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Ciudat, noi stăteamaici vorbind despre fratele David, eu cred, seara
trecută și iată-l pe el apărând la platformă în seara asta. Ei bine, asta e
foarte minunat. (Frate David, suntem fericiți să te avem aici în Chicago
și este frumos să vă am pe voi, fraților, în spatele meu în seara asta. Și
știind sprijinul în rugăciune acum.....?.....mesajul Domnului. Fiți stăruitori
în rugăciune pentru mine.) Este frumos să fiu din nou în seara asta aici
în auditoriu, atât de frumos așezat afară, cu oameni. Și sub așteptările
de a vedea lucrarea DuhuluiSfânt, să vină din nou printre noi în seara
aceasta. Noi desigur ne-am bucurat de fiecare oră a acestui serviciu,
fiind aici. De la ultima duminică seara sau ultima duminică după masă,
mai degrabă...Noi am avut un timp grozav, minunat și Duhul Sfânt a
făcut lucruri mari în mijlocul nostru. Noi L-am văzut vindecând bolnavii și
făcând miracole și mântuind oamenii și umplându-i cu Duhul Sfânt și
doar lucruri mărețe. Ce I-am putea noi cere Lui mai mult decât aceea?
Și ce L-am văzut făcând.
2
Eu sunt așa de bucuros să știu că noi trăim în ziua din urmă și ca
slujitori ai Evangheliei, noi avem privilegiul să vorbim, eu cred, aleșilor
lui Dumnezeu din zilele din urmă. Și ce privilegiu este acesta pentru noi
slujitorii, să avem acest privilegiu să stăm pe pământ aici, astăzi. Și
săvorbim bisericii ultimei epoci; ultima biserică. Eu cred aceea, cu
adevărat, cu toată inima mea.Că noi vorbim acum bisericii ultimei epoci.
Aceea, în final, se va termina în biserica din Laodicea și atunci noi
vom...Isus va veni și totul se va sfârși. Și eu voi fi bucuros când aceea
se va întâmpla. Eu mă simt ca Ioan din vechime: „Chiar așa, vino,
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Doamne Isuse.” Eu doar am văzut destul din ea. Eu am mers primprejur
și pare că în loc să meargă mai bine, păi, lumea ajunge tot mai rea tot
timpul. Astfel eu cred așa cum a spus Ioan: „Chiar așa, vino, Doamne
Isuse.” Atunci totul va fi terminat.
3
Și eu sunt...Vedeți ei încă au aici această carte mică așezată aici a
vedeniei, tipărită. Și de fiecare dată când mă gândesc la aceea, inima
mea doar arde să obțin mai mult în adunare. Faceți chiar acum, pentru
că asta este---nu va mai fi mult până când poate noi nu vom mai avea
timp să facem ceva. Așa că noi vrem să facem asta acum pând când
mai putems-o facem. Și fie ca Domnul să-și adauge binecuvântările în
această seară din nou. Acum, mâine dimineață este micul dejun al
Oamenilor de Afaceri, eu cred, chiar aici pe teren. Eu cred că ei...Asta a
fost deja anunțat. Că mâine va fi micul dejun al Oamenilor de Afaceri. Și
eu cred că publicul a fost invitat la acesta. Așa cum voi veniți, păi, noi
vom fi foarte fericiți. Și cade rândul meu dimineață, dacă asta este
plăcut lui Dumnezeu, să--vorbesc:cel puțin unul dintre cei ce vorbesc, la
micul dejun. Și eu mă încred că Domnul se va întâlni cu noi toți și dacă
voi nu ați fost niciodată la unul din aceste mici dejunuri... Unii dintre voi,
oameni de afaceri de aici, ai orașului, vă va face cu siguranță bine să
veniți și să auziți ce a făcut Dumnezeu pentru alți oameni de afaceri.
4
Acum, tu ai putea fi un om de afaceri prosper, atât timp cât afacerea
voastră vă preocupă. Dar noi nu încercăm să vă prezentăm ceva să vă
facem mai bunisausă facă afacerea dumneavoastră. mai bună. Noi
încercăm să vă prezentăm ceva care să vă facă pe voi mai buni. Acela
esteCristos(vedeți?), Cristosul. Așa cum v-am spus seara trecută,
biserica demult și-a pierdut programul ei când ea a încercat să se
compare cu lumea, cu educația și cu petrecerea și cu distracția și așa
mai departe. Noiniciodată nu ne vom compara cu ei. Copiii întunericului
sunt mai deștepți decât copiii zilei. Eisunt mai înțelepți. Isus a spus așa.
Și noi nu le putem da niciodată lor distracție--și la urma urmei
Evanghelia nu este strălucire, este radiere. Vedeți? Aceasta este o
radiere: moale și dulce. Și noi---există doar un lucru care noi îl avem și
lumea nu îl are și nu-l poate avea decâtdacă devine unul din noi:noi
Îlavem pe Isus.Aceea este.
Noi Îl avem pe Isus.

3
5

Noi nu suntem atât de deștepți cum sunt ei. Noi nu suntem așa de
avansați în știință. Noi nu știm nimic despre aceea. Și noi nu încercăm
să ținem pasul cu ei în a aveao educațiemai bună sau școli mai bune și
așa mai departe. Și ei spun: „Biserica noastră are această școală” și
așa mai departe. Aceea este în regulă pe acea linie; dar noi Îl avem pe
Isus. Aceea este ce încercăm să aducem lumii, este Isus Cristos. Și El
este Fiul lui Dumnezeu. Și El este Salvatorul nostru. Și noi Îl cunoaștem
în puterea Învierii Lui. Și acela este lucrul real. Acum, unii dintre noi
sunt...Eu, eu însumi, nu--poate că eu nu cunosc prea bine Cartea Lui,
dar euÎl cunosc pe El cu adevărat bine. Și aceea este...El...Doar tot ce
am să știu este să-L cunosc pe El. Cunoașterea Cărții Lui nu vă dă
Viață Eternă. Dar să-L cunoști pe El este Viață. Să-l cunoști pe El,
Persoana Cărții este Viață.
6
Acum, mâine seara din nou;apoi noi așteptăm, cu voia Domnului, să
avem un alt serviciu de vindecare. Și apoi mâinesau Duminică
dupămasă se termină această adunare. Și atunci eu voi mergepe
vremea aceea sus în Columbia Britanică în nordși Dawson Creek și
Grande Prairie și Fort Saint John și prin acea parte a țării acolo sus,
poate pentru restul verii. Așa că fiți în rugăciune pentru noi acum. Și noi
sperăm să vă vedem la micul dejun dimineață și în continuare prin
adunare. Acum---și nu uitați acum, voi străinii, toți acești frați de aici sus
din seara aceasta. Motivul că ei stau aici este pentru că ei sunt slujitori
ai aceleiași Evanghelii. Și găsiți unde sunt bisericile lor și umpleți-le
pentru ei duminica dimineața, acum, cu o strângere mare. Noi doar
sperăm ca aceasta să lase o adevărată, adevărată trezire bună, doar
mișcându-se prin oraș. Și...Până Isus vine.
7
Acum, micul Joseph aici, Boze, el mi-a spus asta întotdeauna cu ani
în urmă...Noi ședeam afară lângă lacul Shore Drive într-o zi. Și el mi-a
spus, în engleza lui stâlcită: „Frate Branham, noi am --- avut
întotdeauna un sentiment în inima mea că eu voiam să văd scuturat,
Chicago. Eu vreau să văd Chicago scuturat.” A spus: „Cu ani în urmă
eu am venit din New York aici să văd Chicago cutremurat.” În cealaltă
dimineață,doar înainte de a avea interviurile mele, eu am luat micul
dejuncu Joseph. Și eu întotdeauna l-am iubit atât de mult. Și astfel
atunciam spus: „Frate Joseph,dorința tamare a fost împlinită; doar eu
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cred că tunu o înțelegi.” Vedeți? Când tu vorbești despre a scutura un
oraș, a scutura o națiune. Aceea nu înseamnă aici proiectile
atomicescurgându-se aici afară. Aceea înseamnă biserica. Biserica
este cea care are scuturarea.Doar---nu grupul ecleziastic, ci trupul lui
Cristos. El este acela care se cutremură și vine înapoi în linie din nou.
Și ei---grupul din Chicago cunoaște să fie aceea;că ei au avut o
adevărată scuturare în ultimii ani. În acești ultimii șase sau șapte ani.
Cum oameni mari ai lui Dumnezeu au venit în acest oraș și au predicat
către cei aleși și semne și minuni și miracole au avut loc, până când
asta este fără scuză. Absolut, este fără o scuză. Asta este: te pocăiești
sau pieri. Asta-i tot.
8
Acum, voicare țineți cont de---sau notați texte așa cum noi am numi-o.
Am câteva scripturi șinotițe scrise aici în seara asta, pentru un subiect
mic prin care eu s-ar cuveni să trec, pe la ora unsprezece, un pic mai
târziu. Și deci...eu...noaptea trecută eu...(Mulțumesc, foarte drăguț din
partea voastră). În fiecare noapte Billy, spunea:„Eu vreau să te văd pe
tine când mergi la Chicago, dacă tu reușești să ajungi într-o seară și---la
ora nouă treizeci. Vreau să văd dacă poți face asta.” Oh, am spus:„Asta
este ușor. Eu știu că voi predica douăzeci de minute în fiecare seară.”
În fiecare seară, el ieșea și el mi-a spus: „Cât de mult ți-a lipsit în seara
asta?” Eu spuneam: „Nu mai mult de două ore... așa ceva.” Eunu știu
foarte multe, dar eu doar iubesc să continui să spun ceea ce știu.
Deci...Până aceea se absoarbe înăuntru.
9
Un slujitor bătrân s-a dus odată la o biserică. Eu știu că ăsta nu e loc
să --- pentru glume. Și eu nu vreau să spun aceasta în glumă. Dar, doar
ca eu să pot schimba modul de a gândi pentru un moment. S-a dus la o
biserică și în prima seară a predicat despre... „Pocăiți-vă.” A doua seară
a predicat despre...„Pocăiți-vă.” A treia, a patra, a cincea, a șasea
seară,el a predicat despre... „Pocăiți-vă.” Ei bine, aceea era în regulă.
Astfel bătrânii bisericii l-au chemat afară și i-au spus: „Doctore,” au
spus: „Noi apreciem mesajul tău despre pocăință, dar pentru șase seri,
tu ai predicat același mesaj despre pocăință.”
El a spus: „Ei bine. Aceea e corect.”
Au spus: „Tu nu ai un alt mesaj?”

5
El a spus: „O da... Dar lăsați-i pe toți să se pocăiască mai întâi și apoi
eu voi predica despre altceva.” Vedeți? Deci... aceea este. După ce ei
toți se pocăiesc, păi..., apoi el va predica despre altceva. Astfel aceea
este o filozofie destul de bună. Vedeți voi? Pocăiți-vă; până când noi
toți ajungem pocăiți.
Aceea ar fi bine. Eu sunt sigur că noi toți am fi aici un timp lung.
10
Acolo în2 Împărați, al 3-lea capitol. Eu vreau să citesc al15-lea
verset.
Dar acum aduceți-mi un cântăreț cu harpă. Și s-a
întâmplat, în timp cecânta cântărețul cu harpă,că
mâna Domnului a venit peste el.
Și dacă eu aș vrea să scot de acolo un text, ca eu să potextrage un
context, eu aș putea lua acest subiect aici:„Intrând în Duhul Lui.” A fost
chiar o schimbare care s-a întâmplat în Palestina în acele zile. Un lucru
măreț a avut loc, un mare profet cunoscut a fost ridicat, luat sus în
glorie. Și a fost o mare pierdere pentru biserică, când un om mare ca
acela este luat.
11
Dar ce mângâiere ar fi trebuit să-i dea națiunii, care era biserica
atunci. Să știe că acest om fiindu-le trimis să-L reprezinte pe
Dumnezeu, a mers acasă fără ca măcar să moară, că a fost răpit și luat
sus. Un model foarte frumos, era Ilie al --- acesteizile. Când---poate
puțin afară din modul obișnuit pentru cineva care cunoaște biblia mai
bine decât mine. Dar eu într-un fel cred că va fi un mesaj în zilele din
urmă, ceva ca Ilie.Și aceea;biserica ca și Ilie, va fi ---nu va muri darva fi
înălțată la ceruri, luată sus. Focul o va lua sus în glorie, focul
Cincizecimiio va răpi sus.
12
Totuși, Dumnezeu întotdeauna face ocale pentru biserica Lui. Când El
a terminat cu un om, El îl are pe altul așteptând. Și Dumnezeu își ia
omul Lui, dar niciodată Duhul Lui. El întotdeauna are pe altcineva
pecare El își poate pune Duhul Lui. Și aceea este ciudat, dar prin Biblie
El niciodată nu a avut doi profeți, profeți majori în slujbă în același timp.
El a avut întotdeauna un singur profet. Apoi când El a sfârșit cu
acela,Ell-a luat și a pus altul în locul lui.
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Aceea este ce a făcut El. El doar a schimbat mesagerii, dar același
Duh: Ilie și Elisei. Și cum aș fi dorit să fi avut timp să intru în asta în
seara asta, să observăm aceea când Dumnezeu a chemat de pe câmp
profetul lui bătrân...El a predicat împotriva Izabelei și împotriva mulțimii
ei lumești și a strigat la Ahabi și conducători și asociații de slujitori și
totul până când el a fost obosit. Și Dumnezeu urma să-l ia acasă. Așa
că El doarl-a adus jos la râu și...înainte ca El s-o facă, El a vrut să ungă
pecineva care ar fi luat chiar același mesaj. Vedeți,că același mesaj
trebuia sărămână. Așa că el s-a dus jos și și-a aruncat mantaua lui
peste Elisei. Și Elisei, după ce el a avut mantaua lui Ilie peste el, el
probabil a luat-o înapoi. El doar a aruncat-o peste el și el probabil că a
luat-o din nou. Fiindcă ea a căzut de pe umerii lui când el a mers sus.
14
Acum, noi aflăm că Elisei... Ilie a încercat să-l descurajeze. A spus:
„Tu așteaptă aici pentru că Domnul m-a chemat în altă parte.” Și apoi el
a aflatcă el a mers la trei stagii: la Ghilgal și în continuare sus la școala
profețilorși Ierihon și apoi jos la râu și a trecut Iordanul cu el. Și dacă noi
observăm așa cum noi am predicat ultima duminică despre Avraam și
sămânța lui după el. Noi am aflat că El i-a dat lui Avraam trei joncțiuni:
Prin Justificare, chemându-l în al 12-lea capitol; al 15-lea capitol, prin
sacrificiul de sânge a fost sfințirea. În al 17-leacapitol, să-șitragă
puterea din trupul Lui, Duhul Sfânt în trupul lui Avraam să-l întărească
pentru fiul care venea. Așa a făcut El bisericii, așa a făcutEl seminței lui
Avraam: justificare prin Luther, sfințire prin Wesley, botezul Duhului prin
mișcarea penticostală. Apoi poziționarea Fiului, dând daruri în biserică.
Apoi apărând în forma de...El era Dumnezeu în trup, manifestându-se
pe Sine Însuși, cunoscând secretele inimii și ceea ce făcea Sara în cort
în spatele Lui.
15
Cum acele joncțiuni...Și aflând acele biserici venind de-a lungul chiar
în același loc...Cum El trebuia să schimbe trupul Sarei și a lui
Avraam;următorul după acel mesaj. Ca să primească fiul promis. Și
aceea este ce a făcut El acestei biserici, a adus-o prin același lucru.
Acum, următorul lucru este o schimbare într-un moment, la o clipeală
din ochi și plecare...Și noi va trebui să avem un trup schimbat. Acum,
Sara și Avraam în acel fel de trup, nu puteau primi fiul promis. Ei aveau
o sută de ani. El trebuia să le schimbe trupul lor. Nu atât de mult să-i
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schimbe să fie tineri, ceea ce El a făcut-o. Dar de asemenea,i-a
schimbat. Pentru că ei au fost cum erau de prima dată. Dar El le-a
schimbat trupul lor într-un astfel de mod, încât ei puteau primi fiul. Și
acum, noi aflăm următorul lucru pentru biserică acum, este un trup
schimbat, nu atât de mult pe noi oamenii bătrâni să fim transformați și
să fim tineri. Dar noi vom... și noi vom fi acolo tineri, doar tot atât de
sigur. Dar noi trebuie să avem un trup schimbat ca să primim Fiul,
pentru că noi urmează să-L întâlnim pe El în văzduh. Răpirea va sosi, o
schimbare într-un moment, la o clipeală a ochiului.
16
Acum, noi aflăm că Dumnezeu l-a adus pe Elisei prin același proces,
trei stagii diferite. Și apoi după ce el a părăsit școala, s-a dus jos la
Iordanși a traversat Iordanul, apoi a avut o porție dublă din Duhul care a
fost peste Ilie.
