi joi eu merg în Elveția și apoi din Elveția poate la 

Frankfurt în Germania și apoi sus în Suedia, dacă este voia Domnului 

și înapoi în State iarăși să continui serviciile până sus prin Canada. 
4
 Acum, noi apreciem rugăciunile voastre. Rugăciunea schimbă 

lucrurile. Există un singur lucru care poate schimba gândirea lui 

Dumnezeu și aceea este rugăciunea, căci Dumnezeu poate spune 

orice,și rugăciunea poate---poate schimba aceea. Aceea este o 

îmbucătură destul de bună, nu-i așa? Dar este adevărul. 

 A fost în scriptură că El a făcut. Vă puteți voi imagina pe 

profetul Isaia mergând și să-i spună lui Ezechia: „AȘA VORBEȘTE 

DOMNUL,”(un profet adevărat) a spus:„Du-te și spune lui Ezechia că el 

nu se va da jos din acel pat; el va muri chiar acolo.” Astfel Ezechia… 

S-a dus și a spus: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL, că tu vei muri 

chiar acolo unde ești. Tu nu te vei da jos din pat.” 

Și când profetul a plecat, îmi pot imagina că trecea printre 

celebritățile care stăteau în afara porții spunând, ei spuneau: „O, profet 

al lui Dumnezeu, cum este cu preaiubitul nostru rege?” 

„AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el nu se va da jos din pat.” 

A mers afară la soldații din curțile exterioare: „O, profet al lui 

Dumnezeu, cum este cu regele nostru?” 

„AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el nu se va da jos din pat.”Către 

oamenii săraci din afara porților:„O, profet al lui Dumnezeu, noi 

credem că tu vii de la Dumnezeu. Cum este cu regele nostru? 

Care va fi sfârșitul pentru el?” 

„AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el nu se va da jos din pat. El va 

muri chiar în patul lui. AȘA VORBEȘTE DOMNUL.” 
5
 A mers mai departe către coliba lui mică, bătrânul Ezechia s-a 

întors, a început să vorbească Domnului și a spus: „Doamne, Te implor 

să mă asculți. Căci eu am umblat înaintea ta cu o inimă perfectă.”Acela 

este un cuvânt mare, nu-i așa? O mărturie ca aceea.„Am umblat cu o 

inimă perfectă” și el a avut nevoie de încă cincisprezece ani. 

Acum, regele a fost cea mai înaltă personalitate, pământește 

vorbind, sau politic vorbind, în întreaga națiune a lui Israel și cel mai 

mare om, politic vorbind, vorbea cu Regele regilor. 

Acum, pare ca și cum dacă Regele regilor ar fi avut ceva de 

spus înapoi regelui, El i-ar fi vorbit, dar aceea desigur dovedește că El 
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îi vorbea. Dar Dumnezeu are căi și feluri de-a face lucrurile în propriul 

Său fel și dacă este în felul acela, ea merge înapoi la profet. Și El i-a 

spus profetului:  „Acum, du-te și spune-i că am auzit rugăciunea lui și 

eu îi voi trimite cincisprezece ani.” 
6
 V-ați putea imagina poziția în care a fost pus Isaia? Iată-l că 

vine chiar înapoi pe poartă din nou: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el va 

trăi.” Direct către soldați: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el va trăi.” 

Direct către celebrități: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el va trăi.” 

Ei bine, eu mi-aș imagina că voi ați spune, ce fel de profet este 

acela? Ce a făcut marea diferență? Rugăciunea care schimbă de la 

moarte la viață. Ea va face asta pentru fiecare păcătos de-aici în seara 

aceasta de la moarte la viață. Ea o va face pentru fiecare persoană 

bolnavă din seara aceasta de la boală la sănătate. Rugăciunea 

schimbă lucrurile. Deci, întotdeauna purtați aceea în minte. Rugați-vă 

fără încetare. 

Dacă vreți să fiți îndatorat adunării, atunci nu vă rugați. Dacă 

vreți să fiți cel mai mare ajutor pe care această adunare îl poate avea, 

nu este financiar; iată cel mai mare ajutor care voi puteți fi pentru 

această adunare: puneți deoparte o oră sau două în fiecare zi ca să vă 

rugați pentru adunare. 

Mergeți și vizitați pe cineva dacă Domnul vă pune pe inima 

voastră și aduceți-i în adunare. Apoi rugați-vă ca Dumnezeu să-i 

salveze când ei sunt acolo înăuntru dacă ei nu sunt salvați, să-i 

vindece dacă ei nu sunt, dacă sunt bolnavi și au nevoie de vindecare. 

Aceea este cea mai mare contribuție pe care o puteți avea pentru orice 

adunare; este să vă rugați și să-L căutați pe Dumnezeu să ajute în 

acest timp de necaz. 
7
 Acum, doar să întoarcem în Cuvântul Lui, cuvântul meu este 

foarte slab așa cum noi știm a fi cuvântul unui om, dar Cuvântul Lui 

fiind Cuvântul Etern al lui Dumnezeu, atunci El nu poate eșua. 

Cuvintele mele sunt doar---doar pot să greșească deoarece…Eu sunt 

doar un om; ca și cuvântul vostru, dar Cuvintele lui Dumnezeu nu vor 

greși. Este scris în Carte. 

Acum, în cartea Sfântului Marcu șial 5-lea capitol și începând 

cu al 35-leaversetnoi o să citim o porțiune din scriptură doar înainte de 

a vorbi un pic din Cuvânt căci „credința vine prin auzire, auzirea 

Cuvântului lui Dumnezeu.” Și atunci noi vom citi Cuvântul Lui. Când 

cuvintele mele vor eșua, adunarea nu va fi un eșec, pentru că ea se 
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întoarce la Cuvântul Lui și Cuvântul Lui va produce pentru ce scop a 

fost---intenționat. 

Isus vorbește acum: 

 

În timp ce El încă vorbea, a venit un 

anumitconducătordin casa sinagogii care a 

spus:„Fiica ta este moartă, de ce să mai necăjești pe 

Învățătorul?” 

Imediat ce Isus a auzit cuvântul care a fost vorbit, el 

a spus conducătorului sinagogii: „Nu te teme, crede 

numai.” 

 

Acum, fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea 

Cuvântului Său. 
8
 Având în vederecă acesta este mai mult sau mai puțin un 

mesaj de credință, un mesaj de credință al vindecării divine, în al doilea 

rând. Primul nostru motiv al acestor adunări este dea salva suflete 

pierdute. Un trup, n-are importanță cât de rău sunt ele țintuite la pat, 

cât de bolnave sunt, într-o zi ele trebuie să moară dacă ele sunt făcute 

perfect sănătoase în seara aceasta. Dar acel suflet care este 

nemuritor, când el este vindecat, va trăi pentru totdeauna. 

Vindecarea divină, de multe ori a fost spus că serviciile de 

vindecare sunt doarcu tot accentul pus pe vindecarea trupească. Dacă 

observați, cam optzeci la sută din slujba lui Isus a fost vindecarea 

divină, dar vindecarea divină este ca momeala care este pe cârlig. Tu 

nu-i arăți peștelui cârligul. Tu îi arăți momeala, astfel el ia momeala și 

cârligul, de asemenea. Astfel aceea este ceea ce credem noi despre 

vindecarea divină. 

Dumnezeu trimite în biserică mari semne și minuni să-ifacă pe 

păcătoși conștienți de Prezența Lui. Ca și darul de vorbire în limbi, el 

nu este pentru cel care crede, ci pentru cel care nu crede. Vedeți? Sunt 

semne pentru necredincios și astăzi noi avem o mulțime de 

necredincioși. 
9
 Eu am învățat mult pe păgânii din Africa, India, din multe părți 

diferite ale lumii, dar cei mai răi necredincioși cu care ai de-a face nu 

este acel om care n-a auzit niciodată. Este omul care este el însuși 

centrat în propria lui cale și nu va lua seama la Dumnezeu. Acela este 

cel mai rău fel cu care ai de-a face, căci ei par să fie doar atât de 
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centrați încât---încât nimic nu-i poate mișca, ei spun: „Nu-mi spune 

mie. Eu nu cred asta.” 

Recent un om mi-a spus, a zis: „Frate Branham, eu nu cred în 

vindecarea divină.” 

Am spus: „Ei bine, n-a fost pentru tine. Este pentru credincioși. 

`Cel ce crede,` acela-i pentru cei credincioși. Ea n-a fost pentru 

necredincioși de la început.” Am spus: „Așa că tu niciodată nu vei trage 

niciun beneficiu din ea. Să nu ne îngrijorăm de aceea.” 

El a spus: „Eu cred că boala este o glorie pentru Dumnezeu.” 

Am spus: „Ei bine, este ciudat că tu ai avut soția operată de 

apendicită: probabil că ai tăiat gloria afară.” Astfel că oamenii care 

vorbesc în felul acela, acolo este ceva greșit. Dumnezeu nu-și ia glorie 

din oamenii care sunt bolnavi. El vrea ca voi să fiți bine. 

Binecuvântata noastră biblie a spus: „Deasupra tuturor 

lucrurilor, eu aș vrea ca voi să prosperați în sănătate.” Aceea este 

scriptura. Așa că noi nu putem nega aceea. 
10

 Acum, pentru ca să avem credință, credința trebuie să aibă o 

bază. Tu doar nu poți lăsa credința să fie dezlegată și sălbatică. 

Credința trebuie să se odihnească ea însăși, nu pe nisipurile 

mișcătoare ale raționării omului. Credința este bazată pe Stânca solidă 

a Cuvântului lui Dumnezeu. Credința se odihnește chiar pe Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

Dacă Dumnezeu a spus așa, atunci aceea o stabilește. Ea nu 

se modifică. Oamenii,ei pot uneori să explice ceva atât de real și să 

picteze un tablou atât de real, dar totuși credința nu se va uita deloc la 

aceea dacă Cuvântul lui Dumnezeu este contrar ei. Ea va urma drept 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Și când El a spus: „Eu sunt Domnul care te vindecă,” tu crezi 

aceea căci Dumnezeu a spus așa. Și noi credem asta pentru că 

Dumnezeu a spus așa. 
11

 Acum, în zilele lui Moise, când Dumnezeu l-a trimis pe Moise 

jos să elibereze copiii lui Israel, înainte ca El să poată elibera copiii lui 

Israel…Mai întâi faraon, acolo s-a ridicat un faraon care nu-l cunoștea 

pe Iosif și el era un faraon deștept, poate antrenat în toată teologia 

Egiptului---deștept, ager---dar el n-a avut---El avea o raționare bună, 

dar el nu avea Cuvântul lui Dumnezeu. Acum el a raționat științific și a 

spus: „Priviți aici. Ei se înmulțesc. Ei sunt un popor mai înfloritor decât 

suntem noi; ei pot trăi cu un venit mai mic și ei---ei se înmulțesc și 

sporesc. Așa că lucrul pe care noi trebuie să-l facem este să oprim 
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aceasta imediat, să omorâm toți bebelușii de parte bărbătească, astfel 

că nu vor mai fi…Ei nu vor crește așa repedeîn număr. 

Dacă faraon…Ei au spus că putea veni un război și dacă ar 

veni peste ei un război, el a spus: „Atunci ei s-ar putea uni ei înșiși cu 

dușmanii noștri și să lupte împotriva noastră.” Ei vor fi mai mari decât 

suntem noi și mai puternici decât suntem noi.” 
12

 Acum, raționările lui erau corecte, corecteștiințific, dar faraon a 

greșit că nu a privit în Cuvântul lui Dumnezeu care știa că avea acea 

mare promisiune că Dumnezeu urma să-i binecuvânteze și să-i scoată 

afară, oricum. 

Nu contează ce spune știința, ce spune raționarea, dacă ea nu 

este bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, mie desigur îmi pare rău 

pentru persoana care ascultă de ea. Astfel, de aceea, credința nu se 

poate odihni pe raționare. Ea se odihnește pe Cuvântul lui Dumnezeu, 

pe ceea ce Domnul a spus. 
13

 Acum, când în…Moise s-a dus înainte să elibereze copiii lui 

Israel…Moise a fost o persoană diferită de faraon. Faraon a privit la 

asta științific, ceea ce este în regulă, dar dacă științific este în regulă, 

atunci dacă asta este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, n-o crede. 

Dacă ea este cu Cuvântul lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu 

pentru asta. 

Doar ca, de exemplu, doctorii, spitalele. Unii oameni spun că noi n-ar 

trebui să avem doctori. N-ar trebui să avem spitale și să se 

înfăptuiască operații. Eu---eu nu sunt de acord cu aceea. Eu sunt 

foarte mulțumitor pentru spitale și doctori și operații. Eu sunt mulțumitor 

pentru aceste lumini electrice în seara aceasta. Sunt mulțumitor pentru 

automobilul care m-a adus aici, dar dacă vreodată ele lucrează contrar 

lui Dumnezeu, eu nu---eu nu m-aș prosti cu ele. Asta-i tot. Dar când ele 

lucrează cu Dumnezeu ele sunt binecuvântări naturale pe care 

Dumnezeu ni le-a dat nouă. 

Îmbrăcămintea pe care o purtăm, pantofii sunt mai buni decât 

au fost sandalele și ele sunt mai bune decât să umblăm desculți. 

