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Eu sunt sigur că voi toți simțiți întocmai cum simt eu. Eu doar am
ajuns înăuntru la timp să aud acel cor cântând. Vai, îmi place aceea! V-a
plăcut aceea? O, vai! A fost într-adevăr bine. Am spus întotdeauna că
eu...Când ajung dincolo de râu când vreți să mă căutați, păi, doar mă
găsiți acolo unde ei cântă și eu voi sta pe-acolo pe undeva. Eu vreau să
ascult toate acele glasuri că se contopesc împreună în acel mare cor
îngeresc. Eu pot asculta aceea mult timp. [Loc gol pe bandă]
Eu am vrut mereu să cânt. Și eu doar nu am putut...eu doar nu pot
să cânt deloc, este doar...Eu---eu am încercat să cânt odată, păi de
câteva ori„Mărețul har.” Soția mea este aici, acum și imediat ce
așmenționa-o, ea începe cu mâinile ei astfel: „Nu încerca; nu încerca.”
Vedeți? Așa că nu te îngrijora, scumpo, nu voi încerca. Am învățat mai
bine. Dar într-o zi, când ajungeți în palatul vostru mare sus acolo în cer
undeva și auziți departe acolo la colțul pădurii unde acea cabană mică a
fost construită, voi auziți pe cineva pe veranda din față cântând „Mărețul
har,” spuneți: „Fratele Branham a reușit; acolo este el.” Eu vreau să fiu
dincolo cu voi.
2
Aceasta este o zi măreață pentru că Domnul a făcut această zi. Și
fără îndoială, mulți dintre voi, în serviciile voastre din această dimineață,v-
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ați bucurat de părtășia minunată a mesajului păstorului vostru și aceea
este bine. Eu sunt așa de bucuros că voi ați făcut-o.Și doar amintițivă,sprijiniți-l în rugăciune; el este păstorul turmei și păstorul este cel ce
hrănește. Deci, sprijiniți-l în rugăciune și susțineți-l în orice fel puteți și
Dumnezeu va continua să vă dea acele mesaje prin el.
3
Și acum, pentru voi,noii convertiți, care tocmai ați fost convertiți în
această adunare, eu doar nu știu câți, dar există o mare oștire care a venit
în față să-L accepte pe Cristos. Acum, nu plutiți doar în derivă pe-acolo și
spuneți: „Păi, asta-i în regulă.” Ci luați-vă părtășia cu unele din aceste
biserici, aceea care vă este cea mai apropiată sau cu una pe care o
preferați. Și apoi, acești oameni, motivul că ei sponsorizează aceste
adunări este pentru că ei cred în această slujbă; ei o cred. Ei n-ar sta aici
s-o reprezinte, dacă n-ar crede asta. Ei predică întocmai același lucru pe
care îl predic eu, întreaga evanghelie și ei cu certitudine vă fac bine. Dacă
aș locui aici, în San Jose, aș aparține la biserică, la una din aceste
biserici, de cea care locuiesc cel mai aproape.Eu aș aparține la acea
biserică pentru că eu---eu cred în ea. Eu sunt aici s-o reprezint și eu cred
că este biserica Dumnezeului celui Viu. Și eu cu certitudine, apreciez
cooperarea voastră și cooperarea lor și toți împreună acum noi aducem
suflete noi în Împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi fericit pentru că
noi copii se nasc în familia Lui.
4
Acum, mâine seară, noi avem vineri seara, și apoi sâmbătă
dimineața este Micul Dejun al Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei
Depline. Mi s-a dat privilegiul și onoarea să vorbesc la acest mic dejun.
Acum, eu aș vrea să vorbesc acolo, cu voia Domnului, sâmbătă
dimineața. Eu cred că ei deja au anunțat asta, unde va fi.
Și apoi, duminică după masă, înapoi aici pentru serviciul nostru de
încheiere. Și eu vreau să spun în seara asta, dacă nu se întâmplă nimic
altceva întreacum și serviciul de încheiere, eu voi mulțumi lui Dumnezeu
pentru această adunare atât timp cât trăiesc. A fost o adunare minunată.
Unul din cele mai remarcabile lucruri privitor la ea este acea unitate, acel
simțământ de părtășie apropiată, doar împletiți împreună. Aceea este
ceea ce îmi place. Aceea este unde Duhul Sfânt poate lucra. Aici pe
platformă este așa de ușor cu acești frați. Știți, am văzut timpul când eu a
trebuit să...ei bine, să am oameni să părăsească platforma din spatele
meu ca să slujească; mulți dintre voi ați văzut aceea. Dar în această
adunare, eu n-am menționat un lucru pentru că a fost doar atât de multă
cooperare deplină peste tot. Și acei oameni acolo rugându-se pentru mine
și aici afară, până când asta a fost doar minunat.

3
Eu nu m-am întors și n-am spus nimic. Sunt unii din acești slujitori
care sunt bolnavi; eu știu asta. Nu vă îngrijorați; va fi totul în regulă.
Vedeți? Pentru că ei sunt păstori, dacă eu m-aș întoarce spre ei și aș lăsa
pe cineva din audiență, ei mai degrabă ar vrea să fie unul din audiența lor
decât ei înșiși. Aceea ar fi atitudinea; eu cred cu adevărat că așa ar
proceda ei. Și oameni așa de vrednici...
5
Și aceste batiste și lucruri care au fost așezate sus acum cu puțin
înainte, în timp ce mă rog pentru bolnavi, eu voi merge și mă voi ruga și
pentru ele de asemenea, pentru că eu mai degrabă mă voi ruga pentru ele
când simt ungerea Duhului Sfânt peste---peste adunare și în jur.
Eu mă gândesc, cum ar fi dacă această batistă de-aici, acel bilețel
mic prins de ea, s-ar duce la mama mea și ea ar fi zăcut într-o stare pe
moarte? Cum ar fi dacă aceea mergea la unul din copiii mei și ei ar fi
zăcut pe moarte? Eu aș vrea cea mai sinceră și...pe careeu aș putea s-o
primesc de la fratele meu să se roage pentru aceea. Ei bine, ea poate
merge la mama cuiva sau la copilul cuiva sau ceva, noi vrem să fie cea
mai adâncă sinceritate pentru aceste lucruri, atunci Dumnezeu va
răspunde rugăciunii.
6
Acum, aceea este aproape. Eu știu că această adunare era
amânată la timpul Crăciunului. Noi mergeam să luăm o altă adunare în
Washington, Spokane, cred că era sau nu Spokane, era Yakima,
Washington. Dar noi vedem că ea se amânăpuțin înaintea crăciunului. Și
aceste adunări trebuie să fie susținute, voi știți asta, căci eu nu am finanțe
să le susțin eu însumi. Eu nu cer niciun ban pentru mine însumi, așadar ei
plătesc doar cheltuielile, astfel că noi nu vom datora nimic. Asta-i tot.
Vedeți?
Și acum, eu---eu lucrez; eu---eu îmi am salariul de la biserica mea:
o sută de dolari pe săptămână este ceea ce primesc de la biserica mea.
Dar adunarea trebuie achitată. Și pe lângă asta, oameni, voi aveți acum
familii și copii. Mulți m-au întrebat: „Imediat ce pleci de-aici, vei veni la
biserica noastră? Tu ai acum un pic de timp.” Eu merg înapoi la
tabernacolul meu pentru că...pentru o mică trezire pentru ei, doar pentru
ei, despre învățătura cum să primească Duhul Sfânt și așa mai departe.
Vedeți, noi avem o fundație baptistă acolo și deci noi vrem să intrăm în
lucrul real cu ei.
Prin urmare, motivul că eu nu fac, pentru că dacă eu merg în altă
adunare, mamele și tații vor scoate din buzunarul lor ca să suporte
adunarea și poate copilașul---inșii mici, lor le va lipsi ceva de crăciun și
asta mă face pe mine să mă simt grozav de rău. Vedeți? Deci eu voi
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reveni după crăciun și atunci noi vom...începe din nou de-acolo. Dar chiar
înainte de crăciun, mie mi-ar place doar să las totul.
7
Și eu aș fi vrut să fiu financiar în stare, astfel încât voi nici măcar
să nu trebuiască să menționați niciodată despre o ofertă. Eu ar trebui să
menționez asta oricum pentru că...Eu am făcut asta odată cu un cec mare
pe care cineva urma să mi-l dea, mai mult decât m-am gândit eu că ar fi
trebuit dat, dar eu nu l-am acceptat. Și astfel fratele a spus: „Păi, eu îți voi
spune ce voi face, eu doar voi lua cec-ul, dacă tu vei veni și te vei duce la
adunare, noi nu vom mai avea---nu vom lua vreo ofertă sau ceva.
Am spus: „Bine; voi face asta”. Atunci am spus, am făcut aceea și
n-a fost un succes. Oamenii trebuie să aibă ceva în adunare. Vedeți, este
adunarea lor. Și ei m-au întâlnit pe stradă și m-au întrebat: „Ce s-a
întâmplat cu această adunare?” Noi nu am adus nicio parte în ea; ei nici
măcar nu strângvreo ofertă.” Deci, oferta este parte din închinare. Corect.
Eu știu asta mai mult ca niciodată din acea zi când mă duceam să-i dau
înapoi lui Hattie Wright cei douăzeci de dolari pe care i-a dăruit pentru
noul tabernacol din Jeffersonville; Domnul mi-a spus: „Doar las-o în pace.”
Și câteva minute mai târziu, eu am văzut de ce a spus El s-o las în pace.
8
Așadar de la...eu doar am făcut o promisiune în inima mea că eu
niciodată nu voi încerca să opresc pe cineva care vrea să dea ceva pentru
Împărăția lui Dumnezeu. Eu am făcut asta de multe ori, am respins-o doar
cât am putut de repede. Și eu mi-am dat seama că am jefuit oamenii prin
a face aceea pentru că Dumnezeu avea un program pentru aceea și...sau
El nu ar fi pus asta...Eu nu cred în a cerși, nu, domnule! Eu nu cred în
cerșit sau...oameni și doar---doarsă le spun oamenilor și las---las asta să
fie astfel. Dumnezeu se îngrijește de restul. Nu credeți aceea? Sigur, El o
face. El o pune pe inima oamenilor. Dar de multe ori eu cred că El a pus
asta pe inima oamenilor să facă ceva și apoi eu mă întorc și intru în
conflict cu aceea prin a spune: „Nu, nu voi lua asta, nu, domnule, nu voi
face aceea.” Și eu mă gândesc la Isus cu acea văduvă mică ce a pus tot
din ce mai avea de trăit, trei bănuți; și miile de dolari pe care oamenii
bogați le-au pus înăuntru. Dar El n-a oprit-o deloc; El a lăsat-o să meargă
mai departe, deoarece El a știut ce urma El să facă pentru ea.
9
Acum, pentru aceste batiste, dacă se întâmplă să vă lipsească
batistele voastre din această adunare, păi, voi doar scrieți-ne la
Jeffersonville, Indiana și noi vom fi bucuroși să ne rugăm peste una și să
v-o trimitem. Este absolut gratuită.
Acum, noi n-avem nimic de vânzare. Ei bine, retractez aceea. Mă
gândesc că băieții au cărți și benzi și fotografii și așa mai departe, în
spatele clădirii. Și ei...Eu cumpăr acele cărți. Fratele Gordon Lindsay
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tipărește acele cărți și eu le cumpăr cu patruzeci de cenți mai puțin decât
trebuie să le vând, apoi plătesc pentru ele să fie transferate. Voi știți ce
faceți? Voi nu aveți nicio pierdere cu ele. Este mesajul. Și fotografiile, eu
cred că ele doar cam...cheltuielile de expediere sunt cam...Noi nu vrem să
câștigăm nimic. Noi n-am adus nimic în această lume și este sigur că noi
nu luăm nimic din ea. Ceea ce încercăm noi să facem...Eu nici măcar n-aș
lăsa acele cărți să fie acolo sau acele lucruri, dacă nu aș crede că v-ar
ajuta în vreun fel. Vedeți?Și eu am spus băieților dacă...eu am mers la
standul de cărți, am stat pe-acolo, am urmărit câteva minute,am văzutun
tată bătrân care a venit și a spus: „Cât costă acea carte?”
