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 Bună seara, prieteni. Foarte fericit să fiu...amândoi ridicându-se și 

mergând în spate, așa că eu m-am gândit, păi, că locul nostru va fi puțin 

mic, dar noi suntem fericiți. Știți, unele din cele mai spirituale strângeri ale 

noastre au fost unde doi sau trei sunt adunați, El este acolo. Eu sunt sigur 

că cei mai mulți creștini se pot referi la un anumit timp în urmă când noi 

am avut doar un grup mic, numai o adunare de rugăciune într-un fel de 

căsuță mică. Aceea este unde eu am avut unele din cele mai 

binecuvântate timpuri, când Duhul Sfânt a venit într-adevăr în mijlocul 

nostru și ne-a binecuvântat, când noi aveam adunări micuțe. El a făcut 

acea promisiune că cea mai mică dintre biserici, „doi sau trei se adună în 

numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor.” 
2
 Aș vrea să citesc o porțiune din scriptură în această seară, apoi noi 

vom începe să ne rugăm pentru oameni, pentru că ei sunt doar un grup 

mic ca acesta, noi s-ar cuveni ca imediat să intrăm în tărâmulharului și 

puterii de vindecare a lui Dumnezeu și să ne facă bine. El a promis s-o 

facă și cu greu există ceva ce El a lăsat nefăcut să descopere voia Lui și 

favoarea Lui pentru noi, astfel că noi doar trebuie să-L credem pe El. Este 

asta corect? 

Eu aș vrea să citesc o porțiune din scriptură în seara aceasta din al 23-lea 

capitol din Exod, începând cu al 20-lea verset. A fost întotdeauna un loc 

preferat de-al meu. A spus... 
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Dar iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, să te țină pe 

cale și să te aducă în locul pe care Eu l-am pregătit. 

    Ia seama la El...ascultă glasul lui, nu te împotrivi 

lui; căci El nu va ierta fărădelegile voastre, căci 

numele meu este în el. 

Dar dacă tu te vei supune într-adevăr glasului său și 

vei face tot ce vorbesc Eu, atunci Eu voi fi dușmanul 

dușmanilor tăi și adversarul adversarilor tăi. 

Căci Îngerul meu va merge înaintea ta. 

 

Acum, pentru un gând pentru câteva momente, eu aș vrea să iau 

acea ultimă parte sau prima parte a frazei din ultimul verset „Îngerul Meu 

va merge înaintea ta.” 
3
 Dumnezeu în toate epocile a avut pe cineva cu care să lucreze aici 

pe pământ.   

De când El a avut un pământ, El a început, n-a fost niciodată un 

timp decât că El era...El a avut pe cineva pe care El a putut pune mâinile 

Lui să-l trimită. Și pe durata acestui timp despre care noi vorbim aici 

despre care tocmai am citit, a fost că El l-a trimis pe Moise ca să elibereze 

copiii lui Israel. 

Acum, nu Moise a fost trimis. Moise a fost doar un instrument. 

Acum, în inima mea eu am---cred că Dumnezeu a fost întotdeauna 

același. Prin toate epocile, în fiecare timp El a fost întocmai cum a fost El 

la început. El s-a manifestat în Paternitate; El s-a manifestat ca Fiu. El s-a 

manifestat acum în distribuirea Duhului Sfânt. 

Noi trăim acum nu în dispensațiacreștinizării, ci în 

dispensațiaDuhului Sfânt. Suntfaptele Duhului Sfânt în biserică, reacțiile 

bisericii la ceea ce Duhul Sfânt este în ele. Zi minunată în care trăim noi, 

cel mai măreț timp din toate epocile. Noi trăim acum chiar la 

încheiereascenei a activităților acestei lumi și pregătirea de intrare în acea 

epocă măreață după care noi toți am așteptat așa demult, profeții evrei au 

vorbit despre această zi. 
4
 Și Dumnezeu a avut întotdeauna pe cineva pe care El a putut să-și 

pună mâinile Lui. Ascultați, Moise s-a născut un copil corespunzător. Și 

Dumnezeu a hotărât ca sub conducerea sa să scoată pe Israel. Și înainte 

ca el să meargă jos în Egipt după ce el a fost chemat când el era în pustie 

în acea dimineață păstorind oile lui Ietro, socrul lui, el a văzut un tufiș 

arzând. Acum, eu cred că aceea a fost prima apariție a Îngerului 

Domnului. El era în acest tufiș arzând. Și apoi când El l-a însărcinat pe 
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Moise și i-a spus ce trebuia el să facă, El s-a dus înaintea Lui jos în Egipt. 

Și când ei au ieșit, El era în formă de Foc iarăși, un Stâlp de Foc. Și acest 

Stâlp de Foc a condus copiii lui Israel, care era același Înger care era în 

tufișul arzând; acela a fost același Stâlp de Foc care a fost în acel tufiș 

arzând. 
5
 Și acel Stâlp de Foc sau Îngerul, era Îngerul legământului. Cred că 

toți slujitorii sunt de acord cu asta, că acela era Îngerul legământului. Dacă 

era Îngerul legământului, atunci el era Domnul Isus; El era Dumnezeu, 

Duhul Sfânt. Căci Moise a ales să îndure ocara lui Cristos și a socotit-o 

mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Voi înțelegeți? Ale lui 

Cristos...Acela era Cristos, Logosul, Îngerul legământului care a condus 

copiii lui Israel afară din Egipt către țara promisă care era doar o 

preumbrire.Așa cum a făcut El în natural atunci, El o face în 

spiritualastăzi. 

Ascultați, El a promis să asigure toate nevoile lor. Când ei au avut 

nevoie de apă, ei au primit-o din stâncă. Când ei au avut nevoie de hrană, 

Dumnezeu a plouat-o jos din cer, a suflat-o înăuntru prin vânt. Și când 

apele au fost amare, ei le-au făcut dulci. Și El a asigurat tot ce ei aveau 

nevoie. 
6
 Când boala a intrat în tabără el a avut o ispășire făcută. El a 

promis să fie Dumnezeu în timp de necaz, un Ajutor prezent. El a promis 

să facă aceste lucruri și să vegheze până la capăt. Și ascultați, așa cum a 

fost El atunci în... așa este El astăzi. Același Duh al lui Dumnezeu care l-a 

condus pe Israel, conduce biserica astăzi ducându-ne până la capăt așa 

cum a fost în pustie până la țara promisă. Noi avem o țară promisă, voi 

credeți că: „În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri; Eu mă duc să 

pregătesc un loc pentru voi și voi veni din nou să vă primesc la Mine 

Însumi.” Noi suntem pe drumul nostru. Noi mergem spre această 

glorioasă țară promisă pe care Dumnezeu ne-a promis-o. 
7
 Acum de-a lungul acestei călătorii El a promis să ne asigure tot ce 

avem noi nevoie: „Orice veți cere Tatălui Meu în numele Meu, aceea Eu 

voi face. Orice lucru.(Marcu 11:24)...Orice lucru doriți voi, când vă rugați, 

credeți că-lprimiți și voi îl veți avea.” Acum, el ne-a dat cea mai puternică 

armă care există în toată lumea și aceea este rugăciunea. Rugăciunea 

este ceea ce schimbă lucrurile. Creștinul nu-și dă seama ce forță are el 

când se pleacă pe genunchii lui înaintea Dumnezeului Atotputernic în 

numele lui Isus Cristos. El nu-și dă seama ce putere este aceea. Dacă 

oamenii ar putea să-și dea seama că...ceea ce lis-a dat chiar lor, orice 
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cereți vă va fi dat dacă voi puteți să luați în posesiune credința să o 

credeți. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. 
8
 Și acum, Cuvântul lui Dumnezeu îl va învinge pe satan oriunde, în 

orice loc, în orice timp. Acum, când Isus a fost aici pe pământ, eu---eu 

cred că El a fost, păi, El a fost Emanuel. Dumnezeu era în Cristos 

împăcând lumea cu Sine. Deci, toate acele mari calități ale Tatălui erau în 

Cristos Isus Fiul când El era aici pe pământ. Tot ce are Tatăl era al Lui. Și 

toate darurile bune care erau în Dumnezeu și tot ce a fost, era în Cristos. 

