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1 Bună seara, prieteni. Este un---ca de obicei, un mare privilegiu să 

fiu aici, din nou în seara aceasta. Și doar să iau câteva momente din timpul 

vostru ca să vorbesc, restul timpului eu voi dori să-l pun în rugăciune pentru 

bolnavi. Eu sunt... 

Noi am avut un timp glorios seara trecută când oamenii toți treceau 

prin linii. Și eu cred că, mai mult sau mai puțin, le dă oamenilor o idee să 

știe că păstorul lor are dreptul să se roage pentru bolnavi. Și el o face. Și 

atunci când eu am plecat, eu---eu vreau ca voi să vă amintiți. Când vă 

îmbolnăviți din nou sau când se întâmplă ceva, mergeți la păstorul vostru. 
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El---el este omul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis să---să vă dea 

eliberare prin rugăciunile lui când el se roagă pentru voi. Și voi doar   

credeți-l cu toată inima când se roagă și credeți că Dumnezeu ascultă 

rugăciunile lui și Dumnezeu va face aceea. Voi credeți aceea, nu-i așa? 
2 Acum, încă două seri de serviciu după seara aceasta. Și noi am avut 

un timp bun aici la Phoenix. Eu m-am bucurat de fiecare oră pe care am 

avut-o aici. A fost atât de ceresc. În timpul zilei când merg să mă rog, eu---

eu de obicei mă duc în deșert. Și este atât de liniștitor acolo afară, doar se 

pare că Dumnezeu este aproape. 

Ce mai faci, frate King, totul este în regulă? Bine. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. Pentru întâia dată l-am văzut după ani de zile. Dar eu doar 

acum mi-am dat seama că este el. 

Și eu sunt fericit să-l văd în clădire în seara aceasta, s-a spus că 

mulți dintre prietenii noștri spanioli din biserica spaniolă au venit să ne vadă. 

Și eu apreciez asta. Mie, cu siguranță, îmi place să văd acel mic cor să 

cânte din nou, pe care ei îl au acolo, acele domnișoare cu---purtau acele 

voaluri albe și așa mai departe. Eu m-am gândit că aceea apărea atât de 

sfânt. Aș vrea să cer ca, poate duminică după masă, ei ar putea face asta. 

Sper că ei ar cânta pentru noi. Aceasta este... 
3 (Un frate vorbește cu fratele Branham). Bine, aceea este bine. Fratele Levi 

Pethrus din Stockholm, Suedia. Este capul „Bisericii Filadelfiene”, cea mai 

mare biserică penticostală din lume. Și eu am avut o adunare acolo pentru 

el, când am fost în Stockholm. 

Și ei au avut... Eu nu știu câte mii. O mie dintre ei au venit și au dus 

vestea și au trimis atât de multe mii pe acest drum. Și au trimis alt... Și au 

trimis altă veste și au trimis atât de multe mii pe acel drum, înainte ca voi 

să fi putut trece prin clădire ca să încep să predic. 

Și apoi, într-o seară, am văzut cinci sute de oameni... În timp ce mă 

rugam pentru bolnavi, m-am oprit și am spus, „eu nu știu”, printr-un 

interpret. Am spus: „Mă simt foarte ciudat condus. Dar mi se pare că Duhul 

Sfânt vrea să umple oamenii.” Și eu cred că au fost cinci sute înregistrați 

că ei au primit Duhul Sfânt deodată în---în---în locul unde era asta. 

Și astfel frate Pethrus, eu voi fi foarte fericit să ajung să-l văd pe 

bătrânul frate mâine seară. 
4 Este chiar ca bunicul meu în vârstă, care tocmai s-a dus să-L 

întâlnească pe Dumnezeu nu demult. Desigur, el era chiar un pic mai 

bătrân decât fratele Pethrus. El era---el era în vârstă de nouăzeci și șapte, 

nouăzeci și opt de ani, cred că avea. Și eu m-am gândit că aceea era o 
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vârstă înaintată, bunica mea a murit la o sută zece. Și astfel bunicul meu, 

din cealaltă parte a murit la nouăzeci și ceva. Bunica mea, din partea 

mamei, a murit la treizeci și ceva. Deci... Dar cei mai mulți frați ai tatălui 

meu au murit tineri. Tatăl meu a murit la cincizeci și doi. Generațiile ajung 

mai slabe și mai înțelepte, cum a spus biblia. 

Astfel noi vom fi fericiți. Voi toți aduceți-vă prietenii mâine seară. Noi 

îl vom avea pe fratele Pethrus să vorbească puțin pentru noi mâine seară. 

V-ar place să-l ascultați? El poate vorbi în engleză aproape tot așa de bine 

ca în---în suedeză. Un frate foarte bun. Voi vă veți bucura de el foarte mult. 
5 Acum. Și duminică după masă, cu voia Domnului, „Povestea Vieții” 

pentru duminică după masă. Încercați să aduceți toți---păcătoșii pe care îi 

cunoașteți. Acum, aceea este ziua în care eu vreau ca mulți păcătoși să 

vină, astfel ca noi să putem avea o chemare la altar. Să Îi cerem lui 

Dumnezeu să ne dea cel puțin de la trei la cinci sute de suflete duminică 

după masă. Vreți voi---vreți să vă rugați pentru asta? 

Și acum, voi va trebui să-i aduceți aici. Fiecare creștin, hotărâți-vă 

să aduceți vreun prieten păcătos duminică după masă. Și---și noi vom face 

tot ce putem noi să avem o chemare la altar. Și apoi, lăsați-i să meargă la 

biserica pe care și-o aleg, să meargă înapoi la biserici, oriunde ei pot lua--

-parte ca membru. 
6 Îmi amintesc într-o duminică după masă, în Pensacola, Florida, am 

văzut două mii să-L accepte pe Isus deodată. Aceea a fost cea mai mare 

chemare pe care am avut-o vreodată în America. 

Și eu tocmai am auzit de la Baxter din Columbia Britanică, care 

trebuie să fie managerul adunărilor din Africa. Și noi trebuie să plecăm în 

Africa la întâi octombrie. Și prima noastră adunare este în Johannesburg, 

patru octombrie în Johannesburg, Rhodesia de Sud, Africa de Sud. 

Și noi urmează... Este o mică discuție dacă ei iau băștinașii, sau---

sau amestecați. Și astfel ei doar urmează să aibă o audiență mixtă acolo. 

Ei... De când acea doamnă s-a dus acolo, doamna Nightingale, despre care 

v-am spus seara trecută, că a fost atât de rău în câmp. Vai, noi sperăm să 

avem un triumf măreț pentru Domnul. 

Și eu---eu o să depind. Și serile, când merg la platformă, dacă 

Dumnezeu mă lasă să merg și să trăiesc să merg; și eu mă voi gândi când 

pășesc acolo sus, eu pot doar să-mi închid ochii și să văd un grup frumos 

de oameni, în Phoenix, din diferite locuri, rugându-se pentru mine. Aceasta 

este... Dumnezeu mă va ajuta. Și eu voi depinde de voi. 
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7 Și dacă voi vreodată vreți să faceți ceva pentru mine, care îmi va 

face plăcere, rugați-vă pentru mine. Aceea este... Acela este singurul lucru 

pe care eu---eu vreau ca voi să-l faceți să vă rugați pentru mine, pentru că 

eu știu că rugăciunea schimbă lucrurile. 

Ea schimbă chiar gândul lui Dumnezeu despre lucruri, schimbă 

programul lui Dumnezeu. Credeți voi aceea? Dumnezeu poate pronunța un 

anumit lucru. Urmează să fie chiar în acel fel. Și rugăciunea va schimba 

gândul Lui despre aceea. Asta a avut loc. 

Vă amintiți când Ezechia urma să moară și profetul s-a dus și i-a 

spus să-și pună casa în ordine? Și apoi... Ezechia și-a întors fața la perete 

și a plâns amar înaintea Domnului. A spus: „Doamne...” El a umblat înaintea 

Lui toți acei ani cu o inimă perfectă. Și el a vrut să fie cruțat cincisprezece 

ani. 

Și profetul era plecat. Dar Duhul Domnului a venit peste profet, a 

spus: „Du-te înapoi și spune-i că am ascultat rugăciunea lui.” 

Și după trei zile, el a coborât din pat. După trei zile, el a coborât din 

pat. Vedeți, Dumnezeu l-ar fi putut lua din pat chiar atunci, nu-i așa? Nu 

credeți voi aceea? Dar noi trebuie să cunoaștem programul lui Dumnezeu 

și lucrurile, întocmai cum este El. 
8 Acum, vom citi ceva din Cuvânt și apoi, doar un comentariu sau 

două asupra Lui. Și apoi, vom---vom începe linia de rugăciune, pentru că 

eu am... Aceasta a fost o zi de post, postind și rugându-ne ca Dumnezeu 

să acorde binecuvântările Lui peste voi, oamenilor, în seara aceasta. 

 Acum, acolo în cartea Sfântului Ioan, al 4-lea capitol, începând cu 

al 46-lea verset, aș vrea să citesc. Și apoi, eu vreau să citesc doar---puțin 

din Sfântul Ioan, al 10-lea capitol al 22-lea verset și al 25-lea inclusiv. 

Și așa cum citesc, vreau ca voi să ascultați într-adevăr cu atenție acum, la 

Cuvânt. 

 Acum, credința vine prin auzire și auzirea Cuvântului. Este aceea 

corect? Aceea este cum primim noi credință: prin auzirea Cuvântului. 