„Costă cincizeci de cenți.”
Și el și-a retras mâna, „Am doar...” Dați-i-o oricum, lăsați să treacă
aceea. Vedeți? Oricine care nu și-o poate permite sau ceva asemănător,
ceva persoană săracă, lăsați-l s-o aibă. Corect. Aceea va veni din altă
parte cumva. Și astfel, asta este mereu și va fi mereu, dacă voi doar Îl
puneți pe Dumnezeu mai întâi; asta-i tot: puneți-L pe Dumnezeu mai întâi.
10
Și acum, eu continui să urmăresc acel ceas de-acolo și îmi dau
seama că noi nu vrem să stăm aici mai mult decât trebuie pentru că mâine
voi trebuie să mergeți la lucru și eu am înțelegere pentru asta. Am
încercat în fiecare seară să plec la nouă treizeci dacă este posibil. Așadar,
înainte de-a merge mai departe și eu să citesc Cuvântul, haideți să ne
plecăm capetele noastre și să vorbim Autorului Cuvântului.
Există cineva care ar vrea să fie amintit în rugăciune?Doar ridicați
mâna, spuneți oricare este nevoia voastră. Doar priviți peste această
audiență.
11
Doamne, grațiosul Tată, aceea doar îmi emoționează inima mea
când văd bărbați și femei, băieți și fete, că-și ridică mâinile lor spre
Dumnezeul cerului cu cerere. Și eu sunt sigur că dacă---dacă eu, un
păcătos salvat prin har, dacă aceea m-ar ...dacă aceea m-ar atinge în felul
în care ei o fac, ce-i face asta Tatălui cerescblând și milos când El
vedecopiii Lui, ridicându-și mâinile lor? Dumnezeul infinit știe exact ce a
reprezentat fiecare mână. Și eu Te rog, Tată, să le dai lor potrivit cu
dorințele lor. Fie ca ele să fie date din abundență.
Și ne rugăm pentru toți care sunt bolnavi și suferinzi, peste tot:
chemări sosind să se meargă la închisori, la spitale și, o, Doamne, ele
sunt fără sfârșit. Și noi ne rugăm ca o biserică în seara aceasta,ca Tu să-ți
amintești de fiecare din ei și să vindeci trupurile lor bolnave și să-i
eliberezi din chinurile lor. Îndepărtează dușmanul sufletelor lor, ia
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necredința de la ei și fie ca ei să fie pe deplin eliberați prin puterea lui Isus
Cristos.
12
Noi Ți-am cere în seara asta, Doamne, ca Tu să binecuvântezi
fiecare biserică ce este reprezentată aici, fiecare membru de biserică. Fie
ca Duhul Tău să ne conducă și să ne călăuzească în voia Ta pentru viețile
noastre, în oricare biserică la care aparținem noi. Noi Ți-am cere,
Doamne, ca Tu să reverși proaspăt, în seara asta peste adunarea Ta deaici, Duhul Sfânt. Fie ca El să vină într-o asemenea putere, încât să existe
o ungere deosebită care să atingă pe fiecare, ca păcătoșii să poată alerga
spre altar plângând și sfinții bucurându-se și bolnavii să fie bine, ologul să
sară ca cerbul. Acordă asta, Doamne, pentru gloria Ta.
Fie ca noi să fim atenți la ceea ce deja am auzit în aceste cântări
foarte deosebite ale Sionului, așa cum corul mic a fost aici să cânte cu
puțin timp în urmă, pentru noi. O, cum Îți mulțumim noi Ție pentru acești
tineri care și-au consacrat viețile lor în slujba Domnului Isus și talentele
lor, ei le folosesc pentru gloria Lui. Noi ne rugăm ca Tu să-i binecuvântezi
și pe ei și să-i faci să sporească în tot ceea ce fac.
13
Acum, binecuvântează citirea Cuvântului tău și fie ca Duhul Sfânt
să ia fiecare cuvânt și să-l scufunde adânc în inimile celor pe care i-ai ales
să-L primească în această seară. Ascunde vorbitorul, o, Doamne, în
spatele crucii. Fie ca noi să nu vedem nimic decât pe Domnul Isus și
ocaziile de a câștiga suflete pentru El. Apoi când linia de rugăciune
începe, fie ca acolo să nu fie niciunul care traversează această platformă
decât care va fi făcut complet sănătos sau cineva oriundeîn clădire. Fie ca
să existe o asemenea revărsare a Duhului Sfânt, o asemenea ungere,
încât toți să fie vindecați. Mâine, fie ca telefoanele să sune de-a lungul
țării, oamenii care au fost aici în cărucioare cu rotile sau paturi de
campanie sau bolnavi și suferinzi, fie ca ei să telefoneze peste tot
bolnavilor: „Veniți repede și primiți-vă vindecarea!” Acordă aceasta,
Doamne. Noi cerem toate acestea pentru gloria Ta. În Numele propriului
Tău copil, Salvatorul nostru, Domnul Isus Cristos. Amin.
14
Eu vreau ca voi, care citiți cu mine în scriptură sau o notați, vreau
că voi să întoarceți cu mine la Sfântul Luca, capitolul 1. Și vom începe
de la al36-lea versetși vom citi o porțiune din scriptura aceasta.
Știți, îmi place să vă văd că aduceți bibliile voastre la biserică.
Există ceva în legătură cu asta că eu doar iubesc să port Cuvântul.
15
Eu mă gândeam la fratele meu de culoare care stă aici, care este
păstorul unui grup frumos de cântăreți. Un frate de culoare jos în sud,
odată se spune că el purta o biblie și el nici nu putea citi măcar un cuvânt.
Și l-au întrebat, au spus: „De ce porți această biblie?”
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El a spus: „O port pentru că eu o cred.” Acela este un semn bun.
El a spus: „Păi, bine atunci, cum știi ce spune ea?”
El a spus: „Eu îi pot auzi pe alții citind-o.” Și a spus: „Eu cred
fiecare Cuvânt din ea, de la copertă la copertă.” Și a spus: „Eu cred
coperta de asemenea pentru că are scris pe ea SfântaBiblie.”
El a spus: „Crezi tot ce scrie în ea?”
El a spus: „Cred tot ce este scris în ea,” și el a spus: „Orice
Domnul mi-ar spune să fac, eu aș face.”
El a spus: „Acum, Mose, tu știi mai bine decât aceea.” A spus:
„Cum ar fi dacă Domnul ți-ar spune să sari prin acel zid de piatră, ai sări?”
El a spus: „Da, domnule, eu aș sări.”
Au spus: „Cum urmează tu să treci prin acel zid de piatră, Mose?”
El a spus: „Ei bine, dacă Domnul mi-ar spune să sar, El va avea o
gaură când au ajung acolo.” Așadar, aceea este doar totuldespre asta.
Dacă Domnul i-ar spune să sară, El ar avea o gaură la timpul când el
ajunge acolo. Cât este de adevărat aceea!
16
Să citim de la versetul 36 din Sf. Luca.
Și iată, verișoara ta, Elisabeta, ea de asemenea a
zămislitun fiu la vârsta ei înaintată: și aceasta este a
șasea lună în care este ea, care a fost numită stearpă.
Căci cu Dumnezeu nimic nu va fi imposibil.
Și Maria a spus, Iată slujitoarea Domnului; facă-mi-se
după cuvântul tău. Și Îngerul a plecat de la ea.
17

Probabil că a fost o...Soarele doar răsărea și urca pe cerurile
luminoase din Iudeea, în acelaș timp el reflecta strălucirea lui peste
Galileea, așa cum micuța fată își făcea drum pe stradă. Ea avea un ulcior
sub braț. Trebuia să fi fost luni, chiar după sabat și ea era pe drum spre
fântâna publică să ia apă pentru provizia ei zilnică. Și ea, așa cum noi
privim la ea în seara asta, ea pășea cu capul ei în jos, ea nu era mai mult
decât o copilă în vârstă de circa optsprezece ani. Și ea părea săse
aprofundezeîntr-o adâncă meditare.
Ea era logodită cu un bărbat tânăr pe nume Iosif. El era tâmplar și
construia la acest timp o casă mică la care el trebuia să dea o atenție
specială pentru că el și drăgălașa lui soție mică, Maria, urmau să
locuiască în acea casă. Și ea trebuia să aibă totul doar special. Zi după zi
ea venea în timp ce el își mânca prânzul la amiază și vorbea cu el și cum
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priveau ei peste planurile casei și cum urmau să fie ușile așezate și ea
trebuia să fie o casă specială.
Și de unde locuia Maria, să spunem că era chiar peste deal, între
depresiune și vârful dealului. Și duminica, după servicii, păi, ei stăteau
afară pe veranda din față după ce își mâncau cina și priveau peste celălalt
deal la micul mănunchi de tufișuri totdeauna verzi și micile acoperișuri ale
casei ridicându-se, ei își planificau viitorul lor, ceea ce vor face.
18
Cu o duminică mai înainte a fost o duminică neobișnuită la
sinagoga din Nazaret. Bunul rabin a predicat o predică puternică. Și el a
vorbit despre mărețul Dumnezeu al lui Avraam, despre zilele vizitării Sale
copiilor Lui jos în Egipt, despre aceea că El i-a scos afară cu o mână tare
de putere; cum El s-a arătat pe Sine Însuși să fie un Stăpânitor al
ambelor: ceruri și pământ; cum că apa n-a putut sta în calea Lui sau nimic
n-a putut împiedica voia Lui divină și cum că El a presărat, cu propria Lui
mână, pâine pe pământ noaptea să hrănească copiii Lui călători care nu
aveau deloc pâine. Și el s-a referit de asemenea la timpul când ei au
rămas fără carne și Domnul Dumnezeu Iehova a făcut să sufle un vânt
puternic și prepelițe au venit în tabără cu miile. Și fiecare israelit,
folosindu-și nimic altceva decât mâinile lor, au prins aceste prepelițe și leau gătit și toți au mâncat cât au vrut.
Și a fost la acest punct că Iosif trebuie să fi spus: „Îți dai seama,
dragă, câte prepelițe erau necesare să hrănești acei oameni?” Căci erau
cam două milioane și jumătate de oameni în acea tabără. Și fiecare om
putea liniștit să mănânce două prepelițe sau mai multe, ca să se sature.
Astfel că au fost necesare mai mult de cinci milioane de prepelițe. Dar El
este Iehova, Creatorul. Așa că El a putut crea prepelițe. Probabil nu
existau cinci milioane de prepelițe în toată Palestina sau în toată pustia.
Dar El era Iehova Dumnezeu Care le putea pune acolo. Dacă nu există
niciuna acolo, El încă le poate crea, căci El a făcut-o în zilele lui Avraam
pe muntele unde Avraam L-a numit Iehova-Jire, „Domnul va asigura orice
El are nevoie.”