Dar când El l-a întâlnit pe satan, El n-a folosit niciunul din acele daruri. El, 

doar ca să fie exemplul vostru, El a adus asta unde chiar cel mai slab 

dintre creștini...El a spus...Ascultați, El avea puterea chiar atunci să-l 

mustre pe satan și să-l alunge. Dar ceea ce a făcut El, El niciodată n-a 

recurs la ceva din puterea Sa. 

Satan a spus: „Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu...” Există 

întotdeauna un semn de întrebare pe care-l are satan privitor la Cuvântul 

lui Dumnezeu.  

Așa că el a spus: „Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește 

acestor pietre să fie făcute pâini.” 

Acum Isus a spus: „Este scris, în Cuvântul Tatălui, omul nu va trăi 

numai cu pâine.” 

El L-a dus pe acoperișul templului și a spus...I-a zis să se arunce  

jos. Isus a spus: „Este scris...” drept înapoi la scriptură. 

Apoi el L-a dus sus pe un munte, I-a arătat toate împărățiile lumii și 

a spus: „Eu Ți le voi da Ție dacă Tu Te vei apleca și mi te vei închina.” 

Isus a spus: „Este scris...” Înțelegeți, constant: „Este scris; este 

scris.” 
9
 Și atunci când tu îl poți lovi pe satan cu scriptura, el este tot atât de 

lipsit de putere cât poate fi. Vedeți? Păi, dacă ceva, mie nu-mi pasă ce 

este asta...Acum, nu este ca eu și păstorul vostru să se roage...Este ca 

noi să ne rugăm cu voi. Dar aceea va trebui să fie propria voastră credință 

individuală care face vindecarea. Acum, singurul...Isus n-a vindecat 

niciodată pe nimeni mai înainte ca Tatăl să-I fi arătat despre aceea. Acum, 

El a spus aceea așa cum noi am avut-o seara trecută în Ioan al 5-lea 

capitol și al 19-leaverset. „Adevărat, adevărat vă spun Eu. Fiul nu poate 

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

Urmăriți cei doi oameni orbi care L-au urmat într-o zi pe stradă. Ei 

erau orbi, strigând: „Ai milă de noi! Ai milă de noi!” El doar s-a dus mai 

departe. El a intrat în casă și ei au adus omul orb la El. Și bărbatul orb a 

spus: „Ai milă de noi.” 
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El a spus: „Credeți voi?” 

El a spus: „Da.” 

El a atins ochii lor, a spus: „Potrivit cu credința voastră...” Este 

aceea corect? „Facă-se potrivit cu credința voastră.” Înțelegeți? Și ei au 

avut credință. 

Femeia I-a atins poala hainei Lui. El a spus: „Credința ta(nu 

puterea Mea), credința ta te-a făcut sănătoasă.” Vedeți, vedeți? „Credința 

ta...”Vedeți, ce...Dar El s-a dus și a făcut ceea ce Tatăl I-a arătat. 
10

 Acum Duhul Lui este cu noi astăzi. El descoperă ceea ce Tatăl 

arată. Aceea s-a făcut deja. Rugăciunea voastră, de exemplu, afară acolo 

fiind în rugăciune. Voi stați acolo afară în rugăciune și ceea ce Tatăl va 

hotărî și credința voastră se va mișca în sus întărindu-se spunând: „Da, eu 

cred asta chiar acum. O accept chiar acum, Eu cred asta chiar acum.” 

Acum, Tatăl se poate întoarce direct spre mine și să spună: 

„Spune-i că Eu l-am auzit și el are un anumit lucru și s-a terminat.” Vedeți? 

Dar eu n-aș putea face aceea eu însumi. Eu aș putea doar să spun că 

aceea s-a terminat dacă El mi-ar spune că s-a terminat. Vedeți? Vedeți ce 

vreau să spun? 

Acum, aceea arată că El este același ieri, azi...Eu mă pot ruga 

pentru voi și să vi se facă potrivit cu credința voastră. Dar dacă El îmi 

spune ceva să vă spun, eu pot lua un mesaj printr-un dar divin acolo și să 

vă spun ceea ce a spus El. Întocmai ca la diferiți oameni. Voi ați auzit 

mărturiile. Eu încerc să nu ajung la mărturii, pentru că domnul Baxter 

ajunge la ele uneori; eu ajung înapoi la acelașilucru. Mulți au auzit mii de 

mărturii în jurul lumii despre ceea ce a făcut El: oameni mari, 

congresmanul Upshaw și diverși alții, Florence Nightingale. Atunci când ei 

au fost vindecați(Vedeți voi?), El a vorbit și a spus un anumit lucru și eu... 

Nu contează ce este aceea, ea va fi în acel fel de fiecare dată. 

Acum, voi luați aceea oriunde vreți voi, orice persoană are 

libertatea,în orice timp în care ei au auzit să se spună: „AȘA VORBEȘTE 

DOMNUL,” sau„În numele Domnului ” un anumit lucru va avea loc, acela 

va fi chiar în acel fel. Vedeți? Sau voi mă puteți urmări înapoi la oricare din 

urmele pașilor mei de-a lungul națiunilor și să vedeți dacă vreo singură 

dată s-a vorbit „AȘA VORBEȘTE DOMNUL” și a prezis ceva decât numai 

ce s-a întâmplat în acel fel. Aceea n-a dat greș niciodată. 
11

 Prima dată cânds-a întâmplat, desigur eu eram doar un bebeluș. 

Eu eram născut doar de trei minute, cam, când El a intrat. Dar de-a lungul 

vieții, de fiecare dată, chiar înainte de-a fi convertit...Darurile și chemările 

sunt fără pocăință. Voi știți asta. Aceea este unde cred eu că mulți din...Și 
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vedeți, eu sunt nou în biserica penticostală. Vin din biserica baptistă. Și 

apoi, oamenii baptiști n-au putut vedea că era un dar Divin. Poporul 

penticostal l-au crezut. Astfel acolo este unde Dumnezeu m-a trimis. Acolo 

este unde eu mă simt acasă. Eu sunt unul din voi(Vedeți?) pentru că eu 

am primit Duhul Sfânt și apoi Dumnezeu a manifestat lucrulpentru mine; 

eu am pornit. Dar de fapt, a fost de când eram un bebeluș. Darurile și 

chemările sunt fără pocăință. Credeți voi în aceea? Dacă voi credeți 

scriptura... 

Isus Cristos a fost rânduit mai dinainte Fiul lui Dumnezeu. El a fost 

Sămânța femeii care trebuia să zdrobească capul șarpelui din grădina 

Edenului. Credeți voi asta? Moise nu putea să facă nimic că era Moise. El 

a fost născut un copil special. Ei au văzut și știau că el era. Și Dumnezeu 

l-a crescut chiar sub nasul lui faraon, nu-i așa? Este aceea corect? El n-a 

putut să nu fie așa. Ioan Botezătorul, șapte sute doisprezece ani înainte 

de a fi născut, el a fost glasul celui ce strigă în pustie. Este aceea corect? 
12

 Ieremia, profetul, Dumnezeu a spus: „Înainte chiar să fi fost 

vreodată format în pântecele mamei tale, eu te-am cunoscut și te-am 

sfințit și te-am rânduit profet peste națiuni.” Este aceea corect? Înainte ca 

vreodată el să vină din pântecul mamei lui...Vedeți, darurile și chemările 

sunt fără pocăință. Vedeți? Dumnezeu le dă. Tu nu poți face nimic pentru 

că tu ai ochi albaștri, toți „cine, gândindu-se poate adăuga un cot la 

statura lui.” De aceea, lucrul care a ieșit în lume astăzi cu o grămadă de 

„ism”, voi înțelegețiși asta cu adevărat nu este nimic decât o lucrarea lui 

satan să încerce să vă ia departe de lucrul real al lui Dumnezeu. Și aceea 

este ce voi poporul penticostal și ce au avut toți oamenii baptiști și așa mai 

departe, de-a lungul epocii, era cineva încercând să imite ceva despre 

care ei nu știu nimic. Ar fi mai bine să păstreze tăcere. „Cine, îngrijorându-

se poate adăuga un singur cot la statura lui?” Dacă Dumnezeu vrea ca tu 

să fii într-un anumit fel, El te aduce pe acest pământ să fii aceea și tu vei fi 

aceea. Vedeți? 