Acum, Isus a spus:„Aceste lucruri pe care le fac eu, le veți face
și voi. Mai mult decât aceasta veți face voi, pentru că Eu mă duc la
Tatăl.” Este un model a lui Cristos și al Bisericii. Cristos a fost luat sus și
același Duh care a fost peste Cristos, a venit peste Biserica Lui. Acum,
unde Cristos puteadoar fi într-un loc slujind,în biserica Luiacum, El
poate fi universal, slujind peste tot în jurul lumii. Doar gândiți-vă, aici
suntem noi în Chicago în seara asta cu Cristos, slujind. Chiar în
Philadelphia, Cristos slujind. Africa, Japonia, Asia, Europa, peste tot...
Oamenii în jurul lumii, chiar în acest minut, sunt vindecați prin puterea
lui Dumnezeu. Oamenii primesc Duhul Sfânt cu duzinele,chiar în acest
minut (vedeți?), în jurul lumii: O porție dublă, Duhul Său turnat în zilele
din urmă.
17
Imediatșcoala de teologie, sus pe muntele din Ierihon, s-a întors
înapoiși a văzut pe Ilie---Elisei traversând. Și au văzut miracolul pe care
el l-a făcut, doar exact la fel cum a făcut Elisei. Păi, au spus ei: „Duhul
lui Elisei---Ilie se odihnește peste Elisei.” Și apoi noi aflăm atunci că
oamenii știau că Duhul lui Dumnezeu era peste acest profet. Așa că eilau consultat, dacă el nu ar fi făcut vreun miracol pentru ei, pentru ceva
bun. El a spus:„Noi avem un oraș frumos aici.Așezat pe dealșipriveliștile
sunt frumoase și este un loc bun pentru o școală” și așa mai departe.
Așa cum Ilie a făcut, dar apa aici este amară. Și ei aveau nevoie de
ceva nou,un izvor.
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Și desigur, ei se schimbau. Și ei trebuiau să aibă un izvor nou
deschis. Și deci, voi nu puteți pune vinul nou în sticle vechi. El le va
distruge, voi știți. Și eu cred că astăzi este o zi, asemănătoare, când
noiavem nevoiede o schimbare a apei. Noi avem nevoie de un ulcior de
sare, un nou urcior de sare în care nu a fost niciodată nimic mai înainte.
Și Dumnezeu face aceea de obicei. Ridică o persoană mică afară de
undeva care nu știe nimic și aruncă un urcior de sare în ceva apă veche
ecleziastică. Și primul lucrul pe care îl știți, ea devine toată dulce din
nou, o altă trezire, Duhul Sfânt căzând peste fiecare și mergând peste
tot. Aceea este ce noiavem nevoie din nou în seara aceasta. Aceea
este ce noi avem nevoie din nou, un alt adaos de sare, nu vă gândiți
astfel, ca să îndulcească apa? Amintiți-vă, el a luat un ulcior nou nouț.
În care nu a fost nimic și a pus sare în el. Acum sarea este un gust ales
dacă intră în contact. Dar ea trebuie mai întâi să contacteze. Ea trebuie
să-și facă contactul.
19
Acum,--- întrecutîn lumea politică, a fost o mare schimbare de
asemenea. Era unom cu numele Ahab, care a murit. Și fiul lui Ioram a
domnit în locul lui. Și el a fost doar cam ca și tatăl lui Ahab, o, eu mă
gândesc el a îndreptat puține lucruri, dar a ajunsrău în mai multe. Și
astfel acela este felul cum este asta,de asemenea. Când noi inventăm
un nou sistem, păi, noi scoatem afară câteva din lucrurile pe care
vechiul sistem nu-l avea și punem înăuntru, poate, ceva mai rău. Și noi
doar continuăm să ne mișcăm în acel fel. Dar aceea este calea care s-a
întâmplat în acest timp. Astfel cu câteva seri în urmă, eu am vorbit
despre Iosafat coborând să se întâlnească cu Ahab șisă facă o alianță
cu el. Și el a ajuns în compania greșită.
20
Acum, este ciudat, că Iosafat, încă împărat în al optsprezecelea an
de domnie. Când Ioram a luat locul lui Ahab, Iosafat a coborât---sau
Ioram a trimis la el, pentru că el a ajuns în necaz. Și Iosafat a ajuns
chiar din nou în compania greșită. Nu este ciudat că noi facem acele
lucruri? Ei sar drept afară din tigaie în foc. Voi aflați că oamenii
vor,dacă... Ei chiar vor ieși și vor începe să slujească pe Dumnezeu și
apoi primul lucru voi știți, ei vor merge chiar afară în lumedin nou. Biblia
spune: „Ca și câinele la vărsăturalui și scroafa la băltoacă...”Și câinele
s-ar cuveni să știe dacă voma l-a făcutdestul de bolnav să o vomite de
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prima dată, ea va face același lucru a doua oară. Și dacă păcatul lumii îl
va face pe un om să-și dea seama că el este greșit o dată, să-l facă să
se pocăiască, asta o va face a doua oară. Astfel dece să nu stai
departedelucru, oricum? Dacă asta te-a făcut bolnav și tu ai scăpat de
ea, stai departe de asta. Țineți-vă departe chiar de apariția răului.
21
Șinoiaflăm ca acela este felul în care ea merge, totuși șinoi doar avem
asta. Și astfel noi întotdeauna am avut-odeci eu cred că noi doar vom
continua s-o avem. Dar eu mi-aș imagina că---Iosafat s-a gândit: „Ei
bine, eu voi merge jos și să văd, poate acest nou păstor,Ioram, va fi
diferit. El va fi doar puțin diferit decâtcum era vechiulpăstor.” Dar
noiaflăm el era, un nou păstor, în ordine, dar el avea același
sistemvechi. El doar a adăugat câteva lucruri noi la el și a adăugat
înăuntru niște programe noi pe care probabil vechiul sistem nu le avea.
Și aceea este ce cred că noi avem---am făcut o mulțime din asta astăzi,
prieteni. Noi avem...Și noi oamenii penticostali, aceea este o mare parte
din ceea ce noi am făcut. Noi am luat sistemul vechi și am încercat să
începem o nouă trezire, dar primul lucru pe care îl știți, noi ne întoarcem
și facem cunoua trezire; doar luăm sistemul vechi în ea din nou. Și
aceeaeste ceea ce sfâșie lucrul.
22
Acum, aici nu cu mult timp în urmă, s-a întâmplat un lucru, când
trezirea a început în tărâmurile penticostale, numită:„Ziua ploii târzii.”
Păi, ei s-au mișcat în locuri diferite și spuneau: „Noi nu suntem
organizați.” Și ei au ajuns să afle că erau organizați mai strâns decât
erau restul din ei. Vedeți, voi aveți vechiul sistem înapoi cupăstorul nou
și asta doar nu merge. Aceea este tot. Și asta aduce întregul lucru într-o
confuzie. Apoi voi toți sunteți sfâșiați. Astfel aceea este ce s-a întâmplat
aici. Iosafat s-a dus jos săarunce oprivire la acest păstornou, Ioram. Și
s-a gândit că el poate ar privi peste sistemul lui și ar vedea ceea ceel
avea. Dar acela era doar un cârlig ca să-l prindă pe el agățat în necaz
din nou. Și apoi cu tot farmecul și tot ce el avea să-i ofere, noi aflăm că
el s-a dus---că ei s-au dus șapte zile fără să-L consulte pe Domnul, fără
să știe sigur că Dumnezeu era în mijlocul lor.
23
Acum, acela este necazul. Noi începem cu aceste lucruri și nu ne
oprim niciodată să aflăm dacă cu adevărat, Domnul este în mijlocul
nostru sau nu. Sau dacă este vreun fel de emoție, sau vreun fel de
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prelucrare, sau vreun fel de sistem prostesc sau ceva. Noi ar trebui
sărezolvăm lucrul și să vedem dacă este de la Dumnezeu sau nu. Eu
cred că acolo este unde noi facem greșelile noastre. Sunt șapte zile...
biserica a călătorit. Și noi aflăm că în timpul celei de-a șaptea zi, noi
doar am luat aceasta ca ceva de apucat că Dumnezeu era de-a lungul
lor; aceea este ce noi am făcut. Doar o luăm drept bună. „Oh, păi, noi
vom merge să ne alăturăm bisericii. Dumnezeu este în asta. Nu este
îndoială deloc.”
24
Cercetați dacă Dumnezeu este în asta sau nu. Isus a spus: „Aceste
semne îi vor urma pe cei ce cred.” Semne, minuni,miracole...Și când noi
vedem bisericile noastre răcindu-se și acele lucruri neîntâmplânduse...Voi trebuie să așteptați până voi primiți vreun evanghelist special în
oraș sau ceva, apoi bateți câteva tamburine și stârniți puțină emoție.
Dumnezeu nu este în aceea. Nu. Vă voi spune ce avem noi nevoie
astăzi este o întoarcere la vechea Biblie din nou. Înapoi la învățătura de
modă veche penticostală a Bibliei. Înapoi la Duhul Sfânt. Înapoi la
puterea lui Dumnezeu. Înapoi la adunările de rugăciune de toată
noaptea. Unde ei flămânzeau și însetau după Dumnezeu. Aceea este
ce avem noi nevoie în această seară în bisericile noastre, în ale
noastre---să aducem aceea în sistemele noastre.
25
Ei au aflat apoi, în a șaptea zi de călătorie, în sfârșit i-a adus pe ei în
deșert. Și noi am aflat același lucru. Noi am avut șapte epoci ale
bisericii. Noi trăim acum în a șaptea epocă a bisericii. Ce am făcut noi
cânda izbucnit o trezire? Noi ne-am fixat un sistem și ne-am făcut un
grup mic chiar aicică... : „Noi credem asta. Și noi nu vom avea nimic dea face cu acest grup.”
Și acest grup de aici și-au stabilit un grup mic. Ei nu vor avea nimic de a
face cu acest grup aici. Și ei chiar încep să se certe, să fiarbă în zeama
lor;înapoi și înainte. Și noi aflăm în mijlocul a toată asta, că noi am mers
camde șapte zile și neavându-l peDumnezeu în mijlocul nostru. Aceea-i
corect.
26
Acum, profetul a spus va fi o zi care nu va fi numită zi sau noapte.
Asta va fi un fel de zi întunecoasă, mohorâtă. Noi am avut acel fel de zi.
Noi am avut o zi pentru ultimii două mii de ani unde noi am avut adunări
și noi L-am acceptat pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu și ca Salvatorul
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nostru. Și noi am văzut pe Dumnezeu făcând lucruri mărețe în mijlocul
nostru. Dar totuși, asta a fost un timp lung de la lumina cincizecimii.
Două mii de ani noi am făcut organizații, am construit școli mari și am
avut sisteme. Și noi aflăm aici în a șaptea epocă a bisercii că nouă ne
lipsește ceva. Există ceva greșit. Noi aflăm că am ajuns într-un pustiu.
Și toate roadele sânt uscate. Aceea este ce a făcut biserica penticostală
astăzi. S-a organizat pe sine atât de strâns până când ea este unul
împotriva celuilalt. Până când noi am aflat că toate roadele s-au uscat.
Noi nu mai avem dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, părtășie
pe care noi s-ar cuveni să le avem, cum le-au avut ei la început. Toate
roadele s-au uscat în pustiuri.
27
Șapte zile mergând fără să găsim pe viul, adevăratul Dumnezeu.
Noi am mers la aceste mici ism-uri. Dumnezeu i-a dat lui Luther
neprihănirea; el a mers cu asta. El i-a dat lui Wesley sfințirea; el a mers
cu asta. El i-a lăsat peoamenii penticostali să vorbească în limbi și ei au
mers cu asta. Dumnezeu vrea să ne cheme împreună într-o unitate a
puterii să aducă înapoi din nou în biserică plinătatea Duhului Sfânt, cu
toate darurile spirituale în operare în fiecare trup local. Da, șapte zile
fără Dumnezeu, i-a condus în pustiu. Este același lucru acum. Roada
lui este uscată. Îmi imaginez ca și cum ---ei s-au mișcat peste deal din
văile verzi și lucruri, ei au început să vadălocurileîntr-un fel uscându-se.
28
Știți,fiecarevrea o experiență„de vârful dealului” și ei nu vor
niciodată să ia valea. Fiecare, biserica penticostală, de asemenea. În
fiecare seară, dacă tu nu strigi, dansezi, sari în sus și în jos, vorbind în
limbi și alergi pe podea sau altceva, tu nu ai avut niciun fel de adunare.
Păi, voi știți, e în ordine să fii pe vârful muntelui, asta este bine. Dar
lasă-mă să îți spun ție, roadele tale vor îngheța noaptea acolo sus. Și
când timpul rece vine, tu îți vei pierde toate roadele tale! Aceea-i ce s-a
întâmplat acum. Noi am pus prea mult pe experiențele „de vârf de
munte”de a dansa, de a scutura și sărind în jur, în locul adunărilor de
rugăciune de toată noaptea, jos în valea deciziei. Unde tu trebuie să vii
jos acolo și să-L întâlnești pe Dumnezeu și să-ți torni cu adevărat viața
ta până când ceva se întâmplă. Noi am lăsat---noi am crescut roade sus
acolo, dar înghețul le omoară. Aceea este adevărat.De fiecare dată
când vine o vreme mică rece tu nu ai nimic pe ce să te odihnești. Când
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emoția sau---moare, atunci strigarea este toată dusă, zgomotul
încetează, apoi ei sunt...unde ești tu? Ispita vine pe cale și tu nu poți săi faci față.
29
Ceea ce noi avem nevoie este să ajungem jos la acel loc de
trudă, jos acolo în acea vale, să săpăm. Aceea este exact corect. Asta
este unde biserica are nevoie să fie în seara aceasta.
Păi, eu pot să-mi imaginez că ei au observat viața verde începe la...Tu
spui: „Verde?” Da. Noi am putea fi verzi, dar noi avem viață oricum.
Aceea este...
Da. Fiecare spune: „Păi,acel grup de predicatori penticostali, unii din
ei...”
Eu am fost la o școală nu demult și fiul meu a spus unor studenți, el a
spus:„Păi, eu însumi sunt de la școala Southwestern Bible.”
Au spus:„Dacă tu poți citi și scrie, tu ești mai bun decât acel grup de
acolo.” O, vai. Păi ei spun: „Păi, ei sunt cel mai verde grup pe care l-am
văzut vreodată.” Oh, frate, noi am putea fi verzi, dar noi trebuie ---noi
suntem flexibili. Tot ceea ce nu este verde,tu doar tragi un pic și îl vei
rupe.
30
Aceea esteceea ce este problema astăzi cu experiențele prea
multor oameni: prea uscați și înțepeniți. Noi avem nevoie de ceva
flexibil astfel ca ea să poată---vântul vine, el o poate sufla, poate vâjâi în
jur, s-o tragăîn jur și o face să crească, să primească viață în ea. Eu
mai degrabă aș fi un pic verde și maleabil la Duhul Sfânt, astfel ca eu
să mă pot preda acestuia în loc să stau făcând un sunet jalnic, ca un
serviciu funerar, când asta suflă peste mine. Spunând: „Zilele
miracolelor au trecut. Nu este un asemenea lucru ca vindecarea divină.”
Acela este un serviciu funerar. O, acei copaci tineri,deși, când ei sunt
flexibili și se pot da Duhului și Duhul începe să-i miște ca un vâjâit de
vânt, umplându-i deplin cu bunătatea lui Dumnezeu. Oh, acela este felul
de viață. El ar putea fi un grup verde, dar el...da, este un grup care
areviață în el. Aceea este bine. Și dacă ceva nu este ---el nu are viață
în el, este mort. Aceea este știutștiințific că el este mort.
31
Șapte zile. Și era... Amintiți-vă, era în a șaptea zi că ei au
recunoscut ceea ce ei au făcut. Și eu cred noi am venit prin
Luther,Wesley și---baptiști, presbiterieni, metodiști și în continuareîn
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acel fel; și acum este în această ultimă epocă, că noi doar am
recunoscut ceea cenoi am făcut. Eu cred este acest timp acum, că
biserica penticostală a recunoscut ce este făcut. Conducători umpluți cu
Duhul real, creștinii mișcării penticostale,umpluți cu Duhul real. Ei
recunosc că ceva s-a întâmplat. Ei s-au răcit. Pentru că fiecare
încercând să trăiască pe vârful muntelui, mergând fără Dumnezeu.
Ceea ce avem nevoie azi este să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne
întoarcem la experiență, să ne întoarcem înapoi. Păi, asta a fost în ora
a șaptea că ei au recunoscut că ei erau acolo afară fără roadă: fără
dragoste. Certându-se unul cu celălalt. „Tu ești „Unitarian”. Și tu ești
„Trinitarian”. Șitu aparții la „Adunări”. Și tu ești „Biserica lui Dumnezeu”.