19
Apoi Iosif trebuie să fi spus ceva ca aceasta: „Mesajul a fost
puternic, dar eu m-am gândit că bunul rabin l-a ruinat la sfârșit când el a
spus: `Dar este adevărat că Iehova a obișnuit să facă minuni, dar, o,
Iehova chiar nu face minuni astăzi, că acele zile au trecut cu mult timp în
urmă. Tot ceea ce Iehova vrea ca noi să facem este să mergem la
biserică și să ne plătim taxele și doar să trăim o viață normală, bună.`”
Iosif trebuia să fi spus: „Eu sunt oarecum în dezacord cu rabinul, pentru că
dacă El este Dumnezeu, el trebuie să rămână același Dumnezeu. Dacă El
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a fost Iehova-Jire, a putut aproviziona pentru ei, el poate asigura și pentru
noi. Cum mi-ar place să strig „Amin” pentru Iosif.
20
Maria s-a strecurat înapoi în casă și a luat sulul și l-a adus afară
așa cum ei,de obicei, duminicile după masa, studiau biblia. Și s-a
întâmplat să fie această zi, am zice, că ea a adus afară sulul lui Isaia. Și
așa cum Iosif a luat sulul și l-a deschis, el a început să-i citească sulul
Mariei și să discute. În sfârșit, el ajunge la locul din Isaia 9:6, unde spune
cam așa ceva: „Nouă ni s-a dat un copil, nouă ni s-a datun Fiu: și domnia
va fi pe umărul Lui și Numele Lui va fi chemat Sfătuitor, Prinț al Păcii,
Dumnezeu puternic, Tatăl veșnic.”
Și în timp ce el citea, a auzit un oftat și el a privit într-o parte și
mica lui doamnă, iubita lui, fața ei mică s-a luminat și ochii ei scânteiau ca
stelele într-o noapte întunecoasă și a spus: „Citește aceea din nou,
dragă.” Și a citit din nou și ea probabil că o fi zis: „O, cine va fi acela?
Despre ce vorbește profetul?”
Și el a spus ceva ca aceasta sau o fi spus: „Profetul vorbea despre
Mesia care va veni. Și una din femeile noastre va purta pe Mesia.”
Scriptura aceea părea că a reținut atenția micii fecioare; asta doar nu
putea să se îndepărteze de la ea.
21
Aceea era la ce medita ea, poate, în această dimineață când noi o
aflăm mergând la fântână să ia apă. Poate, aș spune că era luni. Era zi de
spălatși ea trebuia să ia apă de spălat, devreme; mama ei era bătrână. Și
așa cum ea se gândea la acea scriptură: „Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni
s-a dat: și Numele Lui va fi chemat: Sfătuitor, Prinț al Păcii,
Dumnezeuputernic, Tată veșnic,” ea a devenit atât de interesată în ceea
ce spunea sau gândea, încât aproape a uitat să ia colțul. Și așa cum ea
și-a ridicat capul, era ceva ciudat, părea ca o lumină care fulgera. Și ea sa întors către piața cetății unde fântâna pentru fecioare stă încă și astăzi.
Și ea pobabil că s-a gândit: „O, soarele a pâlpâit pe ceva rouă care a
rămas pe coasta dealului sau poate el a lovit ceva bucată de metal lustruit
undeva sau o armură a unui soldat roman; aceea este ceea ce am văzut
eu că pâlpâia în fața ochilor mei.” Așa că ea merge mai departe visând.
22
O, este prea rău că biserica astăzi nu umblă în Duhul în acel fel,
mai mult decât o facem. Căci acela este felul de timp când Dumnezeu
vine la voi. Știți, era pe drumul Emausului când Cleopa și prietenul lui
vorbeau și povesteau și se gândeau despre Isus, când El a pășit afară din
tufișuri alături de ei și a umblat cu ei. Este când noi ne gândim la
El...Necazul cu lumea astăzi, noi ne gândim la orice altceva, în afară de
El. Apoi ne întrebăm de ce nu obținem binecuvântări.

10IEHOVA AL MINUNILOR
Era doar acum câteva săptămâni, cam acum trei săptămâni, când
eu am șezut lângă niște pomi de platan, așa cum vă spuneam și am
început să mă gândesc. A fost acolo pentru prima dată că El a venit la
mine și a declarat slujba nouă pentru mine. Gândiți-vă la El. „Apropiațivăde Mine și Eu Mă voi apropia de voi,” spune Domnul. Gândiți-vă la El.
David a spus că el a ...scris poruncile lui pe stâlpii patului și medita
la ele zi și noapte. Aceea este ceea ce s-ar cuveni ca biserica să facă, varpăstra inima acordată cu Dumnezeu zi și noapte, căci atunci este când
El apare.
Solomon a spus: „Așa cum un om gândește în inima Lui, așa este
el.” Începe să gândești că tu ești unul din copiii Lui, că El te-a salvat și el
este bun cu tine, și tu Îl iubești și El te iubește. Nu aștepta doar până când
te duci la biserică sau vreo oră convenabilă; doar păstrează-L în mintea ta
tot timpul.
23
Și așa cum ea a mers mai departe pășind pe stradă, nu era încă
nimeni pe stradă. Și așa cum ea umbla de-a lungul cărării mici cu prafcu
scop de trotuar, dintr-odată ea a început să-și dea seama că exista ceva
în jurul ei, un sentiment cu adevărat ciudat.
O, aceea era cea mai minunată experiență. Eu mă încred că
fiecare de-aici a experimentat acel fel de timp vreodată.Dacă n-ați făcut-o,
aceasta va fi o seară bună să începeți. Doar începeți să vă gândiți la El și
să vă închinați Lui în inima voastră și dintr-odată voi veți simți părtășia
apropiată a Duhului Sfânt peste tot în jurul vostru. Și ea devine atât de
unsă până când voi nu vămai puteți abține. Voi vă veți ridica mâinile sau
veți face ceva. Tu doar nu poți sta liniștit când El vine.
24
Așa cum se gândea ea, neobservând cine era în jurul ei, mica
doamnă, poate cu o pereche de sandale în picioare, mergând de-a lungul
acestei cărări mici prăfuite, dar gândindu-se la Domnul și la promisiunile
Lui despre---despre lucruri care urmau să vină...Și așa cum ea se gândea,
dintr-odată, sentimentul acela a devenit așa de măreț în jurul ei încât ea
doar și-a ridicat capul sus. Și când a făcut-o, stând în fața ei erao Lumină.
Și stând lângă acea Lumină era îngerul Gabriel, Arhanghelul lui
Dumnezeu.
Dacă vrei ca îngerii să-ți apară, ține-ți mintea la Dumnezeu și
departe de lucrurile lumii. Mergeți la afacerea voastră: mergeți la biserica
voastră; mergeți la spălatul vaselor voastre; oriunde sunteți țineți-vă
mintea la El toată ziua și toată noaptea. Atunci Dumnezeu va face ceva.
Te apropii de El; tu ai lumea închisă afară; doar tu și El sunteți împreună.
25
Această apariție a îngerului a înspăimântat-o pe mica fecioară. Ea
a fost învățată că zilele miracolelor au trecut. Dar ea a văzut ceva că se
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întâmplă. Îngerul i-a zis, a spus: „Salutare, Maria.” „Salutare” înseamnă a
se opri. Și El avea un mesaj pentru ea. Când vine un înger, El are un
mesaj pentru tine. Și Duhul Sfânt, Îngerul lui Dumnezeu este aici în seara
asta cu un mesaj pentru fiecare credincios. Doar păstrați-L pe El în mintea
voastră. Continuați să vă gândiți la El, cât de minunat este El, cât de dulce
este El, în promisiunile Lui. Dacă ești bonav, ia aceasta în mintea ta: „Ela
fost rănit pentru fărădelegile mele; El a fost lovit pentru nelegiuirea mea;
pedeapsa pentru pacea mea a fost peste El și cu rănile Lui eu am fost
vindecat.” Ține-ți mintea centrată astfel; ceva ți se va întâmpla. Dintr-odată
acolo va fi...ceva se va apropia de tine, o ungere va veni peste tine și vei
ieși afară din acel scaun. „Apropiați-vă de Domnul și El se va apropia de
voi.”
26
Și ea a privit la acest înger măreț și numele lui este Gabriel. Acum,
există Îngeri ai lui Dumnezeu, mulți dintre ei și ei vin pe pământ și aduc
mesaje. Dar Gabriel, când El vine, ceva major se va întâmpla. El a fost cel
care a anunțat prima venire a lui Cristos; El va fi cel care va anunța a
doua venire a lui Cristos.
Și El i-a spus Mariei: „Tu ai aflat favoare cu Dumnezeu.” Ce mesaj
să i se aducă ei! „Tu ai aflat favoare cu Dumnezeu.” Și în timp ce ea se
gândea la acea scriptură, atunci aceea a fost scriptura care i-a fost ei
confirmată.
Acum, dacă voi sunteți bolnavi, gândiți-vă la acea scriptură. Dacă
sunteți pierduți, gândiți-vă la acea scriptură. Dacă voi vreți Duhul Sfânt,
gândiți-vă la acea scriptură și Duhul Sfânt o va confirma pentru voi.
27
Acolo era ea și Îngerul i-a spus, i-a vorbit că ea va avea un Fiu. Și
ei Îi vor pune Numele Isus. El va salva oamenii din păcatele lor. Și El a
spus: „Verișoara ta, Elisabeta, este o femeie în vârstă și ea este
însărcinată în luna a șasea, care a fost numită stearpă. Acum Maria și
Elisabeta erau verișoare de gradul întâi. Domnul nostru și Ioan
Botezătorul au fost veri de-al doilea.
Numele soțului Elisabetei era Zaharia. El era un bărbat drept, un
preot la templu. El era un om bun. Tot timpul care a fost căsătorit cu
Elisabeta, el s-a rugat și s-a ținut de Dumnezeu, ca Dumnezeu să le dea
un copil; dar ea era stearpă. Și ea avea acum cam șaizeci de ani și
Zaharia era cam spre șaptezeci și ei încă nu aveau copii. Așa că Zaharia
s-a dus la sărbătoare să-și facă datoria la sărbătoare, care era de a arde
tămâie în timp ce oamenii se rugau în adunare.Și timp ce el era acolo
înăuntru arzând tămâie, el s-a uitat, stând la dreapta altarului și acolo
stătea Arhanghelul Gabriel.
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Trăiți corect; acționați corect; Îngerii încă trăiesc; Dumnezeu încă îi
are la porunca Lui. Acolo stătea Arhanghelul Gabriel și i-a spus ce se va
întâmpla. După acele zile ale slujbei lui la templu, el s-a dus acasă și soția
lui urma să zămislească și să nască un copil. Ei i-au pus numele Ioan. Și
noi cunoaștem povestirea.
28
Acum, Îngerul Gabriel, șase luni mai târziu a vizitat-o pe Maria și ia spus că verișoara ei urma de asemenea să aibă un copil. Astfel Maria
știa că aceea va fi un miracol pentru acea femeie în vârstă, bine înaintată
în vârstă, să aibă un copil. Dar ea a spus Îngerului: „Cum va fi asta cu
mine văzând că eu nu cunosc bărbat?” Și cereți și voi veți primi.
El a spus: „Duhul Sfânt te va preaumbri. Acea ființă sfântă care se
va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu.”Aceea este cum se va
întâmpla asta. Maria niciodată nu i-a spus înapoi Îngerului; ea n-a discutat
deloc asta în niciun fel. Singurul lucru pe care l-a spus ea, a fost: „Iată
slujitoarea Domnului; facă-mi-se potrivit cuvântului Tău.”
V-ați gândit, chiar preotul Zaharia a pus sub semnul întrebării, el
fiind un om în vârstă și ea în vârstă, de asemenea, cum se va face
aceasta? Și un preot care ar trebui să cunoască Cuvântul și să știe ceafăcut Dumnezeu. Dar această mică fecioară era doar un copil. Și ea nu
avusese niciun soț. Ea trebuia să creadă imposibilul, ceva ce nu s-a
întâmplat niciodată mai înainte. Dar ea n-a discutat deloc; ea n-a mai pus
întrebări deloc. Cuvântul Lui a fost suficient pentru ea.