Dacă El te-a chemat să fii---să faci un lucru, ca un om care a spus: 

„Păi, eu cred că dacă eu aș fi un predicator eu pot face mai mulți bani.” Tu 

niciodată nu vei reuși să fii un predicator. Dumnezeu trebuie să te cheme 

să fii un predicator. Cum poate un predicator predica dacă Domnul nu l-a 

trimis? Este aceea corect? Totul este în Dumnezeu. Totul se mișcă direct 

înapoi în Dumnezeu. Este aceea corect? Totul chiar înapoi la El, El 

stabilește programul. Noi doar urmăm în linie(Voi înțelegeți?) și îl împlinim. 
13

 Acum, cu câțiva ani în urmă, niciun om nu credea cu fermitate că 

exista vreo altă lumină pe lângă lumina soarelui. Criticii și lumea științifică 
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odată au râs și au spus: „N-a făcut Dumnezeu o greșeală îngrozitoare 

când El a scris biblia?” Au spus: „El a spus că El a făcut---a făcut 

întinderea ceruluiînainte ca El să fi creat soarele.” Au spus: „Însăși ideea! 

Nu există niciun astfel de lucru ca vreo lumină în afara luminii soarelui, că 

el a făcut cerul înainte ca El să fi făcut soarele.” Și cum a spus apostolul 

că întregul vostru trup este plin de lumină. Ei bine, știința s-a uitat în jos cu 

duhul blândeții și respect și a săpat în asta și a dovedit că Dumnezeu a 

avut dreptate. Acum, există o mulțime de lumină pe lângă lumina soarelui. 

De exemplu, razele X. Aceea nu este...nu are niciun soare de-a 

face cu asta. Ci întregul vostru trup, fiecare celulă mică, fiecare atom mic 

este o lumină. Voi sunteți construiți plini de lumină. Ei află că biblia este 

corectă, că voi sunteți făcuți plini de lumină, pentru că oamenii de știință, 

neprivind la asta dintr-un punct de vedere natural, voi nu puteți înțelege 

asta. Lucrurile spirituale sunt discernute spiritual. Astfel dar, ei dovedesc 

că biblia era corectă. 
14

 Și nu demult, a existat un om care într-adevăr a crezut că 

electricitatea putea fi valorificată. El a avut un zmeu și la capătul lui i-a pus 

o cheie la coada acestuia, dar în final el a prins ceea ce a gândit, ceea ce 

el a crezut că era corect, pentru că...Oamenii au râs de el, dar el, în inima 

lui era ceva acolo care i-a spus că aceea era corect. Așa că el a stat drept 

cu aceea. 

Un pic mai târziu, Thomas Edison, omul care ne-a dat electricitatea 

în bec, el a crezut că acei electroni sau electroliză ar conduce-o printr-o 

sârmă. Zece mii de sârme, cred că a folosit el. El a folosit acest fel de 

metal. El n-a lucrat. Stătea acolo în timpul nopții, o ceașcă de cafea și un 

sandvici și foarte perseverent, dar totuși jos în inima lui ceva i-a spus că el 

putea face acea electricitate să încălzească o sârmă care va lumina. Ei 

bine acum, el doar n-a renunțat la prima sârmuliță. El doar a pus-o 

deoparte și a încercat alta. 
15

 Dar noi, noi nu...Noi care suntem în contact cu tărâmul spiritual al 

lui Dumnezeu, noi... „Păi, pentru mine s-a făcut rugăciune și nu amajuns 

vindecat, astfel cred că nu este nimic de asta.” O, ce momeală săracă de 

cioriaveți voi pentru Dumnezeu! Vedeți? Ascultați. Nu, domnule. 

Dumnezeu vrea pe cineva care nu va renunța. Un învingător nu renunță 

niciodată și unul care renunță nu va învinge niciodată. Voi trebuie să stați 

și să spuneți lucrurilor pe nume chiar în fața lui satan. Spuneți-i: „Este în 

acest fel. AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Domnul a spus așa și aceea Este 

scris. Este scris.” Nu contează ce spune el, „Este scris,” chiar acolo. 

„Păi, fratele Branham niciodată n-a ajuns să mă atingă.” 
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„Este scris.” Fratele Branham niciodată n-a făcut nicio vindecare. 

Dumnezeu face vindecarea voastră. Ea este deja făcută. „Este scris. 

Orice cer eu și-l cred pe Dumnezeu, eu voi primi. Este a mea. 

Proprietatea mea personală.” 
16

 Atunci Edison, oră după oră, ceva în inima lui...Ei n-au avut 

niciodată electricitate mai înainte, dar...să aprinzi o lumină, dar Edison a 

crezut că aceea o va face. Și în final el a reușit, pentru că ceva în inima lui 

a spus că o va faceși atât timp cât este ceva înăuntru aici spunând că se 

va face trebuie să fie ceva să răspundă la aceea. Aceea este corect. 

Ce ar fi spus străbunicul vostru atunci când el a vorbit cu vecinul 

despre televiziune, o undă, vibrând prin aer astfel ca să facă chiar o 

imagine. Păi, el ar fi spus: „El este deranjat mintal,” dar cineva a crezut că 

acolo exista o undă radio. Și el n-a putut s-o explice. Dumnezeu o avea 

aici. Acum, cum s-a gândit el că este o undă radio?Noi o avem: noi avem 

televiziunea, nu-i așa? Desigur, noi o avem. Radio și așa mai departe. 

Cum era aceea? Pentru că ceva jos în inima umană a spus: „Ea este 

acolo.” Și s-a pătruns în acel tărâm și a luat-o și a adus-o aici și a dat-o 

lumii. 
17

 Acum, frate, soră, voi puteți să mă numiți fanatic dacă vreți s-o 

faceți, dar eu știu că există o putere a lui Dumnezeu. Primul lucru, pentru 

că Dumnezeu a spus așa. Al doilea lucru, pentru că în inima mea există 

ceva acolo înăuntru care spune că există o putere a lui Dumnezeu să 

vindece fiecare boală. Eu o cred. Atâta timp cât eu cred aceea, eu îmi voi 

petrece viața(înțelegeți?), că eu știu că acela este adevărul. Este Cuvântul 

lui Dumnezeu mai întâi și există ceva în inima mea care îmi spune: „Este 

acolo.” Și eu cercetez fiecare fir, peste tot, încercând să aflu un loc în care 

noi îl putem aduce înăuntru în biserică. Fanaticii pot să se ridice și să 

plece, dar Dumnezeu...Voi veți vedea ziua în care biserica lui Isus Cristos 

se va ridica în picioare cu această măreață putere de care ei râd de noi 

astăzi. Ea va fi adusă înainte întocmai cum a fost adusă electricitatea 

pentru că există ceva jos în inima umană care spune că este acolo. 

Vedeți? Este același Înger al lui Dumnezeu. 
18

 Acum ascultați. David a spus: „Când adâncul cheamă adâncul...” 

Dacă este un adânc care cheamă un adânc, trebuie să fie un adânc să 

răspundă la acea chemare. 