Acum, ascultați cu atenție. 

   Astfel, Isus a sosit din nou în Cana Galileii, unde  el  a  

 transformat apa în vin.  

  Și acolo era un anumit slujbaș împărătesc al cărui fiu 

era bolnav în Capernaum.  

 Și când el a auzit că Isus venea din Iudeea în Galileea  

s-a dus la el și l-a implorat ca să vină și să vindece pe 
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fiul lui: căci el era pe punctul de moarte...(Acum, urmăriți 

această suferință) 

  Atunci Isus i-a spus: „Dacă nu vedeți semne și minuni, 

nu veți crede.” 

      Slujbașul   împărătesc   i-a   răspuns:  „Domnule,  vino             

    înainte să moară copilul meu.  

                  (Acum, Isus, priviți cum i-a răspuns el înapoi. Vedeți? El i-a răspuns: 

„Dacă nu vedeți semne și minuni, voi nu veți crede. Și el a spus: „Vino, 

înainte ca să moară copilul meu.” Acum, el încerca să-l facă pe Isus să 

meargă la casa lui.) 

   Isus i-a spus: „Du-te pe drumul tău; fiul tău trăiește.”      

            Și omul a crezut cuvântul pe care Isus i l-a vorbit și a  

            plecat pe drumul lui. 
9 Acum, prindeți ordinea acesteia. Acum, el a vrut ca El să vină și să 

se roage pentru el. Dar Isus oarecum l-a întrerupt. El a spus: „Dacă nu 

vedeți semne și minuni, nu veți crede.” 

 A spus: „Domnule, vino înainte ca fiul meu---copilul meu să moară.” 

 El a spus: „Du-te pe drumul tău; fiul tău trăiește.” Și omul a crezut 

ceea ce a spus Isus. 

  Și așa cum mergea, slujitorii lui l-au întâmpinat și i-au 

spus, zicând: „Fiul tău trăiește.” 

  Și atunci, el i-a întrebat ora când a început să se facă 

mai bine.  

  Și ei i-au spus: „Ieri, la ora a șaptea, l-a părăsit febra.” 

  Astfel, tatăl a cunoscut că era aceeași oră în care Isus 

i-a spus: „Fiul tău trăiește” și el însuși a crezut și toată 

casa lui. 

   Acesta este iarăși al doilea miracol pe care Isus l-a 

făcut, când El a plecat din Iudeea în Galileea. 

  Ați observat, el a considerat acea vindecare treptată ca un miracol. 

 Și el a vrut... Acel om a vrut ca El să vină și să se roage pentru fiul 

lui și El n-a vrut să se ducă. Dar El a spus: „Fiul tău trăiește.” Și omul a 

crezut ceea ce i-a spus Isus. Omul a crezut Cuvântul pe care L-a spus Isus. 

Acum aceea este ideea pe care vreau ca voi s-o prindeți: Credeți că ceea 

ce a spus El este adevărul. 

 Apoi, când el i-a întâlnit, a întâlnit slujitorii lui, următoarea zi, el... 

este... El a spus: „Iată fiul tău încă este în viață. Fiul tău trăiește.” 

 El a spus: „Ei bine, la ce timp a început el să se facă bine?” 
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 El a spus: „La ceasul al șaptelea, ieri, febra l-a părăsit.” Cam pe la 

ora două, cred. Ceasul al nouălea este ora trei. Astfel cred că în jurul orei 

două ieri, a spus, febra l-a părăsit.  

 Și omul a spus: „Da, aceasta este cam aceeași oră când El mi-a 

spus că fiul meu va trăi.” 

 Și el a crezut și toți din casa lui au crezut cu el, pentru că Isus a spus 

Cuvântul și omul a crezut Cuvântul. Vedeți ce vreau să spun? 
10 Acum, cum era dacă omul ar fi spus: „Acum, așteaptă un minut. Eu-

--eu vreau să vii și să te rogi pentru băiatul meu.” Băiatul probabil ar fi murit. 

Vedeți? Cum era dacă ar fi spus: „Acum, eu---eu știu... Eu Te cred și totul, 

dar eu vreau ca Tu să vii și să Te rogi pentru mine.” 

 Dar omul a crezut ce a spus Isus. El nu s-a dus. El nu i-a acordat lui 

cererea. Dar El a împlinit ceea ce el și-a dorit, ca fiul său să fie vindecat. El 

a spus: „Fiul tău trăiește.” Și el a crezut asta. 

 Acum, doar o altă parte din scriptură în, al 10-lea capitol începând 

cu al 22-lea verset: 

 Și a fost la Ierusalim la sărbătoarea... dedicării și era 

iarnă. 

   Și Isus umbla în templu în pridvorul lui Solomon. 

  Atunci au venit iudeii în jurul lui și i-au spus: „Cât 

timp ne mai faci să ne îndoim? Dacă tu ești Cristosul,      

spune-ne clar.” (Acum, ascultați.) 

 Isus le-a răspuns: „Eu v-am spus și voi n-ați crezut: 

lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele 

poartă mărturie despre mine.” 
11 Să ne aplecăm capetele doar un moment. Tatăl nostru ceresc, noi 

Îți mulțumim pentru mărturia Duhului Sfânt în această încăpere în seara 

aceasta sau în acest cort---tabernacol. Noi Îți mulțumim pentru asta. Și noi 

credem că mărturia lui... Isus fiind Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, este 

adevărul. Noi credem asta din cauză că biblia spune așa. Și noi acceptăm 

asta prin credință, credință divină care a fost pusă în inimile noastre de 

către Duhul Sfânt. Noi credem asta cu toată inima. Și noi credem că El este 

același Domn Isus astăzi care a fost El ieri și va fi când noi Îl vedem venind. 

„Chiar același Isus care a fost luat sus, se va arăta---astfel va veni în același 

fel cum L-ați văzut mergând la cer.” Și noi știm că El a promis să fie cu noi 

în forma Duhului Sfânt chiar până la sfârșitul lumii, sfârșitul epocii. El a 

spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei care cred.” 
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 Și în seara aceasta, noi suntem mulțumitori să fim reprezentați aici 

sau adunați aici, mai degrabă, într-un grup de oameni care reprezintă 

această glorioasă evanghelie a eliberării. După o mie nouă sute de ani de 

critică, încercând să distrugă biblia... Necredincioșii s-au ridicat și au căzut; 

multe persecuții, mai multe persecuții asupra Cărții decât pentru orice altă 

carte din lume, dar totuși este cea mai vândută carte pe care o are lumea. 

„Cerurile și pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată.” 
12 Și în seara aceasta, aici în orașul Phoenix, în acest ținut al luminii 

soarelui, Tu ai oameni răspândiți peste tot pământul care poartă mărturia 

Luminii. Strălucește peste noi în seara aceasta, Doamne. Trimite Duhul 

Sfânt și fie ca El să ajungă chiar jos în fiecare inimă în seara aceasta, o 

adevărată credință apostolică: aceia care doresc să-și sigileze mărturia cu 

sângele lor, crezând istorisirea adevărată a Domnului Isus. Cuvântul 

Îngerului: „Iată, Eu îți aduc vești de mare bucurie, căci acum, în inimile 

noastre, s-a născut Cristos Salvatorul, prin Duhul Sfânt.” 

 Tu ai știut de multe ori, privind jos de-a lungul timpului, că Tu ai 

văzut oameni care au răsucit Cuvântul și au încercat să încurce oamenii. 

Dar suntem atât de mulțumitori că Tu ai făcut o cale, Tu ai spus: „Eu voi fi 

cu voi. Eu voi fi chiar în voi până la sfârșitul timpului.” Și noi simțim, știm că 

Tu ești aici în seara aceasta și lucrările noastre pentru care am venit să ne 

închinăm Ție, să ieșim la Cuvântul Tău. Prin credință noi credem asta; 

lucrările desăvârșesc acea credință. Noi suntem fericiți să fim printre acei 

oameni. 
13 Acum, Doamne, eu am depus mărturie în această clădire și de-a 

lungul aproape a întregii lumi despre mărețul Înger care a venit la umilul 

Tău slujitor, doar un bebeluș stând acolo în pat pe o pernă din pănuși de 

porumb și o saltea de paie. 

 Și acum, în seara aceasta, Tată, Tu te miști arătând semne și 

minuni. Marea epocă atomică este aici, națiuni împotriva națiunilor, 

împărății împotriva împărățiilor. Oamenii sunt agitați. Tu ai spus că va fi 

teamă pe pământ, timpuri tulburi, necaz între națiuni, inimile oamenilor 

slăbind. O, ce zi în care trăim! 
14 Fie ca creștinii să se ridice, să-și lustruiască armura, să lase culorile 

să fie arătate, să stea în această mare armată de credincioși care spun că 

Isus este același ieri, azi, și-n veci, așteptând ca El să vină a doua oară în 

glorie să răscumpere pe toți aceia din țărâna pământului ce dorm care au 

murit în El. Atunci noi nu vom mai avea servicii de vindecare, Doamne. 

Totul se va sfârși atunci. Căci ce este muritor va fi luat în nemurire și noi 
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vom avea un trup ca propriul Său Trup glorios. Noi Îl vom vedea, vom 

îngenunchea și-i vom șterge picioarele Lui cu---le vom scălda cu lacrimi de 

bucurie, că El ne-a lăsat să biruim și să venim la casa Lui să locuim, să 

stăm jos lângă copaci veșnic verzi unde apele cristaline curg în fața tronului. 