Și tu ești asta,aceea sau cealaltă. Noi nu vom avea nimic de-a face cu
tine.” Numindu-se unul pe altul cu un nume rău și un ... celălalt ... nume
rău.
32
Și lumea se întoarceprivește în jur și spune:„Care este problema
cu acești oameni?” Amândoi vorbind în limbi în această biserică și
profețind și continuând. Acesta de aici de la această biserică și...Ei
au...Ei nici măcar nu se respectă unul pe celălalt. Ei nu au nicio decență
unul pentru celălalt. O, ce noi avem nevoie astăzi este înapoi la roadele
Duhului: dragoste, bucurie, pace, credință, îndelungă răbdare.
Dumnezeu poate trimite un dar printre ei și ei îl vor numi telepatie. Ei îl
vor numi diavolul. Ei vor numi asta altceva. Dacă o biserică
sponsorizează asta și cealaltă o ia, este în regulă, pentru că acesta a
avut de-a face cu ea, nu face niciun bine. O, vai, vai! Ce condiție jalnică!
Da, domnule. Noi realizăm că roada credinței, roada dragostei, bucuriei,
păcii, credinței, îndelungii răbdări, bunătății, blândeții, facerii de bine,
răbdării... Răbdare? Păi, ei cu greu pot duce puținele șapte zile unul cu
celălalt, șapte ore, uneori nici măcar șapte minute. Ei vor sări în sus și
vor alerga afară din biserică dacă tu spui ceva ce nu este chiar exact
ceea ce este mica lor teorie îndrăgită. Ei trebuie să se ridice și să fugă
afară din biserică la asta. Oh, ei doar nu pot să stea liniștiți un minut. Ei
trebuie să iasăde-acolo. „O, aceea nu este ce Păstorul Așa-și-așa
spune. Aleluia, eu nu trebuie să ascult așa ceva.” Pleacă. Oh, tu,
nenorocitule... În regulă. Acolo ești tu. Du-te mai departe...
33
Dar aceea este. Voi vedeți? Ei și-au pierdut toate roadele.
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Noi ne dăm seama. Roada Duhului este uscată, toatăzbârcită și zăcând
uscată, devenită pulbere, gata să fie spulberată departe. Aceea este o
asemenea condiție. Noi ne dăm seama acum, că organizațiilenoastre
mărețe, ele sunt în regulă, organizația, atât timp cât îl păstrează pe
Dumnezeu înea, atât timp cât are roada Duhului în ea, atât de mult cât
este iubitoare și amabilă și doritoare să aibăpărtășie și să ajute pe
fratele de alături. Nu contează cum---ceea ce el crede. Dacă el este un
frate și Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt...Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor
ce se supun Lui. Aceea este corect. Deci dacă voi aveți Duhul
Sfânt,dacă metodiștii au Duhul Sfântși dacă Baptiștii au Duhul Sfânt,
dacă presbiterienii au Duhul Sfânt și dacă Unitarienii au Duhul Sfânt și
Biserica lui Dumnezeu are Duhul Sfânt, ei bine, despre ce vă certațivoi?
Haideți să ajungem împreună. Săne mișcăm mai departe. Aceea este--ceea ce avem noinevoie. Vedeți,aceea nu este organizația; este
sistemul din acea organizație care tragedeoparte. Acela este diavolul
care face aceea.
34
Astfel noi aflăm cătoate ale noastre ---încercăm să---toate
clădirile noastre mari, toate programele noastre de construcții mariși așa
mai departe. Eu îmi imaginez așa cumacești inși cățărați sus pe munte,
acești regi și așa mai departe...Urcând, ei au observat, în marea
înălțare a programelor lor de construire, ei încep să vadă că roadele
încep să ajungă mai mici și mai mici. Și după un timp, nu era
roadădeloc.
Și eu știu că noi am făcut aceea. Și noi am văzut aceea în timpul
nostru, așa cum noi ne-am mișcat înainte prin această epocă
penticostală. Când noi eram înapoi jos după colț sau cam patruzeci de
ani în urmă, niciun loc să meargă și aveau o mică gaurăîntr-un perete
undeva și un grup de oameni râzând și numindu-i holy-roller. Păi, ei
erau mai spirituali decât sunt ei acum. Aceea este corect. Biserica era
într-o formă mai bună, fiecare din organizații atunci, decât ea este
acum: „O, sigur. Noi avem proprietăți în valoare de milioane de dolari.”
Păi, aceea nu înseamnă nimic la Dumnezeu. Eu mai degrabă aș avea o
haină mică, ca și Ioan, să am o piele de oaie înfășurată în jurul meu și
să-l cunosc pe Isus Cristos. Și să știu că inima mea este pură și curată
înaintea Lui. Păi, cu certitudine. Decât să am toate bogățiile lumii.
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Dar lucrul este, Biserica a mers fără Dumnezeu. Eis-au dus fără--și ei au aflat că roadele Duhului au părăsit biserica. Îndelungă
răbdare, unii din ei cu destulă mânie s-ar lupta cu un bâzâit de
ferăstrău?
Și
apoi...
și
vorbesc
despre
Duhul
Sfânt.
Vedeți?Păi,roadaDuhului este dragoste și bucurie, îndelungă răbdare.
A răbdat?? Da, camdouă minute. Aceea-i tot. Și ei duși. Voi vedeți. Atât
de îndelung răbdători...roada este toată uscată.
Programele noastre mari de zidire s-au înălțat. Aceea este
corect. Programele noastre mărețe educaționale s-au înălțat. Păstorii
noștri sunt mai bine educați. O,vai, vai! Noi am obținut tot felul de titluri
și asta duce întreaga mulțime de titluri în înghețare de asemenea, când
noi ne înălțăm acolo. Cam la acel timp, aproximativ patruzeci de grade
sub zero, se pare că ajunge. O, domnule.
36
Dar noi am obținut o mulțime din aceea.Aceea-i în ordine. Așa cum
vedem, noi mergem ne înălțăm mai sus, dar toate roadele și lucrurilene
părăsesc. Toate apele vieții par să sece, nu mai este Viață Eternă. Asta
este aproape asemănător așa cum eu am spus seara trecută, păstorii
sunt așa de ocupați și oamenii sunt membri așa de ocupați, în a face
schimburi. Doar plăcerea de a lua un cadavru de la o morgă la alta,
doar dintr-un loc la celălalt. Aceeaestecorect. Unii din ei se prăjesc și
ceilalți îngheață.
Astfel acela este doar felul în care s-a făcut. Și eu am spus obținând
„mici ism-uri”, care după un timp devin „mari ism-uri”și acolo mergem.
Vedeți? Și aceea este unde biserica a ajuns, până când roadele
Duhului se usucă toate, pretutindeni. Noi vedem asta peste tot. Voi știți:
acela este adevărul. Noi doar am putea tot atât de bine să ieșim afară și
să spunem că asta este adevărul. Pentru că asta este.
37
Și noi am aflat că ei mureau acolo afară în pustiu, ce condiție
îngrozitoare, unde i-a condus aceea, mergând fără Dumnezeu.Ei și-au
adus o busolă de șapte zile. O, sigur. Ei au trecut prin aceea bine. Ei
pot arăta în urmă și spun: „Noiam fost așa-și-așa și așa-și-așa.” Aceea
este destul de adevărat. Dar unde este Dumnezeu? Aceea este. Unde
este Dumnezeuîn lucru? Noi avem biserici mai mari și turnuri mari în
vârful lor, cruci mari și scaune de pluș. Și noi ne putem compara cu
oricare din ei, noi oamenii penticostali putem. Banii curgând către cine...
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și cele mai bine îmbrăcatemulțimi și frate, Cadillac-urile stând în jur
peste tot. Dar unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Apoi când
El vine în mijlocul ei, mulți din ei spun: „O, nu ascultați la aceea acum.
Aceea este nonsens. Nu dați atenție la aceea.” Vedeți? Doar cioturi
moarte. Aceea-i tot ce este privitor la asta. Acum, aceea-i corect.
Roadelesânt uscate și duse de mult timp. Oh, în ce oră teribilă trăim
noi.
38
Și când acest timp vine, primul lucru pe care-l știți, ei au rămas
fără apă. Ei nu aveau apă deloc. Și ei au început să strige: „Vai,vai, o,
Dumnezeule, Tu ai fost așa de bun cu noi să ne dai aceste clădiri mari.”
Dar mulți din ei au început să strige: „Dar unde sunt Apele Vieții?” Ei
văd comunismul mișcându-se înăuntru. Ei văd lumea doar aproape de
sfârșitul ei. Și profeții profețind sfârșitul este la îndemână și așa mai
departe, apoi ne întrebăm: „Unde este apa? Ce s-a întâmplat?” Și acolo
s-a întâmplat să fie unul care a strigatsau un neprihănit a strigat: „Nu
este un profet undeva pe care noi îl putem vizita?Nu este pe undeva un
profet?” Neprihănitul Iosafat a strigat: „Nu este un profet? Noi suntem
într-o situație de criză. Nu este cineva undeva pe care noi puteam să-l
consultăm despre aceasta?”
39
Acum, dacă organizațiile noastre ne au în locul în care noi
suntem, pentru că noi ne-am separat noi înșine unul de celălalt, aparent
neavând credință, atunci trebuie să fie ceva undeva. Acum, cei
neprihăniți strigă: „Unde este acel om al lui Dumnezeu? Unde este acea
persoană să ne poată spune?” El este aici în seara aceasta în
Persoana Duhului Sfânt. El este Acela care poate să-ți spună ce să faci.
El este Acela care poate să străpungă inimile voastre. El este Acela
care vă poate dezvălui păcatele voastre. El este Acela care poate lua
îndoiala afară din voi și „sper-așa” și să facă un „știu-așa” în voi. El este
Acela care poate face asta, Acea Persoană a lui Dumnezeu numită
Duhul Sfânt. El este Acela care este prezent.
40
Acum, noi aflăm că ei toți au început să strige. Și au văzut că
toate roadele erau duse. Ele s-au uscat și ei erau fără apă. Și ei---omul
neprihănit,desigur, cel ales, a spus:„Nu este undeva un profet pe care
noi am putea să-l consultăm? Nu este cineva de la care să obținem o
influență de la acela, să știe cum să ne scoată din această situație,
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cineva care nu aparține la harababura noastră de aici? Noi toți am intrat
aici, am făcut o alianță și noi am ajuns împreună aici în vârful muntelui.
Și noi urmează să mergem la bătălie. Și voi aflați...noi nu avem cu ce să
luptăm.”
Aceea este ce se întâmplă cu biserica astăzi. Noi am obținut o mulțime
de membri, toți morți. Noi am obținut o mulțime de organizații mari,
mărețe, moarte. Noi am obținut mult entuziasm, dar este în felul
greșit.Cine se poate îmbrăca cel mai bine; și cine poate ajunge cel mai
în față și cine are cea mai bună școală, poate învinge cele mai multe
echipe cu mingea sau să se joace cel mai bine bunco, sau ceva ca
aceea. Noi îl vrem pe Dumnezeu, niciunul din acele lucruri. Întoarceți-vă
la Dumnezeu din nou.
41
„Unde este? Nu este un profet undeva care ne poate spune ce
să facem? Nu este cineva pe care am putea să-l consultăm?” O, ce
condiție!
Acela era strigătul unui om neprihănit. Printre ei era doar unul.
Acela era Iosafat. El era un om bun. Dar el a ajuns în compania greșită.
Acela este necazul astăzi. Atât de mulți oameni buni, o mulțime de
oameni buni, afară în toate acele organizații acolo afară, toți
...pretutindeni oameni minunați. Dar noi ne confruntăm cu o realitate.
Noi ne confruntăm cu ceva. Aceea este unde Mahomedanismul și
Budismul și alte ism-uri pot da afară tot atât de multă psihologie cât
poate da afară biserica creștină. Asta este corect. Ceea ce noi avem
nevoie nu este o mișcare psihologică, nu o mișcare teologică, dar noi
avem nevoie de o mișcare a Duhului Sfânt în biserică, auziți
oameniistrigă:„Unde este acel Dumnezeu care trăia odată? Unde este
acel Dumnezeu al Cincizecimii? Unde este acel Dumnezeu care ia
inima păcătosului și o spală albă ca zăpada? Care ia o prostituată de pe
stradă șiface din ea o doamnă, ia un bețiv din bar de acolo și face din el
un predicator? Unde este acel Dumnezeu care se poate mișca și să ia
picioarele ologului și să le îndrepte, să facă acei ochi orbi să vadă,
acele urechi surde să audă, să facă acel cancer să dispară? Unde este
Dumnezeu care a făcut aceea odată?” Aceea este.
42
Noi am aflat că era ceva greșit. Seara cealaltă așa cumpredicam
despre subiectul „Știrea Fulger”,cea mai Mare din Istorie. Bătrânul Ioan,
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ochii lui au ajuns --- profetul Ioan... au fost oarecum încețoșați. El era
ca---el avea duhul lui Ilie. Și Ilie a avut o depresie când el a fost sub
pomul de ienupăr. Ioan a avut o depresie când era în închisoare.
Și el era un profet mare. Nervii aceia erau pe muchie. Și apoi
ochiul lui de vultur s-a încețoșat. A spus: „Mergeți și vedeți dacă eu am
fost greșit. Întrebați-L dacă El este un... sau... Acela?Sau trebuie să
așteptăm pe altul?” Isus nu i-a trimis lui niciodată o carte acum: „Iată
cum să ai răbdare în timp ce ești în închisoare” sau așa mai departe.
Ce a spus El? Ce i-a spus El?
El a spus: „Doar stați și urmăriți adunarea din această după
amiază apoi mergeți arătați-i lui Ioan.” Șchiopii umblă, orbii văd...Ioan a
predicat o Evanghelie că un Mesia veneacare va avea vânturătoarea în
mâna Lui șiîși va curăți cu desăvârșire aria. Sigur, va arde pleava cu un
foc nestins. Dar când El avenit, El era un ins mic blând. Blând și umil.
Ioan...Asta nu era în concordanță cu ceea ce Ioan s-a gândit că asta sar fi cuvenit să fie. Dar El a spus: „Mergeți și spuneți-i lui Ioan că eu
merg exact conform planului. Este în regulă. Totul este în regulă.”
43
Acela este același lucru în seara aceasta. Biserica, oamenii lumii
au așteptat de la Metodiști, Baptiști, Presbiterieni sau vreo biserică ca
să producă ceva... să-L aducă înapoi pe Cristos. El este chiar la timp.
Șchiopii umblă, orbii văd, surzii aud. Glorie! El este conform planului.
Amin. Nu este nimic greșit. El se mișcă exact înainte. Dumnezeu încă
trăiește. El încă este Dumnezeu.
44
Și acest om neprihănit a strigat: „Oh, nu este un profet undeva
pe care am putea să-l consultăm?” Acum era un frate bun printre ei. Eu
îl pot auzi pe el că spune: „Da, da. Eucunosc un asemenea om. Eu știu
un asemenea om.” Și eu doar îl pot vedea pe el privind în jur la Ioram și
spune: „Acum tu nu îl vei crede. Eu chiar știu aceea chiar acum. Tu nu
vei crede acest ins. Pentru că tatăl tău nu l-a crezut.” (El desigur nu l-a
crezut). „Și tatăl tău avea acea școală acolo sus pe munte cu acel grup
de profeți sus acolo sauașa-numiți. Și ei nu l-au crezut. Păi, ei au
spus...Și acest om pe care eu îl cunosc, Duhul părintelui său este peste
el. El face același lucru cum face tatăl lui. El a făcut același lucru cum a
făcut Ilie. Și duhul lui Ilie se odihnește peste Elisei. Și eu am fost la
adunările lui și știu că acesta este adevărul.” Amin. Dumnezeu să ne
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ajute. Aceea este ceea ce noi vrem: adunări ca acelea, unde noi vedem
Duhului Tatălui nostru, Isus Cristos, care a fost ---Ilie a fost un model.
Vedeți,Duhul...”Acela care crede în mine, lucrările care le fac Eu le va
face și el de asemenea.” O, frate. Acela este.
45
Acest frate bun a spus: „Eu știu unde este acest om. Eu am
văzut duhul lui Ilie peste el. El a turnat apă pe mâinile lui. El a locuit cu
el. Și eu știu că duhul lui Ilie se odihnește peste Elisei. Eu știu,Ioram.”
A spus:„Eu știu că tu nu ai putea crede aceea. Și nici toată școala ta a
profețilorînapoi acolo nu o vor crede, seminarul tău teologic. Pentru că,
să-ți spunde ce? Iată motivul: când Elisei s-a întors înapoi și le-a spus
că Ilie a fost luat sus și el avea o porție dublă din asta.”