29
O, dacă biserica ar putea doar ajunge în felul acela. Cuvântul o
stabilește. Dacă Dumnezeu a spus astfel, asta este tot ceea ce noi avem
nevoie să știm. Cum va fi asta? Eu nu vă pot spune, dar dacă Dumnezeu
a spus așa, aceea va fi în acel fel pentru că Dumnezeu a spus așa. O,
aceea este ceea ce vreau eu ca biserica să știe. Dacă există ceva în care
eu vreau ca credința voastră să se scufunde, este în ceea ce Dumnezeu a
spus; ea trebuie să fie adevărată.
Ați observat că ea a trebuit să creadă cele imposibile? Ea n-a putut
merge înapoi cum a putut Zaharia. El a putut să meargă în trecut la Sara
și Sara era de aproape o sută când ea a avut bebelușul. Și Ana la templu
și ea era o femeie în vârstă. Și ei aveau o mulțime de exemple din acelea,
când ele aveau soți. Dar Maria a trebuit să creadă ceva ce niciodată nu se
întâmplase.
30
Voi aveți mii de exemple de vindecare divină. Priviți la oamenii
care au fost vindecați de cancer, orbire, muțenie, surzenie și tot felul de
boli și metehne. Noi avem o mulțime din acelea la care să privim ca
exemplu. Dar această mică fată n-a avut nimic ci doar Cuvântul Lui și
aceea a fost suficient. Cuvântul Lui era suficient de bun pentru ea. Și
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vreau ca voi să observați; ea n-a așteptat până când ea a fost încredințată
că urma să se întâmple. Ea a început să mărturisească despre asta
imediat. Ea n-a așteptat până când a simțit viață, așa ca ea să poată
fiîncredințată că va avea bebelușul. Doar imediat ce a auzit Cuvântul Lui,
ea L-a luat pe El pe Cuvânt și a început să mărturisească și să laude pe
Dumnezeu pentru copilul ei înainte ca ea să simtă ceva. Aceea este...
Dă-ne mai multe Marii pe-aici care-L pot lua pe Dumnezeu pe
Cuvântul Lui și să-L laude indiferent că simt ceva sau nu! Luați-L pe
Cuvântul Lui! Dumnezeu încearcă să afle pe cineva care va lua Cuvântul
Lui. Nu-mi pasă cum te simți. Cineva spune: „Păi eu nu mă simt mai bine.
Am fost...m-am dus la adunări; s-a făcut rugăciune pentru mine. Eu...”
Aceea nu are nimic de-a face cu asta. Dumnezeu a spus așa și aceea o
stabilește. Amin. Cineva care va lua Cuvântul Lui, aceea este ceea ce Îl
mulțumește pe El; credeți Cuvântul Lui. Aceea este ce îl mulțumește pe
Dumnezeu;aceea este singura cale ca voi să găsiți vreodată favoare cu
El, este să credeți Cuvântul Lui.
31
Și Maria L-a luat pe Cuvântul Lui. Ea a spus: „Aceea este suficient
pentru mine.” Și ea s-a dus prin jur și a spus fiecăruia că urma să aibă
acest bebeluș înainte ca ea să aibă vreun singur semn din asta, un singur
semn de ceva. Ea încă...ea știa că se va întâmpla pentru că Dumnezeu a
spus așa. Nu vedeți sămânța adevărată a lui Avraam? Dumnezeu
vorbește: ei o cred.
Acela este motivul că mie îmi place biserica de astăzi care poate
lua Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune: „Isus Cristos este
același ieri, azi și-n veci,” biserica spune: „Amin.” Dacă Isus a spus:
„Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Biserica spune: „Amin.”
Isus a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred: În Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi cu limbi noi, vor lua în mână șerpi, vor bea ceva de
moarte, își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși.” Biserica
spune: „Amin.” Ei nu se îngrijorează de asta, nu se întreabă cum se va
întâmpla; ei doar Îl iau pe Cuvântul Lui și se mișcă mai departe. Aceea
este adevărata sămânță a lui Avraam. Aceia sunt copiii lui Dumnezeu.
32
Maria trebuia să creadă cele imposibile. Dar Dumnezeu ia cele
imposibile șile face reale când a Lui ...când El este luat pe Cuvântul Său.
Doctorul ar fi putut spune: „Tu niciodată nu vei scăpa de acel cancer.”
Doctorul ar fi putut spune: „Tu niciodată nu vei fi în stare să umbli din nou.
Păi---asta---păi este imposibil pentru tine să faci aceea.” Dar cele
imposibiledispar când Dumnezeu este luat pe Cuvântul Lui. Nu contează
ce spune doctorul, el poate spune cel mai bine ce poate el, dar Dumnezeu
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este Dumnezeu. Amin. Și Cuvântul Lui este întocmai cum este El și voi
luați cuvântul lui; aceea o stabilește pentru totdeauna. „Dacă voi puteți
crede, spuneți acestui munte mută-te și nu vă îndoiți în inima voastră dacă
veți crede că ceea ce ați spus se va întâmpla, voi puteți avea ceea ce ați
spus.” Dumnezeu luat pe cuvântul lui...
33
O, ea a început imediat să dea laudă lui Dumnezeu și să spună
oamenilor că urma să aibă un copil, necunoscând niciun bărbat. Acum,
amintiți-vă, ea s-a expus---s-a expus la critică. Dar Maria nu s-a oprit să
se gândească la critică; ei nu-i păsa de critică.
Când un om vine să primească Duhul Sfânt, ție nu-ți pasă ce vor
spune vecinii; ție nu-ți pasă dacă tu strigi, vorbești în limbi sau orice faci;
ai trecut de aceea; tu L-ai luat pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui; ție nu-ți
pasă de critică. Tu ai pierdut toate lucrurile făcute de diavol, făcute de tine,
societatea intelectuală numită prestigiu. Lucrul pe care-l vrei este favoare
cu Dumnezeu. Ție nu-ți pasă de ceea ce Duhul Sfânt te determină să faci:
să strigi, sățipi sau să plângi sau să țipi sau orice vrei tu să faci. Orice
pune Duhul Sfânt pe tine, tu o faci pentru că ție nu-ți pasă.Tu ai pierdut
toate lucrurile făcute de om. Tu ești liber în Isus Cristos. Duhul lui
Dumnezeu te-a făcut liber. Și tu ești liber în puterea lui Dumnezeu,
scăldându-te în frumusețea Lui, închinându-te Lui în Duh și adevăr. Tu
ești o persoană liberă. Tu ai luat Cuvântul lui Dumnezeu; El a luat
stăpânire în inima ta. Ție nu-ți pasă; tu te arunci pe tine însuți...
Voi spuneți: „Păi, dacă eu stau la servici într-o zi și șeful spune:
`Ascultă, am auzit că tu ai fost acolo la acea adunare de „sfinți rotitori”și ai
fost vindecat. Mie mi-e teamă.`” Nu, ție nu-ți este. Frate, dacă tu ești
sămânța lui Avraam, tu consideri aceea ca o bucurie să stai și să
mărturisești despre puterea învierii lui Isus Cristos. Cu siguranță consideri.
„Poporul meu nu se va rușina. Dacă voi vă rușinați de Mine în fața
oamenilor, Eu Mă voi rușina de voi înaintea Tatălui Meu și a sfinților
îngeri,” a spus Domnul Isus. Așa că ei nu se rușinează; lor nu le este
teamă.
34
Deci, după ce Maria a auzit vestea bună despre Elisabeta, o, ea
vroia să împărtășească vestea. Știți, există ceva în legătură cu asta, că
atunci când tu Îl iei cu adevărat pe Dumnezeu pe promisiunea Lui și-L vezi
că o împlinește, tu vrei să spui altcuiva despre asta. Tu doar nu poți sta
tăcut; tu trebuie să faci ceva în legătură cu asta.
Așa că ea a plecat repede, mica femeie, de una singură și în sus
de-a lungul râului și peste dealurile din Iudeea, în ținutul muntos.
Acum, Elisabeta, imediat ce a aflat că va fi mamă, ea s-a ascuns
pe sine, s-a dus înapoi în cameră. Și eu îmi imaginez. Să ne gândim doar,
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ea ședea acolo în spate, făcând mici botoșei și pregătind tot lucrul ei
pentru acest micins care urma să vină. Și ea făcea păturica în care ea
urma să-l aibă pe el dedicat și toate aceste lucruri, pregătind lucrurile
pentru că ea urma să fie mamă.
35
Dar lucrul care o îngrijora, era însărcinată de șase luni și bebelușul
încă nu se mișcase. Acum, oricine știe că aceea era anormal. Ciudat, cam
la două luni sau trei sau mai mult, poate cel mult patru, acolo este viață,
dar acolo nu era încă viață. Însă ea stătea în spate într-o cămăruță. Și să
ne uităm doar acum și să luăm un locșor pe marginea drumului și să
urmărim.
Iată vine mica fecioară pe drum, ochii ei mici luminoși, obrajii ei
îmbujorați cât puteau fi; nu cu Max Factor(firmă de cosmetice) nu, nu; nu, ci
luminați de puterea lui Dumnezeu și de bucuria lui Dumnezeu. Ea doar
alerga cât putea de repede, ochișorii ei strălucind, voi știți. Și ea...O văd
pe Elisabeta că ridică perdeaua și privește afară și vede o tânără doamnă,
urcând dealurile din Iudeea. Și așa cum ea se apropia, a recunoscut-o pe
verișoara ei, Maria.
Așa că, ea și-a înfășurat un mic șal în jurul ei și iese afară s-o
întâmpine. O, ea probabil că și-a aruncat brațele în jurul ei,a îmbrățișat-o
și a sărutat-o. Știți, oamenii obișnuiau să fie...lor le păsa unul de celălalt,
știți. Dar în zilele noastre lor nu le pasă. Lor nu le pasă, unul de celălalt,
oamenii sunt așa de reci, atât de distanți unul de celălalt. Se obișnuia că
atunci când unul din vecini se îmbolnăvea, noi toți mergeam înăuntru, ne
așezam, îi ajutam și le tăiam lemne, le tăiam porumbul sau îi ajutam să
are sau orice se întâmpla și îi ajutam. Dar azi, voi nici măcar nu știți dacă
vecinul vostru a murit, decât dacă citiți în ziar. Sunt atât de reci, atât de
nepăsători.
36
Scumpo, eu nu vreau să sune rău, către soția mea care stă acolo,
dar ziua trecută, a fost acum câtva timp, noi eram în centrul orașului
împreună. Și pare a fi la modă. Și era o doamnă pe stradă și a spus:
„Bună ziua, ce mai faceți, soră Branham?”
Și n-am auzit-o deloc pe ea să spună un cuvânt. Și am spus:
„Scumpo, acea doamnă ți-a vorbit.”
Ea a spus: „Eu i-am vorbit.”
Și eu am spus: „Eu nu te-am auzit.”
Ea a spus: „Eu am zâmbit.”
„O,” am spus, „Scumpo, un mic zâmbet slab nu ține locul unui
adevărat: „Bună ziua?” Mie îmi place aceea, să fiu prietenos, dar un
zâmbet slab mic...Îmi place ca cineva să vorbească, nu doar să facă un
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mic zâmbet ca un oposum. Mie îmi place un adevărat: „Bună ziua.” Mie
îmi place o veche strângere de mână, puternică, sănătoasă.
37
Nu demult eram în Florida și acolo era o femeie numită ducesă sau
cevaasemănător, care îi lăsa să aibă ceva teren pe care ridicam noi cortul.