Pălăriile pe care le purtăm și așa mai departe. Ele---ele sunt mai bune 

decât ceea ce am avut, înainte ca pomul cunoștinței să producă 

aceasta și noi suntem mulțumitori pentru ele. Și fiecare descoperire 

medicală de-a lungul timpului și așa mai departe care poate ajuta pe 

cineva, noi suntem mulțumitori pentru asta. 
14

  Pentru că amintește-ți aceasta, dragul meu prieten, nu este 

medicament sau doctor sau spital care a vindecat vreodată sau va 
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vindeca pe cineva. Nu există niciun medicament în lume care te poate 

vindeca. Întrebați un doctor. Ei nu pretind să vindece. Eu am fost 

intervievat de „Frații Mayo” (clinică renumită din SUA) de două ori. Ei 

spun:„Noi nu pretindem a fi vindecători. Noi doar pretindem că asistăm 

natura. Există un singur Vindecător; Acela este Dumnezeu.” 

Priviți cât de simplu este. Dacă îmi tai mâna în seara aceasta, 

aici pe platformă, ei nu au un medicament în lume să poată vindeca 

acea tăietură de cuțit. Noi nu avem un medicament în lume cu care ei 

pot garanta să vindece o răceală gravă. Mii mor în fiecare an, doctori și 

toți cu răceli grave. Înțelegeți? 

Penicilina și medicamentele cu sulf nu sunt vindecătoare. Ele 

doar asistă natura în timp ce Dumnezeu vindecă. Să spunem de 

exemplu că un cuțit îmi taie mâna, cum ar fi dacă mi-aș tăia mâna cu 

un cuțit în seara aceasta și toți…toți doctorii din lume n-ar putea face 

nimic pentru ca---s-o vindece. 

Acum ei o pot ține curată cu tinctură mentolată și să-mi dea 

penicilină și așa mai departe, dar ei nu pot s-o vindece pentru că nu 

există niciun medicament să refacă țesutul. Dumnezeu este singurul 

Creator care există. 
15

 Acum, dacă ei ar avea---dacă ei ar avea un medicament care ar 

vindeca tăietura de cuțit în mâna mea, acela ar vindeca o tăietură de 

cuțit în sacoul meu, ar vindeca o tăietură de cuțit în această masă de 

birou de aici. Dacă acela ar vindeca o tăietură de cuțit, el ar vindeca o 

tăietură de cuțit indiferent unde este ea, dacă un medicament ar 

vindeca o tăietură de cuțit. 

Acum, voi ziceți:„Frate Branham, tu ieși de pe cărarea 

bătătorită.” 

În regulă. Voi spuneți:„Medicamentul este făcut să vindece 

trupuri umane, nu haina ta sau masa de birou.” 

În regulă, atunci, eu îmi tai mâna cu cuțitul și cad mort aici pe 

platformă. Voi m-ați putea duce la morgă și să îmbălsămați trupul meu 

cu un fluid care m-ar face să par natural cincizeci de ani de-acum și să 

lăsați cei mai buni doctori care există în lume să vină și să coase locul, 

să-mi dea injecții cu penicilină de cinci ori pe zi, să pună toată alifia de 

tinctură mentolată și tratament care există pe ea. În cincizeci de ani din 

acea zi, acea tăietură va fi întocmai exact în felul în care a fost ea când 

a fost tăiată. 
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 Atunci dacă medicamentul vindecă trupul uman, atunci de ce n-

o vindecă asta? Vedeți asta nu era…Acum, iată ce este asta. Voi 

spuneți: „O, păi, frate Branham, viața a plecat. Aceea este cauza.” 

Ei bine, asta este altceva. Spuneți-mi ce este viața: eu vă voi 

spune cine este Dumnezeu. Corect. Deci, nu este medicamentul care 

vindecă, este viața care vindecă. Medicamentul nu creează țesutul. 

Dumnezeu creează țesutul. Dumnezeu a făcut prima voastră celulă. 

Dumnezeu creează fiecare celulă pe care o aveți voi. Și acum, în 

serviciile de instruire de după masă voi veți auzi mai târziu (dacă 

managerul nu vine, ei bine, unii dintre noi o vor înțelege), unde voi veți 

afla cum ia loc vindecarea, ce este un cancer, de unde vine. El are o 

rânduială diferită. El este o viață diferită. El este diferit; este o umflătură 

înăuntrul vostru. Nu aparține acolo. Diavolul a pus-o acolo. Este un 

diavol. Este exact ceea ce este asta. 
17

 Iată un trup natural care pare doar așa natural. A fost în felul 

acela de ani de zile. După un timp poate un cancer este acolo. Este un 

trup. Este o înmulțirea țesuturilor, acelulelor. Cum a ajuns asta acolo? 

Cu câțiva ani în urmă, fiecare din voi a fost doar un mic germen în tată. 

Prin căsătoria sfântă și polenul acelui mic germen în mamă…Micul ou 

și micul germeneau ajuns împreună, celula de sânge este de la sexul 

masculin. Sângele are…mama nu are nimic de-a face cu sângele 

copilului. El vine de la tată. 

Cum a văzut Dumnezeu mai dinainte cu atât de mulți ani în 

urmă, cum că…Voi oamenii de-aici, mulți dintre voi sunt poate fermieri. 

Voi luați o găină și lăsați-o să stea pe așa de multe ouă. Dacă ea nu a 

fost cu pasărea mascul, ele nu se vor cloci niciodată. Ele nu sunt 

fertile. Sângele vine de la mascul. 
18

 Luați o pasăre femelă. Ea poate sta pe un cuib plin de ouă. Se 

ridică de pe el și întoarce acele ouă și stă pe acel cuib atât de loială și 

credincioasă, până când ajunge atât de slabă că nu poate zbura din 

cuib și dacă ea nu a fost cu pasărea mascul, ele vor sta chiar în acel 

cuib și vor putrezi. Ele nu se vor cloci. 

Asta doar îmi amintește de unele biserici vechi, reci, formale. 

Doar…Voi puteți să le întoarceți și să le bateți în jur și să le numești 

aceasta și să le dădăcești și să le dai Ph.D-uri (titluri de doctorat) și nu vei 

avea nimic decât un cuib plin de ouă putrezite, oricum. Tu ai putea tot 

atât de bine să arunci lucrul și să-L iei pe Isus Cristos. Să obțiiceva 

credință în biserică. Aceea-i corect. Ia-l pe Isus, Perechea. 
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Voi spuneți: „Eu nu cred în vindecarea divină. Eu nu cred în 

Duhul Sfânt.” Pentru că voi nu ați venit niciodată în contact cu El. Asta 

este. Tu îndreaptă-te odată cu Dumnezeu și tu vei crede fiecare 

bucățică din Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare bucățică din El va fi real 

pentru tine. 
19

 Acel germen vine de la mascul și Dumnezeu înfăptuiește 

aceea. El a făcut-o cu ani în urmă. Acel singur germen mic începe să 

crească. El se dezvoltă într-un trup uman. Acum, el crește până unde 

este el acum. Poate un cancer vine acolo înăuntru. Aceea este o altă 

multiplicare de celule. De unde a venit el?  

Primul lucru el de obicei…Un cancer, fiindcă vorbim despre 

aceea, este unul dintre cei mai mari ucigași. El poate fi cu orice boală, 

orice nenorocire. El vine de la o vânătaie, de obicei pe sânul femeii. Ea 

a cauzat un șir de cancere și el este doar ca și clătitele și sunt 

îngrămădite atât de tare una peste alta și el poate fi operat cu succes 

dacă este găsit la timp. Există un cancer roșu care este ca niște dungi 

care străbat și de diferite feluri: cancere sarcom și alte tipuri diferite de 

cancer. 

Fiindcă vorbim de cancer, ei bine atunci, voi puteți vedea ce 

vreau să spun. Dacă doctorul îl poate afla la timp și-l elimină, este un 

succes. Dacă nu poate, el ia stăpânire, pacientul moare. El doar 

continuă să crească sugând sângele. Este un demon. Ceea ce se 

întâmplă---o celulă. 
20

 Tot ce are satan, tot ce a făcut satan vreodată. El a făcut din 

ceva ce a creat Dumnezeu. Satan nu este un creator, ci el a pervertit 

ceea ce Dumnezeu a făcut. Aceea este cum a pervertit el ce este bine 

în ce este greșit. Așa este cum a pervertit el acea celulă. 

Cu alte cuvinte, celula regresează. Acela este un cuvânt greu 

pentru un baptist să-l spui, nu-i așa? Dar asta…Oricum, celula a 

decăzut și aceea este ce cauzează necazul. Și apoi ea începe să 

dezvolte celulă peste vârful altei celule. O putere demonică intră în 

acea celulă.  

Voi știți de unde ați venit. Ați venit din Dumnezeu, dar de unde 

a venit acest lucru numit cancer? El a venit de la diavolul. Există numai 

două resurse din care viața poate veni, ori de la Dumnezeu ori de la 

diavol. 

Și aceea doar continuă să crească o mare tumoare. Acum, 

aceea este cu ce avem noi de-a face aici pe platformă, nu cu tumoarea 
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însăși, ci cu viața din tumoare. Aceea este cu ce avem noi de-a face: 

cu viața din ea. 

Dacă tu ai fi un cancer pe pământ, felul să se scape de tine pe 

calea vindecării divine este să se cheme viața afară din tine. Tu vei 

cădea la pământ. Tu încă ești aici pe pământ, dar apoi peste câteva 

zile tu te vei---probabil tu te vei restrânge. 
21

 Când un trup uman moare…Un antreprenor de pompe funebre 

de-aici ar ști aceea. Ei bine atunci, un vânător știe. Tu împușcă o 

căprioară în seara aceasta și așteaptă. Pune-o pe cântar și spune 

băieților cât cântărește. Dimineață, aruncă-o înapoi pe cântar și vezi 

cât a scăzut peste noapte. Las-o să stea acolo câteva zile și apoi 

pune-o pe cântar și privește cu cât cântăreștemai mult decât a făcut-o 

prima dată. 

Aceea este cum spun eu pacienților: urmăriți cam șaptezeci și 

două de ore; putrezirea se așază înăuntru. Și acel trup începe să se 

umfle, ca un cățel care zace pe stradă. El începe să se umfle după ce 

stă acolo așa de mult. 

Pacientul apoi, din cauză că răul a ieșit afară din pacient, 

cancerul este mort. Pentru câteva zile, ei se simt bine. Ca și cataracta, 

tumoarea sau orice poate fi, ei se simt bine câteva zile și apoi primul 

lucru pe care-l știți aceea începe să se umfle, să se umfle. Și apoi, 

dacă pacientul nu este instruit corect în Cuvântul lui Dumnezeu, ei vor 

pierde vindecarea lor tot așa de sigur ca orice, pentru că ei se 

îmbolnăvesc și ajung de două ori mai rău decât au fost vreodată. Și 

acela este cel mai bun semn pe care l-ai avut vreodată că tu ai fost 

vindecat, desigur, este umflarea. El s-a dus. 
22

 Atunci dacă tu ești într-adevăr…Dacă credința ta a fost zidită pe 

cineva, ceva vindecător divin sau---sau pe cineva care pretinde că are 

ceva când ei nu au, atunci tu ești dus. Dar dacă credința ta este zidită 

pe Cuvântul lui Dumnezeu, toți diavolii din iad nu vor putea vreodată să 

te facă s-o negi, pentru că ea este stabilită jos aici înăuntru. 

Ea nu este sus aici în teologie mintală. Este jos aici în inima ta. 

Ea nu este o credință intelectuală. Este o credință care a fost 

scufundată în inima ta de Atotputernicul Dumnezeu. Nu contează cât 

de întunecos pare drumul, tu încă strigi laudele lui Dumnezeu căci tu 

știi că Dumnezeu ți-a descoperit-o și aceea o stabilește. 

Aceea este de ce oamenii uneori au nevoie să primească 

instrucțiuni. Trebuie să știi unde stă credința ta; nu pe un om, nu pe 

ritualul cuiva sau pe ceva sentiment ciudat sau altceva asemănător. 
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Credința ta este zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este unde 

credința își ia locul ei de odihnă. 
23

 Moise, n-a acordat atenție cât de mare armată a fost, cum arăta 

armata lui faraon. N-a însemnat nimic pentru Moise. Când el L-a 

întâlnit pe Dumnezeu acolo sus, el a cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu. 

El a fost instruit în Cuvântul lui Dumnezeu și când el…Dumnezeu l-a 

întâlnit cu acel Înger acolo sus în tufișul care ardea. 

V-ați putea imagina un om bătrân acolo afară pe partea 

muntelui cu…într-un tufiș arzând, care ardea și el a pășit într-o parte 

să-l vadă…Cum era dacă el---cum era dacă el s-ar fi dus acolo și doar 

din curiozitate, așa ca unii oamenicare vin la adunări, doar din 

curiozitate. Spun: „Eu mă duc să smulg niște frunze și să le duc la 

laborator să le testeze și să vedem de ce aceste frunze nu se mistuie. 

Focul peste tot pe ele și când focul se duce, eu voi vedea ce chimicale 

erau în ele?” 

Tu nu vei obține niciodată nimic… Este o singură cale prin care tu vei 

ști vreodată ceva despre Dumnezeu. Aceea este prin credință că tu o 

primești. Tu o crezi pentru că Dumnezeu a spus așa. Și când eu am 

fost…să explici nu face nimic cu asta. Tu o crezi. 
24

 Și Moise, după ce a văzut acel Înger, văzând gloria lui 

Dumnezeu…Ați observat că Moise a vrut să vadă gloria lui Dumnezeu 

înainte ca el să se ducă? Și Dumnezeu i-a arătat gloria Lui. Ce-a fost 

asta? Vindecarea divină: și-a pus mâna în sân, s-a făcut leproasă și a 

scos-o afară, și-a pus mâna înapoi și ea s-a vindecat iar. Prin urmare, 

vindecarea divină este gloria lui Dumnezeu. 