Păi, ei au spus:„Omul și-a pierdut mintea lui”.Aveți o partidă de
vânătoare cam cincizeci și să aflați unde...El niciodată nu s-a ridicat. El
încă este afară acolo pe undeva.” Și ei---noi am încercat toate sistemele
noastre ecleziastice. O, nu fiți supărați pe mine.Dar lăsați-mă să vă
spun, aceste sisteme ecleziastice au luat mai mult decât două mii de
ani să încerce să-L afle pe Domnul Isus cel înălțat, prin programe
educaționale, prin teologie, prin organizații bisericești și au eșuat să-L
afle. Amin. El nu vine printr-o teologie făcută de om. El nu vine prin
organizații. El vine printr-o inimă predată, prin botezul Duhului Sfânt la
inima noastră. Amin.
46
Sistemele noastre făcute de om nu-L găsesc pe El. Oh, ei
organizează grupuri și au mers afară și l-aucăutat.
Au spus: „Oh, nu. Duhul niciodată nu l-a înălțat pe acel om.
Acum, fiți bărbați cu judecată. Voi știți noi avem toate diplomele noastre
și așa mai departe. Astfel noi---știm mai bine decât un lucru ca acela.
Un bărbat care a șezut aici și a mâncat pâine de mălai cu noi și așa mai
departe. Păi, noi știm că acel om nu putea să fi fost ridicat într-uncar de
foc. Băiatul avea totul prelucrat acum. El a fost dincolo... acolo. Și el s-a
întors înapoi cu o mulțime de fanatism. Așa că noi---știm mai bine decât
aceea. Astfel doar domoliți-l pe bătrânul ins. Capul luichel a devenit
prea înfierbântat, voi știți, așa că el...Doar lăsați-o ușurel cu el. Voi toți
mergeți chiar acolo și aflați ce s-a întâmplat chiar acolo.
Căutați ---trimiteți niște grupuri”.
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A spus: „Mergeți, dar voi nu-l veți găsi.” Râdeți de mine. Numițimă idiot dacă vreți. Dar Dumnezeu are... Voi nu-L veți găsi niciodată în
sistemele voastre organizaționale. Nu, domnule. El a fost înălțat. Și el
vine din nou în forma botezului Duhului Sfânt și voi niciodată nu-i veți
educa pe oameni la asta. Ei trebuie să fie născuți în asta, trebuie să fie
botezul Duhului Sfânt, nimic mai puțin. Nu o aranjare mentală, ceva
emoțional sau sistem ecleziastic sau semnătură, ci acesta trebuie să fie
Duhul Sfânt real veritabil care aduce roada Duhului de dragoste,
bucurie, credință, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, răbdare.
Aceea este. Acela este lucrul. Da.
47
Sigur, Ioram nu a putut face asta. El n-ar fi crezut asta.El ---voi
vedeți, ei nu puteau să o creadă. Școala a spus: „Acum așteptați un
minut aici. Acum, noi știm acest ins este într-un fel înnebunit, așa că noi
îl vom lăsa pe el să stea primprejur și noi vom avea grupurile noastre și
noi vom merge și îl vom aduce pe el din nou. El este afară acolo
undeva.” Și aceea este ceea ce noi am încercat să facem timp de două
mii de ani. Și, oamenilor penticostali, voi faceți același lucru, încercând
să-L aduceți prin organizație. Voi niciodată n-o veți face, separându-vă
voi înșivă de alți frați. Voi trebuie să veniți înapoi și noi trebuie să fim
una. Nu mă interesează dacă omul este greșit. Dacă el este greșit și
sincer în inima lui și tu ești corect în credința ta și tu ești greșit în
comportare; felulîn care tu te comporți. Eu mai degrabă aș fi în locul lui
decât într-al tău. Aceea este corect. Eu mai degrabă aș fi greșit în
învățătura mea și corect în inima mea. Dumnezeu va respecta aceea
mai mult. Deci dacă omul este greșit, ce dacă? Ajută-l. Omul are nevoie
de ajutor. Iubește-l. Dacă tu nu poți iubi dușmanul tău în același fel cum
îi iubești pe cei care te iubesc, tu nu ești mai bun ca vameșii. Aceea
este corect. Aceea este ceea ce biserica a eșuat să obțină. Eu sper ca
voi s-o obțineți în seara asta. Eu sper să vedeți despre ce vorbesc eu.
48
Asta este, înapoi la dragoste; dragoste răscumpărătoare. Toate
celelalte lucruri sunt bune, dar noi trebuie să venim înapoi să avem
părtășie unul cu celălalt. Și oamenii au spus că eu lupt împotriva
organizațiilor. Eu n-o fac. Eu mă lupt cu sistemul dinăuntru de acolo
care rupe frățietatea. Întotdeauna am făcut-o și întotdeauna o voi face.
Aceea este corect. Acel lucru care separă frățietatea...Haideți să venim
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împreună. Haideți să fim frați. Dacă eu puteamsă văd fiecare biserică
din acest oraș, fiecare biserică din lume cum am fost noi în cealaltă
dimineață(acel mic dejun al slujitorilor), când eu am văzut Unitarienii,
Duotarienii, Trinitarienii și toți îmbrățișându-se unul pe celălalt, brațele
lor unul în jurul celuilalt, eu aș spune, ca Simeon din vechime:
„Doamne, lasă pe slujitorul Tău să plece în pace, pentru că ochii mei au
văzut mântuirea Ta.” Aceea-i corect. Tu poți să o ai ruptură într-o
comunitate mică.Și apoi primul lucru pe care-l știți, diavolul se va
întoarce din nou acolo o va rupe în bucăți din nou. Apoi voi puteți...Dar
peste toată astavoi nu o puteți face. Ea va fi făcută într-o zi. Dumnezeu
le va trimite opedeapsă și ei vor trebui s-o facă.
49
Deci episcopul Ioram, el doar nu ar fi crezut aceea. El știa că el nu
putea să o creadă, pentru că părinții lui nu au crezut-o. N-au crezut că
Ilie a fost luat sus. Deci cum urma el să creadă aceasta? Ei au căutat
prin teologie zadarnică,. „Acum, noi suntem o școală a profeților. Noi
avem totul stabilit. Noi știm doar exact ce els-ar cuveni să facă. Noi știm
doarexact cum el s-ar fi cuvenit s-o facă. Noi știm cum el s-ar cuveni să
se comporte. Noi știm că singurul lucru pe care tu trebuie să-l faci este
să vii înăuntru și să spui: „Eu cred.” Și toți își strâng mâinile. Și noi vom
stropi în acest fel sau vom boteza în acest fel. Sau înapoi în acest fel
sau afară în acel fel sau...(O, vai.) Și noi o avem.” Acum, acela este
exact felul în care el face. Și tu mergi mai departe și botezi în acest fel
și botezi în acel fel și stropești în acest fel și stropești în acel fel și iei
împărtășirea în acest fel și în acel fel și tu încă afli că tu nu ai pe
Dumnezeu. Tu ai o formă de ritualuri. Aceea este tot. Dumnezeu este
un Duh. „Și cei ce I se închină Lui trebuie să I se închine în Duh și în
adevăr. Amin.” Dumnezeu ne-a trimis profeți înapoi ca să sfâșie lucrul.
Și să prezinte adevărul care îl va arăta.
Teologie zadarnică. O, vai.
50
Acum, noi aflăm că el a spus: „Da, eu știu unde este această
anume persoană.” Ei bine, doar mergi jos și... Aceea...Păi... Desigur,
unii dintre ei s-au mirat despre asta. Dar voi observați aici că, Iosafat,
slujitorul adevărat ales al lui Dumnezeu, a spus: „Duhul lui Dumnezeu
este peste el”. Da, domnule. El a spus--acest ins a spus: „Eu știu unde
este Elisei.” A spus: „El a turnat apă peste mâinile lui Elisei tișbitul. El ---
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duhul lui Elisei este peste... a lui Ilie este peste Elisei. Acum, eu știu că
el are același Duh. Așa că prin urmare...”
51
Imediat ce acest om al lui Dumnezeu a auzit că duhul lui Ilie se
odihnea peste alt om și acest om făcea același lucru pe care Ilie l-a
făcut, el a știut că acela era un profet adevărat. Și el știa că dacă duhul
real al lui Ilie era peste alt om, el va face același lucru pe care Ilie l-a
făcut. Și lăsați-mă să vă spun, frații mei, lăsați-mă să vă spun, prietenii
mei, când Duhul lui Isus Cristos vine peste biserică, Biserica va face
același lucru pe care l-a făcut Isus Cristos. Ea va...”Lucrările pe care le
fac Eu le veți face și voi.” Și El a dovedit asta, El a spus că ei vor face.
Dacă ei nu o fac, ei bine atunci, este ceva greșit pe undeva. Ei doar îl
fac pe Dumnezeu să mintă. Dacă ei spun că ei sunt credincioși și
aceste lucruri nu iau loc. Și El a spus: cuvântul fiecărui om să fie o
minciună și al Lui să fie adevărat.
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Și noi aflăm că el a spus---că acest om a spus: „Duhul acelui
profet real, adevărat se odihnește peste el.” Și imediat ce acest ales,
reprezentând biserica aleasă de astăzi, aleșii lui Dumnezeu pentru
această zi din urmă. „El a spus, atunci noi vom merge să-l ascultăm
pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste El.” Oh, îmi place aceea.
„Atât timp cât vedem acele lucruri pe care le-a făcut Ilie că sunt peste
acest om, noi vom merge să-l ascultăm.” Acest frate bun a spus: „Eu mam dus afară multe seri și l-am auzit pe el. Și eu știu că acesta este
adevărul. Așa că noi doar ne vom duce acolo și-l vom chema.”
53
Deci când ei au venit sus în fața profetului...Oh, vai , în ce iritare
a intrat el. Aceasta în vreun fel putea răni sfințirea lui un pic, dar el cu
adevărat a ajuns tot în fierbere. El i-a spus lui Ioram, el a spus: „De ce
nu te duci acolo la proprii tăi profeți?(Vai.) De ce nu te duci tu la profeții
mămicii tale? De ce nu te duci tu la profeții tăticului tău? Du-te la formalii
tăi acum și alătură-te lor dacă tu vrei. Tu ești în necaz. De ce nu te duci
la ei?”
Oh, nu,nu. El a spus: „Dar Domnul ne-a scos aici. A spus: Noi
vommuri. Noi urmează să fim uciși în aceea...”
Voi nu numai că veți muri, voi sânteți deja morți. Toate roadele uscate,
și tot Duhul a plecat afară din biserică. Asta deja a devenit doar o
organizație religioasă. Aceea este corect. Este ceva greșit. Dacă noi nu
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putem să-l aducem pe Dumnezeu înapoi în biserică undeva, ce
urmează noi să facem? Atunci noi vom pieri toți. Și când acest profet,
după ce el a terminat strigătul lui, el a spus: „Dacă n-ar fi fost că eu îl
respectam pe Iosafat, (acel om ales) nici măcar nu m-aș fi uitat la voi.”
Oh.
54
Eu cred că asta este ceea ce Dumnezeu ar spune în seara
aceasta. Dacă nu era...Voi oamenilor care v-ați legat voi înșivă cu
aceste organizații diferite și certându-vă unul cu altul, dacă n-ar fi fost
că Dumnezeu a avut respect pentruoamenii care au crezut în El, acolo
nu ar fi fost niciodată un Oral Roberts sau altceva trimis de-a lungul
țării. Nu ar fi fost niciodată semne și minuni. El nici nu s-ar fi uitat la noi
dacă asta nu era...Toți dintre noi suntem vinovați.Dacă nu era pentru
binele celor aleși. Dacă nu era pentru binele bisericii; aceia care cu
adevărat cred pe Dumnezeu, El nici măcar nu s-ar fi uitat la noi. Aceea-i
corect. Dar pentru că există oameni care vor să creadă, Dumnezeu are
un mesager pentru ei. Amin. Duhul Sfânt a fost întristat și dus cu mult
timp în urmă.
55
Acest bătrân profet a avut stârnită indignarea lui neprihănită și a
strigat la ei. Și el le-a spus despre toate aceste alianțe și organizații pe
care ei le aveau. El a spus: „Totuși, aduceți-mi un cântăreț cu harpa.” O,
el trebuia să seliniștească puțin, voi știți. El a ajuns cu totul agitat. Și
deci a spus: „Aduceți-mi un cântăreț cu harpa.” Acum, cum îi cu voi,
oameni ai „Bisericii lui Cristos”, așa-numiți, care nu credeți în muzica în
biserică. După ce el era tot agitat, el a avut nevoie de un pic de muzică
ca să aducă Duhul peste el. Aceea este corect. Da,domnule. (Întro)...Acum amintiți-vă, Dumnezeu nu se schimbă. Și dacă muzica bună a
adus Duhul peste profet atunci, ea va face același lucru astăzi. Aceea
este exact corect. Pentru că Dumnezeu iubește asta. Sigur. El a
spus:„Aduceți-mi un cântăreț cu harpa.” Păi, tu spui. „Păi, da, eu nu
sunt profetul.” Dar poate tu poți fi partea cântărețului cu harpa, voi știți.
Tu poți face ceva cu privire la asta. Aceea este tot. Tu ai o mărturiesau
ceva ce tu poți face.
56
Și eu îi pot vedea cum aduc cântărețul cu harpa și cântă:„Toate
lucrurile sunt posibile, crede numai.” Și a adus Duhul înapoi;a început
din nou. „Crede numai, crede numai, toate lucrurile sunt posibile.” A
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trebuit să cânte un pic înainte ca Duhul să vină peste profet. Apoi când
profetul a venit, el a văzut ---când Duhul a venit mai degrabă peste
profet, el a văzut o viziune. Acum aceea este calea. Vedeți, el n-a putut
să facă asta... Grupul intelectualales măreț alcapetelor înalte, regi și
monarhi, pe partea intelectuală educată, nu au pututvedea vedenia.
Aceea este corect. Ei erau orbi. Acela este motivul în seara asta. Ei vor
să numească vedenia lui Dumnezeu o stare mentală, o telepatie, un
duh al diavolului sau ceva. Asta este pentru că ei sunt atât de
intelectuali, ei nu știu nimic despre Dumnezeu. Aceea este corect. Asta
era o vedenie care spunea adevărul. Acela era programul lui
Dumnezeu. Aceea era calea lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Domnului
era peste profet. Și Cuvântul Domnului vine la profet. Da, domnule. Și
cum a venit El? Printr-o vedenie. Da, domnule. El vine printr-o vedenie,
nu prin intelect. Acesta a eșuat. Și tot astfel este făcut acum.
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Și el a luat o --- și a privit și a văzut o vedenie. El s-a gândit: „Ei
bine, acum, aceasta este ea.” Duhul mesajului...Acum, ce a văzut el?
Acum, el doar a spus:„O, Ioram. Tu ai nevoie de o altă diplomă. Și eu îți
spun ție, Iosafat, tu ai ajuns într-un mic necaz(Vedeți?), tu se cuvine să
te duci și să studiezi un pic mai mult timp; pentru că eu îți spun, tu doar
nu știi cum să faci aceste lucruri. Aceea---nu știi cum să conduci o
armată sau ceva.” Asta nu a fost aceea. El nu a făcut aceea. El a spus:
„Eu îți spun ce tu trebuie să faci. Tus-ar cuveni să-ți lustruiești oamenii
tăi. Ei nu poartă felul corect de uniforme.” Aceea este ceea ce este. „Tu
s-ar cuveni să faci toți preoții tăisă-și întoarcă în jur gulerul, astfel ca ei
să arate ca un preot.” Vedeți? Oh, asta va fi în penticostali destul de
curând. Da, asta va fi curândchiar înăuntru. Ea,biserica catolică a fost
prima biserică penticostală, amintiți-vă. Aceea este exact corect. Acum,
voi,unii din voi istoricii negați aceea. Și dați penticostalilor alți o sută
cincizeci de ani și ei vor fi mai departe decât cum este biserica
penticostală,cu viteza cu care merge ea acum. Aceea este corect. O,
da! Biserica catolică a început la cincizecime. Apoi ei au organizat-o și
au obținut mari societăți acolo înăuntru care au vrut să facă aceasta și
aceea. Și Nicolaiții au învins laicii și au luatputerea de la laici acolo,
afară. Și Duhul Sfânt nu poate ieși deacolo.Aceasta trebuie să fie peste
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totpe aici; ceea ce spune un individ, aceea este tot din asta... Duhul
Sfânt locuiește în întregul trup al lui Cristos...[Pată albă pe bandă-Ed.]
58
...Duhul Sfânt conducea biserica;dar ei au toate roadele uscate. Și voi
vedeți unde este ea acum. Păi, pensticostalii, au călcat pe același drum.