Și în acea seară fratele Bosworth a spus: „Ducesa.”
M-am gândit: „Acum, pe cine voi întâlni eu?”
A spus: „Este acolo în spate, vrea să te vadă.”
Am spus: „Păi, există o mulțime de oameni bolnavi aici afară de
asemenea, care vor, să mă vadă.”
A spus: „Păi, așa cum te duci afară doar strânge-i mâna ei”. Și
acea femeie avea o pereche de ochelari și ei erau pe o baghetă, o femeie
mare și ea avea acei ochelari în mână astfel, pe o baghetă. Și când am
trecut pe-acolo, ea a spus: „Sunteți Doctor Branham?”
Am spus: „Nu, doamnă, nu doamnă, eu sunt fratele Branham.” Și
ea avea suficiente bijuterii pe mâini și brățări, îndeajuns să trimită un
misionar de o sută de ori în jurul lumii. Și---și ea...eu am spus: „Sunt
fratele Branham.”
Ea și-a întins mâna ei și a spus: „Sunt încântată să vă cunosc.”
Eu am ținut acea mână mare grasă și am tras-o în jos; am spus: „Țineți-o
aici jos, așa ca să vă cunosc când vă văd din nou.” Eu doar urăsc mult
acea prefăcătorie. Oricum, cine suntem noi? Șase picioare(aprox. 180cm) de
țărână. Este sufletul de-acolo dinăuntru la care se uită Dumnezeu.
Bijuteriile nu vor acoperi păcatele: nici hainele nu vor acoperi păcatele.
Este nevoie de Sângele lui Isus Cristos să acopere păcatul, atunci ne face
El ceea ce suntem. Atunci în inimile noastre...
38
Maria a apucat-o pe Elisabeta și Elisabeta pe Maria și priviți-le,
bătându-se una pe altape umăr și îmbrățișându-seuna pe alta,sărutânduse una pe alta și atât de fericite să se întâlnească una cu cealaltă. Ce
prietenie! Și eu le pot vedea când în sfârșit ele s-au desprins una din
îmbrățișarea celeilalte și ținându-se una pe cealaltă de mână și povestind.
O, eu o pot auzi pe Elisabeta că spune: „Maria, nu te-am văzut de așa
mulți ani, dar încă recunosc acei ochi frumoși de la mama ta, Ana. Și o, tu
ești o fată atât de drăguță. Cum o mai duci?”
„O, doar bine,” spune ea, „Eu doar mă simt minunat.” Și a spus:
„Am fost așa de fericită să aud vestea că tu vei fi mamă.”
„O,” a spus ea, „E adevărat. Și eu sunt așa de fericită.”
Ea a spus, Maria a spus: „Dar știi ceva? Și eu voi fi mamă.”
„O, tu și Iosif v-ați căsătorit?”
„Nu, nu sunt căsătorită deloc și eu voi fi mamă.”
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„Păi, eu nu înțeleg asta. Acum, vezi, bebelușul meu a trecut de
șase luni și nu are încă deloc viață și eu sunt un pic îngrijorată.”
Și Maria a spus: „O, nu te îngrijora, căci Îngerul lui Dumnezeu mi-a
apărut jos pe drum și mi-a spus despre aceasta(Vedeți?) și eu nu cunosc
niciun bărbat, dar totuși Duhul Sfânt m-a preaumbrit și eu voi da naștere
unui Copil, a spus El, și-I voi pune Numele, Isus; El va fi Fiul lui
Dumnezeu.” Și imediat ce ea a spus „Isus”, micul Ioan a venit la viață și a
început să salte și să sară de bucurie cât de tare putea el s-o facă.
Și Elisabeta, fața ei s-a luminat și a spus: „Cum a venit mama
Domnului meu să mă vadă? Pentru că imediat ce Numele Lui a fost rostit
în urechile mele, bebelușul meu a săltat în pântece de bucurie.”
39
Dacă acel Nume al lui Isus Cristos a adus viață unui bebeluș mort
prima dată când a fost vreodată rostit de buze umane, El a adus Viață
Eternă și botezul Duhului Sfânt în pântecele (Mariei) pentru că biblia a
spus...sau Elisabetei, biblia a spus că Ioan s-a născut din pântecele
mamei lui plin de Duhul Sfânt.
[Loc gol pe bandă.] O, s-ar cuveni să vindece bolnavii, să curețe leproșii, să
învie morții. „În Numele Meu ei vor scoate draci.” Aleluia! Acel Nume
minunat al Domnului Isus stă la îndemâna noastră în seara aceasta, stă
doar pregătit să-Lacceptăm...
Dacă acela a făcut asta și gândiți-vă ce a luat loc, eu pot vedea
Duhul lui Dumnezeu lucrând în cele două femei, una a profețit alteia, și
cealaltă a profețit celeilalte, Duhul Sfânt peste ele când Numele lui Isus
Cristos a fost chemat în mijlocul lor. O, vai, frate, același Nume al lui Isus
Cristos este mai puternic în seara aceasta. El s-ar cuveni să fie printre
oameni aici în seara aceasta. Ce s-ar cuveni să facă unui bărbat bolnav
sau unei femei bolnave? Ce s-ar cuveni să facă unei persoane legate de
diavol, când propria Lui promisiune s-a ancorat în cer înaintea lui
Dumnezeu cu propriul Său Sânge, să facă bine în Duhul Sfânt aici,
arătând semne și minuni...„În Numele Meu ei vor scoate draci; își vor pune
mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși; toate aceste semne îi vor
urma pe cei ce cred.” Credeți voi asta? Să ne rugăm.
40
Tată ceresc, inimile noastre sunt așa de fericite în seara aceasta,
noi doar ne simțim ca și cum noi am putea să ne luăm zborul. Pare ca și
cum dacă Tu ai ridica acoperișul acestei clădiri vechi noi vom continua
mai departe acasă în seara aceasta, știind că acel măreț Nume al
Domnului, că acel nume minunat, acel prețios Nume, un Nume deasupra
tuturor numelor, un Nume la care se pleacă totul în cer, totul pe pământ
se va închina Lui.O, Dumnezeule, fiecare diavol va trebui să se închine
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Acestuia și să-L recunoască. Și Tu ne-ai dat acel Nume nouă. „Cereți
Tatăluiorice în Numele Meu, Eu o voi face.” O, Doamne Dumnezeule,
Care ai făcut promisiunea prin Fiul Tău, Isus, lasă Numele lui Isus Cristos
în seara aceasta să elibereze fiecare persoană bolnavă, să elibereze
fiecare păcătos, să elibereze fiecare persoană. Fie ca această adunare să
fie o adunare liberă chiar acum, ca Duhul sfânt să poată intra și să se
miște și să dea glorie și laudă lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne.
41
Noi suntem poporul Tău; noi nu suntem sub nicio---nicio robie. Noi
suntem liberi. Fiul ne-a făcut liberi și noi suntem liberi într-adevăr să slujim
Domnului nostru și Tatălui nostru. Noi Îți mulțumim. Vorbim despre o zi a
recunoștinței pentru libertate, noi avem o adevărată...Fiecare zi este o zi a
recunoștinței; fiecare oră este o zi a recunoștinței. Eu, care am fost odată
orb, acum pot să văd; eu, care am fost odată păcătos și acum sunt salvat.
O, Dumnezeule, cât de liberi suntem noi! Cum putem noi să-Ți dăm
recunoștință, recunoștință din inima noastră că Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu nu este mort, ci El este viu printre noi în seara asta,
dovedindu-se pe Sine viu prin semne, minuni și miracole, revărsând Duhul
Sfânt peste biserica Lui în aceste zile din urmă înainte de apariția Lui. Și
semne și minuni apar pretutindeni, lucruri minunate...Și Dumnezeuleal
cerului, o, aleluia, dând laudă și glorie lui Dumnezeu. O, cum Îți mulțumim
noi Ție pentru aceste lucruri!Este o adevărată recunoștință în inima
noastră. Primește laudele poporului Tău, Doamne! Noi Te iubim. Noi știm
că Tu ești și un Răsplătitor al acelora care te caută cu sârguință.
42
Tată Dumnezeule, salvează păcătoșii; adă decăzuții înapoi acasă;
umple credinciosul cu Duhul Sfânt; vindecă bolnavii și suferinzii; primește
glorie pentru Tine Însuți. Noi simțim ceva mișcându-se. În ultimii câțiva
ani, a existat ceva care a luat loc, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a mișcat
de-a lungul țării; mari treziri și semne arată venirea Lui. Sunt cutremure în
diferite locuri; marea aluat o zbuciumare agitată, aruncând înainte valuri
mari. Toți...Inimile oamenilorsunt slăbite de frică, tulburări între
națiuni,confuzi de timp, Israel se reîntoarce, smochinul înmugurește; noi
suntem la vremea sfârșitului.
Duhul Sfânt este aici și noi Îl iubim, Doamne și noi ne închinăm
Lui. Și chiar puterea lui Dumnezeu ne va duce acasă la El în una din
aceste zile în răpire; vor învia morții,pentru totdeauna. Acordă aceasta,
Doamne.
Adu la împlinire în seara aceasta toate promisiunile Tale printre
poporul Tău. Vindecă pe fiecare din acești oameni, Doamne, pe care îi
reprezintă aceste batiste. Fie ca Duhul Tău să privească jos. Tu i-ai văzut
pe aceia când ei le-au pus aici; Tu cunoști obiectivul; Tu știi motivele lor,
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Tu ai știut credința lor. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să vindeci pe fiecare
din ei pentru propria Ta glorie. În Numele lui Isus Cristos noi o cerem.
Amin.
43
O, binecuvântat fie Numele Lui. Aleluia! Aleluia! Laudă să fie lui
Dumnezeu! O, binecuvântările Lui, Prezența Lui doar emoționează, doar
răcorește sufletul meu tot timpul, să știu că acel minunat,măreț Duh Sfânt
al lui Dumnezeu a fost promis să fie revărsat în zilele din urmă și El va da
ploaia timpurie și târzie împreună. Voi ați avut ploaia târzie; aici este cea
timpurie împreună cu ea. Lucrările pe care Isus le-a făcut reapar în
biserică, arătând că El vine.
Dacă eu am mâna mea sus, umbra de-acolo, de departe ea apare
întunecată, așa cum ea se apropie, ea devine mult mai precisă până când
ea devine o mână adevărată. Acela este felul în care sunt binecuvântările.
Pentru ani, după ani, după ani, biserica a venit, puterea lui Dumnezeu
crescând mai aproape și mai aproape, încât acum ea este pe cale să
capete chipul lui Isus Cristos, biserica Lui este, în puterea învierii Lui.
Toate semnele pe care le-a făcut El au apărut în biserică din nou. Noi
suntem la timpul sfârșitului. Căutați pe Dumnezeu, oamenilor!
44
Eu știu că voi credeți că eu acționez îngrozitor de ciudat pentru a fi
un predicator. Dar eu vă voi asigura de aceasta: dacă voi ați simți în felul
în care eu simt, voi ați acționa mai rău decât asta, cred, da, domnule.
Pentru că eu încerc să o rețin; este doar gata să explodeze în inima mea.
Gândirea lui Dumnezeu din cer, care a creat cerurile și pământul, este
chiar aici cu noi, chiar acum în Cuvântul Său, confirmându-se pe Sine
Însuși, arătând că El este viu, El nu este mort, ci El este viu pentru
totdeauna. Cum Îl iubim noi! Cum Îl apreciem noi!