Astfel când Moise a văzut aceea și a cunoscut căÎngerul, 

Stâlpul de Foc a fost cu el, eu vă spun: el s-a dus acasă și-a luat-o pe 

Sefora, soția lui și și-a așezat pe catâr pe cei doi copii și pe ea și iată-l 

că se ducea către Egipt. 
25

 Acum, vorbiți despre un tablou ridicol. Priviți—la aceasta unii 

dintre voi, oamenii din Georgia. Era armata lui faraon să…Împotrivirea 

Rusiei astăzi ar fi nimic în comparație cu puterea lumii pe care aceea a 

avut-o atunci: armata lui faraon, unități mecanizate, mii de care, 

lăncieri, călăreți. Ei au trebuit să bată toată lumea să se apere. 

Și aici merge un om bătrân, în vârstă de optzeci de ani, 

mustățile atârnându-i pe piept, cu un toiag strâmb în mână(uscat ca un 

os), cu soția stând pe șaua unui catâr, cu un copil pe fiecare șold, 

glorificând pe Dumnezeu. 

Unii spuneau: „Moise, unde te duci?” 
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„Merg în Egipt să-l cuceresc.” 

V-ați putea imagina aceea? Priviți ce ar spune știința despre 

asta, dar partea bună despre asta: el a făcut-o(Amin.), pentru că 

Dumnezeu a promis asta. Și Cuvântul lui Dumnezeu nu va eșua 

niciodată. El s-a dus și l-a cucerit. Împotrivirea nu înseamnă nimic când 

Dumnezeu a vorbit. Nu contează cât de bolnavești, cât---cât de ologit, 

împotrivirea nu înseamnă nimic când Dumnezeu vorbește. Cuvântul 

Lui este etern și adevărat pe vecie.  

El a făcut-o. Era o priveliște cu arătare ridicolă, dar el s-a dus și 

a făcut-o pentru că el a avut credință. Dumnezeu a promis asta și el a 

știut că aceea stătea în tărâmurile lui Dumnezeu și el s-a dus și a 

făcut-o pentru că Dumnezeu era cu el. Cu siguranță. 
26

 Acum, în același timp când fiii oamenilor au ajuns înapoi în 

necaz, Dumnezeu a trimis promisiunea Lui iarăși: pe Fiul Lui, Domnul 

Isus. Când El a venit, a fost înțeles greșit…Toți învățătorii din acea zi 

aveau totul atât de stabilit, că știau cum urma să fie Mesia. Când El a 

venit, ei aveau totul doar stabilit în felul în care asta trebuia să fie și voi 

știți ceva? Când Isus s-a născut în Betleemul Iudeii, preoții dezbăteau 

ce fel de nasturi se cuvenea să poarte pe hainele lor. Așa s-a întâmplat 

și El s-a născut acolo pe coasta dealului și El nu i-a vizitat deloc pe 

niciunul. 

Îngerii lui Dumnezeu au venit și au cântat păstorilor. Așa este! 

Au fost magii, astrologii în est, au venit urmând o stea misterioasă sau 

o lumină, care i-a condus la Cristos. 
27

 Când El a fost aici pe pământ, diavolii au știut despre El mai 

mult decât predicatorii. Corect. Diavolii…Predicatorii au spus: „Acest 

om este Beelzebub. El citește mințile. El este---El este cel mai rău 

dintre ghicitorii de noroc. El este un ins deștept. Eu vă spun. El este un 

cititor al gândurilor. El este Beelzebub, șeful ghicitorilor de noroc.” Acel 

duh n-a murit niciodată. 

Observați. Dar diavolul a spus: „Eu știu Cine ești Tu. Tu ești 

Fiul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu.” Diavolul avea dreptate. 
28

 Pavel și Sila erau acolo sus având o trezire mare și predicatorii 

au spus: „Acești indivizi…” Învățătorii din acea zi, nu toți dintre ei, ci 

învățătorii din acea zi și marile biserici sus-puse au spus: „Acești 

oameni întorc lumea pe dos. Ei sunt impostori.” 

O ghicitoare mică stătea jos pe stradă, a spus: „Acești bărbați 

sunt slujitorii lui Dumnezeu care ne spun calea vieții.” 
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Știți, voi puteți ajunge cu ritualuriatât de mult încât chiar oamenii 

posedați de demoni care au concepția despre duhul, știu mai mult 

despre aceste lucruri decât oamenii care sunt cu așa de multe ritualuri  

și formali. Acela este un cuvânt mare. El taie, dar vă va face bine. 

Amin. 
29

 Uneori noi trebuie să ne îmbolnăvim serios, știți, înainte ca noi 

să avem nevoie de medicament. Mama obișnuia să ne spună când 

luam uleiul de ricin și am fost crescuți la țară cu pâine de porumb și 

fasole pestriță…Și în fiecare sâmbătă seara noi toți făceam baie într-o 

vană veche de cedru, turna apa dintr-un ceainic mare vechi și toți 

făceam baie, băiețașii, zece. 

Și eu îmi amintesc, fiecare trebuia să ia doza de ulei de ricin. 

Eu nici astăzi nu pot suporta acel lucru. Când eu am început să 

spun…Mama îmi spunea…Eu îmi țineam nasul; spuneam: „Mamă, 

acela mă face așa de bolnav. Eu nici măcar nu mă pot uita la el.” 

Ea spunea: „Dacă nu te face într-adevăr bolnav, nu-ți face 

niciun bine.” Așa-i felul cum este evanghelia câteodată. Nu te face 

chiarîntr-adevăr bolnav, nu-ți face mult bine. 
30

 Astfel Isus a revărsat evanghelia din inima Lui, căci El a fost 

Vasul oreialesde Dumnezeu. Deși, oamenii au vrut să spună că a fost 

Caiafa, deși au vrut să spună că biserica lor a avut toată lumina, nu era 

nevoie de nimeni altcineva să spună ceva…Dar Isus a venit 

exact…Acum ascultați: Cristos a venit pe baza Cuvântului. Dar a fost 

doar un pic diferit de ceea ce erau ei obișnuiți să audă. Din cauză că 

aceea nu s-a potrivit cu concepția lor mintală despre Cuvânt, atunci ei 

au refuzat să-L asculte. Dar Dumnezeu a fost cu El. Dumnezeu a 

înfăptuit miracole și a lucrat minuni. El a spus: „Dacă voi nu Mă puteți 

crede, credeți lucrările pe care le fac Eu, căci ele mărturisesc că Tatăl 

M-a trimis.” 

Fiii oamenilor, mai departe, fără credință, zidiți pe bisericile lor și 

lucruri, și fără credință rămasă în Cuvânt, numai felul în care ei au 

crezut-o. 
31

 Astfel, noi Îl aflăm pe Cristos mergând să vindece bolnavii, 

vorbind oamenilor, le-a spus diferitele lor boli sau orice a fost în 

neregulă și ei au spus: „Acela este Beelzebub. Vedeți, el este un 

ghicitor de noroc. Noi știm că El vine de la diavolul” și așa mai departe. 

Dar asta nu L-a împiedicat pe Cristos niciun pic. El știa că a fost trimis 

pentru un scop divin și El a fost hotărât să-l împlinească, căci El știa ce 

a spus Domnul. 
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El s-a dus la însărcinare. Fiecare slujitor adevărat al lui 

Dumnezeu va face la fel. Dacă nu este decât o micăspălătoreasă de 

vase într-o bucătărie, printr-o casnică(Amin), ea va sta adevărată când 

ea vede cu adevărat descoperirea Domnului Isus Cristos. Nu contează 

ce spun vecinii despre ea din cauză că își lasă părul să crească și 

poartă haine decente…Vecinii vor spune că ea este dusă, de modă 

veche. 

Eu mai degrabă aș fi un prostuț pentru lume, decât să fiu 

prostul diavolului oricând. Eu sigur aș fi. Eu---eu cred că ceea 

ce…Dacă o persoană a avut vreodată o descoperire a Lui Dumnezeu 

care se mișcă în inima lor, aceea va schimba în întregime motivele lor, 

viața lor, dorințele lor de la tot ceea ce ei au fost odată, au fost 

schimbate. 
32

 Isus în timpul slujbei Sale, mulți dintre acei farisei și saduchei, 

ei au crezut în El, dar ei n-au putut să o mărturisească deschis, căci 

dacă ar fi făcut-o, alianța lor le-a spus că urma să-i dea afară din 

sinagogă. Ei urmau să fie excomunicați dacă ei s-ar fi dus la adunările 

Lui. Așa că El…Aceea nu L-a deranjat. El doar s-a dus mai departe 

predicând oricum. 

Acum, istorisirea noastră vine în seara aceasta pentru 

următoarele câteva minute despre unul din acel fel de inși pe nume 

Iair, care era unconducător al sinagogii. 

Eu întotdeauna am crezut că Iair era un credincios secret. El a 

crezut în inima lui… un fel de credincios de margine. El a crezut în 

inima lui că Acela era într-adevăr un Om al lui Dumnezeu. El a crezut 

că Acela era Fiul eternului Dumnezeu, Profetul Lui, Preot și Rege, dar 

îi era teamă să o menționeze pentru că el ar fi fost aruncat afară din 

sinagogă. Și aceea încă există. 

Astfel, noi aflăm, dacă un om este într-adevăr sincer în inima 

lui, Dumnezeu va lucra ceva prin jur astfel încât el va trebui să-și arate 

culorile sale. Dumnezeu, de obicei, face aceea uneori. 
33

 Astfel Îl vedem pe Isus mergând la însărcinările lui. Într-o 

noapte el a traversat marea. Furtuni s-au ridicat și El s-a dus tot drumul 

dintr-un ținut în altul până în Gadara și acolo el a găsit un maniac. 

Maniacul a alergat. Desigur, motivul că El s-a dus acolo, Tatăl, așa 

cum am luat noi seara trecută…Isus a spus: „Eu nu fac nimic decât 

dacă Tatăl Îmi arată mai întâi. Mai întâi Eu văd o vedenie despre ce să 

fac, apoi Mă duc să fac aceea.” 
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Sfântul Ioan 5:1:„Adevărat, adevărat Eu vă spun, Fiul nu poate 

face nimic în El Însuși, ci ceea ce El vede pe Tatăl făcând, aceea face 

și Fiul.” 
34

 Atunci El s-a dus în Gadara și acolo L-a întâlnit un maniac și a 

cerut milă. Isus a vorbit duhurilor rele, le-a chemat afară și ele au fost 

toate… Duhul rău când nu locuiește într-un trup uman este 

aparent,fără putere. Astfel el se duce și intră în porci și atunci ei au 

venit și I-au spus că nuL-au vrut acolo, să părăsească ținutul. I-ar fi 

costat prea mult să aibă o trezire. Dar noi aflăm că acest maniac s-a 

dus înapoi și a depus mărturie și a dat glorie lui Dumnezeu. 

Când eu ajung în ținutul gloriei, eu vreau să-l întâlnesc pe acest 

maniac care a fost nebun și să aflu cât de multă presiune a avut 

mărturia lui împotriva crescătorilor de porci în Gadara, după vindecarea 

lui. El cu adevărat, trebuie să fi stârnit ținutul, dar ei nu L-au vrut pe 

scumpul Isus. Ei ar fi fost mult mai satisfăcuți cu porcii și dracii decât 

au fost cu Isus. 

Același lucru este astăzi. Corect. În regulă, dacă voi nu-L vreți, 

El niciodată nu se va împinge pe El Însuși în voi. Voi trebuie să-L vreți. 

Voi trebuie să aveți o nevoie. 
35

 Într-o noapte, ucenicii Îl așteptau pe malul mării și ei au luat-o 

înainte. Ei s-au gândit: „O, ei bine, noi reușim oricum. Noi vom ieși pe 

mare.” Astfel ei au vâslit, s-au dus fără Isus. 

Aceea este problema cu o mulțime de familii pe-aici primprejur 

și oriunde altundeva. Voi credeți că puteți vâsli pe marea vieții fără 

Isus, dar veți afla că va fi un necaz în bărcuța voastră înainte ca voi să 

ajungeți prea departe. Voi nu puteți înfrunta valurile vieții fără Cristos. 

Acolo erau ei, dar mie îmi place asta. O, vai, când mă gândesc 

la asta! Acum, El știa că ei au plecat fără El, dar observați, El s-a urcat 

pe deal și i-a urmărit pe mare. Și El l-a văzut pe diavol că-i prinde în 

acel vârtej mic de vânt și începe să clatine barca în sus și în jos, dar 

ochii Lui erau pe ei. El avea grijă de ei. 
36

 Poate diavolul te-a prins pe undeva și ți-a dat o boală sau 

îmbolnăvire sau tu ești decăzut sau ceva asemănător, dar amintește-ți, 

El a urcat meterezele gloriei și stă în înălțime. Ochiul Lui este asupra 

vrabiei și eu știu că El veghează asupra mea. 

El este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu; El a pășit sus și El 

veghează asupra voastră. El te vede unde ești. El știe că avem 

această adunare în seara aceasta. El știe cât suntem de preocupați 

fiecare din noi în legătură cu ea. El știe interesul tău pentru El. El știe 
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interesul vostru pentru Împărăție. El știe unde este inima ta. Astfel El 

veghează asupra Cuvântului Său. 

Și apoi, observăm când corabia mică era doar gata să se 

scufunde așa cum ea se ridica în sus și-n jos pe acele valuri; catargul a 

căzut; pânzele s-au dus, vâslele s-au rupt. Și acolo erau ei, corabia 

mică plină cu apă și plutind acolo afară pe mare. Diavolul a spus: „Eu îi 

voi avea foarte curând.” 