Aici, așa cum adesea eu am oferit ilustrarea, înainte ca să fie o 

aripioară pe spatele unui pește, acolo trebuia să fie o apă mai întâi pentru 

el să înoate în ea sau el n-ar fi avut nicio aripioară. Este aceea corect? 

Înainte să fi existat un copac, o floare să înflorească pe pământ, trebuia să 
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fie un pământ mai întâi pentru ea, pentru floare să fie așezată în el sau nu 

ar fi fost nicio floare. Este aceea corect? 

Acum, aici nu---cu câtva timp în urmă, am citit unde un copilaș 

avea...Fratele Baxter mi-a spus una ziua trecută, că un copilaș continua 

să aibă o poftă puternică pentru sare, sare, sare. Și ei au dus sarea 

departe de copilaș, nu-l lăsau s-o aibă. Copilașul a murit. Ei au făcut o 

autopsie și au ajuns să afle că era ceva în trupul copilului care trebuia să 

aibă acea sare. Și ei au pus-o acolo înăuntru și aceea doar a dizolvat 

sarea. Vedeți? Dacă ei ar fi dat copilului sarea, dacă... 

Aici, am citit unde un copilaș mânca radierele de la creioane. Și el 

a mâncat pedala de la o bicicletă. Păi, ei s-au întrebat...Ei au făcut 

băiatului o mică examinare și au ajuns să afle că trupul lui mic avea 

nevoie de sulf. Există sulf în radieră. Vedeți? Există sulf, ceva acolo 

înăuntru care cheamă după sulf, el o să roadă până când el îl găsește 

undeva. Și asta arată că există ceva aici înăuntru care cheamă după sulf. 

Trebuie să existe sulf să răspundă la acea chemare. Știți ce vreau să 

spun? Adâncul chemând adâncul. 
19

 Acum, atâta timp cât există ceva jos în inimile noastre...Câți de-aici 

cred în vindecarea divină? În regulă. Atunci tot atât de sigur...Ascultați... 

Fiți...Tot atât de sigur că există o chemare jos acolo înăuntru, o dorință de-

a fi vindecat de Dumnezeu prin vindecare divină, trebuie să existe un izvor 

deschis undeva. Vedeți?Înainte ca acea creație să poată fi acolo înăuntru, 

acea creație să vă facă să doriți aceea, trebuie să fie un Creator să creeze 

acea creație. Este aceea corect? Ei bine, trebuie să fie Dumnezeu atunci 

undeva, care a pus acea dorință în inima voastră ca să doriți aceea. Și 

dacă El a pus acea dorință acolo, atunci trebuie să fie ceva acolo afară să 

împlinească acea dorință pe care voi o aveți. Vedeți voi? Adâncul cheamă 

adâncul...Și undeva aici, într-o zi voi veți afla și noi toți vom vedea aceea, 

că Dumnezeu va avea o biserică care va pătrunde dincolo, frate și toate 

acele lucruri minunate care odată au aparținut biseric ii viului Dumnezeu 

care au fost aruncate la o parte, o să stea pe picioarele ei într-o zi și va 

lua o călătorie sus prin cer. 

O, eu am văzut asta cu anii, fratele meu și sora mea și în seara 

aceasta eu cred că este același Duh Sfânt care a condus copiii lui Israel, 

ne conduce sus în acele ape, dincolo, undeva. Oamenii nu pot înțelege 

asta, dar este acolo. Atâta timp cât o inimă umană cheamă după aceea, 

trebuie să fie ceva acolo să-i răspundă. Adâncul cheamă adâncul. „Eu voi 

trimite Îngerul Meu înaintea ta să te conducă pe cale.” 
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 Necazul cu asta este, noi încercăm s-o luăm înaintea Îngerului. 

Lăsați Îngerul să conducă drumul și El ne va conduce la izvoarele de 

apăale Vieții și ni le va da gratis. Credeți asta? Să ne aplecăm capetele 

noastre.  

Doamne Isuse, în seara aceasta, chiar aici, noi suntem mulțumitori 

pentru această biserică mică. Noi Îți mulțumim pentru păstorul ei și pentru 

învățătorii ei și pentru elevii ei. Și noi Îți mulțumim pentru fiecare slujitor și 

pentru adunarea sa, parte din ei care s-au strâns aici înăuntru în această 

seară. Unii din ei, în celelalte încăperi, noi Îți mulțumim pentru ei. Dar 

deasupra tuturor lucrurilor, noi Îți mulțumim pentru Isus Cristos care ne-a 

atras împreună prin mila Lui, prin meritul Lui. Noi Îți mulțumim, Tată, cu o 

inimă sinceră, adevărată. 

Acum, mă rog ca Tu să fii cu noi în seara aceasta. Ajută-ne și 

binecuvântează-ne. Și așa cum inima mea și alte inimi de-aici unindu-

seîmpreună, care cheamă adâncul, Adâncul...Și bărbați și femei care stau 

aici care sunt copiii Tăi care sunt chinuiți de către dușman...Așa cum 

fratele Baxter, învățătorul Tău, doar cu un timp în urmă, stând aici pe scări 

și ascultându-l, ascultându-l vorbind, scoțând afară duhuri rele. Cum Îți 

mulțumim, Doamne, căci Cuvântul Tău învață că: „În Numele Meu ei vor 

scoate draci...Dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor face bine.” 

Tu ai promis asta, Dumnezeule. 

Acum, Tată, noi ne rugăm ca tu să tragi înapoi perdeaua în seara 

aceasta. Doar deschide acele cercuri și dimensiuni, dincolo, Doamne, 

pentru noi, ca mărețul Duh Sfânt să poată umple fiecare inimă cu credință 

în seara aceasta și noi să putem ieși din această clădire în seara aceasta 

fără unul slab în mijlocul nostru. Fie ca noi să mergem bucurându-ne, 

fericiți, vindecați, umpluți cu Duhul și fie ca să înceapă o trezire de modă 

veche aici în oraș, Doamne, care va mătura tot orașul. Acordă asta, Tată. 

Și mulți să fie salvați. Căci noi cerem asta în Numele lui Cristos. 

Amin. 
21

   [Fratele Branham vorbește cu cineva]...?...du-teînainte cu aceste...?...În 

regulă. Vedeți, este oarecum un lucru greu, prietene, pentru noi ca să 

hotărâm cum să ne rugăm pentru bolnavi. Frate Baxter, eu cred că tu le-ai 

explicat lor cum că noi trebuie să distribuim cartonașe de rugăciuneîn 

ordine ca să păstrăm o linie ordonată. Noi încercăm să spunem:„Ei bine, 

acum lăsați doar atât de mulți aici să vină sau să meargă înapoi acolo și 

să luăm atât de mulți acolo.” Tu ai spune: „O, o, acolo sunteți. Voi căutați 

la fața...” Prin urmare noi doar dăm fiecăruia cartonașe și acolo noi doar 

începem pe-acolo printre ele undeva și să le chemăm. 
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Acum, eu cred că voi ați spus că ați distribuit de la 50 la 100 de 

unde? De la 1 la 100 în „H”. Păi, să pornim, luăm 50, 60...Câți putem 

alinia sus aici, cam 10? Domnule? În regulă. Să încercăm 15 atunci. În 

regulă,  noi vom lua H-10, 11, 12, 13, 14, în sus, 50, 55, 60, 65, cam 

primele cincisprezece. Și vom începe de la H-50. Cine are H-50, 

cartonașul de rugăciune H-50? 51, 52, 53, 54 în ordine aliniați-vă drept 

sus aici. Doar coborâți direct jos pe partea asta dacă vreți și aliniați-vă. Și 

poate noi nu vom fi în stare să-i luăm pe toți din ei. Noi vom face cel mai 

bine ce putem. 
22

 Și acum, eu vreau ca fiecare din voi să fie adânc și sincer în 

rugăciune. Vreți să faceți asta? În regulă, în timp ce ei vin, văd un bărbat 

tânăr care stă aici în fața mea. El este foarte rău afectat; aș vrea ca 

Dumnezeu să vindece bărbatul sau să ne dea nouă ceva, vreo 

descoperire. În timp ce eu sunt aici, aș vrea să văd...Am văzut mai rele 

decât aceea, pe care Domnul le-a vindecat. 