O, nu există bani să poată cumpăra asta; nu este nimic să poată
s-o ia; este liberă pentru fiecare. „Oricine vrea, să vină, să bea din fântâna
Domnului.” O, nu există nimic să-i poată lua locul!El este Cel dintâi,
Ultimul, Alfa, Omega, Începutul și Sfârșitul. El a fost aici înainte să fi
existat o lume. El va fi aici când lumea este dusă. El este ambele,
Rădăcina și Vlăstarul lui David. El este Luceafărul de Dimineață. Aleluia!
El este Cristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. El este Cel adevărat. Și noi Îl
iubim. Noi ne închinăm Lui. El este Dumnezeul cerului făcut trup și a locuit
printre noi, Sânul Tatălui. O, cum Îl iubesc Eu! Cum Îl apreciez eu!
45
Eu, un biet păcătos pierdut, clătinându-mă de-a lungul străzilor
aproape orb, acum El mi-adat ochi buni, mi-a dat sănătate bună, mi-a dat
salvare, toate binecuvântările lui Dumnezeu, mi-a dat prieteni când proprii
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mei părinți m-au alungat și mi-au spus că am înnebunit. Biserica mea m-a
dat afară pe ușă și a spus: „El și-a pierdut mințile.”
Dar El mi-a spus: „Dacă tu vei părăsi, Eu îți voi da tați, mame,
prieteni.” Aleluia! O, în jurul lumii El a făcut asta, iar, și iar, și iar.
Mă gândesc când profetul i-a spus lui David: „Fă tot ce este în
inima ta, căci Dumnezeu este cu tine.” Și în noaptea aceea Domnul a
vorbit profetului, a spus: „Du-te, spune slujitorului meu, David, Eu l-am luat
de la pășune și i-am dat un nume ca a oamenilor mari din lume.” Când mă
gândesc la aceea, cum Dumnezeu m-a scos afară din gropile păcatului,
mi-a dat prieteni în jurul lumii, inima mea freamătă la aceste gânduri, ale a
mărețului Său Nume. Binecuvântat fie Numele Domnului!
46
Singurul lucru, mie doar îmi pare rău că nu am mai multe vieți să
trăiesc să-L slujesc pe El. Vorbind despre a pierde ceva; o, nu există nimic
de pierdut: totul este să biruiești; totul este să câștigi. Și dacă aș avea
zece milioane de vieți, dacă aș putea merge înapoi la vârsta de
șaisprezece ani și să fiu un rege peste lume pentru zece mii de ani sau să
mor chiar acum și să merg în cer cu Isus Cristos, aș spune: „Lasă-mă să
plec chiar acum. Mi-ar place să merg să fiu doar cu El.” Pentru că acum
am Viață Eternă. Zece mii de ani când se terminau, aș merge în iad. Dar
acum când zece mii de ani trec, eu nu voi avea timp mai puțin decât
atunci când eu am intrat acolo. Amin. Vai, vai!
El este real. Cine a făcut florile? Cine a pus culorile în ele? Același
Om care a pus culori în ele, a pus Duhul Sfânt în inima mea. Glorie lui
Dumnezeu! El este aici, da, domnule. Nu te teme de El, pentru că El este
aici. Dumnezeu înseamnă închinare. Dumnezeu este obiect de închinare.
Și eu iubesc să mă închin Lui. El este Totul al meu în tot. El este Pacea
mea. El este Tatăl meu, Mama mea, El este Tot ce am avut eu vreodată,
Tot ce voi fi vreodată; totul este în El. O, vai, să ridicăm doar mâinile
noastre și să-L lăudăm.
47
O, Doamne, eu doar nu știu ce să spun, Doamne. Duhul Prezenței
Tale doar poartă sufletul meu din loc în loc. O, lasă să izbucnească în
seara asta, Doamne, ceea ce eu am cerut. Acordă asta, o Doamne. O,
Tată Dumnezeule, trimite mai departe binecuvântările Tale peste poporul
Tău. Unge oamenii, trimite Duhul Sfânt în putere mare și mari măsuri ale
harului și dragostei. Acordă asta, Doamne. Ascultă rugăciunile noastre.
Noi Te lăudăm; Te iubim; ne ridicăm mâinile spre Tine; ne ridicăm inimile
spre Tine. Tu ești viața noastră, sufletul nostru, existența noastră, hrana
noastră, apa noastră. Tu ești viața noastră, vederea noastră, tot ce
suntem noi. Noi trăim și respirăm prin Tine, Doamne.
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O, ia-ne, Doamne, modelează-ne, formează-ne, ia-ne de la lume.
O, Dumnezeule, pune Duhul Tău în noi. Tu ai spus: „Voi sunteți un popor
deosebit, o preoție regală, o preoție spirituală oferind daruri spirituale,
roadele buzelor noastre, dând laude lui Dumnezeu.” Asta este ceea ce
facem noi chiar acum, Doamne, dăm laudă Dumnezeului nostru, făcând o
jertfă, dându-ne buzele, lauda noastră și spunem: „Noi te iubim, Doamne;
nouă nu ne pasă ce spune cineva. Noi Te iubim. Tu ești Dumnezeul
nostru; Tu ești Salvatorul nostru; noi...Tu ești vindecătorul nostru; Tu ești
Regele nostru, Tu ești salvarea noastră; Tu ești viața noastră; Tu ești al
nostru...Tu ești tot ce suntem noi, Doamne. Tu ești aceea pentru noi și noi
Îți mulțumim pentru asta.”
Binecuvântează-ne, Doamne. Noi așteptăm după Tine, așteptăm
după Tine să ne călăuzești; fă cu noi orice Tu dorești să faci. Ia-ne în
mâna Ta; Tu ești Olarul; noi suntem lutul. Modelează-ne și fă-ne după
propriul Tău fel, Doamne. Fă-ne chipuri ale lui Dumnezeu. Acordă asta,
Doamne.
48
Acum, Tată Dumnezeule, așa cum noi Îți prezentăm bolnavii în
seara aceasta, așa cum ei traversează această platformă, lasă Duhul
Sfânt să vină, lasă Îngerul lui Dumnezeu care mi-a vorbit acolo la acea
moară în acea noapte, lasă pe Cel Care a vorbit tot drumul călătoriei vieții,
lasă-L să vină aici în seara aceasta, Doamne și să stea și să confirme
aceste cuvinte și să facă această biblie vie din nou. Acordă asta, Doamne.
Lasă să fie astfel; acordă asta. Fie ca fiecare persoană bolnavă care este
aici săo vadă, să se bucure și să Te accepte ca Vindecătorul lor. Fie ca
păcătoșii să vadă asta, să se bucure și să te accepte ca Salvator. Fie ca
credincioșii să se bucure și să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă Ioan a
putut primi Duhul Sfânt cu trei luni înainte de a fi născut, când el zăcea
mort în pântecele mamei lui, ce s-ar cuveni să ne facă El nouă în seara
aceasta, Doamne? O, trimite Duhul Sfânt și confirmă mărețul Tău Cuvânt.
În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
Îl iubesc, Îl iubesc,
Că-ntâi El m-a iubit
Și a câștigat salvarea mea,
La pomul Calvarului.
Doamnele să cânte mai întâi: „Îl iubesc.”
Îl iubesc (Acum, bărbații)
Îliubesc (Toți împreună)
Că-ntâi El m-a iubit
Și-a câștigat salvarea mea
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La pomul Calvarului.
49
De la unu până unde? Unde? D. [O persoană vorbește în limbi și alta
tălmăcește]. Laudă Domnului! Laudă Domnului! Bucuria Domnului este tăria
noastră, nu-i așa? Aceea este tăria noastră; aceea este cum trăim noi,
este prin bucuria Domnului care este în mijlocul nostru.
Billy tocmai mi-a spus că el a distribuit cartonașe D-1 la 50. Cine
are D numărul 1? Ridică mâna. Cartonaș de rugăciune D – numărul1
Numărul 2, numărul 3? Numărul 2. S-a ridicat în picioare numărul 2? D
numărul 2? Numărul 3? Numărul 4? Unde este 4, ridică mâna. Numărul
4,5,6,7,8,9,10. Aliniați-vă chiar aici, acum. O, vai.
...crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
50
În regulă, numărul 10, numărul 11. D-numărul-11, cine îl are? D11? El este deja sus acolo? În regulă, puneți-i în linie în spate. D11. D12?
Cine are D12?Tu fiule? În ordine, vino ia-ți locul. D-12, D-13, ridicați-vă
mâna, în regulă. 14, ridică-ți mâna. D-14, D-15, 16, 17, 18, 19, 20? D-20,
eu nu ți-am văzut mâna, în regulă, asta-i bine. În regulă, doar continuați să
vă aliniați în spate acolo. Niște ușieri, dacă vreți ajutați-l în spate acolo să
se alinieze. D-20? Mutați-i în spate, Billy, mută în spate linia, pune-i în jur
lateral. Să avem o linie mare sus, acolo.
O, eu mă simt bine. Amin. Amin. N-aș schimba asta pentru nimic.
Dacă sunt nebun, doar lăsați-mă în pace. Sunt fericit în acest fel. Eu sunt
mai fericit astfel decât atunci când am fost întreg la minte, așa cum ați
numit-o voi atunci. Eu am primit mintea corectă. Eu am ...eu vreau mintea
lui Cristos; aceea este ceea ce vreau eu. Și ea este foarte...totdeauna
contrară lumii.
51
În regulă, D-20, 21, cine are D-21? În regulă, domnule, chiar
acolo.22, ridică-ți mâna. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30? Cine are D-30? Nu
am văzut acea mână. D-30? În regulă, departe acolo, soră, vino chiar peaici. În regulă, noi lăsăm oarecum...așa ei nu vor...noi vom trage linia sus.
Acum, amintiți-vă, oricine are un cartonaș de rugăciune, ține-ți-l; voi veți
veni sus la platformă. Vedeți? Noi ne vom ruga pentru voi. Noi vă dăm un
cartonaș de rugăciune. Noi suntem obligați să facem aceea.
O, ce minunat! 31, cine are D-31? Departe în spate. 32, 33, 34?
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. D-1 la 40. Câte a spus el că a distribuit? 50. Noi
nu știm chiar ce se va întâmpla în linia de rugăciune, ea s-ar putea opri,
începe, voi știți cum este asta. Și acesta este motivul că noi luăm...îi luăm
potrivit cu numărul, pentru că noi nu știm exact unde va fi asta.
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În regulă, 41, cine are D-41? Acolo, în regulă. 42? 42? În regulă.
43, 44, 45? 45, eu nu l-am văzut. În regulă. 46, vine chiar aici. 47, 48, 49,
50. Cine are cartonașul de rugăciune 50? În regulă. Câte el a...50. Cred
că aceștia sunt toți din ei, toți...
52
Acum, sunt împrăștiate cartonașele de rugăciune. Acolo ar putea
să fie unele din acestea, noi am putea---am putea să nu ajungem la ele.
Dar lăsați-i să stea în linie, aceea ar putea să-i ajute. Astfel voi știți, îi dai
unei persoane, un cartonaș de rugăciune este vindecat optzeci la sută
chiar atunci. Băieții spun că ei dau cuiva un cartonaș de rugăciune, spun
ei [Fratele Branham răsuflă ușurat.] Aceea înseamnă ceva(Vedeți?), îi aduce să
creadă. În regulă, acum ele sunt răspândite peste tot. Acum, amintiți-vă,
înainte ca aceste servicii să se termine, va fi o seară când noi vom lua
fiecare cartonaș de rugăciune din clădire(Vedeți?), îi vom aduce la
platformă, pe fiecare.
Acum, câți nu aveți cartonaș de rugăciune și sunteți bolnav și vreți
ca Domnul să vă vindece, ridicați-vă mâna. În regulă; doar credeți; asta-i
tot ce aveți voi nevoie să faceți. Trebuie să-i aliniați sus acolo un minut?