Chiar jos pe același drum. Astfel acolo este ea. Acum, noi aflăm, când
Duhul vine pe ...Ce a fost vedenia Duhului dată profetului? Ce a spus
el? El nu a spus: „Acum, luați-vă toți soldații voștri și școlați-i din nou, ca
atunci când eimerg să urce pe vârful muntelui, vor ști mai mult despre
ceea ce trebuie să facă. Învățați-i ceva mai multă teologie. Ei trebuie să
fie lustruiți un pic. Ei trebuie să poarte un cuțit mai lung sau ceva ca
aceea. Sau ei trebuie să poarte o uniformă diferită.” Nu, el nu a spus
aceea. El a spus: „Mergeți să săpați. Ieșiți aici în acest deșert. Oamenii
voștri au traversat acest deșert odată mai înainte și ei au vrut o teologie
pe muntele Sinai. Dumnezeu le-a dat lor după har;le-a dat un profet și
un Stâlp de Foc și totul. Dar ei vroiau ceva pentru care ei au trebuit să
se certe. Astfel El i-a lăsat săstea afară în pustie până când vechii
luptători au murit cu toții.
59
El a spus:„Ei au fost odată acolo afară pierind în același fel în care voi
sunteți. Acum, sunt canale acolo afară.Sunt multe canale unde acea
Stâncă încă stă dincolo în pustie.” Dar a spus: „Voi trebuie să săpați
afară o mulțime de lucruri.” Aceasta este viziunea în această
seară,frate. Asta nu este să începi o nouă organizație. Doar sapă afară
ceea ce este în ea. Aceea este corect. Primul lucru: acea bârnă veche
putredă a organizației, aruncați-o afară din canal. Canalele
binecuvântărilor lui Dumnezeu sunt toate oprite în seara aceasta.
Bârnele organizaționale zac în ele. Apoi o bârnă zace afară numită „Nu
există un asemenea lucru ca Duhul Sfânt.” Dacă tu sapi în jos și lovești
în acea bârnă, arunc-o afară. „Nu există un asemenea lucru ca botezul
Duhului Sfânt, acela este doar numai pentru ucenici.” Sapă-l afară.
„Duhul Sfânt a fost numai pentru apostoli.”
Doctor Simon Petru a spus, în ziua cincizecimii: „Este pentru voi,
pentrucopiii voștri și pentru cei care sunt departe acum, oricât de
mulți vachema Domnul Dumnezeul nostru.”
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60

Un mare frate bun penticostal mi-a spus nu cu mult timp în urmă, a
spus: „Noi nu mai avem nevoie de vindecarea divină. Eu nici măcar naș lăsa asta să se practice în biserica mea.”
A spus: „Noi avem doctori buni și acestelucruri astăzi, iau locul
aceleia.” MmmVedeți cefel de bârnă vecheintră acolo? Ce face asta?
Asta oprește curgerea apei. Viziunea lui Elisei i-a arătat că acolo afară
în pustia aceea, chiar unde roadele s-au uscat. Nu începeți o nouă
organizație, o altă ploaie sau ceva. Doar curățați canalele unde poate
curge prima ploaie. Apa este acolo. Cristos este același ieri, azi și în
veci. Și acea Stâncă lovită a fost în pustie. Și ea este încă acolo în
seara asta. Mulțumesc lui Dumnezeu. Isus a curățat-o pentru ei din nou
la Calvar. Dar ei vin chiar înapoi în jur, au aruncat bârnele înăuntru din
nou, au blocat totul.
61
Voi știți ce face să arunci o bârnă într-un canal, ce face ea. Ei bine
atunci, toate felurile de murdărie izbesc de aceastăbârnă și o spală. Și
primul lucru pe care voi îl știți, tu ai toată apablocată, cum fac castorii și
fac un stăvilar și tu nu ai nimic să treacă prin el. Asta este corect. Noi
avem prea mulți „predicatori castori” azi, încercând să stăvilească apa și
spun: „Aceasta este a noastră. Aceștia suntem doar noi aici. Aceasta ne
aparține nouă.” Și ce i se întâmplă ei? Ea ajunge stătută.Aceea este
ceea ce este problema cu o mulțime din organizațiile noastre,încercând
să bareze apa doar pentru oganizația voastră ea ajunge stătută.Voi știți
că apa stătută are acești mormoloci mici în ea. Aceea este ce se
întâmplă cu biserica astăzi: o mică șerpuire înăuntru aici și o mică
șerpuire afară acolo. Totul...„Zilele miracolelor au trecut. Nu există un
asemenea lucru ca vindecare divină.” Nu pot să stea cinci minute liniștiți
într-o adunare. O, vai. Apă stătută, stăvilar de castor, explodați-l. Amin.
Există o fântână plină cu Sânge tras din venele lui Emanuel. Unde
păcătoșii plonjați sub șuvoi, își pierd toate petele lor de vină.
62
Profetul a spus: „Dați-vă jos și săpați afară toate acele bârne.” „Păi, eu
îți spun ție atunci, profetule,ar trebui noi să mergem înapoi și să avem
un alt vâjâit puternic de vânt?” „Nu!” „ Să începem noi o altă ploaie
târzie?” „ Nu, nu! Doar curățați canalul.” Aceea este tot ceea ce trebuie
să faceți. Noi avem oamenii, doar curățiți-vă canalul! Oamenii sunt în
regulă. Obțineți canalele curățite astfel ca Duhul Sfânt să poată intra.
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Toate fanatismele voastre și ism-urile și orice altceva care este în
biserică, curățiți afarălucrul. Stânca a fost deja lovită, apele sunt
proaspete, curg, dar sistemele noastre ecleziastice au stăvilit șuvoiul.
El a spus:„Curățiți afară acele lucruri. Voi nu va trebui să aveți
un alt vâjâit de vânt. Voi nu veți auzi nici vânt nici nu veți vedea vreo
ploaie, dar încă acolo va fi apă.” O, frate! Nu un sistem nou, noi nu
avem nevoie de un sistem nou. Ceea ce noi avem nevoie este să
curățim sistemul pe care îl avem. Nu să facem alte „Adunări ale lui
Dumnezeu”
sau
alți
„Unitarieni”,ci
doar
să
curățim
„Unitarienii”și„Adunările” care le avem. Luați toate bârnele afară din
asta.Toate diferențele, cearta, fierberea și toate lucrurile ca acelea
departe de la ei, apele vor curge înapoi din nou. Va fi dragoste, bucurie;
bucurie ca un râu, doar curgând peste fiecare, doar în iubire unul cu
celălalt. Noi nu suntem împărțiți; noi toți suntem una într-un trup; una în
nădejde și învățătură, una în dragoste. Aceea este. Vedeți?
63
Aceea este calea cum trebuie să facem. Aceea este ideea. Aceea
este viziunea de astăzi. Aceea a fost viziunea profetului. Un profet
adevărat are aceeași viziune astăzi. Nu o nouă--- organizație, să începi
ceva și săfaceți un alt grup, voi doar vă veți certa și-l veți organiza și veți
ajunge ca restul din ei. Voi veți arunca bârne în ea de asemenea. Când
am început prima dată slujba, mulți din ei au venit la mine și au spus:
„Păi, frate Branham, tu se cuvine să începi o organizație mică.”
Eu am spus: „Organizație? Noisuntem... aceea este la ce sunt
eu împotrivă.” Am spus:„Ceea ce noi avem nevoie nu este o
organizație, ci să curățim lucrul pe care îl avem.” Aceea este corect.
Curățiți-l. Noi avem nevoie de o trezire, ceea ce noi avem nevoie, un
timp de săpat. Săpați, săpați, cu cât săpați mai adânc cu atât veți avea
mai multă apă. Dacă voi săpați și spuneți: „Păi, eu doar voi ieși afară
din organizație...” Și privește la lucrurile pe care le mai ai acolo
înăuntru: răutate, ceartă, orice altceva. Curăță șanțul până când tu afli
stânca solidă. Aceea este corect.
Du-te până unde apa poate cu adevărat ieși să se reverse din venele lui
Emanuel. Așteaptă până când tu ajungi jos la acel loc acolo. Va fi apă
doar revărsându-se ca un izvor venind din...
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64

Săpați toate acele șanțuri. Ela spus:„Mergeți jos aici în aceste văi.
Voi, prieteni care ați încercat să trăiți pe vârful casei sus acolo, tot
timpul, sus pe munte, strigând, sărind și înghețând și pârjolind sau orice
altceva.”A spus: „Păi, nu faceți aceea. Mergeți jos aici și săpați aceste
șanțuri jos aici și obțineți ceva apă proaspătă.” Aceea este ceea ce
avem noi nevoie.
Mergeți jos aici și obținețiapă. Ceea ce noi avem nevoie în seara
asta este apa lui Dumnezeu. Viziunea a interpretat absolut voia lui
Dumnezeu pentru acei oameni pe moarte pierind. Viziunea în seara
asta a Domnului:să curățați afară acel lucru și începeți din nou...
Curățați, nu începeți o nouă organizație.Începeți o trezire în organizație.
Începeți o adunare nouă, începeți să-L lăsați pe Dumnezeu să intre.
Săpați afară toată critica voastră defăimătoare veche și bârfa,și
încăpățânări, și toate aceste superstiții și necredință. Aruncați lucrul
afară.
„Păi, eu îți spun...darFrate Branham, astaar însemna aceasta...”
Nu mă interesează ce înseamnă asta. Voi ori săpați ori muriți. Voi toți
metodiștii din Chicago, mergeți săpați, baptiști din Chigaco, mergeți
săpați sau pieriți. Penticostali din Chigaco, mergeți săpați sau pieriți.
Săpați afară lucrurile. Aruncați-le afară. Eu vă voi spune vouă AȘA
VORBEȘTE DOMNUL, dacă voi nu săpați afară această corupție care
este acolo înăuntru, voi veți pieri și roadele voastre și biserica se vor
usca și muri. Săpați asta afară. Voi nu veți auzi altă ploaie târzie, sau
altă ploaie timpurie, sau orice este asta, dar va fi apă și pace ca un râu,
curgând prin fiecare inimă. Da, domnule. Voi veți vedea semne și
minuni și miracole și puteri ale lui Dumnezeu, întorcându-se înapoi în
biserică, într-o Cincizecime reală curgând, doar coborând. Da, domnule.
65
Da, domnule. Duhul este Mesajul ---noi vom începe săsăpăm sau
începem să pierim. Ei deja piereau. Astfel ei trebuiau să sape asta
afară. Săpați-o afară. Curățiți. Cu cât săpați mai adânc, cu atât mai bine
veți fi.Sistemele ecleziastice au toate canalele înfundate. Trageți afară
toate bârnele: „Zilele miracolelor au trecut. Noi nu avem nevoie de
vindecare divină astăzi.” Păi, noi avem nevoie de ea mai mult decât noi
am avut vreodată nevoie. Tu spui:„Noi avem cei mai buni doctori.”
Aceea este corect. „Avem cele mai bune medicamente.” Corect.” Avem
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cele mai bune spitale.” Corect. Avem mai multă boală: corect. Pentru că
voi aveți mai multă necredință. Corect. Aceea este exact asta. Oamenii
doar nu...
66
Acum, voi observați el a spus: „Acum...” Dimineața următoare, ce-au
făcut ei? Mi-i pot imagina pe acei evrei acolo afară spunând: „Eu am
auzit viziunea Domnului. Profetul a spus adevărul. Eu urmează să sap
afară acel lucru.”Loveștio bârnă veche acolo. „Ce este aceasta? Zece
procente din salariile mele. Păi, noi aveam supe la masa de seară ca să
plătim predicatorul nostru.” Săpați aceabârnă afară de acolo. Luați-o
afară de acolo. Tu datorezi lui Dumnezeu a zecea parte! Săpați-o afară.
Aruncați-o la o parte.
Direct, el lovește o altă bârnă mică. „Ce este aceea?” „Păi,
acum, nu scoateți voi până adânc în capăt.” Trage acel lucru afară și
aruncă-l. Aceea este ceea ce ați obținut voi;capătul superficial. Da,
domnule. Aruncă lucrul afară. Cu cât sapi mai adânc, cu atât mai multă
apă vei găsi. Doar continuă să sapi în hambarul lui Dumnezeu,
aruncând lucrul afară până când tu ajungi... tu poți să te umpli cu
adevăratele ape ale Vieții.
67
Apoi cam în zori, s-a întâmplat ei să observe. Apele au venit și nu au
știut de unde a venit ea. Ea a fost acolo tot timpul. Ei doar au stăvilit-o.
Este putere în biserică. Eu pot să vă spun și voi spune oricărui slujitor,
eu vă pot arăta unde Dumnezeu a dat bisericii putere să vindece
bolnavii, să scoată dracii și toate aceste lucruri să facă. Și acum voi
veniți, puneți degetul vostru pe scriptura unde Isus a spus: „Acum, Eu o
iau înapoi de la biserică... acum.”Păi, atunci, ce s-a întâmplat? Ce se
întâmplă? Voi ați înfundat asta! Propria voastră idee făcută de voi
înșivădespre ea a împiedicat-o. Eu vă pot spune unde Isus a promis în
această zi din urmă și să vă arăt că aceste semne pe care voi le vedeți
făcute, că Duhul lui Dumnezeu va veni în biserică și va vedeavedenii și
așa mai departe ca aceea, așa cum El face. Și voi încercați s-o
dezaprobați o dată și voi aflați unde sunteți.
68
Motivul lucrurilor este, voi toți sunteți înfundați cu prea multe
sisteme ecleziastice în voi. Totul este înfundat. Săpați lucrul afară și
aruncați-l departe și lăsați apele să curgă. Asta începe cam pe la timpul
zorilor, oh, frate, apele curg liber, venind din acea Stâncă lovită care era
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încă în pustie. El este același ieri, azi și în veci. Singurul lucru pe care
trebuie voi să-l faceți este să luați toate bârnele vechi afară din cale.
Luați tot din necredința veche afară din drum. Luați acea necredință și
aruncați-o departe. Spuneți:„Păi acum, ascultați, Isus a promis-o. Și pe
mine nu mă interesează ce spune oricine, eu cred asta.” Asta este.
Luați lemnul și aruncați-l afară. Spuneți: „Dumnezeu a promis asta. Eu
văd asta chiar aici în fața mea. Eu întotdeauna am râs de ea. Eu m-am
gândit că era greșită. Dar acum eu o voi crede. Așa că urmează să iau
această bârnă veche șio voi arunca afară.” Și imediat ce voi ați luat
acea bârnă din drum, apele dulci de pacealelui Dumnezeu vor curge.
Ca un râu, ea va curge prin tine.
69
Tu spui: „Păi, eu întotdeauna m-am întrebat dacă vindecarea...Aici
este ce eu găsescoameni...vindecarea. Când Dumnezeu vine aici și se
dovedește pe Sine Însuși de-a fi chiar aici printre noi... Voi știți ce este
asta? Voi vă întindeți,voi încercați să aplicați credința cu o orhidee.
Credința a fost aplicată cu buruieni, isop. Isopul este doar o iarbă
obișnuită. Tu încerci să fabrici credință. Tu nu poți fabrica o credință.
Credința este așa de obișnuită; este aceeași credință cu care mergiși iei
o gură de apă. Aceeași credință cu care tuconduci mașina. Vedeți? Ea
este chiar obișnuită. Tu...Păi, isop, tu-l poți găsi crescând pe pământ,
afară în crăpăturileclădirilor, peste tot. Și când ei au aplicat sângele cu
isop, era aplicarea credinței.
70
Tu aplici credințacu doar--- aplici sângele cu un lucru obișnuit doar, ca
o „credință iarbă”. Dar tu încerci să privești tot în jur:„Dacă doar aș
putea să găsesc o orhidee să aplic a mea---ceea ce eu cred în Isus.
Dacă eu doar aș putea să mă întind și să apuc o orhidee.” Tu nu ai
nevoie de o orhidee. Ia buruienile care sunt chiar lângă tine. Ia credința
cu care tu mergi acasă. Ia credința care te-a adus aici. Aplică același
lucru în seara asta și urmărește ceea ce va lua loc. Oh, frate. Nu va fi
niciodată o îndoială în mintea ta. Dacă cu adevărat, sângele este aplicat
prin acel fel de credință, mie nu-mi pasă. Tu spui: „Isus Cristos este
același ieri, azi și în veci. Eu arunc toate bârnele vechi de ecleziasticism
și totul, afară din sistemul meu, chiar aici, acum. Și Doamne
Dumnezeule, doar prin credință obișnuită că eu Te cred pe Tine să
fiiSalvatorul meu, Tu ești Vindecătorul meu.” Amin. Amin. Crede aceea
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astfel și doar simte pacea ca un râu. Mărețele revărsări din acelizvor
care niciodată nu seacă, acel izvor doar se va revărsa, când tu iei afară
toate bârnele vechi.
71
Doar continuă să sapi până când tu dai de ceva acolo înăuntru care te
face...Dacă tu ai făcut ceva greșit, spui: „Eu datorez lui așa-și-așa ceva
bani.” Păi, du-te și plătește-i.