Acum, pentru băiat probabil s-a făcut rugăciune de mai multe ori. 

Asta eu nu știu. Dar dacă Dumnezeu doar vorbește și-mi spune ceva să-i 

zic, tu te rogi ca Els-o facă pentru tine? Eu---eu sper că El o va face. Am 

văzut băiatul seara trecută și inima mea a simțit pentru el și eu...Acum, el 

mi-ar putea spune că...care este scopul, care este motivul, ce a cauzat 

asta, ce va face asta. Eu nu știu. Vedeți? Depinde de Dumnezeu. Eu---eu 

doar trebuie să fac întocmai așa cum El îmi spune să fac. El i-ar putea 

spune, că el este făcut bine. Dacă el este, aceea---aceea o stabilește. 

Dacă El îmi spune că el nu va fi niciodată bine, aceea va fi...aceea 

niciodată nu va fi. Va fi întocmai exact așa cum a spus El. Vedeți? Eu n-aș 

putea...Dar eu nu știu, eu doar urmăresc băiatul, țin ochii pe el și eu îi țin 

pe fiecare. 
23

 Acum, Îngerul Domnului...Câți ați văzut vreodată poza Lui? Să vă 

văd mâinile. Pe...Acea poză, a acelei aureole de lumină care a fost 

fotografiată? Mulți din voi ați văzut-o. Eu cred că noi avem rămase câteva. 

Și noi suntem...În regulă, de la 50 la 65. Întoarceți cartonașele de 

rugăciune, prietene. Priviți pe spatele lor. Voi veți găsi acolo că este 

un...?...50 la 65. Dacă vreți, sunt cam...nu este...ei nu sunt toți aliniați sus. 

50 la 65, dacă vreți să vă aliniați sus aici noi vom încerca să facem cel mai 

bine. 50 la 65, este acela H? Era H-50? În regulă. În regulă. 

Și acum, restul din voi, doar țineți-vă cartonașul, acum poate dacă 

putem ajunge prin acest număr de-aici, poate putem chema alt număr și 

noi vom lua mai departe din ele, astfel. Doar prin jur, noi întotdeauna 

încercăm să vedem că fiecare este la loc în timp ce ne rugăm astfel ca să 
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se facă rugăciune pentru fiecare. Și acum, dar noi...Priviți la cartonașul 

vostru; acum voi numărați-i, frate Baxter, dacă vedeți...Și dacă există 

un...și există cineva poate care este surd sau ceva și, păi, nu va veni, doar 

priviți în jur la cartonașul cuiva care stă...Și cam---și doar stă lângă voi sau 

ceva...Și acum, oamenii care vin sus nu este nicio asigurare...(OK.) 
24

 În regulă, dacă oamenii care vin sus aici...nu au asigurarea că 

acești oameni o să fie vindecați, niciun lucru. Ei doar simplu stau aici în 

picioare. Dar singura asigurare care există, este cât de multă credință 

aveți voi în Dumnezeu. Credința voastră este ceea ce face asta. 

Acum, eu vreau ca fiecare din voi care sunt în aceste culoare în 

seara aceasta,să se așeze să fie liniștiți și să se roage. Și vreau ca voi să-

---să vă rugați cu cea mai adâncă sinceritate. Vreau ca voi să vă rugați 

crezând că Dumnezeu va descoperi și vă va vindeca unde ședeți sau stați 

în picioare sau în spate aici înăuntru, oriunde sunteți. Doar credeți; asta 

este tot ce vă cer să faceți. Doar aveți credință în Dumnezeu. 
25

 Acum, eu sunt---eu sunt fratele vostru și sunt aici doar pentru un 

singur scop și acela este să vă ajut. Și singura cale în care eu vă pot ajuta 

este să vă aduc să vedeți ceea ce Isus Cristos a făcut deja pentru voi. 

Acum, înainte să începem să ne rugăm, permiteți-mi să vă spun 

asta acestei audiențe aici, pretutindeni. Frații mei și surorile mele, Isus 

Cristos a vindecat deja fiecare persoană care este aici care este bolnavă. 

Fiecare persoană de-aici care este bolnavă în seara asta; voi ați fost deja 

vindecați și fiecare păcătos care este în clădire dacă voi sunteți aici, 

păcatele voastre vă sunt deja iertate. Singurul lucru ce-l aveți de făcut 

este să acceptați ceea ce a fost făcut. Apoi când voi acceptați asta, voi îl 

acceptați ca Salvatorul vostru, dar El nu vine jos să moară din nou pentru 

voi; El doar...Voi doar acceptați ceea ce El deja a făcut și prin aceea voi 

sunteți salvați. Este aceea corect? Și același lucru prin vindecare. Eu cred 

că aceea este corect, frate Baxter.  

Și---și fraților, acela este adevărul, nu-i așa? Da. Ea este 

dejaterminată, lucrarea. Isus Cristos a terminat lucrarea și a plătit prețul 

răscumpărării complete la calvar când El a murit. Acum, noi trebuie să 

privim sus acolo și s-o credem. Orice cereți, credeți că primiți; aceea o 

stabilește. Acum, aveți credință! 
26

 Și singurul lucru care...Acum, iată acești slujitori aici, în spate aici 

în spatele meu și propriul meu manager aici, fratele Baxter. Acum, ei ar 

putea explica probabil Cuvântul unde eu n-aș putea nici măcar să-L ating. 

Ei sunt...Dumnezeu i-a chemat pentru asta. Vedeți? Și dacă voi doar veți 
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crede ceea ce vă spun ei, aceea este ceea ce o face. Ea va face doar 

exact la fel; este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Acum, după aceea dragostea lui Dumnezeu a trimis daruri în 

biserică. Acum, eu cred și în seara aceasta că Duhul Sfânt ar putea vorbi 

unei anumite persoane cu limbi necunoscute și altă persoană acolo afară 

ar putea da interpretarea și să ne spună doar exact acestei persoane aici 

sau altcuiva doar ce să facă, doar care este necazul lor și ce ei...Nu 

credeți voi aceea? Ei bine, acela este un dar divin care este în biserică. 

Ascultați, dar dacă El spune aceea, va fi doar exact în acel fel dacă este 

Duhul Sfânt. Asta va fi întocmai exact în felul în care El a spus-o. Acela 

este un dar. 
27

 Apoi El a trimis, mai întâi El a trimis profeți, învățători, evangheliști 

și...Este aceea corect? Darurile limbilor, interpretarea, toate sunt pentru 

zidirea bisericii. Este aceea corect? Toate sunt pentru zidirea bisericii, 

Dumnezeu le-a stabilit în biserică. Cine a făcut-o? Nu din cauză că cineva 

și-a pus mâinile peste tine, ci din cauză că și-a pus Dumnezeu, nu omul 

și-a pus. Dumnezeu a stabilit în biserică. El dă... 

În regulă, aduceți doamna. Acum, acești oameni care vin sunt 

perfect străini. Și acum, eu vreau ca voi, fiecare în seara aceasta să faceți 

asta pentru mine, pentru că eu doar am...Vedeți, eu aștept o chemare 

pentru Africa și aceea poate fi la orice timp. Și eu doar nu știu câte seri... 

noi putem sta într-un loc, din cauză că asta...El ar putea...Viața mea este 

dată Lui, el ar putea să mă cheme în zece minute de-acum și să mă 

trimită în Australia; eu așlua-o din loc(Vedeți?), doar oriunde este asta. 
28

 Și în timp ce noi suntem aici, eu vreau ca voi să îndepărtați toate 

superstițiile de la voi, să așezați totul jos și să vă faceți pe voi înșivă 

supuși Duhului Sfânt, ca Dumnezeu să se poată mișca prin voi și voi veți 

obține beneficiile binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru voi. Aceasta este 

pentru ce am venit la voi. Eu am venit jos astfel și am spus: „Acum, 

Dumnezeule, Tu ajută-mă și lasă oamenii toți să creadă și astfel eu să le 

pot sluji. Și când părăsesc orașul, gloria lui Dumnezeu să fie peste tot și 

oamenii să Îl laude pe scumpul nostru Domn Isus, pe Care noi Îl iubim 

foarte mult cu toată inima noastră și lucrăm pentru via Lui. 