Acolo cu Viață Eternă, atunci vom declara că umblăm în sus și-n jos printre 

frunzele națiunilor, să nu mai studiem războiul și plugurile sau săbiile vor fi-

--bătute în pluguri și cosoare. Și nu va mai fi război sau vrajbă, nu va mai fi 

boală și satan va fi legat și aruncat departe. O, pentru acea măreață oră, 

Tată, ajută-ne să ne pregătim acum. Căci noi cerem asta în Numele 

Copilului Tău, Isus. Amin.  
15 Noi toți așteptăm ziua în care nu va mai trebui să fim bolnavi. Mă 

gândesc la timpul măreț în care Stăpânul nostru va fi aici, cum El ne va lua 

atunci și noi nu vom mai avea tristeți sau dureri de inimă. 

 Acum, eu vreau ca voi să vă rugați și să fiți mult în rugăciune în timp 

ce vă vorbesc doar pentru câteva momente. V-am promis, nu voi lua mult 

timp astfel ca noi să putem avea o linie de rugăciune bună, lungă. Eu doar 

voi sta atâta timp cât pot. I-am cerut fratelui Sharitt și lor în seara aceasta, 

să mă lase să stau atâta timp cât ar fi posibil. 

 Acum, observ că scaunele cu rotile și lucrurile de felul acela sunt 

mai puține. Domnul vindecă oamenii și ei se însănătoșesc și merg acasă. 

Și noi suntem fericiți pentru aceea. 
16 Și acum, eu vreau să vă vorbesc doar un moment sau doar să vă 

atrag atenția la ceva aici ce Isus a spus: „Lucrările pe care le fac Eu poartă 

mărturie despre Mine.” Lucrările pe care le fac eu, ce spun eu, este ceea 

ce poartă mărturie despre mine. Și aceea este ceea ce poartă mărturie 

despre fiecare persoană. 

 Știți voi, eu mai degrabă aș vrea să-mi trăiți o predică decât să-mi 

predicați una? Ea va fi o---o dovadă mai bună că tu ești un creștin. Nu este 

așa? Să trăiești o predică. Și ceea ce suntem noi este---este ceea ce noi 

trăim, ceea ce facem. Acțiunile noastre arată ce suntem noi. 

 Și dacă noi spunem că avem credință și apoi ne este teamă să ieșim 

și să pretindem credința noastră și s-o punem să lucreze, atunci credința 

noastră nu ne face mult bine, nu-i așa? Biblia spune, credința fără fapte 

este moartă, întocmai cum trupul fără duh este mort. Așa este credința fără 

lucrări. 
17 Noi trebuie să-L credem pe El. Și așa cum noi credem, noi trebuie 

să acționăm pe mărturisirea noastră. Când noi... Noi nu putem spune asta 

conștient, decât dacă într-adevăr credem asta. Și atunci dacă cu adevărat 
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credem asta, atunci noi o putem spune cu toată inima noastră și știm că 

Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre și ne dă dorința inimilor noastre. 

 Eu nu știu dacă voi fi în stare să vorbesc mult sau nu, prieteni. Eu 

doar simt că Îngerul Domnului este așa de aproape. 

 Acum, a fost minunat de-a lungul... Dacă eu ar trebui să plec în 

seara asta... 

 Seara trecută era un om care stătea aici în clădire. A coborât, a dat 

mâna cu unii din prietenii lui, a plecat acasă. Și în această dimineață, el a 

plecat în eternitate doar în câteva momente cu un atac de inimă. 

 Voi sunteți aici în seara aceasta și nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, 

de ce nu-L primiți pe El? De ce nu Îl acceptați? Și vedeți, voi doar nu știți în 

ce minut sau în ce oră vin aceste lucruri. 
18 Acum, de-a lungul călătoriei, a fost foarte bine pentru mine să ajung 

să mă întâlnesc cu---cu oamenii lui Dumnezeu. Și mă uit și văd câțiva din 

voi aici, veterani în vârstă care au luptat să câștige premiul și au navigat 

prin mări însângerate, așa cum spune istorioara sau cântecul.  

 Mă gândesc la cât---cât de scurtă este viața mea și ce---cât de puțin 

fac pentru Domnul. Eu doar merg pe drumul pe care voi---voi l-ați tăiat. Este 

un singur defect pe care eu îl aflu printre oamenii penticostali. Știți care este 

acela? Este o așa mare divizare printre oameni în diferitele lor organizații, 

acesta este---este---este defectul. Aș vrea să vă pot vedea pe toți cu o 

singură inimă și un singur acord. Aș vrea să fi putut. Aceea este dorința 

inimii mele. Așa este! Am tânjit când am venit prima dată... 
19 Eu am fost ordinat în biserica baptistă. Fiecare știe asta. Și apoi eu 

am părăsit biserica baptistă, din cauză că eu---eu am văzut lucrul... Eu spun 

asta cu respect evlavios pentru fiecare organizație. Nu am nimic împotriva 

niciuneia din ele. Dar devine o luptă politică printre oameni. Și oamenii cu 

greu știu cum să se prindă de Dumnezeu. 

 Ca și când am fost aici înainte, grupul numit Unit---Unitarienii a fost 

singurul care a sponsorizat adunările mele. Celălalt grup n-ar fi vrut să aibă 

de-a face nimic cu asta. De data aceasta, este tocmai viceversa. 

Trinitarienii de data aceasta. Duotarienii au aceasta. Acum dacă voi aveți 

Duotarienii, Cincitarienii sau oricine sunt. Nu-mi pasă în ce crezi tu, frate. 

Nu este ce crezi tu, este în Cine crezi: Isus Cristos. 

 Și oamenilor, se pare ca și cum este atât de greu pentru voi să vă 

aduceți inimile voastre împreună. Dacă ați dărâma aceea, oamenilor, eu... 

și doar... eu... Lăsați insul să creadă ce vrea despre asta. Acele lucruri sunt-

--nu valorează oricum foarte mult. Este doar... 



10         LUCRĂRILE PE CARE LE FAC,  POARTĂ MĂRTURIE 

 Lucrul cu asta este, Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce I se supun 

Lui. Este aceea corect? Și dacă tu ai primit Duhul Sfânt, Tu te-ai supus lui 

Dumnezeu. Așa că, lăsați celălalt ins să creadă ce dorește el, dar aveți 

părtășie unul cu celălalt. Fiți frați. Dar atâta vreme cât voi vă certați... 
20 Ascultați. Desigur, acesta fiind un oraș de turiști, voi s-ar putea să 

nu mă iubiți după seara aceasta. Corect. Dar eu---eu---eu sunt prin oraș și 

simt presiunea Duhului. Și eu---eu am... Eu nu știu. Multe, multe lucruri eu 

nu cunosc. Dar eu simt acea împotrivire trăgând. Aceea nu este corect. 

Aceea nu este corect. 

 Am fost uns cu acest Duh pentru ultimele două sau trei ore și eu---

eu știu că El vrea să spun aceasta. Și---și dragi creștini, atâta timp cât voi 

faceți aceea și predicatorilor, voi veți rămâne la grădiniță unde sunteți chiar 

acum și nu veți ști niciodată mai mult decât să vă certați și să vă luptați unul 

cu altul. Asta-i tot. 

 Când voi ajungeți destul de mari să ieșiți afară de-acolo și să dați 

mâinile cu fratele vostru și să aveți părtășie, Dumnezeu vă va crește și va 

restaura toate darurile în biserică și va lua biserica acasă. Așa este! Dar 

până când voi ajungeți destul de mari să ieșiți afară de după acea barieră 

denominațională, tradițională...O, ea este oribilă. Eu vă spun ea este. 

Este... 

 Politică? Voi vorbiți despre națiunea noastră înaintând, doar priviți 

ce face lipsa de unitate în națiunea noastră. Priviți ce s-a întâmplat chiar 

acum, chiar în timpul războiului. Nu este aceea îngrozitor? Aceea este o 

rușine pentru națiunea noastră. 

 Ei bine, este mai mult decât rușine pentru---pentru Isus Cristos, 

biserica în dezbinare chiar înainte de venirea Domnului și dezlegarea 

anticristului pe pământ. Și iată-ne unde suntem, separați cu bariere 

denominaționale. „Eu sunt metodist, laudă lui Dumnezeu. Tu nu mă poți 

clătina, eu sunt baptist. Și eu sunt din---din Adunarea lui Dumnezeu. Eu 

sunt din Biserica lui Dumnezeu. Eu sunt din Biserica Penticostală Unită.” Și 

o, vai! 

 Ce sunteți fiecare din voi oricum? Așa este. Ce suntem oricare din 

noi? Nimic, decât ceea ce Dumnezeu ne îngăduie să fim. Și totul depinde 

de harul lui Dumnezeu. Așa că, să ne uităm la El, să-L lăudăm și să ne 

asociem cu fratele nostru. 
21 Dacă fratele este în greșeală, nu-l împingeți jos. El este atât de 

departe cât vrea el să fie acum, mergând în jos. Ajutați-l să se ridice. Dați-i 

o mână. Ridicați-l. Iubiți-l. Nu contează dacă el nu poate fi de acord cu voi, 
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iubiți-l oricum. Corect. Și doar nu acționați în felul acela; faceți-o. Rugați-vă 

ca Dumnezeu să vă dea acel fel de inimă și apoi voi o veți face. Așa este. 

Acum, aceea poate fi făcută.  