Tu spui: „Păi, eu nu pot să plătesc.” Du-te și spune-i lui despre
astaatunci. Aceea este corect. Nubate tufa în jur.(Nu te învârti în jurul
problemei.)Du-te spune-i. Vedeți? Apoi vorbește-i, spune: „Eu o voi
îndrepta, frate. Tu doar dă-mi ceva timp. Eu mă hotărăsc să o îndrept,
corect.” „Păi, eu îți spun ce, eu mi-am bătut joc de acei oameni numiți
penticostali.” Ridică-te și spune, „Îmi pare rău că am făcut asta.” Aceea
este corect. „Spune, Doamne, tu cunoști inima mea. Oameni,voi iertațimă.” Tu vei simți acea bârnă veche că iese afară. Ceva mai multă apă
va curge înăuntru. (O, vai.), doar du-te rulând înăuntru. Primul lucru pe
care-l știi, spune: „Eu întotdeauna am crezut că vedeniile erau de la
diavolul. Dar acum văd acum că ele sunt de la Dumnezeu.” Bine. Apoi
acea bucată de bârnă veche va pleca.Apoi apele vor începe din nou să
curgă. Aceea este corect. Doar scoate totul afară din canal. Apa este
acolo. Voi o credeți?
Biblia a spus: „Isus Cristos este același, ieri, azi și în veci.” Deci
El încă este acea Stâncă lovită. El încă are Viața, El încă are apa. El
are puterea de vindecare.
Tu spui: „Frate Branham, mă va vindeca Isus?” El deja a făcut-o.
Doar ia bârnele afară din cale.
72
Luați tot gunoiul și gălețile vechi și cisternele... Pfff, pfff..[fratele Branham
ilustrează] Luați afară din drum toate acele lucruri. Toți caii morți și lucrurile
ecleziastice care stau în calea voastră, aruncați lucrul afară. El
va...Dumnezeu nu urmează să vină înăuntru la ceva ca aceea. Asta va
polua apa. Și apa nu urmează să fie poluată, deci voi doar luați afară
propria voastră poluare, de necredință și Dumnezeu va turna apa
înăuntru. Asta este deja acolo. Singurul lucru pe care îl aveți de făcut
este doar să mișcați cauza. Vindecarea este deja efectuată. Dumnezeu
deja te-a vindecat. Tu doar trebuie să iei necredința ta afară din cale.
Aceea este viziunea. Eu spun aceea în Numele Domnului, la fel cum a
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spus Elisei în acea zi, AȘA VORBEȘTE DOMNUL, luați necredința
voastră afară din cale. Urmăriți ce se va întâmpla.
Luați-vă sistemele afară din cale urmăriți ce trezire va lovi
Chicago. Urmăriți ce trezire va lovi lumea dacă noi luăm sistemele afară
din cale. Luați-vă propriile voastre idei afară din cale și lăsați...Duhul a
fost deja---Stânca a fost deja lovită. Singurul lucru pe care noi îl avem
de făcut este doar să luăm lucrurile afară din cale și să lăsăm asta să
curgă. Vreți să vedeți oameni vindecați? Vreți să fiți vindecați voi înșivă?
Doar luați toată îndoiala afară din cale. Și apoi vedeți ceea ce ia loc. Ea
va curge ca un râu.
73
Și apoi dimineața următoare dușmanul a privit sus. Și el a privit direct
acolo și când a făcut-o, era apă. Dar pentru dușman, felul în care
soarele strălucea pe ea, ea părea ca sângele. Și asta l-a speriat pe el.
Aceea-i corect. Și asta a adus ceva gând mic prostesc în mintea lui și la prins pe el în capcană, chiar în asta. Ce le-a spus lor profetul ?
A spus: „Păi, acesta este un lucru mic pentru Domnul. Dacă voi doar
luați toate bârnele afară din cale, Eu voi purta de grijă de restul din asta.
Dacă voi veți lua toată necredința afară din cale, Dumnezeu va purta de
grijă de restul din asta.”
74
Voi știți ce s-a întâmplat? El a spus: „Fiecare bărbat să ia o piatră. Eu
urmează să vă dau vouă țara. Eu urmează să vă las ca voi s-o
posedați.” Și fiecare bărbat a luat o piatră și când el a ajuns chiar acolo
unde erau fântânile lor vechi formale, el a avut o mărturiebună de
stâncă. Amin.
„Laudă lui Dumnezeu. Dumnezeule, dă-mi mie Duhul Sfânt. Eu
sunt ca Simon. Eu sunt Petru acum, o piatră mică.” Amin. Și fiecare și-a
luat propria piatră în mâna lui, o mărturie reală; a unei mărturii
adevărate în flăcări...Când Isus a venit în fața lui Petru, a spus:„Numele
tău este Simon. Și de azi înainte tu te vei numi Petru, care este o piatră
mică.” Frate, el a luat aceea. El a știut că era Mesia. El a mers departe
și a oprit fântânile formale cu asta.
75
Și ceea ce noi avem nevoie în seara aceasta este să primim același
fel de mărturie, că...O, că Isus Cristos trăiește și El...Asta va opri toate
aceste mărturii formale vechi, spunând: „Zilele miracolelor au trecut. Nu
există un asemenea lucru.” Cisternele aceleavechi sparte, oricum, cu
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mormoloci în ele, asta le va opri. Tu arunci acea piatră a mărturiei afară
acolo. „Isus Cristos este același ieri, azi și în veci.” Intră în Duhul; tu
trebuie să intri în Duhul. Dacă tu mergi la dans și începi să dansezi și ei
încep să bată din palme, făcând tot acel dans, tu stai chiar acolo și
spui... [Fratele Branham ilustrează – Ed.] Toate ale voastre... Nu ai fi tu un
dansator? Desigur. Da.Tu ești desigur în duhul aceluia. Nu !...ei scot
chiote la asta și dansează și țipă!
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Aceea-i calea cum obțineți voi o trezire. Asta este când într-adevăr voi
intrați în Duhul trezirii, nu prin a scoate chiote sau ceva, ci prin
rugăciunepână când este o trezire care vă izbește inima, până când
toate bârnele ecleziasticismului și toate bârnele de fanatism și toate
bârnele sistemelorși toate bârnele necredinței curg afară și apoi apele
lui Dumnezeu vin căzând peste tine. Acolo sunteți voi. Apoi mărturia ta,
atunci tu nu vei mai fuma țigări în spatele casei și aici afară în seara
aceasta, sărind în jurul bisericii și spunând că tu aiprimit Duhul Sfânt.
Tu ești o alamă sunătoare și un chimval zângănitor. Oamenii știu
aceea. Când tu ieși afară cu tot acest fel de a trăi, femei tăindu-și părul
lor și vopsindu-și buzele lor și spunând: „Eu sunt o penticostală.” Oh, tu
sărmană nenorocită...?...
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Unii dintre voi predicatorii cu diaconi în biserica voastră cu patru sau
cinci soții diferite și lucruri ca acelea, spuneți: „Eu sunt penticostal.” Oh.
Lumea are un simț mai bun decât aceea. Ei sunt mai deștepți decât
aceea. Da, domnule. O, vai. Mergi aici afară și pariezi la cursele de cai
și orice altceva. Și apoi tu te numești pe tine însuți...Și o mulțime din voi
vor sta acasă și vor asculta la televiziune înainte de a se duce la o
adunare de rugăciune. Și spun:„Eu sunt penticostal.” Ho, ho. Tu ești
doar cu numele penticostal. Tu nu ai avut experiența
cincizecimii.Biserica este primul lucru în inima ta, frate. Aceea este totul
în tot, este Dumnezeu, Dumnezeu. Este tot ceea tu poți să vezi și să
cunoști, este Dumnezeu. Acela era grupulcare este așa numit
penticostal și a spus : „O, acum acel lucru este nonsens. Nu crede tu
aceea.” Vedeți? Dar viziunea Domnului vine prin Cuvântul Domnului.
Săpați toată aceea afară. Săpați toată acea necredință afară astfel,
apele Vieții să poată curge înăuntru liber și vor opri toată aceasta aici
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spunând: „Zilele miracolelor au trecut.” Lăsați biserica să meargăîntradevăr înapoi.
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Spun: „Penticostalii nu sunt nimic decât doar un grup de credință
prefăcută.”Du-te chiar jos și sapă până când tu lovești stânca de jos.
Lasă să ți se întâmple o experiență penticostală și urmărește ceea ce
se întâmplă, frate. Nu mai există nimeni să poată pune un deget pe
viața ta.Tu ești dreptca oțeavă dreaptă de pușcă și tu ești un adevărat
gentleman. Tu ești un bărbat adevărat al lui Dumnezeu. Tu ești o
femeie adevărată a lui Dumnezeu. Când tu ești sigilat de Duhul Sfânt,
sigiliul este pe ambele părți ale hârtiei. Ei te pot vedea venind și te pot
vedea plecând. Ei vor ști că tu arăți astfel, acționezi astfel, vorbești
astfel și te asociezi astfel. Și tu ești un creștin când tu ești sigilat cu
Duhul Sfânt. Tu... Dumnezeu este gata să o facă, dacă tu ești gata să-L
lași să o facă. Credeți voi aceea?
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Acum, care este următorul lucru de făcut? „Este următorul lucru,
predicatorule, pentru tine să vii și să-ți pui mâinile peste mine?” Aceea
nu are nimic de-a face cu asta. Aceea ar putea să facă, să te
stimulezepe tine sus la ceva mic. Dar aceea --- nu este asta. Lucrul de
făcut,frate este să accepți Cuvântul lui Dumnezeu și să spui: „El este
adevărul și eu îl cred. Și eu am bucăți vechi înăuntru aici; eu le arunc
chiar acum,necredința mea și eu aranjez asta cu Dumnezeu. Eu voi
crede.” Crede pentru salvarea ta. Acum, eu nu-ți pot spune despre
salvarea ta. Tu trebuie să lucrezi la aceea tu însuți.Dar Cristos încă
trăiește și domnește. El este aici în această seară. Credeți voi aceea?
Ce trebuie voi să faceți? Să intrați în Duhul. Și când voi intrați în Duhul
voi vedeți viziunea. Dar atâta timp cât tu spui:„Ei bine, binecuvântez pe
Dumnezeu, eu sunt metodist. Eu nu trebuie să tolerez astfel. Eu sunt
baptist. Eu sunt „Adunările”. Eu sunt „Unitarian.” În regulă. Mergi
înainte. Tu niciodată nu vei vedea viziunea. Dar tu aruncă acel lucru la
o parte și intră în viziune și vezi pe Isus venind și biserica pierind aici și
intră înviziune și sapă chiar jos, frate, eu îți spun, ceva ți se va întâmpla
atunci. Tu vei intra în Duhul trezirii. Crezi asta?
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Atunci haideți să intrăm toți în Duhul și să credem asta. Să ne
aplecăm capetele în timp ce noi Îi cerem să ne dea viziunea.
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Tată ceresc, noi suntem într-un pământ care piere. Noi suntem într-o
națiune care piere. Noi suntem într-o lume care piere și predicând la
oameni care pier. Și eu suntun,doar un om. Și acești alți predicatori sunt
doar niște oameni. Dar Tu ești un Dumnezeu nepieritor. Eu te rog pe
Tine în seara asta, Doamne, ca acest mesaj pe care l-am vorbit. Și
epuizarea mea de șașe luni de umblat și extenuare. Eus-ar fi putut să
nu fi spus asta chiar corect, Doamne. Dar dacă eu nu am spus-o Tu
permite Duhul Sfânt să o netezească și să ia afară toate zbârciturile.
Dumnezeule, întocmai cum i-ai făcut Tu lui Avraam. Și a spus...el...Noi
știm că el a avut frământările lui și el--- s-a clătinat și ...Dar când cronica
lui Divină a fost scrisă, păi, ea a spus că el nu s-a clătinat la
promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost puternic, dând
slavă lui Dumnezeu.
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Astfel Doamne Dumnezeule, toate clătinările mele și cuvintele mele
greșite și pronunțate greșit și așa mai departe. Lasă Duhul Sfânt doar
să le netezească și pune un comentariu real Divin al mesajului din
seara asta în fiecare inimă. Că noi trăim...Și acolo încă rămâne un
slujitor al lui Dumnezeu.
Acolo încă rămân oameni care-L iubesc pe Dumnezeu. Și există
un Dumnezeu Care este interesat în ei. Și există un Salvator care a fost
lovit acum două mii de ani, Care a fost rănit pentru păcatele noastre,
străpuns pentru fărădelegea noastră, pedeapsapăcii noastrea
căzutpeste El și prin rănile Lui noi am fost vindecați. Același Salvator
care a spus:„Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.”
Dumnezeule, fie ca fiecare bucată să fie mutată și fiecare găleată
veche, ruginită și lucruri să fie mutate afară din drum în seara aceasta.
Și fie ca apele Vieții să curgă liber. Dumnezeule, întoarce-mă cu totul și
spală-mă și fă-mă curat, Doamne. Și umple-mă cu Duhul Tău chiar
acum. Și umple acești oameni de aici cu credință. Astfel dacă ar fi aici
unul care nu crede, ca ei să poată vedea și crede, căci noi o cerem în
Numele lui Isus.
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Și fie apoi ei, fiecare să intre în Duhul și noi să fim toți umpluți cu
Duhul și toți vindecați și salvați în seara aceasta. Pentru că noi cerem
asta în Numele lui Isus. Amin.
Este un izvor umplut cu Sânge,
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Tras din venele lui Emanuel,
Și păcătoșii plonjați sub acel șuvoi,
Își pierd toate petele de vină.
Își pierd toate petele de vină,
(Doar să ne ridicăm mâinile în timp ce noi.....)
...toate petele lor de vină;
Și păcătoșii plonjați sub acel șuvoi
Își pierd toate petele lor de vină.
Să ne plecăm capetele acum.
... pe moarte.....[Fratele Branham începe să fredoneze.]
83
O, Tată Dumnezeule, noi murim acum de la toată necredința noastră.
Crează în noi înăuntru o dorință să săpăm acum. Noi săpăm, Tată.
Cercetează-mă și încearcă-mă și vezi dacă există vreo necredință în
mine, Doamne. Dacă este ajută-mă s-o scot afară din cale chiar acum.
Ajută-mă să curăț acest canal, astfel ca puterea lui Dumnezeu să poată
curge.
Ajută această audiență chiar acum, Doamne. Eu mă rog pentru
ei. Eu mă rogsă lașifiecare canal să fie curat. Curăță fiecare biserică ce
este reprezentată aici, Doamne. Toate dintre ele, de la o organizație la
alta, curăță toată necredința afară Doamne. Curăță toate sistemele lumii
afară din asta și fie ca părtășia dulce a Duhului Sfânt să intre prin
canalele lui Dumnezeu, curgând aici în seara aceasta, aducând
descoperire proaspătă, un Cuvânt al Vieții, fie ca asta să iasă afară în
seara aceasta în fiecare suflet de aici.
84
Și eu știu că Tu ești aici, Doamne. Și ei privesc la mine ca văzător al
Tău sau credincios al Tău, pentru ca să fie un exemplu pentru cineva.
Și Tată Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să mă ajuți în seara aceasta, ca
Duhul Sfânt să poată avea acces liber în sufletul meu și inima mea,
viața mea, ochii mei, ființa mea. Nu numai la mine, ci la fiecare
persoană de aici. Ca acei care nu cred să poată vedea Duhul,lucrând
prin credincioși șispunând: „Dacă ea,apa aceea poate curge din acea
Stâncă lovităprin ei, ea poateprin mine, de asemenea.” Acordă asta,
Tată. Eu o cer în Numele lui Isus. Amin.
Și Tată, eu mă rog ca Tu să binecuvântezi frați mei aici din spatele
meu, acești bărbați prețioși. Unii dintre ei predicau evanghelia când eu
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eram un băiat păcătos. Dumnezeule, acordă în seara aceasta, unii din
acești bărbați stând aici, au fost pe câmp de mult timp. Ei sunt
războinici, ei sunt cu cicatrici.
De multe ori sistemele conduc oamenii câteodată la...Dar jos în inimile
lor, Doamne, eivor să vadă mișcarea lui Dumnezeu. Și apoi noi aflăm
că diavolul dacănu face un lucru, el va face altul. Apoi el va încurca
ceva sau va amesteca ceva. Și asta îi face pe ei într-un fel să se tragă
înapoi un pic. Tată, fie ca fiecare inimă să fie deschisă în seara asta la
izvorul adevărat.
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Acum, Dumnezeule, eu pot vorbi. Eu sunt doar un om eu puteam
--- aș putea faceorice fel de afirmație, aș putea să o fac să sune corect,
dar încă nu ai fi Tu. Doar un Cuvânt de la Tine o va dovedi, Doamne.Tu
ai spus: „Dacă este unul printre voi care este spiritual sau un profet, Eu
Domnul îi voi vorbi îi voi arăta viziuni, îi voi vorbi în vise. Și dacă ce el
spune se împlinește, atunci ascultați-l. Dar dacă nu se împlinește nu vă
temeți de el, fiindcă eu nu sunt cu el. Dar dacă asta se împlinește atunci
voi ascultați.”