Dar dintr-odată, ei s-au uitat și iată-L pe El că vine umblând pe 

ape. Tocmai în timpul cel mai întunecos, atunci sosește Isus. 
37

 Aceasta poate fi cea mai întunecoasă oră a ta stând aici în 

seara aceasta. Doctorul poate a renunțat la tine cu cancer, 

tuberculoză, problemecu inima, dar chiar în acea oră cea mai 

întunecată este când Isus vine umblând pe-acolo, uneori 

nerecunoscut. Ei L-au văzut și au observat toată nenorocirea. Când ei 

s-au uitat și L-au văzut pe El, lor le-a fost frică de El, pentru că au 

crezut că El era un duh. 

Multor oameni în seara aceasta le este frică să vină la adunare, 

căci au spus: „Eu cred aceasta sau aceea, sau ei sunt spiritiști sau ei 

sunt ghicitori de noroc, sau ei sunt posedați de demoni sau ceva de 

felul acesta.” 

Și observați, în acel caz acolo, singurul care îi putea ajuta, lor le 

era frică de El. Și mulți oameni în seara aceasta sunt pe paturi de spital 

și cu suferințe și singurul lucru care îi poate ajuta este scumpul Domn 

Isus și lor le este frică să-I dea Lui un test, să-L încerce. Amin. Corect! 
38

 Și așa cum apele erau împinse, după un timp Isus a vorbit și a 

spus: „Nu vă temeți. Eu sunt.” 

Petru a spus: „Dacă ești Tu, Doamne, dă-mi numai un test mic.” 

Și cereți și voi veți primi. Astfel El i-a dat testul și când el a încercat să-l 

facă de la el însuși, el a eșuat și fiecare alt om va eșua. El și-a luat 

ochii de pe Isus și a început să privească cât de mari erau valurile. 

Când el a văzut că valurile erau împotrivă, a început să se scufunde. Și 

fiecare om care se va uita la necazul lui după ce s-a făcut rugăciune 

pentru elcu siguranță se va scufunda. 

Nu vă uitați la nenorocirile voastre. Țineți-vă ochii pe Dătătorul 

promisiunii, Domnul Isus Cristos. Țineți-vă ochii pe Cuvântul Lui. El 

este Cel care a promis. El veghează asupra Lui să-L înfăptuiască. El o 

ține în palma mâinii Lui și în adâncurile inimii Lui este fixată. Cuvintele 

Lui trebuie să fie adevărate. 



18IAIR,UNCREDINCIOS SECRET 

Nu vă mai gândiți la boala voastră, la necazurile voastre. Țineți-

vă ochii pe Isus. 
39

 Apoi, observați chiar pe cealaltă parte a țărmului, imediat ce ei 

au ajuns acolo, o femeie mică era pe deal acolo sus. Poate și-a cheltuit 

toți banii la doctori și niciunul nu i-a făcut niciun bine. Poate și-a 

ipotecat ferma, și-a vândut turmele, tot ce au avut. Și niciunul nu i-a 

făcut niciun bine, ci constant ea ajungea mai rău și mai rău. Ce timp! 

Doctorii probabil cu toată sinceritatea au încercat să oprească 

acea scurgere de sânge, dar ei n-au putut s-o facă. Dar eu mi-o pot 

imagina spunând: „Dacă eu doar aș putea fi acolo în celălalt ținut unde 

este acel Profet, dacă eu aș putea numai ajunge destul de aproape să-

i ating hainele Lui…Eu cred că fiecare Cuvânt pe care El Îl spune vine 

din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aș putea numai să-I ating haina Sa, 

eu m-aș face sănătoasă. Căci eu am auzit multe lucruri despre El.” 

Și în acea noapte când Isus s-a trudit toată noaptea și ucenicii 

traversând marea cu furtuna care bătea, diavolul care încerca să 

împiedice adunarea doar tot atât de mult cât putea el…El va face 

aceea pentru fiecare adunare trimisă de Dumnezeu. Voi aveți asta în 

biserica voastră metodistă, în biserica voastră baptistă, în bisericile 

voastre, oricare pot fi ele, diavolul va face tot ce poate el ca s-o 

împiedice de a se întâmpla. Mergi mai departe, oricum. Dumnezeu a 

spus astfel.Stați față-n față cu el și spuneți asta este AȘA VORBEȘTE 

DOMNUL. „Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.” 
40

 Așa că ei s-au dus drept mai departe. Eu pot vedea acel grup 

obosit de ucenici, istoviți și epuizați de vâslirea de toată noaptea, Isus 

clătinând din cap în spatele bărcii.  

Când barca mică, veche s-a împins între sălcii, pot auzi 

mulțimile că încep să spună: „Iată vine vindecătorul divin. Ei bine, să 

ne uităm și să vedem ce are El de spus. Mi-ar place să-L aud că 

vorbește câteva cuvinte. Poate El va înfăptui un miracol sau două pe 

care noi le putem vedea. Eu știu că El spune că nu face nimic decât 

ceea ce Tatăl Îi arată; dar, o, noi doar vom aduce niște oameni și să 

vedem ce poate El face.” 

Isus i-a ignorat, a pășit mai departe. El nu s-a certat cu ei. El 

avea voia Tatălui de făcut. 

Acea femeie mică, ea a presat chiar printre fiecare din acei 

necredincioși, probabil târându-se printre mulțimi și pe sub oameni, 

până când a atins haina Sa; s-a mutat înapoi cu o satisfacție perfectă 

că credința ei a făcut un contact---s-a odihnit. 
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Și când ea a făcut aceea, Isus s-a întors și a spus: „Cine M-a 

atins?” A privit peste tot în jur peste audiență și fiecare au negat că au 

fost ei. El a privit drept peste acea femeie mică, a spus: „Credința ta te-

a vindecat, fiică.” 
41

 În regulă. Cam pe la acel timp, era un om mic, departe pe 

cealaltă parte a dealului la câteva mile depărtare. El aparținea la 

confesiunea fină a fariseilor, biserică minunată, avea mare prestigiu 

social. 

Poate Iair stătea bine în acea cetate ca un învățător mare în 

teologie. El poate avea B.A.(Titluri de Doctor) El poate avea L.D., orice era 

acela. El era îmbrăcat ca un profesor. Jos dedesubtul acelor robe 

preoțești, el cu adevărat a crezut că acela era Fiul lui Dumnezeu. Așa 

că Dumnezeu i-a dat ocazia să declare credința lui și s-o pună să 

lucreze. 
42

 În regulă. Noi aflăm că atunci când Isus a ajuns pe mal…Cu o 

zi înainte ca doctorul probabil…a venit așa cum vine un creștin de 

obicei sau un credincios sau orice este…Când cineva se îmbolnăvește, 

ei fac ce pot pentru ei. 

Iair avea o fetiță cam de doisprezece ani. Ea s-a îmbolnăvit. 

Dumnezeu a știut ce urma Elsă facă. Acela era motivul că Isus a venit 

acolo. Deci, fetița lui Iair s-a îmbolnăvit cam la doisprezece ani. 

Doctorul poate a venit și a examinat-o și a spus: „Ei bine, noi i-am dat 

câteva din aceste remedii, aceste frunze fierte șiscoarță de copac și 

așa mai departe. Ea probabil va ieși din asta. Ea are o mică febră sau 

așa mai departe.” 

Zilele au trecut, respirația a început să scadă. Toate aceste 

remedii---bietul om făcea tot ce știa în acea zi să facă. El a făcut tot ce 

s-a putut, probabil fiindun prieten apropiat al familiei. El a folosit toate 

medicamentele lui și tot ce a putut și fata se făcea mai rău și mai rău. 

În final, el a intrat și probabil i-a luat pulsul și a spus: „Ei bine, 

vino aici Iair, tu și soția ta, vreau să vă vorbesc. Am ceva trist să vă 

spun. Urăsc să fac asta ca doctor al vostru, dar cu toată cunoștința 

mea științifică pe care o am, copilul vostru moare. Eu îi urmăresc pulsul 

ei. El slăbește cu fiecare minut. I-am dat tot ceea ce știu cum să-i dau 

și totuși ea merge din rău în mai rău. Respirația ei este pe ducă. 

Copilul vostru nu poate trăi decât încă puțin, așa că pregătiți-vă pentru 

șoc.” 
43

 Micul Iair și doctorul care făcea tot ce a putut, eu îmi imaginez 

că el a plătit doctorul, i-a mulțumit pentru tot serviciul lui și a plecat. 
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Sărmanul ins mic, doamna Iair, ea plângea, probabil și Iair. Departe jos 

în adâncul sufletului său, era o mică scânteie că el a auzit că Isus din 

Nazaret era Fiul lui Dumnezeu și promisiunea că Dumnezeu Îl va 

trimite în acea zi și va face aceste lucruri pentru că Isaia a spus: 

„Șchiopul va sări ca un cerb,” și astfel de lucruri vor avea loc. Și dacă 

acel Om era împlinirea acelei promisiuni, atunci El avea gloria lui 

Dumnezeu cu El. Așa că el a spus…Pot să-l văd că intră și își ia 

pălăria. Și toți oamenii, membrii sinagogii, prin jur, urmărind moartea 

copilului și îi pot auzi că spun: „Iair, unde te duci?” 

Ei bine, Iair a spus: „Mă duc să fac o mică vizită.” Probabil 

cineva i-a spus că Isus venea. Acela este un mesaj bun de predicat 

chiar și azi: „VineIsus.” 
44

 Ei bine, ei au auzit că El urma să fie acolo, era acolo, mai 

degrabă, la sălcii, pe malul râului și ei au auzit că El venea. Deci, 

credința vine prin auzire, auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Deci Iair își 

pune pălăria mică, pălăria lui mică de preot și iată-l că se duce. Îi pot 

auzi pe membrii bisericii lui că spun: „Iair, unde te duci?” 

Soția lui a spus: „Scumpule, unde te duci?” 

„Îmi fac drum să-L văd pe Isus,” a spus el. 

Acela este un lucru bun de făcut. În ceasul de tulburare, fă-ți 

drum către El, căci El este sigur un ajutorprezent în timp de necaz. Îi 

pot auzi pe asociații lui și tot comitetul de diaconi că-i spune: „Băiete, tu 

vei fi excomunicat. Amintește-ți aceea. Doar așteaptă până la 

următoarea adunare generală și noi cu siguranță te vom arunca afară. 

Tu știi ce-a spus marele preot, `Oricine se va prosti primprejur cu un 

asemenea ins ca acela, noi nu avem nimic de-a face cu acela.`” 
45 Dar ascultați, timpul a venit, momentul crucial, că el avea o 

nevoie. Aceea este ce avem noi nevoie astăzi. Când vine timpul pentru 

o nevoie, când moartea bate laușa ta, dacă tu niciodată n-ai gustat din 

botezul Duhului Sfânt și nu cunoști puterea lui Dumnezeu de-a fi 

născut din nou. Tu ai putea râde de asta acum, dar când nevoia vine, 

ție nu-ți va păsa de cine stă prin jur, dacă ești excomunicat sau nu, tu 

îți vei croi drumul spre Cristos, tot așa de sigur ca orice. 

Crezurile bisericii tale nu vor avea nimic de făcut în acea zi. Nu 

contează cât de loial membru de biserică ai fost, Isus a spus: „Numai 

dacă un om este născut din nou…” Acea scânteie mică care te face să 

crezi aceea, să o asculți în seara aceasta, ud-o cu credință. Dumnezeu 

o va crește într-un pom al salvării pentru tine. 
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 Acum, așa cum vedem acest mic ins făcându-și drum și toți 

oamenii criticându-l. Dar amintiți-vă, el nu putea spune acum: „O, eu 

voi aștepta până la un timp mai potrivit.” Acela era atunci. Acțiunea 

trebuia să ia loc. El trebuia să ajungă la Isus sau copila lui murea. Și, 

fraților, în seara aceasta, dacă noi nu aducem oamenii la Cristos, ei vor 

muri. Ora este aici. 

Oamenii zic: „Eu voi crede în vindecarea divină în mileniu.” Ei 

bine, de ce mai ainevoie de vindecarea divină când tu ești nemuritor? 

Asta este ziua, nu este altă șansă. Aceasta este ziua salvării. Haideți 

să aducem oamenii la Cristos. 
47

 Apoi, eu pot să-l văd pe Iair așa cum venea. După un timp el 

intră în contact cu acest scump Ins mic, ochii obosiți, spatele aplecat, 

părând a fi de cincizeci de ani când El avea numai treizeci, probabil 

încărunțit din cauzaîncordării muncii. I s-a spus, El părea că avea 

cincizeci de ani. Au spus: „Tu nu ești încă un Om de cincizeci și Tu 

spui că l-ai văzut pe Avraam.” 

El a spus: „Ei bine, înainte de Avraam, EU SUNT.” 

Acolo era El, dar El arăta de cincizeci de ani când El avea 

treizeci, probabil aplecat un pic așa cum El umbla. Când Iair L-a văzut, 

acolo stăteau toți preoții prin jur bătându-și joc de El, râzând de El și de 

toate. Unii din ei glorificându-L pe Dumnezeu pentru vindecarea 

femeii… preotul a spus: „Nu este nimic decât telepatie mintală. Nu este 

nimic de asta.” 

„El n-a cunoscut acea femeie. Cum a știut El că avea---că ea 

avea o scurgere de sânge?” 

„Eu nu cred aceea. Aceea este de la diavolul, el este 

Beelzebub.” Râzând de El și toate de felul acela. 