 Acum, eu am de-a face cu toate grupurile. Corect. Și mie nu-mi pasă 

cine sponsorizează adunarea. Aceea nu face nicio diferență pentru mine. 

Eu sunt bucuros că unul și apoi celălalt poate s-o facă. Dar nu contează 

pentru mine. Eu nici măcar nu știu cine este și unde este... Mie nu-mi pasă 

atâta timp cât voi sunteți creștini. Atâta timp cât voi Îl iubiți pe Domnul, eu 

vă iubesc pe voi. Și dacă voi nu-L iubiți pe Domnul, eu vă iubesc oricum. 

Astfel---astfel---astfel, eu---eu vreau ca voi să faceți aceea când voi vă 

întâlniți unul cu altul pe stradă, să aveți cea mai mare părtășie și prietenie, 

să aveți adunare de rugăciune, unitate de adunări de rugăciune. Și dacă 

voi veți face aceea și dărâmați acea barieră, Dumnezeu va---voi nu va 

trebui să aveți unii din acești oameni primprejur---mergând primprejur prin 

țară pe-aici și o mulțime de imitații, voi veți avea acel fel autentic de Duh 

Sfânt. Așa este. Aceea este adevărat. 
22 La urma urmei, eu mai degrabă aș avea dragostea lui Dumnezeu 

pecetluită în inima mea decât toate darurile care sunt în biblie. Așa este! 

Eu m-am gândit la aceea aici acum câteva nopți. Fetița mea m-a sunat și 

eu i-am spus... Ea voia ca eu să vin acasă la ea. Ea mă iubește, o, vai. Și 

astfel eu---eu... Ea este... I-am spus că i-am trimis o păpușică. Dar ea nu 

voia păpușa. Ea a spus: „Eu te vreau pe tine, tati, nu păpușa ta.” Vedeți, ea 

mă vrea pe mine.  

 Vedeți, acela este felul în care eu cred despre Isus. Eu iubesc 

darurile Lui și lucruri ca să ajut oamenii Lui, dar eu Îl vreau pe Isus. 

Dragostea lui Dumnezeu, pecetluită în inima voastră, presată înăuntru până 

când toată lumea este scoasă afară și voi nu vedeți nimic decât pe Domnul, 

să-L iubiți pe El. Și așa cum voi vă iubiți unul pe altul, voi Îl iubiți pe Domnul.  

Dacă voi nu vă iubiți unul pe altul, voi nu-L puteți iubi pe Domnul. El a spus 

așa. Așa este! Și Dumnezeu nu se poate mișca în voi. 
23 Dar ați văzut vreodată un---un... Eu cred, frate, că de multe ori, că 

dacă biserica, de o mulțime de ori, doar L-ar lăsa pe Domnul să dea Duhul 

Sfânt oamenilor... 

Eu mai degrabă aș sta tăcut. Oamenilor, voi nu veți avea nimic       

de-a face cu mine deloc. Dar... ascultați. Eu---eu...Vreți voi... Aceasta nu va 

răni sentimentele voastre, eu sper că n-o va face. 

Dar ascultați. Știți ce rănește biserica penticostală? Voi când ați 

pornit prima dată și Duhul Sfânt a început să cadă peste ea, oameni diferiți 
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au idei diferite. Și ei au ieșit afară și s-au despărțit și au făcut diferite 

organizații și lucruri ca acelea. Și ei au avut oamenii jos la altar și i-au avut 

tot prelucrați și emoționați, și---și i-au avut să vorbească în limbi înainte ca 

Duhul Sfânt cu adevărat să vină înăuntru. Și plecau și trăiau tot felul de vieți 

din cauză că ei nu au avut Duhul Sfânt în primul rând. Și aceea este exact 

ce a făcut asta. 

Dacă voi L-ați lăsa pe Domnul să adauge bisericii zilnic așa cum ar 

trebui să fie salvați, atunci ar fi diferit. Corect. Țineți-vă inimile împreună și 

mergeți mai departe. Aceasta este adevărat. 
24 Când Dumnezeu o dată Își semnează Numele Său peste așa ceva, 

semnează numele vostru sau Numele lui Cristos și notarul ia ștampila și o 

pune acolo și presează acel lucru. Frate, ea este acolo să rămână, ceea ce 

vreau să spun. Voi știți despre ce vorbesc eu. 

Acum, eu nu predic securitatea eternă, fiind un baptist. Nu, aceea 

nu este... Aceea nu este despre ceea ce vorbesc eu. Dar eu vorbesc 

despre... Nu este un lucru ușor să ștergi din Duhul Sfânt când Dumnezeu 

o dată sigilează acea dragoste în inima voastră. Lucrurile devin așa moarte, 

lucrurile lumii, dacă voi primiți adevăratul botez veritabil al Duhului Sfânt. 

Așa este! 

Acum, aceea a fost ce a adus rușine peste biserică, pentru că 

oamenii doar iau ideile lor firești și ajung să alerge într-o parte cu lucruri. Și 

aceea cauzează aceste denominațiuni diferite și lucruri. Voi doar aveți... „Ei 

bine, eu aparțin la aceasta. Și ei nu se înțeleg cu acel grup, așa că nici eu 

nu mă voi înțelege.” 

Dărâmați acel lucru. Voi oamenii faceți asta între voi. Dacă 

organizațiile voastre nu vor face asta, apucă mâna fratelui tău și strânge-i 

mâna. Fă asta oricum. Noi trebuie să fim gata pentru venirea lui Isus.     

Asta-i tot. Corect! Și iubiți asta. Și capii bisericilor vor trebui în final să vină 

împreună sau Dumnezeu îi va pune afară. 

Frate, eu poate va trebui să merg afară de-aici după un timp dacă 

continui asta, nu-i așa? Dar acesta este adevărul. Și Dumnezeu știe că 

acela este adevărul. Și eu voi fi responsabil în ziua judecății dacă nu vă 

spun adevărul. 
25 Astfel, această țară mare de-aici cu toate aceste biserici mari, 

frumoase, mergând de ici colo și văd această mare și aceasta și aceea, 

toate biserici ale Evangheliei Depline. Dacă voi doar ați veni împreună, o, 

vai, păi ar fi o---o asemenea trezire să măture Phoenix-ul aici. Ei bine, voi 

doar vă izolați de la acel grup mic. Nimeni nu vă va crede, oricum. Și ei nu 
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se cuvine să vă creadă. Eu nu v-aș crede dacă aș fi un păcătos. Eu nu        

v-aș crede. Nu, domnule. Când voi vorbiți despre dragostea lui Dumnezeu 

și n-o arătați, atunci eu---eu mă gândesc că voi vorbiți despre ceva ce voi 

nu aveți. Aceea este întocmai exact. După roadele lor voi îi veți cunoaște. 

Aceea este exact corect. Amin. 

Așa că aduceți-vă inimile împreună și fiți una în Cristos. Și apoi când 

ei încep o trezire de modă veche în această biserică și se unesc cu 

aceasta... Ei bine, acolo în Kentucky de unde vin eu, dacă erau metodiști 

sau baptiști... Păi, care-i diferența? Face asta vreo diferență? Păi, ei toți     

s-au dus acolo jos și predicatorul baptist a botezat metodiștii (loc gol pe 

bandă). Sau metodistul a botezat baptiștii și ei toți stau strâns împreună 

acolo. 

Tu vorbești despre baptiști, frate, noi nu avem aceea... Misiunea 

baptistă nu este pentru... dați-vă mâna, puneți-vă numele pe o bucată de 

hârtie. Noi ajungem jos la altar și ne batem unul pe altul pe spate... vin 

prin... așa este. Fac o poză de... Când ei puteau veni împreună... 

Ascultați. Când Solomon a zidit templul, ele au fost tăiate de peste 

tot din lume. Dar când ele au venit laolaltă, acolo n-a fost bâzâit de 

ferăstrău, nici sunetul unui ciocan. Fiecare piatră, nu contează dacă 

aceasta ar fi putut fi tăiată ca Unitarian, și aceasta ca Duotarian și aceasta 

ca Trinitarian și aceasta ca Cincitarieni sau orice a fost. Dar când ele au 

venit împreună, ele s-au potrivit exact una cu alta. Corect. Și acolo n-a fost 

nicio ceartă; n-a fost niciun bâzâit; n-a fost nicio ceartă; ei doar au mers 

laolaltă și au făcut templul lui Dumnezeu. Corect! 

Și eu cred că Dumnezeu cioplește pretutindeni copii născuți din nou 

ai lui Dumnezeu și îi va aduce împreună. Eu poate nu trăiesc să văd asta, 

dar eu sper s-o fac. 
26 Dar într-o zi, voi va trebui să... Amintiți-vă, sunt oameni tineri care 

stau aici. Într-o zi, acele bariere denominaționale și idei pe care acei fanatici 

le au acolo și au săpat în jur și au separat oamenii vor fi luate și Dumnezeu 

va aduce biserica Lui împreună și o va lua acasă. Doar tot așa de sigur ca 

orice în lume. Aceea este... Ele vor veni; aceea este profeție. Reține-ți asta. 

Eu am vorbit asta în Numele Domnului. Acum, voi puteți nota aceea pe 

carte. Acum, aceea era adevărat. 

Eu n-am știut ce spuneam, că voi spune aceea. Acum, așa este. 