Acum, Tată Dumnezeule, eu am dovedit aceea în seara aceasta prin
scripturi și în fiecare seară că Tu ești Cristos. Tu eștiFiul lui Dumnezeu.
Și Tu ai fost lovit să iei păcatele noastre și necredința ca viața Ta
proprie să poată curge prin noi.
Acum eu le spun oamenilor că Tu stai la dreapta lui Dumnezeu în seara
aceastaîn înălțime, sus acolo pe tron, un Mare Preot care poate fi atins
de simțurile infirmităților noastre. Acordă, Doamne,ca să fie oprite multe
scurgeri de sângeîn seara aceasta, din cauza necredinței, curgând
afară.Pentru că eu o cer în numele lui Cristos. Amin.
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Eu nu cred că noi am avut cartonașe de rugăciune de duminica
trecută după masă, din câte îmi amintesc eu cel mai bine. Noi nu am
chemat o linie de rugăciune. Dar în fiecare seară, Duhul Sfânt s-a dus
afară direct printre oameni. Câți știu aceea ca fiind adevărul? Zece,
cincisprezece și așa mai departe într-o seară toți pe acolo afară.
Oameni fără cartonașe de rugăciune. Eu mă simt cumva vinovat că nu
m-am ocupat de câteva din cartonașele acelea. Și eu știu că sunt doar
un pic întârziat. Dar eu am spus seara trecută (eu eram iarăși întârziat)
am spus:„Mâine seară noi vom incerca să dăm câteva cartonașe de
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rugăciune.” Și Billy, eu l-am trimis acolo în seara aceasta. Și i-am spus:
„Dă câteva cartonașe de rugăciune.” Așa că el le-a dat. El mi-a spus că
a dat B1 la 50? 1 la 100? B1 la 100. În regulă. Ele au început acolo în
jur. Unde eram noi...Voi ați început asta data trecută, noi am început
data trecută de la 1, nu-i așa? O,da. Noi am avut două seri. Îmi pare
rău. Data următoare noi am început de la B...Noi am început 80...1 la --- 1 la 25 și apoi noi am început de la 85 la 100.
87
Ei bine, să începem din mijloc atunci în seara asta. Să începem de la
25 la --- 25 la 50. Să spunem. Cum ar fi aceea? Cine are B 25, ridică-ți
mâna. Ceva femeie acolo? Vino chiar aici sus, doamnă. 25, 26? În
regulă, doamnă,vino aici sus. Ei sunt peste tot în clădire. Acum, când
băiatul vine să vă dea aceste cartonașe, el vine și le amestecă în fața
voastră, astfel că el doar vă dă un cartonaș, oricare ar fi el. Și noi îi
chemăm pe ei de peste tot.
Vedeți, nimeni nu știe unde vor începe acestea. Și noi doar începem
dintr-un loc în altul. Acum, unde era...25? era el? 26? 25, 26 cine are
26? În regulă, 26chiar aici. 27, cine are cartonașul de rugăciune
numărul B 27? B ca și--- în Boston, 27. În regulă, 28, cine are 28? Eu
nu văd mâna. Vă rog. 29? 30? 31, cine are 31? Eu aș dori ca voi doar
să așteptați până când eu chem numărul vostru astfel ca eu să pot fi
sigur.
Din cauza că cineva este surd sau ceva, ei spun: „Frate
Branham,(ei îmi scriu un cartonaș), numărul meua fost chemat, dar eu
eram surd și nimeni nu mi-a spus și tu te-ai gândit...Ei au spus că tu ai
crezut că am plecat.” Și poate... „Eu eram paralizat, eu nici măcar nu-mi
puteam ridica mâna. Și nimeni nu m-a luat sus.” Vedeți? „Și eu nici
măcarn-am obținut rugăciune pentru mine.”
Tu ai obținut rugăciune, copilscump. Tu ai avut rugăciune în fiecare
seară. Isus mijlocește chiar acum pentru tine, la dreaptaMajestății. Și El
doar vrea ca tu să-L crezi.
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În regulă. Unde eram eu? 26? Douăzecișiunu, doi....Cum....Unde este
fratele...31. 32? 32. În regulă. 33? 34? 34? Eu nu-l văd, 30--- 34?
Cartonașul de rugăciune numărul 34? Dacă tu ai cartonașul...Cineva se
uită în jur. Poate cineva este surd, sau mut sau nu se poate ridica. 34?
Eu nu vreau să-i omit. Poate ei au pășit afară. 34? 35? B-35? În regulă.
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În regulă. 34? Este 34 încă înăuntru? 34? B-34? 35 era înăuntru acolo.
36?
Nu vătemeți. Dacă voi ați păcătuit, mărturisiți-o;și ați făcutogreșit și ea vafi acoperită de Sânge când voi ajungeți aici.Voi știți ce se
întâmplă când ajungeți aici dacă voi aveți un păcat nemărturisit, nu-i
așa? Ei bine, atunci nu luați cartonaș. Rugați-vă mai întâi. Apoi luați
cartonașul. Vedeți? În regulă, să începem atunci linia de rugăciune. În
regulă. Eu nu știu câți aveți acolo? Unu, doi, trei, patru, cinci,șase,
șapte, opt. Trei este o mărturie. Aceea va fi destul de bună. În regulă.
89
Cum este cu voi cei de-acolo de afară care nu aveți un cartonaș de
rugăciune? Să vă văd mâinile voastre ridicate sus. Voi sunteți bolnavi și
vreți Dumnezeu să vă vindece. Oriunde în clădire, mie nu-mipasă unde
sunteți.( Ce spun?) 36? 37? 38? 39? 40? Sunt doi afară din aceea.
Patruzeci la cincizeci? Trei. Altul?( Cred că o fac greșit, nu-i așa? Eu se
cuvine doar să predic și să fac o chemare la altar.) În regulă. O.K. Să
începem linia de rugăciune acum, dacă vreți. Fiecare cu adevărat
reverent. Fiecare doar atât de reverent cât poate acum. Să ne plecăm
capele noastre doar un moment. („Crede Numai”, frate, dacă tu vrei...)
...numai
A fost un mesaj destul de puternic în seara asta. Vrem ca Duhul să vină
acum.
Crede numai,...
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Acum, în timp ce ei vin, aș vrea să vă întreb aceasta: dacă Cristos se
dovedește pe Sine Însuși a fi aici, câți din voi Îl veți crede pe El cu toată
inima voastră, voi veți arunca afară fiecare bucată de...? Este cineva
care nu a mai fost niciodată înainte în una din adunările mele? Ridicațivă mâna. Niciodată n-a fost în una din adunările mele? (Este un lucru
bun că ei nu vin toți odată în aceeași seară. În regulă, fraților, voi toți
rugați-vă pentru mine...vreți voi...?...mâine seară...?...eu vă
asigur...?...Eu vă încredințez.Eu nu sunt...?... Voi bărbaților sunteți cu
adevărat... braț la braț și inimă la inimă. Voi sunteți frații mei...)
[loc gol pe bandă.] Frații mei, eu tocmai îi întrebam. Acest grup din spatele
meu, eu voi avea acel grup înapoi acolo, rugându-se. Ceva trebuie să ia
loc, bărbați adevărați ai lui Dumnezeu...Acum, doar aveți credință. Ei
bine, eu cred că tabloul va începe în seara aceasta...Eu vreau să vă
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spun întâi vouă, oamenilor. În fiecare seară au fost atât de mulți, cel
puțin eu nu cred că am avut o seară, afară de cazul când noi am avut
cel puțin opt sau zece sau cincisprezece cazuri concrete chiar peste
totîn clădire. Este aceea corect? Voi toți, oamenilor, care ați fost aici?
Vedeți?
91
Acum, către voi cei nou veniți, acum, eu nu pretind să fiu un
vindecător divin. Eu nu cred că există o asemenea persoană pe
pământ. Eu cred că Isus Cristos este Vindecătorul. Și El a făcut deja
pentru voi tot ceea ce putea El face. Pentru că El când a fost lovit acolo
înapoi, El era acea Stâncă. Credeți voi aceea? El era Stâlpul de Foc.
EU SUNT. Și El a avut...Singurul ce avem de făcut este doar să luăm
piedicile afară din cale. Nu credeți aceea? Ei bine atunci, El a vindecat
deja fiecare persoană bolnavă de aici. Fiecare persoană este deja
vindecată. Fiecare păcătos este deja salvat. Dar, frate, tu mai bine ai
accepta asta și pentru vindecarea ta.
92
Doar priviți aici. Noi am avut aici ieri seară o femeie aducând
mărturie. Ei bine, au adus-o pe ea sus la tabernacol, nu cu mult timp în
urmă. Și acea femeie era total dusă. Ea nici măcar nu putea să umble;
cu tumoare. Bărbații au trebuit s-o ducă și s-o așeze pe trepte. Eu nu
mă rugam pentru bonavi în seara aceea, dar ea m-a apucat de
pantalon, eu cred că era; ieșind. Și asta s-a transformat în AȘA
VORBEȘTE DOMNUL.
Și acea femeie era aici seara trecută, tot atât de sănătoasă și
normală cât putea fi. Vedeți? Și totul...O, vai. Noi nu încercăm...Eu nu-i
fac publicitate și lucruri și continuând astfel. Pentru că de multe ori Isus
a spus...Eu cred că ceea ce se întâmplă azi, este că noi facem
vindecarea divină o atracție prea mare. Vedeți? Ea nu este o atracție.
Acela este motivul că eu v-am spus și eu cred cu toată inima mea, cei
din Chicago văd aceasta pentru ultima lor dată. Vedeți? Eu cred asta.
Cred că și restul națiunii de asemenea. Eu plec. Vedeți? Astfel eu cred
și voi amintiți-vă ce El a spus. Și mi-a spus ce eu v-am spus.
93
Eu nu v-am spus niciodată nimic în Numele Domnului decât ceea ce
s-a întâmplat doar în felul în care a fost spus. Eu vă întreb aceea acum.
Vedeți? Păi atunci, voi credeți-mă. Cristos deja v-a vindecat. Voi trebuie
s-o acceptați.
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Dar acum, ce dacă El ar sta aici cu acest costum pe care El mi la dat, purtând acest costum? Acum, dacă tu ai veni la El, să spui:
„Doamne, mă vei vindeca Tu?” El ți-ar spune: „Aruncă bârnele din drum.
Eu încerc să-mi presez calea Mea către tine. Dar necredința ta este
ceea ce te oprește.”
94
Acum, aici--- este către noii veniți, aici este un tablou biblic. Isus în al
patrulea capitol din Sfântul Ioan, a venit la o femeie la fântâna, numită
Sa... o femeie din Samaria. Toți dintre noi suntem familiarizați cu acea
istorisire. Și cum s-a făcut El Însuși cunoscut ei ca Mesia? Ce a făcut
El?
El a spus --- femeia I-a spus Lui, a spus...El i-a spus femeii: „Adu-mi să
beau.” El contacta duhul ei.
Ea a spus: „Apa... fântâna este adâncă și Tu nu ai nimic cu ce să
scoți.” Și ea a spus...Apoi ei au vorbit despre religie. Ea a vrut să
vorbească despre religie. „Noi ne închinăm pe acest munte. Tu spui la
Ierusalim...Pentru că...”A spus: „Noi nu se cuvine să ne asociem
împreună, pentru că Tu ești un iudeu și eu o samariteancă.”
Și El a spus: „Femeie, du-te adu-ți bărbatul și vino aici.”
Ea a spus: „Eu nu am bărbat.”
A spus: „Tu ai spus drept. Tu ai avut cinci și acela cu care trăiești acum
nu este bărbatul tău.”
95
Acum, ce a spus slujba din acea zi despre aceea? Acum, când eu
spun slujba, nu mă refer la acest fel de slujitori. Acei frați, sunt inimă în
inimă cu mine. Eu am în vedere slujba care își bate joc de asta și spune
că nu este nimic de asta. Nu organizațiile care mă sprijină. Ei au
sistemul lui Dumnezeu în asta. Dar acestea sunt acelea care neagă
acest lucru, este despre ceea ce eu vorbesc. Vedeți? Negarea
acesteia...
Unul spune: „Nu este nimic de asta. Ea este de la diavolul.”
Acela este
același fel cum au făcut ei acolo în urmă. Dar această femeie mică
prostituată veche, ea a spus: „Domnule, eu înțeleg că Tu ești profet.
Acum, noi știm, noi am fost învățați,noi știm aceea când Mesia vine, El
ne va spune nouă aceste lucruri.” Acum, câți dintre voi știu că aceea
este adevărat? Aceea este corect.

42INTRÂND ÎN DUHUL LUI
El a spus: „Eu sunt Acela, care vorbește cu tine.” Și ea a alergat
în cetate și a spus... „Veniți”, a spus acelor oameni: „Veniți să vedeți un
bărbat care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acela chiar
Mesia?” Și Biblia a spus că întreaga cetate a crezut în Isus. El n-a făcut
asta niciodată din nou. El a făcut aceea doar o singură dată. Din cauza
femeii; acea femeie prostituată le-a spus că Isus i-a spus ei că ea trăia
cu bărbatul greșit. Și întreaga cetate a crezut că El era Mesia. Pentru că
acela era semnul lui Mesia.
96
Acum, dacă voi credeți că o teologie este semnul lui Mesia. Șiacela
este unsemn mai mare decât acesta...Isus a spus: „Lucrările pe care le
fac eu, le veți face și voi.” Și voi spuneți predicarea Evangheliei este o
lucrare mai mare. În regulă, atunci tu vino aici și fă lucrările mai mici.
Aici este platforma. Servește-te. Vino aici sus și du-te jos prin
linia de rugăciune și lasă Duhul Sfânt să se miște afară prin audiență
acolo, peste tine. Lasă-mă să te văd făcând acele lucrări și apoi du-te și
predică Evanghelia. Atunci tu faci lucrări mai mari!
Isus nu putea predica botezul Duhului Sfânt pentru că Acela încă nu
venise. Aceea este o lucrare mai mare. Asta cu siguranță este. Biserica
trebuie să predice botezul Duhului Sfânt. Isus a spus că El venea, dar
biserica are asta și spune:„Noi îl avem. Și asta este pentru tine.”
Vedeți? Astfel aceea era mai mare, aceea este adevărat.
97
Dar aceleași lucrări pe care El le-a făcut.... „Cel care crede în Mine,
lucrările pe care le fac Eu, le va face și el de asemenea.” Acum, aici
este o femeie care este o străină pentru mine. Noi suntem străini unul
altuia? Acum, astfel ca audiența să poată înțelege. Acum, urmăriți-o pe
doamna. Eu nu te cunosc. Noi suntem străini unul altuia. Aceasta este
prima noastră întâlnire. Dacă aceea este așa, ridică-ți mâna. Acum, aici
din nou se întâlnesc un bărbat și o femeie. Eu nu am mai mult idee ce...
cine este această femeie sau pentru ce este ea aici, sau nimic mai mult.
Ea este total ostrăină. Acum, eu aș putea sta aici și spune...Așa cum,
noi avem o mulțime de psihologie, spunând: „Domnul îmi spune că
cineva are necaz cu spatele.” Desigur. Mulți din ei acolo afară au necaz
cu spatele. Au necaz cu nervii. Desigur. Un mare grup din ei. Vedeți?
Cine este el? Unde este? De unde a venit? Ce a cauzat-o? Ce i se va
întâmpla? Acela este următorul lucru. Vedeți? Aceea este diferit?
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Dacă eu aș aduce această femeie aici sus, aș spune:„Domnul m-a
trimis să mă rog pentru bolnavi. Lasă-mă să-mi pun mâinile peste tine,
să te ung cu ulei. Glorie lui Dumnezeu. Tu vei fi vindecată.” Ea are un
drept să creadă aceea. Aceea este adevărat. Dar ea s-ar putea îndoi,
de experiența mea, fie că eu îi spun adevărul sau nu. Ea s-ar putea
îndoi de aceea.
Dar când Duhul Sfânt vine și vorbește prin buzele mele și îi spune ceva
ce ea a fost. Aceea ia afară încâlceala din asta chiar acolo. Vedeți?
Pentru că ea știe că eu nu o cunosc. Și noi amândoi am ridicat mâinile
noastre către Dumnezeu, noi nu ne cunoaștem unul pe celălalt. Acum,
asta-i evanghelia.
Dacă aceea nu este evanghelia pe care a avut-o Cristos, dacă aceea
nu a fost... Tu spui: „Frate Branham, tu spui că tu ești Mesia?” Acum,
dacă tu gândești aceea, asta arată că tu nu ai discernământ spiritual.
Vedeți? Cum aș putea fi un Mesia? Eu sunt William Branham, un
păcătos salvat prin har. Isus Cristos este Mesia. Dar Duhul Lui este viu
în noi,Duhul Sfânt.