Acum, în Duhul Divin, voia lui Dumnezeu este aceasta...darul de-a 

vedea și de a ști mai dinainte și de-a ști ceea ce a fost și ceea ce va fi, 

aceea nu este nimic de vindecat, este numai să zidească pe Isus Cristos, 

să aducă Cuvântul Său înapoi, care spune: „Lucrurile pe care le-am făcut 

Eu, și voi le veți face,” (Vedeți?), ceea ce Tatăl va arăta. 
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 Acum, eu cred că această doamnă care stă aici...Eu---eu nu te 

cunosc, nu-i așa, doamnă? Nu te-am văzut niciodată din câte știu eu. Noi 

suntem perfect străini, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Atunci, ei 

bine, dacă eu nu te cunosc și probabil tu ai crescut la sute și sute de mile 

de-aici, probabil, atunci este...Și atunci, când am venit aici să vorbesc cu 

tine, păi, eu am crescut în Indiana, tu probabil jos în Florida. Păi, atunci 

când noi venim împreună să vorbim unul cu celălalt, noi am fost la mile 

depărtare, dar Dumnezeu te-a cunoscut înainte de a fi născută. El m-a 

cunoscut înainte de mă naște. 

Și acum, eu cred că tu ești creștină; eu...Pentru că duhul tău pare 

a fi binevoitor (Vedeți voi?) asta doar...Când un---când un creștin vine, 

există doar ceva care doar spune bine ai venit. Voi înțelegeți? Și eu prind 

asta imediat. Este Duhul Sfânt. Dar acum, dacă eu neștiind nimic despre 

tine și kilometri depărtare de toată viața ta, Duhul Sfânt ar avea---ar face 

ceva ce te-ar face să știi că prezența Ființei Lui este aici, atunci aceea te-

ar face să ai mai multă încredere că eu ți-am spus adevărul. 
30

 Eu vreau să te aduc aproape...Eu doar...Desigur tu știi ce fac eu 

acum; doar contactez duhul tău. Înțelegi? Dar eu---eu...În a vorbi cu tine, 

eu vreau ca tu să crezi aceasta(Înțelegi?), că Dumnezeu știe toate 

lucrurile și ceea ce încearcă asta să facă, este să te aducă în condiția să-

L primești ca Vindecător al tău. (Înțelegi, Înțelegi?), doar ceva să 

stimuleze credința care este---care este în tine. Din cauză că ești creștină, 

ea este acolo, dar poate zace adormită. Înțelegi? Și acum, doar să 

vorbesc cu tine câteva momente cu bunătate...Fiind primul pacient, este 

întotdeauna doar un...Mie mi-ar place mai întâi să iau timp pentru pacient, 

până când știu că prezența Lui este acolo, apoi eu doar mă rog pentru 

oameni, pentru că ei vor...dacă măcar vor porni cu credință, ei vor primi o 

binecuvântare(Înțelegeți?), dacă ei doar vor crede asta. 

Dar Îngerul Domnului despre care spunea fratele Baxter în seara 

aceasta, în prezența Lui acum, dacă---dacăEl stă aici aproape, atunci El 

va...El te cunoaște și El mă cunoaște pe mine. Și atunci dacă este ceva 

greșit cu tine, ceva boală, atunci aceea absolut...Voi ați auzit serviciile de 

după masă și așa mai departe. Acela este un demon. Toată boala este de 

la diavolul. Voi nu puteți pune aceea pe Dumnezeu. Vedeți? Ea este de la 

diavolul. 
31

 Păi, atunci dacă...dacă acela este un duh...Acum, noi amândoi aici 

suntem duhuri, doar la fel cum noi suntem naturali, noi suntem 

supranaturali. Și atunci, dacă tu ești o femeie creștină și eu un bărbat 

creștin și apoi în tine este ceva, un---un duh de boală și atunci Dumnezeu 
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m-a trimis pe mine ca frate al tău. Înțelegi? Și eu vorbesc cu tine și eu îți 

spun că El mi-a spus să merg să mă rog pentru oameni; acum, asta-i tot. 

A spus: „Dacă tu îi vei putea face pe oameni să te creadă, fii sincer când 

te rogi, nimic nu va sta înaintea rugăciunii.” Acum, acela este lucrul: să fiu 

sincer când mă rog și să fac oamenii să mă creadă. 

Ei bine, eu am întrebat despre analfabetism, eu am fost...am avut 

o instruire de școală gimnazială, doar până la clasa a șaptea, cum voi 

aduce oamenii să mă creadă? 

El a spus: „Așa cum lui Moise i s-au dat două semne de adeverire,” 

și a început să vorbească...Voi știți istorisirea, eu cred. Acum, crezi tu că 

acela este adevărul? Acum, dacă El îmi va descoperi mie ce este în 

neregulă cu tine sau altceva privitor la viața ta, despre care tu știi că eu nu 

cunosc nimic, atunci tu vei crede că acela este un semn adevărat că 

Dumnezeu m-a trimis aici să mă rog pentru tine. Este asta corect? 
32

 În regulă, eu vreau doar ca tu să privești---să privești, doar 

continuă să mă privești și să crezi. Eu vă spun, prieteni creștini, este într-

adevăr o problemă. Vedeți, voi aveți duhpeste tot dejur împrejur. În 

auditoriul adunărilor mele---mele, eu n-am avut pe nimeni în spatele 

meu(înțelegeți?), niciunul în jur în felul acela sau nicăieri decât în această 

direcție, astfel ca eu să-mi pot ține spatele meu în acest fel să privesc 

direct la pacient. Dar, vedeți, există oameni bolnavi care stau în spate 

acolo. Vedeți și doar imediat ce eu...Această femeie, doar imediat ce 

începe să vină înăuntru, se mișcă de pretutindeni(Vedeți voi?) și tu trebuie 

să veghezi sau ajungi încurcat. Dar ea trebuie să izbucnească într-o 

viziune, ca să știi. Și vedeți, există oameni care stau acolo care sunt 

bolnavi, aici bolnavi, aici, aici, în spate în jur aici și peste tot în jur, stau în 

fața mea. Dar eu mă rog ca Dumnezeu să fie îndurător. 
33

 Tu...tu ești...Da, tu suferi cu o...Există ceva în neregulă. Acesta 

este cancer. Este asta corect? Nu este corect? Tu tocmai ai avut o 

examinare despre asta. Și n-a fost aceea la sân? Este asta corect? Acum, 

doar să vedem dacă am dreptate. Nu era aceea pe sânul stâng? Este 

asta corect? Văd doctorul când mișcă acel lucru în jur peste tine, un fel de 

ins înalt privind în jos. Corect? 