Aceea este cum Dumnezeu va aduce biserica Lui împreună. Vă puteți baza 

pe aceea. 
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Și atâta timp cât voi dezbateți și vă certați unul cu altul, voi sunteți 

la grădiniță. Dumnezeu doar vă va ține acolo, până când învățați suficient 

ca să ieșiți din ea. Asta-i tot. Amin. Ei bine, laudă Domnului! În regulă. 

Corect. Ieșiți. Aveți credință. Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a 

spus: „Ei...” 

Ucenicii au venit, au spus: „Noi am văzut pe unul scoțând afară draci 

și i-am interzis.” Acolo se începe denominațiunea voastră iarăși. 

A spus: „Nu-l opriți.” Amin. Fiți una cu el; asta-i tot. Mergeți, uniți-vă. 

Dacă ei nu se vor uni, nu-i opriți: mergeți mai departe. Aceea este calea  

de-a face. 
27 Acum, urmăriți cu atenție. Isus a spus: „Lucrările pe care le fac Eu 

poartă mărturie despre Mine.” Lucrările pe care voi le faceți poartă mărturie 

despre voi. Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că voi 

sunteți ucenicii Mei, când voi aveți dragoste unul pentru altul.” Este aceea 

corect? Atunci lucrările voastre poartă mărturie despre voi. Când voi... „Și 

un om care spune că Mă iubește și urăște pe fratele lui---Mă iubește pe 

Mine și nu M-a văzut și urăște pe fratele lui pe care l-a văzut; el este un 

mincinos și adevărul nu este în el.” Este aceea corect? Acela este exact 

adevărul. Prieteni, acea evanghelie n-a fost scrisă în zadar; acela este 

adevărul. Noi ne uităm peste aceste mari cuvinte grecești și așa mai 

departe... 

Cineva mi-a spus nu demult, a spus... Eu vorbeam cuiva despre așa 

ceva. El a spus: „Ce treabă ai tu să spui aceea cu o școlarizare de șapte 

clase.” 

Am spus: „Eu poate nu am studiat decât  șapte clase, dar eu am citit 

un întreg vagon despre ele. Eu știu despre ce vorbesc. Dacă asta ar 

depinde de șapte clase... Și eu știu un singur lucru care oamenii îl caută, 

încercând să dea oamenilor educație; ei îi trimit la aceste cimitire... sau 

seminarii...” Totul este același lucru. Aceea este cam adevărat, un loc mort. 
28 Un predicator de seminar îmi amintește întotdeauna de un pui de 

incubator. Bietul puiuț de incubator, doar „piu, piu” și nu are mamă la care 

să meargă. Și aceela este felul cu această citire, scriere și aritmetică și îi 

aduce la cuvinte mari, umflate. Păi, voi vă duceți peste vârful oamenilor 

obișnuiți oricum.  

Așa este cu asta. Voi vă uitați departe---departe acolo și lăsați pe 

dinafară judecata și mila și așa mai departe pe care voi ar trebui să le știți. 

Și dragostea lui Dumnezeu care a fost vărsată peste inimile noastre prin 

Duhul Sfânt, care dărâmă tradițiile și zidește în Cristos Isus, noi creaturi în 
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dragostea și puterea Lui. Acelea sunt lucrurile care s-ar cuveni să le avem 

noi. Amin. Noi trecem peste vârful acelora și mergem acolo afară și niște 

cuvinte mari, grecești. 
29 Cineva mi-a spus: „Ei bine, predicatorule, tu nu cunoști cuvintele 

grecești.” Am spus...  

„Tu nu cunoști biblia corect. Dacă ai ști că acest cuvânt nu înseamnă 

aceasta, el înseamnă aceea.” 

Am spus: „Frate, eu cunosc Autorul mai bine decât cunosc cartea 

Lui.” Amin. Eu mai degrabă aș avea Autorul oricum, oricând, în orice timp. 

Cartea Lui este minunată. Așa este. Dar eu mai degrabă aș cunoaște 

Autorul. Voi nu? Și voi Îl cunoașteți prin dragostea Lui... 

„Deși vorbesc în limbi ca oamenii și îngerii și nu am dragoste, aceea 

nu-mi folosește la nimic.” Așa este! Corect. 

Acum, eu nu sunt împotriva vorbirii în limbi; nu sunt împotriva 

vreunuia din darurile lui Dumnezeu sau vreuneia din binecuvântările Lui sau 

Duhul Sfânt. Eu doar spun, noi lăsăm afară acel singur lucru care este mai 

important decât toate: Aceea este dragostea lui Dumnezeu (amin.) care ne 

face una în Cristos Isus. 
30 Care este treaba cu mine aici în seara aceasta? O? Nu am ajuns eu 

pe dealul rugăciunii pentru o jumătate de zi aici și să vin înapoi aici și să 

predic evanghelia înaintea oamenilor într-o adunare de vindecare? Eu nu 

înțeleg asta. Dar poate Dumnezeu vrea asta în acel fel. În regulă. Orice 

dorește Dumnezeu. Amin. Eu niciodată... Eu urma să vorbesc în seara asta 

despre cum să crezi Cuvântul Lui. Dar El a început altceva. Ei bine, El este 

aici. Dacă eu spun adevărul, Dumnezeu poartă mărturie despre mine și 

dacă eu nu vorbesc adevărul, El nu va avea nimic de-a face cu mine. Este 

aceea corect? 

Și amintiți-vă, copilașilor, mie nu-mi pasă la ce biserică aparțineți 

sau ce ați făcut, cât de bine ați făcut aceasta sau aceea sau cealaltă sau 

cât de mult ați pus voi în farfuriile de colectă sau dacă sunteți diacon, 

predicator, păstor sau---sau sunteți un membru laic sau orice este asta; voi 

nu veți intra niciodată în Împărăția lui Dumnezeu până când Duhul Sfânt te 

pecetluiește în Împărăție prin dragostea Sa Divină, că lumea întreagă este 

fratele tău sau sora ta. Așa este! Lumea este sigilată afară și Dumnezeu 

sigilat înăuntru. Când voi vă iubiți unul pe altul într-adevăr cu dragoste 

creștină, divină (așa este) atunci voi știți că Duhul Sfânt cu adevărat 

lucrează prin tine atunci. Corect! Atunci prin roadele lor voi îi veți cunoaște. 
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31 Acum, o, eu doar Îl iubesc. Într-una din aceste zile când vin înapoi 

din străinătate, dacă Dumnezeu permite, eu doar vreau să traversez țara 

ținând treziri undeva, doar luând Cuvântul și---și predicând Cuvântul și 

chemând păcătoșii; unde noi doar trebuie să vorbim despre Isus, simplu ca 

și---așa aspru ca pâinea de porumb și melasa, dar asta---asta---asta va... 

Este bună. Sunt... Asta este---este în regulă. Ce știți, spuneți ce știți oricum. 

Acum, acum amintiți-vă, eu spun aceasta, eu am... Amintiți-vă, nicio 

diferență cu denominațiunile. Indiferent că aparțineți la o biserică sau la altă 

biserică, acelea sunt doar organizații care ajung împreună și să țină afară 

o mulțime de fanatism și lucruri, ceea ce este un lucru foarte bun. Eu nu 

sunt împotriva organizației. Nu, domnule. Dar eu sunt împotriva acelor 

bariere care țin organizația departe de altcineva. Aceea este---aceea este 

ideea. Înțelegeți? Este să te țină de la a avea părtășie unul cu altul. 
32 Acum, faceți aceea. Aveți părtășie cu toți oamenii, toți copiii lui 

Dumnezeu. Și când noi ajungem sus acolo, voi veți afla că va fi în acel fel 

când noi ajungem în cer. 

Acum, Dumnezeu să binecuvânteze toate organizațiile. Ele doar 

sunt bune. Nu am nimic împotriva lor. Eu nu aparțin la niciuna din ele... Eu 

încerc să stau în spărtură aici și să spun: „Isus vă iubește pe toți.” Vedeți? 

Doar să stau în spărtură și... Încetați să vă certați unul referitor la religia 

celuilalt și așa mai departe și---și să stați că... Stați acolo și iubiți-vă unul pe 

altul. Și apoi, dacă voi nu faceți asta, dacă nu puteți face asta, atunci voi se 

cuvine să veniți la altar și să vă îndreptați cu Dumnezeu. Corect! 

Ei bine, tu spui: „Frate, sunt diacon de douăzeci de ani.” 

Nu-mi pasă de cât timp ești diacon. Faptul ca ești diacon nu te va duce în 

cer. Este Sângele lui Isus Cristos care a fost vărsat în inimile noastre prin 

Duhul Sfânt care urmează să te ducă sus. Așa este! Așa că tu trebuie să fii 

corect cu Dumnezeu, cu un sentiment, bun, blând, dulce față de fiecare, 

gata să faci o favoare și să fii un frate bun pentru---sau o soră pentru 

persoana care tu știi într-adevăr că este dușmanul tău. Biblia a spus: „Iubiți 

pe dușmanii voștri.” Aceea este adevărat. 
33 Acum, noi trecem peste acele lucruri. Aceste cuvinte mărețe pe care 

le-am învățat și lucruri care le facem și daruri și totul, care sunt bune, dar 

tu mai bine ai obține Dătătorul înainte ca să pornești după daruri. 

Dumnezeu nu poate încredința darurile Lui oricui. Credeți voi asta? 

Când Dumnezeu îți dă un dar, tu trebuie să veghezi ce faci cu el. Credeți 

asta? 
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  Ați știut voi că un om ar putea lua un dar a lui Dumnezeu și să-și 

trimită sufletul în iad cu el? Credeți aceea? Desigur. 