Dar unii strigau: „Osana lui Dumnezeu în locurile cele mai 

înalte.” Ei se bucurau. 
48

 Apoi, eu îl pot vedea pe preot că spune: „Voi vedeți cine face 

aceea, gunoiul, pătura de jos asocietății.” O, vai, dacă este nevoie de 

aceea ca să crezi pe Dumnezeu, atunci eu sunt pătura de jos a 

societății. Corect. Oamenii de rând L-au ascultat cu bucurie. 

Apoi Iair a pășit și a devenit unul din acei oameni de jos, cum 

este expresia de stradă. El a alergat și a căzut jos la picioarele Lui și a 

spus: „Doamne, eu am o fetiță care zace acolo chiar aproape să 

moară.” 

Eu mi-l pot imagina spunând aceasta: „Am auzit despre Tine. 

Întotdeauna jos în inima mea, eu am crezut că Tu erai. Știu că am fost 
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învățat să nu cred asta și de toate, dar Doamne, jos în inima mea.Tu 

știi inima mea, dacă Tu ai știut despre scurgerea de sânge a acelei 

femei și tu ai cunoscut toate aceste lucruri pe care tu le știi. Și 

Dumnezeu Ți-a spus. Fără îndoială că Tu cunoști inima mea. Așa că 

eu am venit. Vino, pune-Ți mâinile peste ea și ea va trăi.” Acolo sunteți, 

tocmai unde stă credința ta. 
49

 Acum, pentru Iair a fost:„Pune-Ți mâinile peste ea.” Acela era 

felul iudeilor. Iudeii și-au pus mâinile. 

Dar sutașul,  nu era așa. El a spus: „Eu nici măcar nu sunt 

vrednic ca Tu să vii sub acoperișul meu. Doar vorbește Cuvântul și 

slujitorul meu va trăi.” Priviți la acea autoritate. El a spus: „Eu sunt un 

bărbat sub autoritate. Spun acestui om, `Du-te, fă aceasta` și el o face. 

Spun acestuia, `Vino` și el vine.” 

Căci el știa că acesta era un sutaș peste o sută de oameni și 

acei oameni trebuiau să facă întocmai cum el poruncea. Și el a știut că 

Isus Cristos avea toate bolile și demonii sub mâna Lui. „Doar vorbește 

Cuvântul.” Aleluia! 

Eu știu că voi mă veți numi holy-roller așa că voi ați putea tot 

atât de bine să fiți gata să începeți chiar acum. Corect. Este suficient a 

zice unul din voi. O, „Vorbește cuvântul.” Aceea este tot ce aveți voi 

nevoie. „Doar vorbește Cuvântul și slujitorul meu va trăi.” Amin. 
50

 Iair a spus: „Am fost învățat punerea mâinilor, așa că vino 

pune-Ți mâinile Tale peste fata mea.” 

Isus știa că El va merge oricum. A spus: „Acum, iată că ne 

ducem.” Și ei au plecat, micul Iair privea într-un fel peste mulțime și vai, 

el s-a simțit într-un fel mai bine după ce L-a auzit pe Isus că spune: 

„Mă voi duce.” 

Tu poți primi o audiere cu Isus; în câteva minute totul se 

clarifică. Ție nu-ți pasă ce spun ei despre tine de-atunci încolo, atâta 

timp cât îl ai pe Isus să-ți vorbeascăpuțin. 

Aici se duce el pe drum în jos. Capul lui mic dat înapoi, 

zâmbind, știți, privind în jur la fiecare. Lui nu i-a păsat cât de mult au 

râs ei de el. El umbla cu Isus. Oricine umblă vreodată cu Isus, nu-i 

pasă ce spun criticii. Umbli vreodată cu El… 

Iată el merge pe drum. „Acest Ins este un Văzător. Acesta este 

insul. Acesta este---acesta este Omul. Eu știu că El a făcut asta în alte 

locuri și El mi-a dat deja asigurarea. Iată Eu merg.” Mergând drept 

înainte. 
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 Urmăriți pe diavol acum. El a spus: „Eu voi scoate proptelele de 

sub el. Îl voi aranja.” 

Cam pe la timpul când ei au avut câteva ore de drum, iată vine 

un om alergând, care spunea: „Nu-L mai necăji pe Învățător. Fetița ta a 

murit deja. Noi am întins-o deja afară. Ea este moartă. Nu-L mai necăji 

pe Stăpân.” 

Când Iair a auzit aceea, pot vedea inima lui că se oprește în 

loc. El s-a ținut de inimă. A privit către Isus. Isus cu acea 

pătrunzătoare…Unul…O, vai, eu nici măcar nu pot afla un cuvânt să 

spun. Acel cunosc „știu-așa, niciodată în încurcătură”, nu contează 

câtă tulburare era în jurul Lui, El era întotdeauna în pace. Eu pot să 

văd acei ochi sacri mișcându-se să vadă reacția lui Iair. A spus: „Nu te 

teme. Crede numai. Tu vei vedea gloria lui Dumnezeu.” 

El a știut unde se duceaEl. El a știut ce va avea loc. El a știut 

ceea ce a vorbit vedenia. El a știut că Dumnezeu era credincios 

Cuvântului. 
52

 Când El a ajuns în jurul locului acolo, toți țipau și plângeau. Îi 

pot auzi pe fariseii din biserica lui Iair spunând: „Iată! Iată! Te prostești 

prin jurul unuia din acei vindecători divini. Doctorul ți-a spus că copilul 

tău va muri. Așa că acum vezi că ai adus rușine. Acum ce-o să faci?” 

Micul Iair cu capul aplecat, a mers mai departe. Oameniide-

afară acolo umblând și făcând mare zarvă. Isus a spus: „Faceți loc.” 

Cu alte cuvine, stați liniștiți. El a spus: „Fata nu este moartă. Ea 

doarme.” 

Acum și ce credeți că au spus acei oameni care nu-L cunosc pe 

Dumnezeu? Ei L-au cunoscut prin calea bisericii, dar eu Îl cunosc prin 

calea mântuirii. Ei au spus: „Acum noi știm că El este complet nebun. 

Spunând că ea nu este moartă și noi o avem zăcând acolo afară. 

Doctorul a spus că este moartă; antreprenorul de pompe funebre 

probabil a spus că este moartă. Acolo este ea rece și întinsă pe 

canapea. Păi, ea este moartă și iată acest fanatic spune că nu este 

moartă; ea doarme. Afară cu un asemenea individ!” 
53

 Voi știți ce-a făcut Isus? Ei au râs de El. Voi știți ce-a făcut El? 

El i-a scos afară. Corect. Așa că nu râdeți de El. Tu ai putea fi scos 

afară. El i-a scos afară. I-a pus pe toți afară, afară. Cum putea face El 

ceva în jurul unui grup de necredincioși ca acela? Ceea ce credincioșii 

au nevoie este să se adune împreună și să se roage până când Cristos 

vine în mijlocul lor. Atunci semne și minuni vor avea loc. 
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Acolo era El și i-a scos pe toți afară. Acolo era El închis în 

întregime de la toată această necredință. El stătea acolo cu tata și 

mama copilei. Ei au crezut. Petru, Iacov și Ioan au fost singurii care au 

putut merge cu El: credința, speranța și dragostea. Ei au pășit în 

cameră, au închis ușile în urma Lui. 

Afară era un zid de necredință, dar Isus poseda o putere, că 

după ce lucrurile pământești au eșuat, El a putut vorbi într-o altă limbă. 

Și El a vorbit într-o lume unde era sufletul copilului și o fetiță care 

zăcea țeapănă și moartă, s-a ridicat din nou în picioare în floarea vieții. 

A chemat-o la viață așa cum El a vorbit: „Tabita,” și El a chemat-o 

înapoi, „Fiică, ridică-te.” 

Și El a ridicat-o de mână și a spus: „Dați-i ceva de mâncare.” Ei 

probabil au îmbălsămat-o și sângele era dus. Astfel ei au spus: „Dați-i 

ceva de mâncare până când ea se întărește.” 
54

 O, eu sunt așa de bucuros în seara aceasta să știu că acel Isus 

Cristos încă trăiește și domnește și încă este același Dumnezeu în 

seara aceasta care a fost El în acea zi. El este viu pentru totdeauna. 

Aveți credință în Dumnezeu. 

Sunt așa de bucuros că putrezirea și-a cunoscut Stăpânul ei. 

Duhul și-a cunoscut Creatorul lui și nu putea face nimic altceva, decât 

că eaa trebuit să se reîntoarcă imediat ce Fiul lui Dumnezeu a chemat-

o. Eu sunt bucuros în seara aceasta că dacă El ar trebui să cheme, 

numele noastre sunt în Cartea Lui, voi nu sunteți? 

Prietenul meu păcătos, eu mă încred în seara aceasta în harul 

lui Dumnezeu, că numele tău va fi pus în Cartea Lui de asemenea, ca 

tu să poți să-L cunoști în iertarea păcatului, ca tu să-L poți cunoaște pe 

El ca Salvatorul tău, în timp ce noi ne rugăm pentru tine dacă vrei. 

Pianista sau organista mai degrabă, să vină dacă ea vrea și să 

cânte încetișor: „Rămâi cu mine,” dacă vrei, soră. În timp ce audiența 

își ține capul aplecat pentru un moment. Fiecare în rugăciune acum, 

crezând cu toată inima voastră. Isus, Fiul lui Dumnezeu, cunoaște 

toate lucrurile, poate face toate lucrurile. El iubește pe fiecare. 
55

 Acum, dacă nu ești creștin, dacă nu ești credincios, mă încred 

că chiar acum Dumnezeu va vorbi inimii tale și va spune: „Acum este 

ora să crezi.” 

Tatăl nostru ceresc, așa cum așteptăm acum. „Credința vine 

prin auzire, auzirea Cuvântului.” Te rog, Tată, să fii îndurător cu noi toți. 

Iartă-ne pe toți de păcatele și nelegiuirile noastre. Iartă-ne și este scris 

în Cuvântul Tău Sfânt: „Cel care ascultă Cuvintele Mele și crede în Cel 
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care M-a trimis, are Viață Eternă  și nu va veni la judecată, ci a trecut 

de la moarte la Viață.” 

Tată, fie ca mulți să fie aduși la credințași cunoștința salvatoare 

a Ta în această seară. Căci noi cerem, asta în Numele lui Cristos și cu 

capetele noastre aplecate, rugându-ne. 
56

 Este cineva în Prezența divină oriunde care ar spune printr-o 

mână ridicată:„Roagă-te pentru mine, frate Branham. Sunt un păcătos.” 

Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule. Dumnezeu să te binecuvânteze, 

domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să te 

binecuvânteze pe tine și pe tine. Peste tot sus în balcoane. O, vai. Așa 

cum mergvăd afară pe această parte să privesc din nou. Tu doar poți 

să-i vezi pretutindeni. 

Dumnezeu să fie îndurător! O, vai. Departe aici la stânga mea 

așa cum merg aici, să arunc o privire…Sus acolo, ați vrea să vă ridicați 

mâinile voastre? 
57

 (Loc gol pe bandă).  Daniel a văzut o vedenie și a fost tulburat în 

mintealui timp de multe zile. Este aceea corect? Adevărat. Voi ziceți: 

„Ei bine, frate Branham, eu nu știu despre aceea.” 

Cei mai mulți…profeți și așa mai departe sunt considerați 

nevrotici. Priviți la William Cowper. El a scris:„Există un izvor umplut cu 

sânge tras din venele lui Emanuel.” După ce a scris acel cântec, a 

încercat să afle un râu să se sinucidă. Priviți la Stephen Foster. Voi 

oamenii din sud, cum îl iubiți voi pentru cântecele folk vechi! El a scris 

cele mai sincere cântece și mărețe cântece folk din lume și priviți la el. 

De fiecare dată când el…de fiecare dată…El a fost considerat nevrotic. 

De fiecare dată când el scria un cântec apoi ieșea și se îmbăta și în 

final a chemat un servitor și a luat o lamă de ras și s-a sinucis. El 

urcaîn inspirație. 

Priviți la profetul Iona. După ce a fost într-o călătorie în burta 

unei balene timp de trei zile și trei nopți, el a ieșit afară și a predicat cu 

așa putere în cetate, acea cetate era de mărimea lui Saint Louis de-

aici…S-a spus că oamenii s-au pocăit astfel încât ei și-au îmbrăcat 

animalelecu saci. Apoi el s-a dus și a stat sub un---un copac mic acolo, 

o viță și s-a rugat lui Dumnezeu să-i ia viața. 
58

 Priviți la profetul Ilie. După ce El a pășit pe muntele Carmel și a 

chemat foc din cer și apă din cer în aceeași zi și a făcut mari semne și 

apoi a fugit în pustie după ce viziunea l-a părăsit și a rătăcit în pustie 

patruzeci de zile și nopți și Dumnezeu l-a găsit retras într-o peșteră. 

Vedeți? 
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Poate fi un pic diferit, de ce ați citit voi, dar vedeți dacă aceea 

nu este adevărat. Vedeți? Este adevărul. Vedeți? El vă face ceva vouă. 

Nu este de folos să încerci să-l explici. Voi doar credeți-l. Asta este tot. 

Acum, să…Cred că seara trecută noi am chemat cartonașe de 

rugăciune. Băiatul a distribuit o sută seara trecută. Noi am chemat 

câteva dintre primele. Să mergem cam la mijlocul lor și să începem să 

chemăm câteva. Să chemăm de la…Astfel noi doar vom lua câțiva aici 

sus, asta este tot ce-i nevoie, doar decâțiva ca să aducem Duhul lui 

Dumnezeu să se miște și atunci El doar începe să se miște peste tot 

locul. Vedeți voi? Asta-i tot ce este nevoie. Voi nu trebuie să fiți sus 

aici. Nu aveți nimic de-a face cu asta aici sus. 
59

 Eu vreau doar să ajung să simt în prima seară, oamenii. 