Ascultă, tu n-ai...Tu nu ești din Florida. Ești din New York. Este 

aceea corect? Este aceea adevărat? În regulă. Te văd în jurul unui lac sau 

altceva, sus în acel loc. Este acesta adevărul? Cunosc ținutul. Vino aici 

doar un moment. Crezi tu că acela este adevărul, că Dumnezeu m-a trimis 

pentru tine să fii bine? O, Dumnezeule, ai milă! Mă rog ca tu să fii bun cu 

această sărmană femeie mică și s-o vindeci și s-o faci bine. Și acum, ca 
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slujitor al Tău, știind că ea, dacă Tu n-o atingi, Doamne, în vreun fel ea nu 

mai poate sta mult pe pământ. Doamne, noi avem nevoie de ea. Noi avem 

nevoie de ea aici și ea este sora noastră și eu mă rog sincer acum ca 

credința ei să crească în sus, mai departe în sus, deasupra întregii boli, 

deasupra a tot, ce eu pronunț...?...gloria lui Dumnezeu. Și chiar din 

această oră, fie ca ea să înceapă să se vindece, să se facă bine. Eu zic: 

„Blestemat să fie cancerul.” În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să 

părăsească trupul ei și fie ca ea să plece acasă o femeie sănătoasă, să-L 

slujească pe Dumnezeu. În Numele lui Isus. Amin. Dumnezeu să te 

binecuvânteze, soră. O să te faci bine. Tu crede cu toată viața ta. O, 

Dumnezeu să te binecuvânteze.Ridică...?... „Eu accept vindecarea mea.” 
34

 În regulă. Ce mai faci, doamnă? Vino! Cum. Este...Copilașul tău? 

Ei bine, el este un scump micuț...Eu văd o erupție pe fața lui. O---o. O, 

asta-i foarte rău. Acum, nu...Acum, aceea nu mă va deranja niciun pic. 

Vezi, aceea este în regulă...?...Eu îmi închipui că este un fel de eczemă 

pe fața lui. Este aceea corect? Crezi tu că ceea ce ai auzit tu este 

adevărul? Tu crezi aceea. Copilașul tău are și altceva, nu-i așa? Un fel de 

stare astmatică. Este aceea corect?  

Ascultă, tu suferi de asemenea. Tu ai un fel de duh de sufocare. 

Eu cred că este o gușă interioară sau ceva care cauzează sufocarea ta. 

Este aceea corect? Ascultă, un alt lucru. Tu ai nevoie de Isus Cristos ca 

Salvator al tău. Nu este aceea corect? Tu nu ești creștină. Vrei să devii 

creștină acum? Ridică mâna și să însemne pentru Isus că tu vrei să fii 

creștină. Atotputernicule  Dumnezeu, această biată mamă tânără stă aici 

ținându-și copilașul și noi suntem învățați că toate lucrurile lucrează 

împreună pentru bine. Dumnezeule, vindecă-o: scoate afară gușa din 

gâtul ei. Scoate-o afară, Doamne și vindecă acest preaiubit copilaș micuț. 

Salvează sufletul ei dintr-o viață de păcat. Fie ca ea să meargă acasă în 

seara aceasta bucurându-se, fericită și ei amândoi să se facă bine și să 

Te slujească toate zilele vieții lor așa cum ea Te-a acceptat acumîn fața 

acestei audiențe. Tu ai spus: „Dacă voi Mă veți mărturisi înaintea 

oamenilor, Eu vă voi mărturisiînaintea Tatălui.” Noi Îți mulțumim, Doamne, 

că Tu ai luat-o și ai salvat-o și ai vindecat-o, în Numele lui Cristos. Amin. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Tu ești sora mea acum. 

Păcatele tale sunt iertate; tu ești vindecată. Copilașul se va face bine. 

Mergi în pace și Dumnezeu să fie cu tine. 
35

 În regulă. Vino! Ați crezut? De ce să nu fiți vindecați? Nu contează 

ce se va întâmpla, Dumnezeu s-a adeverit acum pe El Însuși. El este aici 

prezent. Cine sunt acești oameni? Au venit doi sau trei pe-aici. Nu i-am 
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văzut niciodată în viața mea. Nu știu nimic despre ei, niciodată n-am auzit 

de ei sau să-i văd în viața mea. Și voi trebuie să recunoașteți că există 

ceva aici. Voi trebuie să admiteți că asta este în tărâmul supranatural. 

Acum, credeți! Este Duhul lui Isus Cristos, Același care a știut unde au 

fost legați niște catâri, același care i-a spus lui Filip când a venit cu 

Natanael, El a spus: „Iată un israelit  în care nu este nicio viclenie.” 

El a spus: „Când m-ai cunoscut Tu?” 

El a spus: „Înainte să te fi chemat Filip, când ai fost sub pom.” 

Păi, el n-a încercat deloc să spună acum... 

Iudeii au spus: „O, El este doar un bun ghicitor de 

noroc,Beelzebub.” 

Dar Filip a spus: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel.” 

„Noi știm că niciun om n-ar putea face aceste lucruri decât dacă 

Dumnezeu este cu el.” 
36

 Ei bine acum, dacă tu ai fost aici înăuntru și nu ești din oamenii 

evangheliei depline și tu ai puțină superstiție despre tine, scoate-o afară 

din calea ta. Acești oameni nu sunt nebuni; ei au Duhul lui Dumnezeu 

peste ei. Ei sunt nebuni pentru lume, dar Acesta este Duhul lui Dumnezeu 

mișcându-se chiar în ei. Am fost odată în starea voastră. Dar Dumnezeu 

m-a mutat înăuntru cu oameni care cred. Acum, depărtați-vă de acea 

îndoială și lucruri care le aveți în inima voastră și credeți și veți primi de 

asemenea și veți fi glorie...veți avea gloria lui Dumnezeu. 

Iată o femeie care stă; este---este Duhul aici. Eu nu o cunosc pe 

doamna. N-am văzut-o niciodată în viața mea. Dar tu ești o creștină(nu 

este aceea așa?), umplută cu Duhul Sfânt, cu adevărat entuziasmată la 

timpul cânds-a întâmplat asta. Este aceea corect? Și tu suferi acum de o 

stare tuberculoasă și aceea este în intestine. Este aceea corect? Este că 

Cristos care a fost Acela care...Acum, Domnul Isus te-a vindecat, doamnă 

și tu vei fi bine. Du-te și fii sănătoasă...  Cristos. Amin. 
37

 Vino! Acum...aveți credință în Dumnezeu. Credeți-L și El va aduce 

asta la împlinire. Vino...Crezi tu? Singurul lucru pe care trebuie să-l faci 

este să ai credință. Credeți-L pe Dumnezeu și Dumnezeu va aduce aceea 

la împlinire. 

Cineva se roagă. O, ce ar putea face Duhul chiar...tocmai în acest 

minut(Vedeți?), ce-ar putea El face dacă oamenii doar L-ar lăsa? Tu 

încerci să ajungi vindecat chiar acolo. Mă privești doar încercând cât poți 

mai bine să te rogi să fii vindecat. Eu nu aș putea să te vindec, fratele 

meu, dar tu mă privești și eu pot să-ți spun ce este greșit cu tine. Eu te voi 

întreba asta, tu care stai acolo, un străin pentru mine. Dacă Dumnezeu îmi 
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descoperă ce este în neregulă cu tine, vei accepta tu vindecarea ta? O vei 

face? Tu ai o fractură. Este aceea corect? În regulă, ridică-te și acceptă-ți 

vindecarea atunci și fii sănătos. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

În regulă. În regulă. Mă crezi tu a fi slujitorul Lui, frate? Eu cred că 

tu crezi aceea. Da, domnule. Și---și numai Dumnezeu, numai singur 

Dumnezeu. Eu nu te-am văzut niciodată în viața mea. Dar există 

un...Duhul Sfânt este aici, acum(Vedeți?), Cel pe Care eu știu ce...Eu știu 

în Cine...Eu știu în Cine am crezut eu. Și eu știu că El mi-a spus. Și eu 

cred fiecare Cuvânt care a fost spus. Ascultați, apropo, eu pot vedea un 

amvon stând între mine și tine. Tu ești un slujitor al evangheliei. Este 

aceea corect? Și nu ai tu ceva în neregulă cu gâtul tău? Este aceea---nu 

este aceea corect? Ridică-ți mâna. În regulă. 