Câți credeți că Moise era un profet, să vă văd mâinile? Sigur el a 

fost. El a fost un---unul din profeții aleși. El a fost un profet major, 

premergătorul lui Isus Cristos. El a fost un preot în slujba lui, întocmai cum 

Cristos este un preot în slujba Lui. 
34 Și urmăriți, Dumnezeu s-a încrezut în Moise, i-a plăcut de el și l-a 

făcut un profet mare și i-a dat puteri mari. Și Moise… Dumnezeu i-a spus 

lui Moise, după ce Stânca a fost lovită o dată, El a spus: „Du-te și vorbește 

Stâncii.” 

Dar Moise era mânios. Și el s-a dus și a spus: „Voi răzvrătiților,” 

către copiii lui Dumnezeu. „Voi răzvrătiților. Trebuie noi să vă tragem apă 

din această Stâncă? Și el a lovit Stânca… și el a lovit-O din nou. Și Ea a 

adus apele Ei. 

Dar aceea a încălcat întregul program al lui Dumnezeu, chiar acolo. 

Și orice cititor al bibliei știe aceea. Că acela este singurul loc din biblie unde 

întregul program al lui Dumnezeu a fost încălcat. Căci Stânca era Cristos. 

Este aceea corect? Și judecățile lui Dumnezeu au lovit pe Cristos o singură 

dată. El a fost lovit doar o singură dată. Și de-aici înainte, voi doar vorbiți 

Stâncii și ea Își aduce Apele. Voi nu O loviți. El nu trebuie să moară pentru 

voi să vă salveze. El nu trebuie să moară să te vindece pe tine sau să te 

vindece pe tine. El deja a murit o dată să vindece pe fiecare din voi. Și voi 

doar vorbiți Stâncii și Ea Își aduce apa afară. Amin. Acesta este adevărul. 

Vorbiți Stâncii și Ea Își va aduce Apa. 

Sunteți atât de aproape încât să-I puteți vorbi? Vorbiți cu El; El își 

va da Apele; Apele Vieții, Apele vindecării. „Unde curge Apa vindecării,” voi 

ați auzit asta cântată de multe ori. Corect. Vorbiți cu El și vedeți dacă asta 

nu este adevărat. 
35 Acum observați. Acum, Moise a lovit Stânca a doua oară, 

reprezentând că Cristos ar trebui să vină pe pământ și să moară din nou. 

Acum, el a avut putere să scoată Apa din Stâncă, indiferent dacă aceea a 

fost voia lui Dumnezeu sau nu. Ați știut asta? Fiecare va admite că asta     

n-a fost voia lui Dumnezeu. Dar Moise a făcut-o oricum. El avea putere. 

Dumnezeu i-a încredințat să fie un profet. Și El i-a dat lui acele puteri să 

facă aceea. Și El a aflat că slujitorul Lui a greșit și s-a glorificat pe sine în 

locul lui Dumnezeu. Și apoi, ce s-a întâmplat? Dumnezeu a avut de-a face 

cu Moise apoi. Nu-i așa? Nu cu copiii, cu Moise. 
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Duhul Sfânt este dat unui om și darurile sunt date unui om; dar tu 

trebuie să veghezi ce faci cu acele daruri divine. 
36 Priviți la Ilie. El l-a văzut pe Ilie că merge sus și a cerut o porție dublă 

din Duhul lui. El era un ins tânăr. El a chelit când era tânăr. Și când era pe 

drumul lui întorcându-se acasă, un grup de copii au alergat și au spus: 

„Chelule, chelule bătrân, de ce n-ai mers sus cu Ilie?” 

Și acel profet mânios s-a întors în jur acolo și a blestemat acei 

copilași nevinovați în Numele Domnului. Și două ursoaice au ieșit din 

pădure și au omorât patruzeci și doi de copilași nevinovați. Este aceea 

corect? Este biblia. 

Voi credeți că aceea este natura Duhului Sfânt? Nu, domnule. Nu 

domnule. Dar acel profet s-a mâniat și el a avut putere să facă aceea. El a 

putut blestema acei copii dacă el a vrut. El a putut să facă asta sau s-o lase 

să treacă. Credeți voi că aceea este înzestrarea oamenilor cu daruri de la 

Dumnezeu? Sigur este. 
37 Priviți la profetul Ilie. Când el stătea acolo și a spus… Iată că vine 

Ioram, fiul lui Ahab și iată că vine Iosafat. Împăratul Edomului a venit. Voiau 

să-l consulte și el a spus… Când el a spus: „De ce nu te duci la dumnezeul 

mamei tale sau dumnezeul tatălui tău?” El a spus: „Dacă n-ar fi fost că eu 

respect prezența lui Iosafat, nici măcar nu m-aș uita la tine.” 

Este aceea corect?  

Acum, era în voia profetului să facă orice dorea să facă. El putea 

să-l călăuzească să ia asta sau s-o lase. Este aceea corect? Aceea este 

biblia, dacă voi o credeți! Dar el a spus: „Totuși aduceți…”  

El s-a mâniat, a spus: „Aduceți-mi un cântăreț.” 

Și cântărețul a început să cânte și Duhul a venit peste profet. Și 

atunci el a început să vadă o viziune. El a spus: „Mergeți și săpați niște 

gropi. Săpați gropi adânci,” și le-a spus tot ce se va întâmpla. Și aceea a 

luat loc chiar exact cum a spus profetul. Este aceea corect? 
38 Deci prieteni, aflați dragostea divină și favoare cu Dumnezeu. Apoi 

Dumnezeu, dacă El află favoare cu voi, vă va da daruri vouă. Dar mai întâi, 

aflați Dătătorul. Căutați Dătătorul, apoi darurile vor veni așa cum Dumnezeu 

vede potrivit să vi le dea. Credeți asta? 

Așadar acum, când voi mergeți prin jur astfel și diferiți oameni caută 

toată noaptea după daruri și lucruri ca acelea, mergeți înapoi până când 

aflați dragoste, până când vă strângeți mâna cu fratele vostru de pe partea 

cealaltă a străzii atunci. Apoi noi vom vorbi mai mult despre primirea 
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darurilor atunci. Așa este! Când voi obțineți dragostea lui Dumnezeu în 

inima voastră, atunci voi să vorbiți despre daruri. 
39 Acum, ce mesaj dur în seara asta pentru un grup de oameni care 

așteaptă vindecare. Dar eu nu pot să mă abțin de la aceasta. Ceva doar 

mă face să spun aceasta. Încerc cât pot să nu o fac. Acum, acesta este 

adevărul, prieteni, din inima mea. Încerc să nu o fac, dar Aceea doar nu mă 

lasă să mă opresc. Eu---eu nu știu, Dumnezeu va ști; în ziua judecății vom  

ști. Eu aveam un---ceva aici despre ce să vorbesc în seara asta din biblie. 

Dar este doar ceva că, atunci când încep, doar mă răsucește drept în 

altceva. Eu nu sunt fanatic. Și eu știu că Dumnezeu este aici. Și eu știu că 

Duhul Sfânt este aici, acum să vindece bolnavii. Eu nu înțeleg toate lucrările 

Lui. 

Îmi amintesc prima dată când eu… Chiar după ce Îngerul Domnului 

a apărut și mi-a spus să merg să mă rog pentru bolnavi și El îi va face---îi 

va face bine, dacă eu puteam să-i fac pe oameni să mă creadă. 
40 Frate King, ultima dată când ai fost aici, eu am fost cu tine la 

bisericuța spaniolă. A fost o… Singura cale în care cunoșteam oamenii era 

când ei aveau un germene de boală. Acela vibra pe mâna mea. Îți aduci 

aminte de mine spunându-ți că va veni un timp când secretele din inima 

oamenilor vor fi cunoscute? Este… Aceea este ce-a făcut Domnul. Aceea 

este ce face Domnul acum. Și ascultați-mă. Ascultați---Cuvântul lui 

Dumnezeu este încă în vârsta Lui fragedă. Îmi puteți aduce mărturie despre 

aceea? El este în vârsta Lui fragedă. Dacă eu pot doar să mă țin umil 

înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă va lăsa să trăiesc, eu cred că ora 

vine. 

Se simte ca și când eu sunt într-un mic afluent aici al unui mare 

ocean afară departe. Într-o zi, El mă va lăsa să traversez ultimul însemn 

acolo, în acel afluent mare ---nu afluent, ci în ținuturile importante, ape 

importante, corpuri de apă, atunci lucruri mari vor fi făcute chiar la sfârșit, 

înainte de necaz. 
41  Acum, amintiți-vă, când acel Înger care mi-a spus că… Eu îmi 

amintesc prima dată, eu m-am dus în centrul orașului la… Fetița mea, era 

de două săptămâni. Eu L-am întrebat pe Domnul dacă El doar ar aștepta 

până ea se naște, apoi eu aș merge pentru El. M-am dus în oraș să-mi iau 

bani de pe cec. Și am intrat în---farmacie să-mi încasez cecul pentru că eu 

trebuia să iau niște capace pentru sticle pentru bebeluș să bea ceai 

medicinal, eu cred că așa se numește. Și eu---eu---eu cred că așa se 

numește. Voi mamele știți cum… un ceai medicinal… Astfel… Și eu trebuia 
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să iau ceva sticle și capace pentru ele. Și deci, am intrat să îmi iau banii de 

pe cec. 