Fiecare din voi este o ființă umană. Fiecare din voi are un suflet, un 

duh și toate acele duhuri se mișcă și tu le atingi și le simți. 

Acela este motivul că Isus a luat omul de mână și l-a condus 

afară din mulțime. Acela este motivul că eu am spus în seara aceasta 

că El a scos pe fiecare afară din casă doar să meargă…Vedeți, tu doar 

trebuie să-i scoți la tine până ce ei cu adevărat pășesc în acea credință 

și ea se mișcă peste tot. 

Să începem de undeva. Să vedem. Să începem cam de la 51. 

Cine are cartonașul de rugăciune, să zicem, 51? Ai tu…Este acela în 

aud---audiență? Cartonașul de rugăciune 51? Uitați-vă la cartonașul 

vostru. Aveți voi cartonașul 51? În regulă. Cine are 52? Noi vom începe 

chiar mai departe astfel. Vreți să veniți aici, domnule? 52. Are cineva 

cartonașul de rugăciune 52? Doamnă? 53, ați vrea să vă ridicați dacă 

aveți 53? Doamna? 54? Ai vrea să te ridici? În ordine. 55? 56? 56, 

doamna de-aici? 57? 58? 59? 60? 

Acum în timp ce eu sunt…Fiecare acum doar fiți cu adevărat 

respectuoși și doar stați chiar acolo unde sunteți acum. Doar continuați 

să vă rugați acum. Acum, sus în audiență, oriunde sunteți. Nu mă 

interesează dacă sunteți în rândul din spate, aceea nu are nimic de-a 

face cu asta. Priviți încoace și credeți și vedeți ce se întâmplă. Ascultați  

numele vostru. Vedeți? 
60

 Ascultați. Câți din spate sus acolo dinăuntru sunt bolnavi în 

seara aceasta? Nu aveți cartonaș de rugăciune oriunde în audiență, 

oriunde, nu aveți cartonaș de rugăciune și sunteți bolnav și vreți ca 

Isus să vă vindece? Ridicați-vă mâna. Vedeți? Doar priviți. Vai, eu doar 

cred că va fi așa de…Acum, ceea ce faceți voi, faceți asta: doar stați 

pe-acolo și rugați-vă. Fiți cu adevărat respectuoși, doar respectuoși. Nu 
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vă tensionați prin jur. Doar stați acolo și rugați-vă, spuneți: „Doamne 

Isuse, eu…”  Nu---nu vă încordați. Nu vă agitați. Doar relaxați-vă. 

Spuneți: „O, Tată. Eu sunt așa de mulțumitor să fiu în prezența Ta aici 

sub bolta cerului. Eu vreau ca Tu să fii îndurător cu mine în seara 

aceasta. Eu am nevoie. Lasă-l pe predicator doar să se întoarcă în jur 

și să-mi vorbească, să încurajeze credința mea sau ceva. Lasă-l să mă 

cheme pe mine, individual. Apoi doar dă-mi încurajarea despre aceea, 

Doamne și eu voi fi așa de mulțumitor.” 

Faceți aceea și apropiați-vă de El mulțumitori, respectuoși și voi 

veți afla că Dumnezeu va face asta pentru voi dacă voi veți face aceea. 
61

 Câți aveți acolo afară? O, doar să mai chemăm câțiva. Care---

care este ultimul număr care a fost acolo? Care este numărul tău, 

soră? 60? Să mai chemăm cam cinci. 61-2,-3,-4,-5 și aceea va face 

chiar o frumoasă linie mică de oameni. 

Eu nu…Asta nu face nicio diferență câți stau în picioare. Este 

doar ideea că tu nu vrei prea mulți aici acum deodată. 

Înțelegeți?Pentru că voi trebuie să stați așa de mult timp și eu uneori 

ies afară. Duhul merge în audiență și eu trebuie să urmăresc Duhul. 

Aceea este tot ce pot face. 

Acum, să ne aplecăm capetele doar pentru un moment. Fiecare 

cap aplecat și fiți respectuoși, doar atât de respectuoși cât puteți fi. Fiți 

credincioși, fiți în rugăciune, având credință în Dumnezeu. 

O, ai milă, Doamne. Eu te rog să sufli din Prezența Ta divină 

peste această audiență în seara aceasta. Fă toate lucrurile posibile, 

Doamne. Fie ca Duhul Tău Sfânt să se miște în feluri mărețe 

extraordinare și să binecuvânteze această audiență așa cum noi 

așteptăm respectuos, în Numele lui Isus. Amin. 
62

 Acum, fiecare să fie respectuos și dacă voi sunteți…Acum, 

așteptați doar un moment. Vreau să privesc prin această audiență de 

oameni. Vreți voi de-acolo care sunteți în linia de rugăciune, ați vrea să 

priviți în această direcție doar un minut? Fiecare din voi, sunteți voi 

străini de mine, fiecare? Dacă voi sunteți, ridicați-vă mâinile, dacă 

sunteți toți străini. În regulă. 

Acum, singurii pe care îi cunosc în---în adunare este asociatul 

meu aici, fratele Wood, care stă chiar aici. Desigur,eu îl cunosc. El este 

cu noi. El este vânzătorul de cărți. Aici stau Leo Mercier și Gene Goad 

aici, prieteni de-ai mei cu cei care mă înregistrează. Eu…Ei aduc, ei au 

benzile și așa mai departe și fratele Beeler de-aici. Eu îl cunosc. El 

urmează adunările, de asemenea și fratele Tom din Africa de Sud. 
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Din câte știu eu mai bine, aceia sunt singurii oameni pe care eu 

îi cunosc în afară de băiatul meu care stă acolo afară cu oamenii 

bolnavi. Aceia sunt singurii de pe teren despre care știu eu. Am întâlnit 

câțiva slujitori minunați ziua trecută aici, frați din acest comitet de-aici, 

dar eu nu i-aș cunoaște acum, cred, dacă i-aș vedea acolo afară. Nu-i 

văd și eu de-abia îmi amintesc chipul lor---lor care este… 
63

 Vreau să spun fiecăruia doar să fie cu adevărat liniștit acum și 

să țineți copiii voștri lângă voi, mai ales cu epilepsie. Epilepsia este un 

lucru care se îndepărtează de mine. 

Vă dați voi seama că aveți de-a face cu duhuri demonice? Câți 

își dau seama de aceea? Să vedem. Ridicați-vă mâinile oriunde. În 

biblie, nu vă amintiți când omul avea epilepsie și cineva s-a dus și nu 

avea autoritate și a spus: „Îți poruncesc prin Isus pe Care Îl predică 

Pavel, ieși afară.” Și duhul a ieșit și s-a năpustit pe om. 

Aici nu demult, a fost un anumit slujitor care a venit la o 

adunare. El avea cam douăzeci și opt din adunarea lui. Un bebeluș mic 

era pe platformă și micul bebeluș avea epilepsie, avea o cârpă 

înfășurată în jurul unui---unui---unui băț în gură sau era o clemă de 

rufe. Și ei aveau un…Copilașul avea crize. 

Și eu nu i-am putut face să se oprească și acest slujitor care 

stătea acolo zâmbea însine însuși și eu am privit în jur. Le-am spus să-

și aplece capetele. Ei n-au vrut s-o facă. Acest ins doar stătea acolo, 

așa că un ușier s-a dus în spate la el. El a spus: „Ascultă, acesta este 

un loc public și tu…Eu voi face ce vreau.” 

Am spus: „În regulă. Depinde de tine.” Am spus: „Tată, nu lăsa 

acest biet copil nevinovat să trebuiască să sufere păcatele acelui om.” 

Acum, satan, tu părăsește-l, dar tu ai libertatea să faci ceea ce vrei.” 

Și mii de oameni stăteau acolo. Toți cei douăzeci și opt au luat 

epilepsie și au căzut pe podea cu spume la gură și orice de felul acela 

și încă au epilepsie și acesta este doar unul din miile de cazuri. Așa că 

fiți respectuoși. Noi nu ne jucăm de-a biserica. Voi sunteți în Prezența 

lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așa că fiți cu respect. Stați jos. Și orice s-a 

spus, voi doar faceți exact ce spune Duhul Domnului să faceți. 
64

 Acum, să cântăm doar toți împreună încetișor, dacă 

vreți:„Crede Numai.” Doar toți împreună acum, împreună. În regulă. 

Crede numai 

Acum, doar cântați și credeți cu toată inima voastră acum. Corect. Este 

ceva ce vă deranjează… 

…lucrurile sunt posibile, crede numai 
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(Fiecare să mărturisească credința lui) 

Crede numai, crede numai, 

Toate lucrurile sunt posibile, numai… 

 
Mă întreb câți vor face aceasta cu El? Ridicați-vă mâna și cântați asta 

astfel:  

Acum, eu cred, în ordine. 

Acum, eu cred; acum, eu cred; 

Toate lucrurile sunt posibile, acum eu cred; 

Acum, eu 

(Tată ceresc, vino peste serviciu la acest timp…Ajută-ne în seara 

aceasta, Doamne, așa cum Tu slujești, fie ca Îngerul…Prezența Ta în--

-în Numele lui Isus) Acum eu cred… 
65

 Acum…voi vreți. Acum doar priviți încoace. Credeți cu toată 

inima voastră. Fiți în așteptare. Fiți în așteptare ca Dumnezeu să 

atingă trupul vostru. El o va face. 

Acum, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu iau 

fiecare duh sub controlul meu pentru gloria lui Dumnezeu. Luați aminte 

la Duhul Sfânt. 

Aici, aduceți acest bărbat aici. Acum, fii cu respect așa cum tu 

doar pășești în sus pe-aici un pic mai aproape, domnule. Aceasta este 

în regulă. Acum, către oamenii din audiență, oriunde sunteți voi, fiți cu 

respect. Ascultați pentru a voastră, pentru voi, pentru că atunci când 

Acesta merge… 

Au văzut ei fotografia Acestuia aici în seara aceasta? Ațivăzut-

o, Îngerul Domnului în---în fotografie? Eu…Ei vor ajunge probabil la ea 

vreodată. Ea---ea este aici. Ei au luat-o și o au în Washington D.C. și 

El este singura Ființă supranaturală care a fost vreodată dovedită 

științific să fie adevărată. Dreptul de autor la astao au Studiourile 

Douglas din Houston, Texas. 
66

 Și acum, când El pleacă și eu văd că El se mișcă peste 

audiență, eu trebuie să urmăresc unde este El. Și când eu vorbesc, voi 

ascultați-vă numele, ascultați pentru cine este. Fiți cu respect oriunde 

este El. Și când voi stați aici, voi din linia de rugăciune, doar ascultați la 

ce vă spune El; atunci faceți întocmai, exact. Și voi veți observa acum 

când El…când eu vin din…Dacă El mă unge, când eu ies din Asta, 

dacă sunt eu care vorbesc, acela sunt eu, dar dacă Acesta este Duhul 

Sfânt și ceva se întâmplă, Aceasta va spune „AȘA VORBEȘTE 

DOMNUL”. Acum urmăriți aceea și voi audiența și când Aceasta se 
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întâmplă, notați-o pe o bucățică de hârtie sau pe ceva și urmăriți-o. 

Dacă aceea nu vine la împlinire chiar în acel fel, trimiteți-mi-o mie. 

Magnetofoanele de-aici înregistrează tot. De aceea sunt aici 

băieții, să facă acele înregistrări, vedeți? Noi avem fiecare cuvânt și 

nicio singură dată de când am fost un băiat mic asta n-a eșuat 

niciodată. Ea nu poate. Este Dumnezeu. Vedeți: Dacă aș fi eu, aceea 

ar eșua de fiecare dată; dar este Dumnezeu și El nu poate greși. 
67

 Acum, acest---un om care stă aici înaintea mea, probabil un 

bărbat de vârsta mea, poate un pic mai în vârstă. Din câte știu eu, el și 

eu suntem străini unul altuia, nu-i așa, domnule? Noi nu ne cunoaștem 

unul pe celălalt, dar Dumnezeu ne cunoaște pe amândoi. Imediat ce ai 

pășit sus aici, mi-am dat seama că ești credincios, din cauză că duhul 

tău este binevenit și aceea este calea cum știu eu aceea. Acela este 

un… 

Când Natanael a venit la Domnul Isus, El a spus: „Iată un 

israelit.” Vedeți? El a știut că el---el era binevenit. Înțelegeți? Și imediat 

ce eu m-am întors spre tine, dacă ai fi fost un critic sau ceva de felul 

acesta, ar fi fost o umbră întunecată care se mișca acolo și eu știam că 

era ceva greșit. Dar tu ești un credincios și între mine și tine acum este 

Ceva care mergesub această influență a prezenței divine a lui 

Dumnezeu…eu nu știu ce…Dar tu ești conștient că ceva are loc. 

Acum, eu, ca un om cinstit, dacă tu ești…Ai vrea să ridici mâna 

către oameni ca ei să poată ști că tu poți spune că ești în prezența a 

Ceva în afara omului, care este Supranatural? 
68

 Acum, către oricine stă aici aproape, între mine și acest bărbat 

este acel Stâlp de Foc. Este doar ca un cerc între mine și el. El știe… 

Acum, El va coborî fie la el sau la mine în câteva momente. El---el știe 

că este în Prezența, în Prezența divină. 