Atotputernicule Dumnezeu, vindecă acest slujitor al Tău și fie ca 

aceasta să-l părăsească și să plece de la el în seara aceasta. Și fie ca el 

acum, Tată, să fie făcut bine. Fie ca aceea să plece în Numele lui Isus 

Cristos. Fie ca el să predice evanghelia mai măreț decât oricând mai 

înainte în viața lui. În Numele lui Isus. Amin. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. 
38

 Voi credeți cu toată inima voastră? Aveți credință în Dumnezeu. Nu 

vă îndoiți; doar credeți. Voi în linie acolo, voi n-ar fi trebuit să veniți în linie 

dacă voi doar credeți. Voi afară acolo, voi nu trebuie să veniți în nicio linie 

decât dacă voi doar credeți, aveți credință. Am văzut un...Unde s-a dus 

acel bărbat pentru care m-am rugat chiar atunci? În spate acolo. Eu am 

văzut un amvon stând aici doar cu câteva minute în urmă, dar este o 

femeie care stă în spatele lui. O, este...Nu ești tu o doamnă slujitoare 

acolo, ai ceva în neregulă cu plămânul, nu-i așa, soră? Nu este necaz la 

plămân sau ceva cu el, de-a lungul plămânilor tăi? Este asta corect? Crezi 

tu cu toată inima că Dumnezeu te face bine? În regulă, ridică-te și acceptă 

vindecarea ta atunci, în Numele Domnului Isus. 
39

 În regulă. Vino! Doamnă, crezi cu toată inima ta? Dacă eu sunt 

slujitorul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este aici. Este aceea corect?  

Dacă eu nu spuneam adevărul, Dumnezeu n-ar depune niciodată mărturie 

despre lucru. Este aceea corect? Dumnezeu depune mărturie numai 

despre darul Său. Dacă eu am declarat aceea și este greșit, atunci 

Dumnezeu nu m-a trimis niciodată. Dacă eu spun că acesta este 

adevărul, tu ai un drept să te îndoiești de mine, dar nu de Dumnezeu. 

Astfel, este Dumnezeu acum. Acesta nu mai sunt eu acum; eu doar 

depuneam mărturie cu ceva timp în urmă. Dar acum El depune mărturie. 

Vrei să se termine cu acele pietre de la rinichi? Vrei? În regulă, atunci du-
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te și fie ca Domnul Isus să te facă bine și să te vindece în Numele lui Isus 

Cristos, fie ca aceasta să fie...?...Să spunem: „Laudă să fie lui 

Dumnezeu.” 

În regulă. Tu crezi, soră? Eu...Ți-ar place să vezi acea inimă 

bătând corect din nou? Ai vrea? Ridică mâna și aceea se va face...În 

Numele Domnului Isus fie ca ea să plece și să fie vindecată în Numele lui 

Isus. Amin. Acum, du-te crezând! Du-te crezând! Doar du-te să afli al 

tău...du-te și crede-L pe Dumnezeu pentru asta. El va... lucrarea. 
40

 În regulă, aduceți doamna. Vino, doamnă! Tu de asemenea ai vrea 

să treci peste un necaz cu inima, nu-i așa, soră? Ridică-ți mâna și spune: 

„Eu accept asta chiar acum.” În Numele Domnului Isus...?...Amin. 

În regulă, vino. Doar se întâmplă că tu ai un necaz femeiesc și de 

asemenea un necaz la inimă. Nu este aceea așa? Ridică-ți mâna și 

spune, „Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru vindecarea mea.” 

Continuă...Mergi crezând, având credință. 

Vino, doamnă! Crezi tu? Ascultă, doamna care stă chiar acolo, vrei 

să treci peste acea tensiune mare de sânge, care stai la capăt? Dacă vrei, 

ridică-te! Chiar atunci asta te-a părăsit chiar atunci, doamnă, dacă tu doar 

vei continua să crezi, tu vei trece mereu peste asta. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. Ai credință! 

În regulă, soră, mă crezi a fi profetul lui Dumnezeu? Stând între 

mine și tine este o masă. Tu te muți din spatele ei, de la acea masă pentru 

că ai un necaz la stomac. Este un ulcer peptic în stomac. Este asta 

corect? În regulă. Doamne Isuse, mă rog ca tu s-o vindeci și fie ca ea să 

plece de-aici în seara aceasta și să fie făcută bine, în Numele lui Isus 

Cristos. Amin. Du-te! El a spus asta, acum crede-L pe El; continuă să-L 

lauzi pe Dumnezeu. 
41

 Voi fiecare puteți fi vindecați dacă voi doar veți crede. Prezența 

Domnului este aproape. Prezența Domnului este aici să vă vindece. Crezi 

tu, doamnă? Vrei să treci peste acea stare astmatică pe care o ai? Spune: 

„Laudă lui Dumnezeu că m-a vindecat.„Du-te, crede asta cu toată inima și 

Dumnezeu va aduce aceea la împlinire. Ai credință...?... 

Tu crezi, doamnă? Ți-ar place să treci peste artrită? Ridică-ți mâna 

și spune: „Doamne, eu sunt liberă.” Tu așază aceste bastoane jos așa 

cum pleci de pe platformă bucurându-te, spunând: „Mulțumiri lui 

Dumnezeu.” [Loc liber pe bandă.] 
42

 Tu ai necazuri mintale, extenuare; seara târziu când soarele 

începe să apună tu începi să devii cu adevărat agitată. Nu este aceea 

corect? Tu ești dărâmată. Tu ești în menopauză; aceasta este ce 
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cauzează să ai o stare la stomac încât tu nu poți mânca lucruri; se 

transformă în acid. Este aceea corect? Ridică mâna, spune: „Eu Te cred, 

Doamne.” Du-te...acum bucurându-te, spunând: „Laudă fie lui Dumnezeu.” 

În regulă. Să spunem: „Laudă Domnului.” 

În Numele Domnului Isus, fie ca tu să mergi și să fii vindecată în 

Numele lui Isus. Amin. Spune: „Mulțumiri fie lui Dumnezeu.” În regulă. 

Tu crezi, doamnă? În Numele Domnului Isus fie ca tu să mergi și să fii 

vindecată și făcută bine, prin Numele lui Isus Cristos. Amin. Să spunem: 

„Laudă să fie lui Dumnezeu.” 

Acum este timpul, Prezența Domnului este aici să vindece. Apele 

sunt tulburate. Acum este timpul să pășiți în ele; acesta este adevărul. 

Dumnezeu adeverește adevărul. De ce nu puteți voi la acest timp? 

Ascultați aici. Voi nu aveți...Lucrul pe care trebuie să-l faceți este să aveți 

credință. Tu te simți diferit, nu-i așa? Aceea este corect. 
43

 Doamnă, tu care stai acolo într-un scaun, ascultă. Sau tu nu 

trebuie să vii aici sus. Crezi tu? Mă crezi a fi profetul Lui? 

Atunci dacă este așa, păi, tu nu trebuie să stai aici. Eu aș putea 

să-ți spun stând acolo. Este aceea corect? Tu ai un necaz femeiesc. Nu 

este aceea corect? Este o umflătură pe ovar. Ridică mâna. Dacă vreuna 

din voi aveți vreun necaz femeiesc, ridicați-vă mâna. Este corect. Acum, 

întoarceți-vă și mergeți înapoi afară din linie și să vă faceți bine. Să 

spunem:„Laudă să fie lui Dumnezeu.” 

Nu credeți că El vă va vindeca imediat, dacă voi acceptați asta? Să 

ne ridicăm și...asta atunci, în picioare pretutindeni. Acum, să ne rugăm. Să 

ne ridicăm mâinile. Să...singurnumai Dumnezeu. 

Scumpe Isuse, noi Îți mulțumim...fie inimii mele...Fie ca Duhul să 

cadă. Fie ca Tu să vindeci pe fiecare din ei. Fie ca ei să plece din această 

clădire bucurându-se și fericiți... 

 

 

 

 