Și eu am observat așa cum am intrat… Eu aveam încă uniforma pe 

mine. Eu eram paznic de vânătoare în Indiana. Și am intrat în farmacie. Și 

era un autobus care a oprit acolo și un ins a coborât și m-a privit într-un fel 

ciudat. Am intrat înăuntru și am uitat tot despre aceea. Și am ieșit afară și 

acolo era acel ins care stătea acolo privindu-mă din nou. 

M-am gândit: „El nu vrea să…” El nu va încerca să mă oprească, eu 

înarmat și de toate, astfel…” 
42 Și am pornit să continui să merg, el doar… numărându-mi restul,     

l-am pus înapoi în buzunar. Și am simțit o mână că se așază pe umărul 

meu. El a spus: „Domnule.” 

Și eu am spus: „Da, domnule.” 

El a spus: „Scuzați-mă.” A spus: „Sunteți ofițer?” 

Am spus: „Lucrez pentru rezervația din Indiana aici.” 

Și el a spus: „V-am văzut că ați intrat cu un moment în urmă. M-am 

gândit că poate…” A spus: „Doresc ceva informații.” El a spus: „Eu sunt… 

locuiesc în Paducah, Kentucky.” A spus: „Și mie mi se înrăutățește 

sănătatea de ceva timp.” A spus: „Seara trecută,” a spus, „în timp ce 

dormeam, am visat că am văzut un înger coborând din cer. Și el a venit și 

mi-a spus să vin în acest oraș Jeffersonville și să întreb de cineva cu 

numele Branham.” Și a spus: „M-am gândit că poate---că dumneavoastră 

ați putea ști dacă este cineva aici numit Branham.” 

Vai, doar mi-am simțit inima bătând foarte tare. Am stat acolo. Am 

spus: „Mama mea are o pensiune mică după colț.” 

El a spus: „Este numele ei… Este și numele dumneavoastră 

Branham?” 

Și eu am spus: „Frate, vino aici doar un minut.” Și am stat la colț---

am spus tot, cam---cam cu trei săptămâni înainte de aceea, acel Înger a 

venit jos și cum această asistentă era jos, a fost… Când i-am luat mâna, 

era… Ea a fost vindecată de cancer și de la douăzeci și unu de ani, 

absolventă și tot ce s-a întâmplat. Și el a început să plângă și noi am 

îngenuncheat chiar acolo la colțul lui Court Avenue și Spring. Și eu m-am 

rugat pentru el. Și când m-am ridicat, oamenii stăteau acolo în spate cu 

pălăriile jos de pe cap, stăteau acolo în respect față de rugăciune. Și 

Dumnezeu s-a mișcat jos și a vindecat acel om chiar la colț unde era el. De 

ce? Dumnezeu a ordinat mai dinainte și aceea trebuia să vină la împlinire. 
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43 Îmi amintesc când i-am spus la---un episcop aici, am spus că eu 

trebuie să merg și să mă rog pentru oameni și mulțimi mari vor veni de 

pretutindeni. Și eu trebuie să mă rog pentru monarhi și regi. 

Păi, el a spus: „Tu ai mâncat ceva la cină și ai avut un coșmar, 

băiete. Du-te înapoi acasă.” 

Și ați observat în „Glasul Vindecării”, micul ziar pe care îl scoate 

fratele Gordon. Este acolo în el; același om a venit înapoi, doctor Roy Davis 

și a mărturisit că îi este rușine de el însuși pentru lucrurile pe care le-a spus 

și el acum se roagă pentru bolnavi. O, vai! 
44 Mi-aduc aminte într-o seară la Camden, Arkansas, stăteam vorbind 

ca acum. Și Îngerul Domnului a venit înăuntru. Și un slujitor pe nume 

Adams, tatăl lui a fost un slujitor aici în Phoenix nu demult. Unii dintre voi 

s-ar putea să-l fi cunoscut, un ins pe nume Adams, cred. Obișnuia să fie 

aici cu mult timp în urmă. Eu nu știu dacă el era un bărbat penticostal sau 

ce a fost. 

Fiul lui, imediat ce acel vârtej a intrat înăuntru și s-a așezat unde 

eram eu… Fotografia Lui este acolo în cartea mea. Și el a alergat și mi-a 

apucat mâna. Și când el a făcut-o, El doar i-a orbit ochii lui și… capul lui 

era în jos. Și un reporter care stătea acolo a făcut fotografia. 

Dimineața următoare, nu uit asta niciodată. Eram acolo sus. Am 

auzit pe cineva care bătea la ușa mea. Era un bărbat care păzea ușa; el se 

certa acolo afară. El a spus: „Ei bine, eu doar vreau să vorbesc un cuvânt 

cu fratele.” El a spus: „Eu sunt reporter.” El a spus: „Nu mă interesează cine 

ești. Ordinele mele sunt să nu las pe nimeni înăuntru; este timpul de 

rugăciune.” 

Și astfel, eu m-am dus la ușă și i-am cerut să intre. Și el a intrat. El 

a spus: „Frate Branham.” A spus: „Privește aici.” El mi-a arătat acea 

fotografie. A spus: „Seara trecută, eu am crezut eu însumi că aceea era 

psihologie. Dar iată aici este asta în fotografie.” A spus: „Iat-o. Aceea este 

luată clar în poză.” Și el a spus: „Eu aparțin la biserica baptistă. Dar eu 

vreau să primesc Duhul Sfânt în felul care voi toți Îl aveți.” 

Și am spus: „Ei bine, în regulă, frate.” 
45 Cineva a bătut din nou la ușă. Și ceea ce era… M-am gândit că era 

camerista și aceea era---directoarea hotelului. O doamnă a intrat înăuntru; 

ea răsucea cheia pe deget. Ea spus: „Frate Branham, eu am fost acolo 

seara trecută. Și eu am văzut aceea.” Și ea a spus: „Ascultă.” A spus: „Eu-

--eu---eu vreau să fiu născută din nou. Eu…” Directoarea hotelului… 



22         LUCRĂRILE PE CARE LE FAC,  POARTĂ MĂRTURIE 

Și apoi, eu am tras perdeaua acolo, aveam luminile aprinse, am 

stins luminile, am tras perdeaua. Am spus: „Vedeți acel mic drum alb 

coborând printre acei pini departe?” Am spus: „Cam cu cinci zile în urmă, 

am stat cam patru ore sus acolo privind peste acest oraș.” Am spus: 

„Dumnezeule…” Eu eram doar un copilaș pe cale atunci. Cam… A fost cam 

o lună sau două după ce El a venit la mine. Am spus: „Te rog, lasă Îngerul 

Tău să treacă în vizită prin acel oraș și să miște acei oameni ca niciodată 

mai înainte.” 

Acolo ei au îngenuncheat, amândoi, reporterul și directoarea 

hotelului. Și ei ambii au fost salvați și născuți din nou. 
46 Cam cu o oră mai târziu, un băiețaș a venit la ușă cu un mesaj, un 

băiețaș care ducea telegrame. El a spus: „Frate Branham, tăticul meu 

zăcea acolo seara trecută. El a avut ceva rău cu spatele lui de ani de zile.” 

Și a spus: „El a fost vindecat.” A spus asta cu acele lacrimi curgându-i în 

jos pe obraji și el a spus: „Și eu vreau să-L cunosc pe Isus. Eu am un tătic 

diferit acum.” 

Am spus: „Binecuvântată să-ți fie inima ta mică, scumpule, închide 

ușa și vino înăuntru aici. El este aici și tu Îl poți găsi chiar aici.” 

Acolo acel ins mic a îngenuncheat și și-a pus șapca lui mică pe 

podea, și-a dat inima lui Cristos și a plecat din cameră strigând și lăudând 

pe Dumnezeu, fluturându-și mâinile.” Ce-a fost asta? Harul lui Dumnezeu 

care a fost vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. 
47 În ziua următoare, am fost dus la o mică biserică acolo unde trebuia 

să vorbesc pentru puțin timp. Ploaia turna. Și eu trebuia să ies afară din 

biserică. N-a fost niciun serviciu de vindecare, doar să vorbesc. Și am 

început serviciul; nu-l voi uita niciodată. Și doi polițiști stăteau acolo să mă 

ia afară. Am pornit să ies. Și oamenii doar țipând stând acolo și---și 

încercând să ajungă unde era linia. 

Și când am pornit afară, am continuat să aud pe cineva țipând: „Milă, 

milă, milă.” 

M-am uitat, stând pe un dâmb mic, chiar cam în spatele bisericii, 

acolo stătea un om de culoare cărunt, doar o mică fâșie de păr în jurul 

capului aici și el era cărunt. Și își ținea pălăria astfel. El stătea la distanță 

de oamenii albi, stătea departe țipând: „Milă, milă, milă.” 

Și eu m-am gândit: „Bietul ins, bătrân.” Și am pornit mai departe. Am 

simțit Ceva că se mișcă. Am privit iarăși înapoi. Eu doar simțeam cum El 

trăgea, astfel. Am pornit să mă întorc. 

Acel polițist a spus: „Unde mergi, predicatorule?” 
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Am spus: „Duhul Sfânt vrea ca eu să mă duc sus unde acel om de 

culoare…” 

El a spus: „Nu face asta, băiete. Și acești oameni albi trag la tine 

astfel.” A spus: „Vei crea o tulburare de rase.” Am spus: „Nu contează ce 

legi aveți. Duhul Sfânt îmi spune să merg unde este acel bărbat.” Și am 

urcat acolo unde era el. 
48 Acum, când el a făcut-o, eu… Ei sună---au pus un cerc pe-acolo 

astfel ca să țină oamenii la distanță. Și eu nu voi uita niciodată. Soția lui a 

spus: „Scumpule, iată vine predicatorul acum.” 