Eu nu cunosc bărbatul. Nu l-am văzut niciodată, dar acum dacă 

Duhul Sfânt va unge, păi, El îți va spune ceva care te va încuraja sau 

te va descuraja pe tine. Aceea eu nu știu. Este nevoie de El să facă 

asta, dar dacă El o face, tu vei admite asta atunci; dacă acela este 

adevărul, tu îl vei admite. Și vei fi tu doritor să faci orice îți va spune el 

să faci? Și dacă este adevărul ceea ce El îți spune, atunci tu știi că 

Prezența Lui divină este aici, spunându-mi ce să-ți zic. Nu este aceea 

corect? Ei bine, fie ca El să acorde asta, este rugăciunea mea sinceră, 

frate. 

 Tu ești primul pacient aici în seara aceasta. Oamenii cu multă 

credință în audiență și ei se mișcă de peste tot. Puteri ale bolilor se 
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mișcă înăuntru și este credința oamenilor care face asta. Vedeți? Nu 

sunt eu. Este propria lor credință care trage aceea. N-a fost Isus cel 

care a vindecat femeia. El a spus: „Credința ta te-a salvat.” Vedeți? 

Dacă n-a fost…n-a fost El. Credința ei a făcut-o și acela este același 

lucru aici. Credința trage de peste tot primprejur acum… 
69

 Dar eu văd că între tine și mine acolo pare să fie ceva ca o 

picurare. Văd aceea între tine și mine, ca picături din ceva căzând. 

Este…o stare a sângelui. Este ceva în sânge. Sunt acizi în sângele 

tău, cred că a spusdoctorul. Este un…Văd că un fel de ins slab spune: 

„Este un---un acid în sângele tău și acela este cauzat de diabet.” Este 

diabetul care a cauzat acidul să intre în sângele tău. Este aceea 

corect?   (Bărbatul spune: „Corect. Acela este adevărul. Acela este exact adevărul.”) Acum, 

crezi tu---tu? 

Acum, vedeți, cu cât vorbești mai mult cu omul…Vedeți? Acum, 

ca tu să poți ști, acum eu doar aș putea să mă rog pentru tine. Eu nu 

știu, dar eu mă întorc acum în timp ce ungerea vorbește și vorbesc cu 

bărbatul, El ar putea…Doar cu cât vorbești mai mult cu…De obicei eu 

nu spun multe persoanei, pentru că sunt alții și aceea doar teslăbește 

așa de mult. Dar ca tu să poți ști acum. Acum, noi doar vom vorbi 

fratelui un pic mai mult timp, să vedem dacă Duhul Sfânt va spune 

ceva. 
70

 Ai dori tu să vezi dacă asta este voia lui Dumnezeu? Roagă-te 

ca asta să fie voia lui Dumnezeu. Ca noi să putem ști doar să---să 

vorbesc cu tine acum. Acum, ceea ce a spus El a fost adevărul. Noi 

doar vom vedea doar ceea ce El va spune din nou și dacă El va spune 

ceva, desigur, aceea va fi El. Nu aș putea fi eu. Tu știi asta. Tu îți dai 

seama de asta, căci orice a fost asta, desigur pare să…un vis acum. 

Este o altă lume. 

Văd asta, mișcându-se între noi iarăși. Eu știu că este un---este 

un alt bărbat și omul are ceva care este în ochii lui, referitor la un…O, 

este un---este un fiu. Tu ai un băiat sau ceva sau un fiu, nu-i așa? El 

are ceva în neregulă cu ochii lui. Și apoi tu…văd o fetiță. Aceea este 

fiica lui care este nepoata ta. Ea are ceva în neregulă cu ochii ei. Crezi 

tu? Acum, așa cum ai crezut, du-te și află asta întocmai în felul în care 

tu ai crezut-o. În Numele Domnului Isus, eu binecuvântez pe fratele 

meu pentru gloria lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să te binecuvânteze, 

fratelemeu drag. 
71

 Doar ai credință. Credeți-L pe Dumnezeu cu toată inima 

voastră. Voi puteți avea ceea ce vreți dacă voi doar veți avea credință 
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să credeți aceea.(Loc gol pe bandă.)În ordine.Acum, atât de mult în ceea ce 

privește aceea, întreaga audiență s-ar cuveni să aibă credință acum să 

fie vindecată. Nu este aceea corect? Fiecare ar trebui să aibă credință. 

Fiecare ar trebui să creadă. 

Văd Îngerul Domnului atârnând peste o mică doamnă, care se 

uită direct la mine, care se roagă. Ai necaz cu șoldul, nu-i așa, soră? 

Tu te rugai atunci. Ai spus: „Doamne, lasă-l să se întoarcă spre mine.” 

Tu ai, de asemenea, o hernie, nu-i așa? Corect și ai o tumoare, nu-i 

așa? Dacă asta este corect, ridică-ți mâna. Acum, ridică-te în picioare. 

Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, te vindecă și tu ești bine; credința ta 

te-a vindecat. 

Doar ai credință. Continuă să te rogi; continuă să crezi. Nu te 

îndoi. Crede că toate lucrurile sunt posibile. O, ce minunat, ce minunat 

este Domnul nostru Isus! 
72

 Acum, este aceasta doamna? Este aceasta doamna pe care au 

adus-o? Văd că ai un ecuson: „Lucrător Personal.” Lucrezi în această 

adunare, doamnă? În regulă. Noi suntem străini unul altuia, presupun. 

Aceasta este prima oară că ne-am întâlnit vreodată în viață, dar 

Domnul Isus ne cunoaște pe amândoi, nu-i așa? El mă cunoaște pe 

mine; El te cunoaște pe tine. El știe tot ce am făcut vreodată, tot ce ai 

făcut tu vreodată. El știe ce voi face eu. El știe ce vei face tu. Așa că 

destinația noastră stă în controlul Lui, în mâinile Lui. 

Și numai El este singurul capabil să facă aceasta. Ești tu 

conștientă de aceea, soră? Ei bine, noi fiind străini unul altuia și numai 

Dumnezeu singur poate face aceste lucruri; atunci dacă eu vorbesc cu 

tine, așa cum Domnul și Stăpânul, care este prezent acum,  a vorbit cu 

femeia de la fântână…El a spus: „Dă-mi să beau.” Și El a început să 

poarte o conversație cu ea până când El a aflat exact unde era necazul 

ei. El a aflat un necaz cu ea; acela era: ea trăia în adulter. El a spus:  

„Du-te, adu-ți bărbatul tău.” 

Ea a spus: „Nu am niciunul.” 

A spus: „Ai avut cinci.” 

Ea a spus: „Eu pricep că Tu ești Profet.” A spus: „Eu știu că 

atunci când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri.” 
73

 Acela era tocmai semnul lui Mesia. Este aceea corect? Acela 

este semnul lui Mesia astăzi. Este aceea corect? Căci Mesia este 

același ieri, azi și-n veci. El este același în principii, același în putere, 

același în lucrări. Și Mesia, El Însuși, a spus: „Eu nu fac nimic decât ce 

Tatăl Îmi arată mai întâi să fac.” 
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Dar eu vorbesc cu tine întocmai cum a făcut El cu ea, prinzând 

duhul tău uman și noi suntem străini. Acum, primul lucru, eu văd 

femeia(dacă audiența, dacă glasul meu este destul de tare acum, așa 

cum sper că el este), văd femeia, îndepărtându-se de mine. 

Ea…Există ceva în neregulă cu coloana ei vertebrală. Ea are un necaz 

la coloană și coloana ei este bolnavă. Aceea este adevărat. Nu-i așa, 

doamnă? Dacă aceea este corect, ridică-ți mâna. Vedeți cât de infailibil 

este Duhul Sfânt al nostru a lui Dumnezeu. Acolo este necazul tău. 

Întocmai exact. 

Acum, dacă Dumnezeu poate să vindece sau nu, aceea 

depinde de credința ei. Înțelegeți? Aceste lucruri nu sunt să vindece 

oameni. Sunt să vă facă conștienți că Dumnezeu este aici. Înțelegeți? 
74

 Acum, voi puteți spune că omul…oricum vreți voi s-o numiți. 

Oricum o veți numi, ea va hotărî destinația voastră. Eu spun asta. 

Înțelegeți? 

Oricum…Omul care L-a plesnit în față pe Isus n-a simțit nicio 

putere. Sigur că nu. Dar femeia care I-a atins haina a simțit putere. Voi 

Îl atingeți în seara asta, nu pe mine. Nu, o, vai, nu---nu gândiți asta: nu 

pe mine, pe El. Înțelegeți? Eu---eu sunt întocmai cum sunteți voi. 

Acum, mai rău decât sunteți voi, mai jos, pentru că voi, oamenii ați fost 

în această cale de mult timp. Eu sunt doar un copilaș în ea.(Vedeți?) și 

voi, doar chemați-mă ca frate al vostru și eu vin la voi. 

Căci unii dintre voi, sfinții bătrâni ai lui Dumnezeu de-aici sunteți 

în aceste biserici vechi de-aici din jur, ducându-vă crucea de ani și ani. 

Eu mă simt onorat să stau înaintea voastră, așa că eu sunt sigur, fără 

umbră de îndoială, eu vi-L prezint pe Domnul Isus Cristos vouă. 

Corect. Acum, dacă voi o credeți; eu sper că voi credeți. 
75

 Acum, doamna. Să vedem ce…ce a făcut…o, asta este, necaz 

cu coloana, eu cred că asta a fost. În regulă. Acum, aceea-i ce este 

greșit. Acum, dacă eu aș vorbi cu doamna un pic mai mult timp, ar 

continua să-i spună mai multe lucruri sau orice. Asta s-ar putea. Eu nu 

știu. Noi doar vom vorbi cu ea un minut și să vedem ce va spune Duhul 

Sfânt. Astfel ca voi să puteți vedea că nu este doar ceva ce tu ghicești. 

Este o realitate. 

Acum, asta doar…El este un asemenea Domn Isus măreț, așa 

de minunat. Acum, asta m-a părăsit chiar atunci. S-a îndepărtat de la 

mine. Am simțit că Asta a plecat. S-a dus la cineva. Acum, doar tot așa 

de sigur ca orice. A părăsit ceva…s-a dus la cineva. Ungerea m-a 

părăsit; Viața a plecat. Priviți la transpirația care cade din vârful mâinii 
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mele. Vedeți, vedeți? S-a dus de la mine. Cineva din audiență…Să 

vedem. 
76

 Acum, aici…Acum, dacă tu simți aceea că tu ești în 

Duhul…Acum, privește că stă chiar aici. Vezi acea Lumină? Atârnă 

chiar peste o mică doamnă care stă aici, uitându-se la mine. Ea suferă. 

O văd mergând la ceva, ridicându-și capul. Ea are dureri de cap. A 

avut dureri de cap. Ea stă chiar aici înăuntru. Crezi tu că Domnul Isus 

te vindecă? Te va face bine? Accepți tu asta și o crezi? Dacă tu crezi, 

tu o poți avea. Domnul Isus să te binecuvânteze. Înțelegeți? 

Voi nu aveți nevoie de cartonașe de rugăciune. Vedeți? Aveți 

nevoie de credință. Credința face lucrarea. Vedeți cum credința vă 

vindecă. 
77

 Acum, acesta este pacientul, eu cred. Așa că noi 

vom…ce…Dacă noidoar vom…El tocmai ți-a vorbit, nu-i așa, 

spunându-ți că ceva a fost în neregulă cu tine. 

Acum, Îl crezi tu cu toată inima ta, că El te va vindeca? Cu toată 

inima tu crezi că vei obține…Eu te văd…tu ai fost…Văd o clădire, un 

fel de clădire în care ai fost sau ceva. Tu ai fost…Este un---este un---

este un spital. Tu tocmai ai venit dintr-un spital și aceea a fost o---o... 

Tu ai tensiune de sânge. Îi văd luându-ți tensiunea astfel și ea este 

periculos de mare, aproape un accident vascular. 

Aceea este corect și este---este o fetiță cu tine și acea fetiță are 

ceva în neregulă cu piciorul ei. Este oloagă de picior, este piciorul 

stâng, cred că este. Eu văd asta așa cum ea își aruncă piciorul stâng și 

acea fetiță este fiica nepoatei tale. Corect și acea doamnă, mama 

copilului, lucrează într-un spital. Acela esteadevărul. Acum, du-te, 

pune-ți mâna peste copil și fie ca Domnul să-ți acorde dorința din inima 

ta. 
78

 Să spunem:„Laudă fie lui Dumnezeu.” Dumnezeu este 

închinare, obiect de închinare. „Cei care I se închină Lui, se închină în 

Duh și-n Adevăr.” Credeți cu toată inima voastră? Dacă voi credeți, 

puteți primi orice. Doar aveți credință în Dumnezeu. Dumnezeu vă va 

acorda binecuvântările dacă voi o veți crede. 

O, vai. Această doamnă care stă chiar aici având…privind în jur 

în această direcție, crezi tu cu toată inima că Dumnezeu te va vindeca 

de acea „febră a fânului”? Crezi că Dumnezeu te va face bine? Aceea 

te-a șocat cumva, nu-i așa? Crezi că Dumnezeu te va face bine? Dacă 

crezi, tu poți avea ceea ce ceri. Amin. 
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Tensiune mare de sânge? Crezi că Dumnezeu te va vindeca de 

acea tensiune mare de sânge? Dacă crezi asta, tu poți avea ceea ce 

ceri. Corect. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. 
79

 Bună ziua, doamnă. Noi suntem străini unul față de altul, nu-i 

așa? Acum, străini fiind unul altuia, dar totuși, tu știi că ești în prezența 

a Ceva în afară de fratele tău, nu-i așa? Vezi? Este Prezența Lui. Tu 

vezi? Nu este acela un sentiment minunat? 