99
Acum unii dintre voi oamenilor care nu ar crede asta, acest lucru care
îi face pe acești oameni să plângă, să strige, să vorbească în limbi,
acela este același Duh. Pavel a spus: „Dacă unul vine printre voi și voi
toți vorbiți în limbi, ei vor spune că voi sunteți nebuni. Dar lăsați să fie
un profet și să descopere secretele inimii și atunci ei vor cădea jos
spunând, Dumnezeu este cu voi.” Păi, vedeți acesta este un dar al
Cincizecimii, fraților. Este doar ceva ce a fost adăugat bisericii.
(Cum au luptat Baptiștii și Metodiștii, fraților, cu voi referitor la vorbirea
în limbi, ei îmi fac mie același lucru privitor la aceasta, astfel... Dar stați
pentru adevăr. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Lăsați asta să meargă
mai departe.)
100
Dacă eu nu te cunosc și Domnul îmi va spune pentru ce ești aici,
ceva ce tu ai făcut, ceva ce tu se cuvine să faci sau ceva păcat care
este în viața ta sau ceva binecuvântare care este acolo înăuntru,
altceva pe care tu știi dacă este adevărul sau nu, tu vei ști dacă aceea
este corect sau nu. Vei crede tu atunci cu toată inima ta că asta ar fi... ?
Trebuie să fie vreun fel de putere spirituală, pentru că noi nu ne
cunoaștem unul pe celălalt. Vei crede tu că acesta eraMesia? nu eu,dar
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este Duhul Lui vorbind prin mine așa cum El a promis? Va crede toată
biserica aceea cu un singur acord? Ridicați-vă mâinile. Mulțumesc.
Acum, credeți.
101
Femeia stă la circa zece, douăsprezece picioare(aprox.3.5m.) de mine.
Eu doar privesc la ea să-i vorbesc, pentru că după ce am predicat, așa
mai departe, așa cum profetula făcut acolo jos și eu nu sunt un profet.
Dar așa cum profetul a făcut jos acolo, el striga furios la Ioram și la ei.
Așa că el doar trebuia să interpreteze și să vorbească. Și Isus a vorbit
femeii. Dar mai întâi El a trebuit să contacteze duhul ei până când El a
ajuns uns. Și aceea este pentru ce aștept eu acum. Pentru --- să iau
afară din cale bârna lui William Branham, intelectele mele, duhul meu,
cunoașterea mea, orice. Și eu iau toată aceea afară din cale, astfel ca
El să poată folosi ochii mei și buzele mele să-L glorifice pe El Însuși
înaintea poporului Lui. Doar aceda...
Ca și acesta aici. Acel lucru nu poate vorbi de loc. Este mut. Trebuie să
fie ceva viu aici, vorbind în asta ca să facă asta să vorbească. El nu
poate vorbi el însuși. Nici eu nu pot spune nimic despre tine însuți. Asta
ia ceva care are Viață Eternă, ceva care te cunoaște să vorbească
despre asta. Și aceea este corect.
102
Tu crezi aceea? Un lucru este necazul tău,este... Dacă oamenii pot
încă să audă vocea mea. Eu pot vedea femeia. Ea este toată agitată și
sfâșiată. Ea suferă cu o condiție nervoasă. Acum, aceea este corect,
întocmai exact corect.
Eu nu știu de ce, dar de fiecare dată când eu doar spun un lucru
așa cum întotdeauna am spus-o; oamenii spun întotdeauna ( Eu o simt
);
„Ghicește”. Eu nu o ghicesc. Voi știți că eu nu aveamcale să o ghicesc.
Acum, era acela adevărul? Dacă acela era adevărul, ceea ce s-a
spus... Acum, câți cred?Mulțumesc. Acum, dacă voi... Ca Filip când El ia spus unde a fost el, ceva despre el.El a spus:„Rabi, Tu ești Fiul lui
Dumnezeu, Împăratul lui Israel.”
A spus: „Pentru că ai crezut aceea, tu vei vedea mai mari...” Este aceea
corect?
103
Aceasta este aceeași promisiune. Ridică-te unde ești. Eu nu știu ce
ți-am spus că era greșit. Dar orice era asta, era chiar boala pe care tu o
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aveai.Ei bine, da. Eu o văd acum. Da. Privitor la nervi. A fost în felul
acela de un timp. A început cu perioada menopauzei. Și în afară de
aceea, tu ai un necaz femeiesc. Este... Aceea este cu ce ești deranjată.
Aceea este adevărat.
Apoi un alt lucru. Tu ai pe cineva pe inima ta pentru care te rogi. Aceea
este corect. Nu aici... Necazul cu ochii... Mama. Aceea-i corect. Acum,
crezi? Trimite-i ei acea batistăcare tu --- în timp ce Duhul Sfânt este
peste tine. Totul va fi în regulă. Du-te acasă. Dumnezeu să te
binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
104
Acum, credeți voi cu toată inima voastră? Voi trebuie să aveți
credință. Doar încredeți-văîn Dumnezeu. Acum, voi sunteți convinși că
Isus Cristos... Acum, nu --- vă rog, nu vă mișcați prin jur. Eu știu că se
face târziu. Voi nu vă dați seama (înțelegeți)ce a spus Îngerul lui
Dumnezeu? „Dacă poți aduce oamenii să te creadă.” Și atunci când voi
--- eu spun: „Stați liniștiți” și voi nu o faceți, ce face asta? Asta îmi
aruncă aceea drept înapoi în față. Satan spune: „Vezi, ei nu te cred.”
Unii dintre voi o fac și alții nu, dar voi răniți pe ceilalți. Isus i-a scos afară
din casă pe toți din ei odată. Vedeți, eu încerc să fiu amândouă,
evanghelist și văzător. Și tu nu poți face aceea. Eu ori voi merge în
păduri și să fiu un văzător și să vin înăuntru călcând apăsat cu mesajul
meu și să mă întorc, ori să o las deoparte și Dumnezeu să oia de la
mine și să mă lase să predic evanghelia și să fiu un evanghelist.
105
Ce mai faci, soră? Eu nu te cunosc. Noi suntem străini unul altuia.
Este aceea corect? Noi suntem străini unul altuia. Deci, ca oamenii să
știe că noi suntem străini, îți vei ridica doar mâna că noi suntem străini?
Dacă Duhul Sfânt îmi va descoperi pentru ce stai tu
acolo, mă vei crede tu a fi profetul Lui... ?...
Femeia pare să aibă un duh bun, un duh de credință. Da, domnule. Iată
că vine. Ea suferă cu necaz la inimă. Ea are problemă cu inima. Tu ai și
artrită. Tu ai problemă cu nervii. Tu ai pe inimă pe cineva pentru care te
rogi. Dacă Dumnezeu îmi va spune cine este acel cineva sau ceva
despre ei, mă vei crede tu că sunt profetul Lui? Acesta este copilul tău,
o fiică și ea nu este aici. Ea locuiește departe de aici. Ea este în
California. Și ea suferă de o cădere nervoasă. AȘA VORBEȘTE
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DOMNUL. Acum, crezi tu cu toată inima ta? Atunci du-te și primește
întocmai așa cum ai cerut și ai crezut, astfel să-ți fie asta ție. În regulă.
106
Vino, domnule. Eu nu te cunosc. Odată Domnul nostru... Eu cred că
ultimele două sau trei care au trecut erau femei. Și acesta este un
bărbat. Eu am spus ce a făcut Isus unei femei, când El a întâlnit o
femeie. Acum, lăsați-mă să ajung undeva în scriptură unde El a întâlnit
un bărbat. Așa că acele femei și bărbați pot să vadă că nu este nicio
diferență în El. Când El l-a întâlnit pe Petru. El l-a întâlnit pe Simon
Petru. Numele lui era Simon atunci. El i-a spus lui cine era el, i-a spus
lui despre el însuși. Acum, crezi tu că Dumnezeu îmi poate spune
despre voi și despre tine însuți și așa mai departe astfel? Te va face
asta să crezi? Doar un moment. Ceva ia loc.
Acea doamnă, șezând chiar acolo, pe partea stângă, cu o ruptură de
buric. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine, soră? Dacă tu crezi cu
toată inima ta, tu poți să ai ceea ce tu ceri.
107
Există doi oameni care continuă să stea în picioare. Cineva atinge pe
Marele Preot. Cu degetul tău sus la nasul tău acolo, șezând chiar acolo
în spate, bărbat: ai hidropizie la inimă, cancer de piele. Isus te-a
vindecat frate. Credința ta te face sănătos.
Ce a atins el? El era mai bătrân decât acest bărbat de aici. Eu
puteamsă văd că era o diferență în ei. Acum, dacă Dumnezeu îmi va
spune care este necazul tău, mă vei crede tu că sunt slujitorul Lui? Un
lucru, tu ai necaz pe o partea a ta. Este o --- un fel de ruptură, hernie pe
o parte. Aceea este corect. Un alt lucru, tu ai o stare nervoasă care-ți dă
un ---un necaz cu stomacul. Aceea este corect. Acum, voi credeți,
toți
oamenii? Acela a părut să fie un bărbat bun.
108
Să luăm puțin timp cu acest bărbat. Vă rog, fiți reverenți șiliniștiți. Are
ceva pe inima lui; tu vrei altceva ca Dumnezeu să spună. Aceea-i
corect. Pentru că eu pot să spun acea dorință. O, păi, este este o
femeie, soție. Ea a avut o operație, ea are o umflătură de la operație.
Aceea-i corect.
Ai, de asemenea, o fiică. Acea fiică suferea odată cu T.B.C. Ea a fost
vindecată prin vindecare divină. Acum, ea are stomac agitat. Aceea
este adevărat. Ele sunt aici în seara aceasta. Le simt pe ele acolo în
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adunare. Ele urmează să fie bine. Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi
spună cine ești tu? Te-ar ajuta asta? Dacă El a putut să-i spună lui
Simon Petru cine era el... Tu ești din Arkansas. Numele tău este
domnul Blackwell. Du-te acasă Isus Cristos te-a vindecat. Dorințele tale
au fost împlinite, frate.
109
Ce mai faceți, doamnă? Sunteți o etiopiană și eu sunt anglo-saxon.
Acelea sunt două rase diferite de oameni. Prima dată întâlnindu-ne în
viață, eu presupun? Dacă Duhul Sfânt îmi va descoperi care este
necazul tău, mă vei crede să fiu al Lui --- Duhul --- profetul Duhului
Sfânt? Doar ai credință. Nu te îndoi. Crede. Tu ai o dorință măreață în
inima ta. Tu cauți cu adevărat botezul Duhului Sfânt. Aceea este corect.
Acela este un lucru măreț după care să cauți. Dacă Dumnezeu știe
numele unui bărbat, El știe de asemenea, numele unei femei. Nu crezi
tu așa? Dacă El îmi va spune prin Duhul Sfânt cine ești tu, vei crede tu
atunci că urmează ca tu să primești Duhul Sfânt și Dumnezeu urmează
să-ți dea a ta... Doamnă Fitzpatrick, tu du-te acasă. Isus Cristos
urmează să-ți dea botezul.
Biblia a spus:„În zilele din urmă,Isus a spus că, Duhul va veni în
zilele din urmă să facă aceasta, va fi același Duh care a fost în trup
uman care a stat cu spatele său la cort în ziua lui Avraam”. Este aceea
corect?
110
Aici este următoarea persoană stând în spatele meu. Este o femeie.
Mă puteți auzi, doamnă, dumneavoastră, în spatele meu? Dă ea din
cap în semn de aprobare?Voi --- Eu voi privi la tine. Dacă Domnul îmi
va descoperi care este necazul tău--- privind în felul acesta, atunci tu
știi că este același Înger al lui Dumnezeu, aceeași putere care Isus a
spus că va fi aici în zilele din urmă. Veți crede toți din voi asta? Tu ai o
problemă femeiască,o problemă de doamnă. O problemă de doamnă,
o problemă femeiască. Du-te acasă. Isus Cristos te face bine. Crede cu
toată inima ta. Ce dacă eu ți-aș spune ție că El te-a vindecat pe tine
acolo, șezând în scaun cu acea problemă de inimă, vei crede tu? Atunci
doar începe să mergi mai departe astfel, spunând: „Mulțumesc,
Doamne.” Crede cu toată inima ta.
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Acum, tu ești pregătit pentru o operație, pentru acea tumoare. Dar
crezi tu că Dumnezeu urmează să te facă bine? În regulă. Doar mergi
mai departe și spune: „Îți mulțumesc, Doamne Isuse.” Și...
Acum, nu ți-ar place să mergi să mănânci cina desearăși acea durere
veche de stomac dusă? Ți-ar place? Du-te înainte și mănâncă. Dacă tu
crezi cu toată inima ta. Ți-ar place să mergi cu mine la Calvar pentru o
transfuzie de sânge și să scapi de acel diabet? Du-te fă-o.
Acea doamnă șezând acolo chiar în spatecu diabet poate face același
lucru, dacă tu doar crezi asta, soră. Du-te, crede cu toată inima ta.
Când am spus cu ceva timp în urmă; necaz la stomac, acela era al tău
de asemenea. Deci tu doar mergi mai departe; mănâncă-ți cina. Și fii
sănătoasă.
În regulă. Doamna mare cu o înfățișare puternică ca aceea, totuși
bolnavă cu nervii. Acela este cel mai greu lucru din lume. Tu ești liberă
acum. Isus Cristos te face bine. Du-te, crede cu toată inima ta.
112
Doamnă mică, crezi tu că acea stare astmatică urmează să te
părăsească și tu urmează să fii bine și să mergi acasă și să fii bine?
Doar continuă să umbli, spunând: „Îți mulțumesc, Doamne.”
Câți credeți cu toată inima voastră? Fiecare din voi, crezând cu toată
inima voastră...
Cum îi cu tine? Tu crezi cu toată inima ta; tu ești... Doar continuă să
mergi. Doar nu poți --- continuă să-L lauzi pe Dumnezeu. Crede-L pe El
cu toată inima ta.
Cum îi cu tine? Crezi tu cu toată inima ta că Cristos te va face bine?
Doar continuă să mergi, spunând: „Îți mulțumesc, Doamne,” crezând-o
cu toată inima ta.
Tu crezi că tu ești în ordine, de asemenea? Tu nu vei muri, cu un atac
de inimă. Deci mergi mai departe, crede asta. Dacă tu doar crezi
cutoată inima ta și tu vei fi în regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Tu ai vrut ca eu să spun aceea, astfel totul s-a terminat acum.
Du-tecrezând cu toată inima ta.
113
Câți credeți cu toată inima voastră? Câți ați săpat toată necredința
acum și ați aruncat afară toate bucățile ecleziastice și voi sunteți gata
să-L primiți pe Cristos? Puneți-vă mâinile unul peste altul. Aceasta este
ora deciziei voastre. Stați liniștiți, fiecare.

49
El... [Cineva vorbește în limbi, altul interpretează]Vedeți prin ce am trecut spunânduvă vouă? Această slujbă este un model al lui Ilie care a fost luat sus. Și
Elisei a avut o porție dublă, o porție dublă. Isus Însuși, care a trimis
înapoi Duhul a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred.” Vedeți?
Eu mă îndoiesc că acel bărbat și acea femeie se cunosc unul pe celălalt
sau nu, foarte greu de crezut. Femeia care a vorbit în limbi, îl cunoști pe
bărbatul care a interpretat asta? Dacă tu nu-l cunoști, ridică-ți mâna
sus. Dacă tu nu-l cunoști pe bărbat... Cel care a interpretat, dacă tu n-o
cunoști pe femeie, ridică-ți mâna sus? Departe, înapoi în spate. Nu,
domnule. Niciunul din ei nu se cunosc unul pe celălalt.
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Și aici ei vorbeau întocmai exact corect în jur cu mesajul și o aduc
exact în jur pentru o confirmare. Unde Isus este aici, cunoaște secretele
inimii. Vorbind într-un alt dar ca acela, un dar local printr-un dar profetic,
printr-un dar local, prin Cuvântul Lui. Aici este El.
De ce,
doamne,o,vai...?... Glorie. Puneți-vă mâinile unul peste altul. Aceea
este tot ce aveți de făcut. Atingeți dacă sunteți uns. Și Duhul Sfânt îți va
da asta ție.
O, Dumnezeule, în Numele lui Isus Cristos, saturează această clădire
cu Duhul Tău. Aruncați fiecare bucată afară. Aruncați afară fiecare
bârnă veche și fie ca Dumnezeul cerului să umple cu Duhul Sfânt și să
așeze această biserică în flăcări. Intrați în Duhul acestei adunări și
fiecare din voi să fie vindecat în Numele lui Isus Cristos.
Aceea este. Aleluia! Credeți voi asta? Sunteți voi în Duhul primirii ei?
Aceasta este. Luați totul afară din cale. Dacă voi credeți asta cu toată
inima voastră, ridicați-vă în picioare și acceptați-o în Numele lui Isus.
Acolo sunteți. Ridicați-vă mâinile voastre. Glorie, glorie. Amin. Laudă lui
Dumnezeu.