Să fredonămfoarte ușor pentru noi înșine în timp ce noi ne pregătim
pentru linie.
53
Acum, amintiți-vă, este cineva aici pentru prima dată? O, vai.
Mulțumesc. Vedeți,aș fi vrut ca ei să fi venit toți într-o singură seară, o
dată. Este cineva aici care n-a fost niciodată în una din adunările mele
înainte, să vă văd mâinile? Păi, priviți la aceea! Suntem așa fericiți că voi
sunteți aici. Eu poate trebuie să trec prin asta doar un pic. Mi-am propus
în inima mea să fac altceva în seara aceasta. Eu mi-am propus în inima
mea doar să aduc acea linie de rugăciune drept înainte și să mă rog
pentru ei. Aceea este ce m-am gândit să fac; acela este motivul că am
chemat acea linie. Poate eu trebuie să explic aceasta la unii oameni, noii
veniți atunci, dacă voi...doar așteptați.
54
Voi vedeți, noi credem că trăim în zilele din urmă. Noi credem că
Isus Cristos a promis, când El a fost pe pământ. „Cel ce crede în Mine,
lucrările pe care le fac Eu, le va face și el.” El a spus: „Încă puțin timp și
lumea nu Mă va mai vedea; totuși voi Mă veți vedea, căci Eu voi fi cu voi,
chiar în voi, până la sfârșitul lumii.” Acum, dacă noi putem afla ce-a fost
Isus cu mult timp în urmă, lucrările pe care le-a făcut El, atunci noi putem
afla lucrările pe care El le-ar face acum. Este asta corect, noilor veniți?
Acum, să luăm doar un moment și să aflăm lucrările pe care le-a
făcut El. Să ne gândim numai. S-a numit El pe Sine Însuși un Vindecător?
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Nu. A pretins El că vindecă? Nu. El a spus: „Nu sunt Eu care fac lucrările,
este Tatăl Meu care locuiește în Mine.” Este asta corect?
55
Și când El a trecut prin scăldătoarea...pe lângă scăldătoarea de la
Betesda...Acolo zăceau mari mulțimi de oameni, ologi, șchiopi, orbi,
paralizați, așteptând mișcarea apei...Și Isus nu... era un om care zăcea
acolo. El nu era orb.El nu putea merge. Dar elavea vreun fel de necaz,
poate un necaz cu prostata sau---sau tuberculos. Era retardat; el a avut-o
de mulți...treizeci și opt de ani, cred. Aceea nu urma să-l omoare. El era
întins pe o saltea de paie și El a spus: „Vrei să fii făcut bine?”
Și el a spus: „Domnule, n-am pe nimeni să mă bage în apă.”
Acum, amintiți-vă, Isus a spus că El știa că acest om era în acel fel de
multă vreme. Acum, El știa asta. Acum, El l-a vindecat și a plecat și a
lăsat acea muțime care zăcea acolo. Este aceea corect? Isus Cristos
același ieri, azi și-n veci; și a făcut aceea? El a făcut-o. Apoi El a fost
întrebat și ce a spus El? Acum, acesta este Sfântul Ioan 5:19, acum
ascultați cuvintele Lui: „Adevărat, adevărat vă spun Eu, Fiul nu poate face
nimic în Sine Însuși, ci ceea ce El vede pe Tatăl făcând, aceea face și
Fiul.”
56
Să mergem înapoi și să vedem dacă aceea este adevărat. După
ce El a fost uns de Dumnezeu, umplut cu Duhul Sfânt, pentru că Mesia
era Cel Uns, este aceea corect, fraților? Cel Uns...El a fost un om, când
se ajunge la om. El s-a născut, a mâncat, a băut, avea carne și sânge
cum avem noi. Dar sângele Lui n-a fost...El n-a fost evreu, nici n-a fost El
neamuri. El a fost Dumnezeu. Vedeți? Sângele vine de la sexul masculin,
câți cunoașteți asta? El n-a fost sângele mamei Lui, ea era evreică. Și
atunci, cine a fost Tatăl Lui? Cine a fost Tatăl Lui? Dumnezeu. Atunci
Dumnezeu nu are sânge pentru că Dumnezeu este un Duh. Dar El a creat
o celulă de sânge virgin în pântecele Mariei. Fără dorință sexuală, aceea
a dat naștere Fiului, Isus Cristos. Prin acel Sânge sunt eu sfințit. Prin acel
Sânge un păcătos este făcut curat. Prin acel Sânge este că eu am
credință pentru această vindecare aici. Prin acel Sânge se schimbă viața
mea. Acela este Sângele.
57
Când El era în vârstă de treizeci de ani, Duhul Sfânt a coborât
peste El ca un porumbel și el a început prima Lui slujbă. Să vedem ce-a
făcut El: „Lucrările pe care eu le fac.” Primul lucru pe care l-a făcut El,
aflăm că era un ins,Andrei s-a dus și l-a găsit pe Petru, atunci numele lui
era Simon și l-a adus la Isus și Isus i-a spus: „Numele tău este Simon și
numele tatălui tău este Iona. Tu ești fiul lui Iona.” Este aceea corect?
Primul lucru pe care l-a făcut El...Acum credeți voi că Simon...El era un
fariseu din biserica fariseilor. Noi suntem învățați de cronicile din biblie că
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el era un fariseu. De aceea el a fost învățat că va fi ridicat un profet
despre care Moise a spus: „Va fi un profet care se va ridica.” Câți știți că
Mesia trebuia să fie un profet? „Domnul Dumnezeul Tău va ridica un
profet ca și mine,” a spus Moise. El trebuie să fie un Dumnezeu profet. Și
imediat ce el a aflat că El știa cine era el, el L-a recunoscut.
58
Apoi departe a mers un ins numit Filip, a plecat într-un alt ținut la
cincisprezece mile(24 km) în jurul munților și a aflat un ins pe nume
Natanael, prietenul lui, sub un pom, rugându-se. El a spus: „Vino, să vezi
pe Cine am aflat noi, pe Isus din Nazaret, Fiul lui Iosif.”
El a spus: „Acum, ar putea să iasă ceva bun din Nazaret?”
Eu cred că el a dat cel mai bun răspuns pe care vreun om l-a putut
da, a spus: „Vino și vezi.” Nu sta numai acolo și să critici, vino, află pentru
tine însuți. Și eu mi-i pot imagina mergând în jurul dealului, ei au spus:
„Ascultă, cunoști acel pescar bătrân de la care ai cumpărat acei pești la
acel timp și el nici măcar n-a putut semna acea chitanță, nu putea să-și
semneze numele sau ceva?”
„Da, o, Simon, tu vorbești despre pescarul...marele pescar, da.”
„El a venit în fața Acestuia pe care noi Îl știm a fi Mesia și El i-a
spus care era numele lui și i-a spus numele tatălui său.”
„Zi-i-nainte”, a spus Natanael, „tu ai mers prea departe.”
59
Dar imediat ce el a pășit în fața unei adunări, ceva ca aceasta, Isus
slujea poate bolnavilor. El a privit în jur, l-a văzut venind și El a spus: „Iată
un israelit în care nu este nicio viclenie.” Aceea l-a luat de pe picioare.
Cum știa El că el era un israelit? Nu din felul în care el era îmbrăcat
pentru că toți esticii sunt îmbrăcați la fel: turban, robă. El a spus: „Un
israelit în care nu este nicio viclenie.” Cu alte cuvinte, un om fără viclenie,
un creștin, un credincios real, l-am numi noi.
El a spus: „Rabi (înseamnă învățător), când m-ai cunoscut Tu
vreodată? Păi, aceasta este prima dată când ne-amîntâlnit, când m-ai
cunoscut Tu pe mine?”
El a spus: „Înainte ca Filip să te fi chemat când erai sub pom, Eu
te-am văzut.” Ce ochi, cincisprezece mile în jurul muntelui. „Eu te-am
văzut înainte ca tu să vii la întâlnire, sub acel pom.”
El a spus: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu; Tu ești Regele lui
Israel.”
Isus a spus: „Pentru că Eu ți-am spus aceea, tu crezi, vei vedea
mai mari lucrări ca aceasta.”
60
Apoi...Desigur erau acolo acei care stăteau care au spus: „Acum,
acel om...Ei n-au putut nega ce se petrecea, dar ei au spus: „El este
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Beelzebub.” Câți știu aceea? Beelzebub este un ghicitor de noroc, un
diavol. „El face aceea prin puterea diavolului.”
Isus a spus: „Eu vă iert pentru asta, dar într-o zi Duhul Sfânt vine
să facă același lucru pe care-l fac eu și un singur cuvânt împotriva Lui nu
va fi niciodată iertat în această lume sau în lumea care vine.” Pentru că ei
au numit Duhul lui Dumnezeu un lucru necurat. Scriptura spune aceea.
61
Acum, aflăm că multe lucruri...El s-a dus în Samaria și aceea e o
altă naționalitate...o altă rasă de oameni, ca Ham, Sem și poporul lui Iafet.
Acum, El a ajuns la samariteni care sunt jumătate iudei și
jumătateneamuri. Și o femeie era la fântână și El a vorbit cu ea câteva
minute, El a spus: „Adu-mi să beau.”
Ea a spus: „Fântâna este adâncă; nu se obișnuiește ca Tu să
chemi un evreu...un evreu să ceară unui samaritean așa ceva.” A spus:
„Noi nu avem de-a face unii cu ceilalți.”
Și așa cum asta continua, conversația a mers mai departe, în final
El a spus:„Du-te, adu-ți bărbatul.”
Și ea s-a dus să ia...Ea a spus: „Păi, eu n-ambărbat și...”
62
(Este cineva bolnav în spate acolo? În regulă, așezați-o jos; doar
așezați-o jos. Acum, este acela un slujitor cu mâinile peste ea? Pune-ți
mâinile peste ea.
Doamne Dumnezeule, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, ia acea boală rea de la acea soră. Fie ca puterea lui
Dumnezeu să vindece trupul ei. Noi o aruncăm la o parte prin credință. În
Numele lui Isus. Amin.
În regulă. Nu te îndoi, fii bine acum. Amin.)
63
Și astfel când femeia a venit și ea a spus: „Eu am...?”
El a spus: „Du-te, adu-ți bărbatul tău.”
Ea a spus: „N-am bărbat.”
A spus: „Aceea este adevărat; tu ai avut cinci și cel cu care
locuiești acum nu este bărbatul tău.”
Ce-a spus ea? „Domnule, eu...” Acum, ascultați asta acum:
„Domnule, îmi dau seama că Tu ești un profet.” Câți cunosc aceea? „Îmi
dau seama...” Dacă tu te duci la acea referință, ea înseamnă că profetul
acela trebuia să vină.” „Îmi dau seama că Tu ești profetul.” Ea a spus:
„Când Mesia vine, el ne va spune aceste lucruri.” Este aceea corect? Ei
bine, acela era semnul lui Mesia.
Și El a spus: „Eu sunt Acela, care vorbește cu tine.” Același semn
mesianic va fi același astăzi cum a fost el atunci, este aceea corect? Ar
trebui să fie dacă Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci.” „Lucrările pe
care Eu le fac, le veți face și voi.”
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(Acum, dacă femeia are nevoie de ceva aer sau este într-un fel
slăbită, în regulă, puteți s-o duceți să ia aer, în regulă, dacă ea vrea. Dar
nu...Doar aveți credință, ea va fi bine. Doar lăsați-o în pace. În regulă.)
Acum, dați atenție în această direcție. Acum, voi conduce această
linie, voi trece prin ea și mă voi ruga pentru voi. Câți, dacă eu...spun dacă
eu fac aceea, veți crede că vă veți face bine, ridicați-vă mâna, din cauză
că: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred, dacă ei își pun mâinile pe...”