Vedeți, Acela doar se așază acum, venind între mine și femeie. 

Ea se mută înapoi. O fâșie întunecată o urmează. Eu o văd pe ea cu 

mulți ani în urmă. Ea este mult mai tânără decât esteacum. Tu ai fost 

lovită de ceva sau altfel pare ca și cum ei nu puteau… Tu erai adormită 

sau tu…o boală a somnului. Aceea este ce ai avut și ea vine înapoi 

peste tine iarăși și tu ai ajuns la un loc unde ești foarte agitată. Te văd, 

întrebându-te dacă tu ar trebui să conduci o mașină și lucruri ca 

acelea. Tu ești îngrijorată în legătură cu acele lucruri. Nu este acela 

adevărul? Crezi tu că Dumnezeu te va face bine în acest minut? Vino 

aici. 

Și Tată ceresc, așa cum Duhul Tău e aici care cunoaște toate 

lucrurile, mă rog, Dumnezeule, ca Tu să binecuvântezi această femeie, 

pe care eu o binecuvântez în Numele Tău și fie ca să meargă și să fie 

sănătoasă în Numele lui Isus Cristos. Amin. Dumnezeu să te 

binecuvânteze, soră. Fie ca îndurările Lui să se odihnească cu tine și 

să fie peste tine. 
80

 Bună ziua, doamnă. Noi suntem străini unul altuia, de 

asemenea, presupun. Și noi nu ne cunoaștem unul pe celălalt, dar 

Dumnezeu ne cunoaște pe amândoi. Nu este aceea corect? Dacă El 

ne cunoaște pe amândoi, El știe toate lucrurile. El poate face toate 

lucrurile. El este Atotputernic, omniprezent. Deci, El este tot timpul 

prezent, El este peste toate atotputernic. El poate face toate lucrurile. 

Eu te văd nu cu mult timp în urmă. Tu te duceai…tu te-ai dus 

pentru un control și ai fost examinată pentru cancer și tu vei merge 

înapoi din nou. Trebuie să te duci înapoi curând să ai un control să 

testeze din nou să vadă dacă este cancer. Corect. Ca tu să poți ști că 

eu sunt fratele tău și îți spun adevărul, tu ai pe cineva de care ești 

interesată. Aceea este o persoană oarbă. Aceea este fiica ta și ea este 

o persoană oarbă. Batista pe care o ai în mână, pune-o peste ea, apoi 

dă-ne de știre ce îți spune doctorul despre cancer. Tu vei afla că totul 

este în ordine. Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea. Fie ca mila 

lui să se odihnească peste tine. 



36IAIR,UNCREDINCIOS SECRET 

Laudă fie lui Dumnezeu care dă toate lucrurile gratuit. Oricine 

vrea poate să vină și să bea din ape, din Izvoarele Vieții fără plată. 

Laudă lui Dumnezeu. Fiecare duh este supus. Înțelegeți, eu…El…Voi 

nu vă puteți ascunde voi înșivă acum. El este aici. Dacă voi priviți în 

această direcție eu trec…eu n-aș putea să vă vindec, dar voi nu ați 

putea să vă ascundeți viața voastră. Corect. 
81

 Aici stă întinsă o doamnă în vârstă care se uită la mine. Eu știu 

ce este greșit cu ea. Ea are paralizie. Soțul ei care stă lângă ea aude 

slab. Iată o doamnă care stă aici cu un necaz la vezica biliară, tocmai a 

venit de la spital. Fetița de-acolo din scaunul cu rotile are poliomielită: 

lovită de nenorocire. Aveți credință. Credeți! Aceea-i ce este nevoie. Eu 

nu vă pot vindeca. Dumnezeu nu mi-a dat niciodată ceva ca să vindec 

pe cineva. El mi-a dat un dar ca să---să stimuleze credința voastră în 

El, să știți că El este prezent. 

Ce crezi tu de-acolo, doamnă, care stai acolo pe locul din 

capăt, care stai acolo cu necaz la ficat? Crezi tu că Isus Cristos te 

vindecă atunci? Tu ai simțit ceva peste tine, nu-i așa? Aceea este. 

Amin. Tu ai fost vindecată. Amin.  

Acea doamnă care și-a pus mâna peste ea, ea a obținut o 

binecuvântare, de asemenea, la acel timp, pentru că a avut un---un 

necaz cu vezica biliară și ea a fost vindecată atunci. Amin. Corect. 

Aceea este exact corect. 
82

 Doamna care stă lângă ea, îmbrățișând-o pe după umeri, tu---tu 

ai o fractură, nu-i așa, doamnă? Corect. Amin. Vedeți: voi nu vă puteți 

ascunde în Prezența Lui. El este aici. Amin. Aleluia Mielului 

Dumnezeului Cel Viu!„Eu sunt prezent, oriunde doi sau trei sunt 

adunați în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor. Orice lucru voi veți cere 

în rugăciune, acelaEu îl voi face.” Ascultați. Eu nu sunt fanatic. 

Dumnezeu știe aceea. 

Tatăl nostru ceresc, care privești jos din cer, eu mă uit la acea 

audiență departe în fața mea acolo și Dumnezeulcerului care mă va 

judeca în acea zi a judecății când El vine, constant Lumina lui 

Dumnezeu scânteiază din acea audiență departe acolo. Tu---asta se 

duce. Eu devin atât de slăbit încât de-abia stau aici, dar mulți oameni 

în spate acolo sunt vindecați. 
83

 Acum, voi sunteți prea departe de mine să văd doar exact cine 

sunteți, dar Dumnezeu din cer știe asta. De multe ori, Ea a licărit peste 

oameni acolo și eu știu că Acela este semnul lui Dumnezeu pentru 

mine că acei oameni sunt vindecați chiar peste tot acolo și Dumnezeu 
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știe că acela este adevărul, așa cum eu stau pe Cuvântul Său sacru. 

Amin. 

Urmăriți. Multă vreme după ce eu sunt plecat, veți afla că acela 

a fost adevărul. Amin. Este credința voastră care face aceea. Laudă fie 

lui Dumnezeu. Eu Îl iubesc. Ce minunat este El! Noi doar Îi mulțumim 

cu toată inima noastră pentru bunătatea Lui, nu-i așa? 

Doar așteptați un moment, prieteni. Voi doar nu vă dați seama 

ce este asta. Voi intrați într-o…O, El este atât de minunat! Tu doar te 

simți ca și când tu vei lua o răpire doar…Vai, ce măreț este să știi că 

Ungerea Duhului Sfânt care va lua biserica în răpire într-o zi, este 

prezentă. 

Acum, oamenii care numesc oamenii care cred în 

Dumnezeu,fanatici și holy-rollers, voi ar trebui să vă rușinați de voi 

înșivă, căci Dumnezeu este cu ei, dovedind că El este aici. Priviți la 

Israel când a ieșit din Egipt. Semnul era înaintea lor să dovedească că 

Dumnezeu era cu ei. Amin. Noi Îl iubim. Cum Îl iubim noi, cum îl 

lăudăm noi pentru bunătatea Lui! El este din veșnicie în veșnicie. El 

este Dumnezeu. 
84

 Acest bărbat care stă aici, este acesta pacientul? Scuză-mă, 

domnule. Noi suntem străini unul altuia, presupun. Eu nu te cunosc. 

Dar doar urmărind…Nu am intenționat să te fac să aștepți, domnule, ci 

doar…Eu nu pot explica asta. Vedeți? Tu ești aici. Eu nu știu de ce. El 

știe de ce ești aici și El este Singurul care te poate vindeca dacă ești 

bolnav. Dacă sunt necazuri financiare, El este Singurul care le poate 

sprijini. Dacă sunt necazuri familiale, El este Singurul care le poate 

limpezi. Singurul lucru pe care pot eu să-l fac, este numai printr-un dar 

divin. Dacă El vrea, să spună același lucru cum a făcut El cu femeia de 

la fântână…El a știut unde erau necazurile ei. 

Acum, eu vreau să întreb audiența. Un bărbat care stă aici, total 

străin… 

Ceva s-a întâmplat în audiență chiar atunci. Aceea s-a dus în 

audiență. Dacă Duhul Sfânt, (acest bărbat estestrăin pentru mine) va 

descoperi pentru ce este el aici, vreți fiecare din voi să acceptați acum 

că voi…Veți crede că eu---eu v-am spus adevărul despre Domnul 

Isus? Veți crede? (Vedeți?) 
85

 Este adevărat, domnule, suntem noi străini unul altuia? Noi nu 

ne-am întâlnit niciodată mai înainte în viață. Aceasta este doar prima 

dată că ne întâlnim. Nu știu nimic despre tine? Atunci dacă ceva, dacă 
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există ceva în neregulă cu tine și Dumnezeu mă va lăsa să știu despre 

aceea, atunci aceea trebuie să vină din mâna lui Dumnezeu, nu-i așa? 

Și acum…Văd audiența, aceasta acum…Vreau să țineți 

Cuvântul. Voi, de pe aceste saltele de-aici care sunteți bolnavi, oriunde 

sunteți și dacă eu aș putea doar să fac ceva pentru voi ca să vă 

vindec, cum mi-ar place să cobor acolo și s-o fac, dar nu pot. Eu nu pot 

face asta. Niciun alt om nu poate face asta. Este credința voastră în 

Dumnezeu. 

Fiecare păcătos de-aici, cum mi-ar place să vin și să vă salvez, 

dar eu nu pot. Este propria voastră credință în Dumnezeu. Pentru 

salvarea voastră---voastră---voastră a fost plătită la Calvar. Voi ați 

fost…De când a murit Isus, voi ați fost salvați, dar niciodată nu vă va 

face vouă niciun bine până când o acceptați. Pentru vindecarea 

voastră a fost plătit la Calvar. Nu puteți voi accepta asta acum? 

Vedeți, un om poate veni pe-aici să spună orice. Aceea nu 

înseamnă că este așa, dar când Dumnezeu spune că este astfel, 

atunci este---este---este așa. Ceea ce a fost, eu am putut simți. Frații 

mei de-aici, este cam timpul să părăsesc acest auditoriu și acesta este 

motivul că eu încerc să aduc mulțimea într-o poziție unde eu pot simți 

că Ungerea este corectă peste orice persoană. Eu sunt interesat de 

tine, prietene. Eu vreau ca tu să fii bine. 

Eu---eu---tu doar---tu ești mama cuiva. Eu am o mamă scumpă 

în vârstă care se roagă în seara aceasta. Tu ești soția cuiva. Eu am o 

soție care se roagă în seara aceasta…tatăl cuiva. Tatăl meu este dus 

în seara aceasta. Fratele și sora cuiva…O, fie ca Dumnezeu să te 

ajute, prietene. 

Acum, prin predicarea Cuvântului, prin a-L vedea pe Dumnezeu 

mișcându-se, nu vei crede tu? Eu te conving să ai credință în 

Dumnezeu. Acum, în timp ce eu încerc, așa cum mulțimea devine 

încețoșată. Eu nu pot explica asta sau nici măcar nu știu dacă glasul 

meu ajunge clar la voi sau nu, dar eu mă încred că aceeaeste. 
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 Acum, bărbatul, dacă el vrea doar să pășească doar un pic mai 

aproape, domnule. Este cineva în spatele tău care trage în același fel. 

Deci, noi fiind străini unul de altul, așa cum am spus, Dumnezeu 

cunoscându-ne pe amândoi, știind totul despre noi… 

Ați observat doar câți din audiență s-au vindecat, pentru unul de 

la platformă, este din cauza credinței lor? Vezi? Credința lor face 

aceea. 
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Acum, tu nu ești din acest oraș. Tu ai venit aici din alt oraș și necazul 

tău este cu spatele tău și el ți-a spus că a fost o fractură de disc din 

spatele tău. Corect. Crezi tu că Domnul Isus te poate face bine? Aud 

pe cineva că te cheamă pe nume:Hugh și celălalt nume al tău este 

Martin. Aceea este corect, nu-i așa? În regulă. Du-te mai departe. S-a--

-s-a terminat acum. Dumnezeu să te binecuvânteze. 
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 Să spunem: „Laudă fie lui Dumnezeu.” Îl credeți cu toată inima 

voastră? Acum, haideți doar unde stați voi…Vreau ca voi să faceți ceva 

pentru mine. Vreți voi, fiecare bolnav, doar puneți-vă mâinile unul peste 

celălalt doar un minut, vreți? Peste tot, pretutindeni primprejur. Corect.  

Acum, eu știu Dumnezeu…Glorie! Toate aceste lucruri… 

Dumnezeu tocmai a vindecat un bărbat care stă acolo. Mâinile 

voastre… „Ei își vor pune mâinile unul peste celălalt.” 

Tatăl nostru ceresc, noi mustrăm toate puterile întunericului. 

Satan, tu ești învins. Noi venim împotriva ta în seara aceasta în 

Numele Domnului Isus și prin autoritatea Duhului Sfânt și puterea 

Domnului Isus Înviat. Acest grup de credincioși vine în Prezența celui 

Atotputernic. Vino afară, satan, eu îți poruncescîn Numele lui Isus, 

părăsește fiecare persoană în Prezența divină. Tu ești învins. 

Părăsește-i în Numele lui Isus. Amin. Ridicați-vă acum în picioare și 

dați-I lui Dumnezeu laudă pentru puterea Lui măreață, glorioasă. 

 