Și eu am ajuns sus foarte aproape unde era el și el a spus: „O, milă, 

milă” ținându-și mâinile sus astfel și șapca în mână. 

Și eu am spus: „Ce doriți, domnule?” 

El a spus: „Sunteți dumneavoastră predicatorul Branham?” 

Eu am spus: „Da, domnule.” El a spus: „Doar un minut.” El și-a pus 

mâinile pe fața mea; a spus: „Ești---ești tu acesta?” 

Am spus: „Da, domnule.” El a spus…„Da, domnule.” 

El a spus: „Pastor Branham, eu---eu vreau să-ți spun ceva.” 

Am spus: „Spune, unchiule.” 

Și el a spus: „Bătrâna mea mamă avea același fel de religie pe care 

o ai tu.” Și eu…Religie. A spus: „Ea avea același fel de religie pe care o ai 

tu.” A spus: „Locuiesc la circa o sută de mile de-aici.” Și a spus: „Bătrâna 

mea mamă este moartă de mulți ani.” A spus: „Eu sunt orb de acum zece 

ani.” Și a spus: „Eu n-am auzit de tine niciodată în viața mea. Și seara 

trecută după ce m-am dus la culcare, m-am trezit.” Și a spus: „Doar tot atât 

de clar cât am văzut-o vreodată pe bătrâna mea mamă, ea stătea lângă 

patul meu. Ea a spus: „Dragule, ridică-te și îmbracă-te și du-te la Camden, 

Arkansas. Tu îți vei primi vederea.” 

O, vai. O, când eu mă gândesc la acele lucruri. Pot vedea asta 

acum. Acel om bătrân în vârstă stând acolo, m-am gândit la bătrânul orb 

Bartimeu la poartă. Am spus: „Tată ceresc, eu nu știu ce să fac, doar îmi 

pun mâinile peste acest frate.” Am spus: „Dumnezeule, eu nu înțeleg, 

mama lui venind la el într-un vis.” Am spus: „Eu nu pot înțelege asta; doar 

Îți cer să-i dai înapoi vederea.” M-am întors astfel și am pornit să plec. 

El a spus: „Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne.” 

Ea a spus: „Scumpule, tu vezi?” 

A spus: „ Da, eu văd,.” A spus: „Eu am spus da, eu am venit aici, eu 

văd.”  

A spus: „Păi, tu într-adevăr vezi, dragule?” 
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A spus: „Și, vezi acea mașină roșie cu acei oameni în jur?” Aceea 

era mașina la care mergeam eu. 

Ea a spus: „O, Isus.” Și ei și-au aruncat brațele unul în jurul celuilalt 

și au început să țipe. Cine a fost acela? Dumnezeu. 
49 Oamenii s-ar putea să nu recunoască darul lui Dumnezeu când El 

coboară din cer. Dar Dumnezeu este în stare să vorbească printr-o altă 

sursă și să descopere asta. Eu vă spun, Dumnezeu trimite ceva… 

Oamenii înțelepți și-au dat seama. Nimeni altcineva n-a văzut  acea 

stea, decât înțelepții. Ei o căutau. 

Și Isus este aici în seara aceasta în puterea Lui, toată puterea Lui 

ca să vindece fiecare persoană care este în această clădire. Dacă voi Îl 

căutați, voi Îl veți afla. El este aici. Este un izvor deschis în seara aceasta. 

Frate, când un om înfometează și însetează după Dumnezeu, trebuie să 

fie ceva acolo înăuntru să creeze acea sete. Dacă nu este…Dacă… 
50 Câți credeți că puteți fi vindecați prin vindecare divină? Să vă văd 

mâinile. Cine a pus aceea în inima voastră? Aceea este o creație. Este 

aceea corect? Există o creație în inima voastră făcându-vă să credeți 

aceea. Înainte ca acolo să poată fi o creație, trebuie să fie un Creator s-o 

creeze. Sigur există. 

Aici, nu demult, citeam unde un băiețel a mâncat pedala de la o 

bicicletă. Doctorul a spus: „Știți care este problema?” A spus: „Micul ins are 

nevoie de sulf în trupul său.” Exista un adânc care chema după sulf 

(Înțelegeți?), ceva acolo înăuntru chema după sulf. 

Și David a spus: „Așa cum cerbul însetează după pâraiele de apă, 

astfel sufletul meu însetează după Tine, o, Dumnezeule.” 
51 Eu însumi sunt vânător. Și eu știu ce este să vezi un cerb rănit 

fugind. Și el gâfâie, căutând pârâul de apă. Dacă el poate ajunge vreodată 

la apă… Ogarii fiind în spatele lui. Dacă el poate vreodată ajunge la pârâul 

cu apă, el va avea ceva apă, el va trăi. Dacă el nu poate afla niciun pârâu 

cu apă, ogarii îl vor prinde curând. 

Iată-vă aici în seara aceasta, răniți de diavol. El a tras cu cancer în 

voi, orbire, surzenie, paralizie și orice altceva, artrită, probleme de inimă.  

El a tras aceea în voi cu săgețile lui. Toți demonii din iad galopează în 

spatele vostru. Dacă voi nu ajungeți la pârâul de apă, însetați după 

Dumnezeu… Aleluia! Dacă există o sete în inima voastră undeva după apa 

de izvor, aceea arată că există o atingere a lui Dumnezeu undeva, unde 

omenirea poate afla. „Este un izvor umplut cu Sânge tras din venele lui 
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Emanuel unde plonjați sub șuvoi, pierd toate petele lor de vină.” O, cât Îl 

iubesc eu! 
52 Tată ceresc, Îți mulțumim în seara aceasta din adâncul inimii 

noastre că este un izvor deschis în seara aceasta, un izvor vindecător care 

vine de la Dumnezeu din cer cu puterile Lui radiante care se revarsă, 

suficiente să ducă o persoană frământată de cancer la o sănătate bună, să 

facă orbii să vadă, surzii să audă, muții să vorbească. 

O, eternule Dumnezeu, ce măreț ești Tu! Cum căile Tale sunt 

dincolo de a fi găsite, dar cu o simplitate ca a unui copil, noi Te primim, 

Doamne Isuse, cu o dragoste ce nu moare, în inimile noastre. Noi Te iubim, 

Doamne, cu tot respectul și Tu ia toată adorarea inimilor noastre. Noi Te 

adorăm, Doamne, Tu, Cristos de necomparat a lui Dumnezeu. 

O, cum socotim noi o bucurie în seara aceasta să ne închinăm Ție 

în felul în care este numit erezie, felul pe care oamenii nu-l înțeleg, să fim 

mulțumitori că suntem de acea parte. Tu ai spus că în zilele din urmă vor 

veni disprețuitori, care își bat joc, batjocoritori, nesupuși, nemulțumitori, 

nesfinți, având o formă de evlavie, dar negând puterea din ea. Și apoi, va 

fi un alt grup pe care aceste semne îi vor urma pe cei care cred. 
53 O, ce fericit sunt eu în seara aceasta că Tu m-ai socotit vrednic, 

Doamne, nu prin mine, ci prin Cristos, să fiu de partea aceea, unde puterile 

Duhului Sfânt au deschis izvorul acolo umplut cu Sânge venind din venele 

lui Emanuel, unde prin rănile Lui noi suntem vindecați. O, cât Te iubim noi 

în seara aceasta că ne-ai pus aici în Cristos Isus, stând împreună în locurile 

cerești, umpluți cu Duhul Sfânt, văzând puterea Lui mișcându-se acolo 

afară în audiență, vindecând bolnavii, dând eliberare captivilor. Cum Îți 

mulțumim noi în seara aceasta! 

Acum, eternule Dumnezeu, dacă eu am mărturisit despre adevăr în 

seara asta și Tu ești Adevărul, atunci, o, eternule Dumnezeu, eu am 

încercat să Te glorific înaintea oamenilor. Acum, preamărește cuvintele 

slujitorului Tău, că ele sunt adevărate, prin trimiterea acelui Înger jos aici în 

seara aceasta în mijlocul nostru să vindece bolnavii și suferinzii, să 

descopere secretele inimilor oamenilor, în această zi în care inimile multora 

ar putea fi cunoscute. Acordă, asta, scumpule Tată ceresc. Fie ca Tu să iei 

glorie din acest serviciu. 

Și mâine seară, Doamne, fie ca să presăm atât de mult, oamenii să 

fie sub mari așteptări încât bolnavii să fie vindecați peste tot. Duminică,       

dă-ne sute de suflete salvate. Și duminică seara, fie ca acesta să fie un 

punct culminant, care va dărâma zidurile și să poată să vină o trezire de 
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modă veche care să măture prin această vale; unde pe vârful acestor munți, 

în spatele cactușilor…, acolo în spatele stâncilor, peste tot să fie bărbați și 

femei care-L caută pe Dumnezeu, în fiecare seară strigând, o, Dumnezeule 

și fiecare biserică să vină împreună ca un sunet într-un dud. Acordă asta, 

Doamne, ca să vină o altă zi a Cincizecimii, când noi toți ajungem într-un 

singur… loc, și botează acest mic trup, această vale mică de-aici, Doamne, 

din această Maricopa Valley. Fie ca literal, mii de sfinți să fie născuți în 

Împărăție. Ascultă… 

 