Câți din această clădire îmi sunt străini despre care eu nu știu
nimic, ridicați-vă mâinile. Peste tot, eu nu știu nimic despre ei. În regulă,
dacă Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci...
65
Aici, sunt eu străin pentru tine? În regulă, către audiența nouă.
Doar acesta sau cineva, undeva are nevoie de ajutor de-a lungul liniei, noi
ne vom opri. Eu nu cunosc acest om; nu l-am văzut niciodată, nu cunosc
deloc pentru ce stă el aici. Dumnezeu știe. Acum, dacă Isus a înviat din
morți și eu v-am spus adevărul despre El, atunci dacă El este înviat și
acesta este ultimul semn pe care l-a promis El întocmai cum a spus El:
„Așa cum a fost în zilele Sodomei...” Și aceea este exact ceea ce
Dumnezeu a făcut în zilele Sodomei. Câți dintre voi ați fost aici în această
săptămână să înțelegeți asta? Acesta este exact semnul pe care
Dumnezeu l-a dat Sodomei. Și Isus a spus că se va repeta din nou chiar
înainte de venirea Lui. Câți știu că biblia spune asta? Când Îngerul cu
spatele Lui întors a spus: „Avraam, unde este nevasta ta, Sara?” Cum a
știut El cine era el?
A spus: „Ea este în cort.”
Și El a spus ce urma să i se întâmple ei. Și ea a râs în cort. Și El a
spus: „De ce a râs ea?” Vedeți, El a spus că aceea se va întâmpla din nou
înainte de timpul sfârșitului.
66
Eu nu cunosc omul, niciodată nu l-am văzut, dar aici este---aici
este un caz ca atunci când Domnul nostru și Simon s-au întâlnit împreună.
Corect, același fel. În regulă, noi fiind străini. Acum, omul ar putea fi un
necredincios; ar putea fi un ipocrit; ar putea fi creștin. El ar putea fi bolnav;
ar putea fi în nevoie; eu nu știu, el ar putea avea nevoie de bani. Eu nu
știu ce vrea el; el doar stă aici în picioare, un bărbat. Dar pentru voi, noii
veniți și bărbatul, iată mâna mea, nu l-am văzut niciodată în viața mea cu
bună știință. El și-a ridicat mâna că nu-l cunosc sau el nu mă cunoaște,
este asta corect, domnule? Este corect. Ridică-ți mâna ca oamenii să
vadă, în regulă.
Aici sunt doi bărbați, acum dacă Isus Cristos a înviat din
morți...Acum, dacă bărbatul este bolnav și are nevoie de vindecare, eu n-
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aș putea face asta. Pentru că orice binecuvântare răscumpărătoare pentru
care a murit Isus, este deja plătită. Acum dacă Cristos este aici totuși, El
ți-ar putea vorbi și să-ți spună ceva despre tine însuți, este asta corect?
Este o stare nervoasă; tu ești extrem de nervos. Și pe lângă asta tu ai pe
cineva în mintea ta pentru care te rogi. Aceia sunt doi copii; ei sunt într-un
spital de boli mentale. Aceea este exact corect. Tu te rogi pentru ei.
Numele tău este domnul McCree. Du-te acasă, primește-ți vindecarea și fii
făcut bine, în Numele lui Isus. Crezi tu? Ai credință în Dumnezeu.
67
În regulă, vino! Ai credință. Acum, doar urmează să începem să ne
rugăm pentru oameni acum. Dar așteptați, femeia aceasta de-aici, doar un
minut. Eu vreau să iau un bărbat și o femeie, astfel ca ei să poată vedea.
În regulă. Noi suntem străini unul altuia. Isus Cristos ne cunoaște pe
amândoi, nu-i așa? Eu---eu nu te cunosc. Tu nu mă cunoști, deci noi
suntem străini. Dar tu nu ești aici pentru tine însuți; tu ești aici pentru
altcineva. Tu ți-ai acceptat deja vindecarea, seara trecută. Asta-i adevărat.
În regulă. Tu ești aici pentru soțul tău. El nu este aici. El este în statul
Oregon, are cancer și este decăzut și tu ești aici pentru el. Corect.
Aceasta este AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Du-te, crede! Ai credință în
Dumnezeu! Crezi tu?
68
Acum, să...doar să ne rugăm acum. Câți dintre noii veniți cred
acum? Ridicați-vă mâinile, spuneți: „Eu cred.” Dumnezeu să vă
binecuvânteze. Bine. În regulă acum, să trecem prin această linie, eu îi
am pe toți stând aici în picioare. Doar să ne rugăm pentru ei, să ne punem
mâinile peste ei așa cum trec pe lângă noi. În regulă. Domnul cunoaște
despre ce este vorba. Vino, soră!
Acum, Tată Dumnezeule, eu mă rog și-mi pun mâinile în timp ce
ungerea Duhului Sfânt este peste mine, pentru această femeie. [Loc gol pe
bandă.]
69

Du-te acasă și fii sănătoasă. Crede cu toată inima ta și să te faci
bine. Vedeți? Asta este ...Duhul Sfânt este aici. Voi credeți asta. Voi
credeți asta? Vedeți? Nu este...Când acei oameni trec pe-aici, nu pentru
că eu am spus asta, asta nu înseamnă că ei nu se vor vindeca. Vedeți, El
este încă aici. Aici, această femeie.
70
Noi suntem străini unul altuia. Domnul Isus ne cunoaște pe noi
amândoi. Crezi că El îmi poate descoperi care este necazul tău? În
regulă. Tu ai o stare nervoasă, deranjantă la cap, complicații. Crezi că El
te cunoaște? Numele tău este Alice Wilson. Tu locuiești pe 204. Corect.
Este numărul străzii tale. Crezi că tu ești vindecată acum? Du-te acasă,
tu-ți ai vindecarea. Dumnezeu să te binecuvânteze.
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Crezi tu, soră? Eu te văd că șchiopătezi. Crezi tu că Dumnezeu te
va vindeca? În Numele lui Isus Cristos, fie ca tu să fii vindecată. Amin.
Vino! Crezi tu, fratele meu? În Numele lui Isus Cristos, fie ca tu săți primești vindecarea ta. Amintiți-vă că același Nume care l-a făcut pe
Ioan să sară când era mort, a fost chemat peste tine, în timp ce ungerea
Duhului Sfânt este aici. Du-te bucurându-te! Amin.
Doamne Isuse, vindecă pe acest frate al meu. Fă-l bine, în Numele
lui Isus Cristos. Amin.
Vino, sora mea! În Numele lui Isus Cristos, fie ca tu să fii făcută
bine. Amin.
Vino, sora mea! Îl crezi pe El acum? În Numele lui Isus Cristos, eu
îmi pun mâinile peste ea. Tu ai spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce
cred.” Fie ca ea să fie vindecată. Amin.
Crezi tu, fratele meu? În Numele lui Isus Cristos eu îmi pun mâinile
peste fratele meu pentru vindecarea lui. Amin.
Vino acum! Crede cu toată inima ta. [Loc gol pe bandă.]
72
Dar tu nu ești aici pentru tine însuți, tu eștipentru altcineva. Ei au
cancer. Ei locuiesc în Arkansas. Du-te, crezând, ei se vor însănătoși. Doar
continuă să crezi, continuă să crezi, continuă să te rogi. În Numele lui Isus
Cristos fie ca fratele meu să fie vindecat. Amin.
Crezi tu? Du-te ia-ți un hamburger acum. Acel vechi stomac nervos
te-a părăsit.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca fratele meu să fie vindecat. Amin.
[Loc gol pe bandă.] Stând chiar acolo în spate este un mic necaz cu ochiul.
Dumnezeu te face bine. Du-te acasă, fii bine! Isus Cristos te-a vindecat.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca sora mea să fie vindecată.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca sora mea să fie vindecată.
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Este așa departe în spate...Este chiar în spate aici în mijloc. Sunt
două femei. Una din ele are vene varicoase. Una stând lângă ea are ceva
în neregulă cu gâtulei și necaz cu intestinele. Ridicați-vă.Isus Cristos vă
face bine. Aleluia! Credeți. Ei stăteau acolo, rugându-se pentru ea. Aceea
este ceea ce a făcut asta. Rugați-vă unul pentru altul. Aveți credință!
Vedeți? Doar aveți credință în Dumnezeu.
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În Numele lui Isus Cristos, du-te și fii bine.
Vino, soră dragă. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie
vindecată.
Vino, fratele meu! În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să fie
vindecat. Acordă aceasta!
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Acest băiețel. O, Doamne Dumnezeule, vindecă acest băiețel olog
și fie ca el să umble și să fie bine. În Numele lui Isus Cristos.
Binecuvântează pe sora noastră și vindec-o, în Numele lui Isus.
Vindecă pe fratele meu, Tată. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vino, soră dragă. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie
vindecată.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca sora mea să fie vindecată. Amin.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca fratele meu să fie vindecat.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca fratele meu să fie vindecat.
Stând chiar în spate privindu-mă, la capătul rândului, doamna deacolo cu necaz la șold și spate, Isus Cristos te face bine. Du-te acasă și
crede. Dumnezeu să te binecuvânteze .
Vino, În Numele lui Isus, fie ca tu să fii vindecat. Amin.
75
Ce mai faci? Era aceasta...Noi suntem străini unul altuia, domnule.
Eu nu te cunosc. Nu te-am văzut niciodată. Noi suntem doar oameni care
ne-am întâlnit aici pe pământ; asta-i tot. Crezi tu că Dumnezeul Cerurilor
carea înviat pe Fiul Său Isus, te cunoaște? Crezi aceea? Aceea este
credință bună. Dacă Dumnezeu poate să-mi spună care este necazul tău,
mă crezi a fi slujitorul Lui? Tu ai artrită, primul lucru. Tu de-abia te scoli
dimineața. Corect. Apoi tu ai necaz cu ficatul. Și tu ești catolic de credință.
Corect. Tu ai un prieten cu tine. El stă chiar acolo. Crezi că Dumnezeu îmi
poate spune care este necazul lui? Crezi asta? El are necaz cu piciorul,
cu genunchii lui. El are ca niște complicații. Asta este corect, nu-i așa?
Totul s-a dus. Mergeți acasă și fiți bine, amândoi. Isus Cristos te face bine,
domnule. Amin. Amin.
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Credeți voi? Toate lucrurile sunt posibile; credeți numai. Câți din
restul din voi cred cu toată inima voastră? Acum, biblia spune: „Aceste
semne îi vor urma pe cei ce cred.” Nu mai avem timp să mai chemăm alte
cartonașe de rugăciune. Este trecut de zece. Puneți-vă mâinile unul peste
altul. Mă voi ruga pentru voi chiar de-aici. Nu mă interesează care este
necazul vostru. Doar puneți-vă mâinile unul peste celălalt. Nu mă
interesează care este necazul vostru. Biblia a spus: „Aceste semne îi vor
urma pe cei ce cred.” Duhul Sfânt mă face fericit; vă face pe voi fericiți.
Deci, este același Dumnezeu. Fiecare din voi, pretutindeni, puneți-vă
mâinile unul peste altul și credeți cu tot ce este în voi.
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O, Doamne Dumnezeule, Creatorul cerurilor și pământului, eu
mustru acum diavolul, puterea dușmanului. Satan, tu nu mai poți să ții
acești oameni. Ei cred Cuvântul întocmai așa cum a făcut Maria. Ei
acceptă Cuvântul exact așa cum a făcut Maria. În Numele lui Isus Cristos,
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vino afară din ei! Voi, duhuri rele de boală și suferință, părăsiți oamenii ca
ei să poată fi făcuți bine. În Numele lui Isus Cristos.

