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Bună seara, prieteni. Sunt foarte fericit să fiu aici în această seară
să slujesc din nou în Numele Domnului nostru Isus Cristos și pentru gloria
Lui. Și eu sunt atât de fericit pentru acest privilegiu să fiu afarăîn câmp,
încrezându-mă că va fi un timp măreț, pentru gloria Lui. Nouă, tuturora ne
place să-L vedem pe El preamărit. Aceasta este în inima fiecărui
credincios, să-L vadă pe Isus Cristos înălțat deasupra a orice pe pământ.
Și eu sunt sigur că aceea este alegerea noastră, singura alegere ce o am
eu în viață este să văd asta.
2
Și acum, ca al nostru...În seara aceasta cred că aceasta este
ultima noastră seară aici în această clădire. Este asta așa, frate? Și mâine
seară, noi vom fi în(Madison Square Gardens?) Madison Square
Gardens, în oraș. Și voi aveți o...Va fi puțin mai mare capacitatea de
locuri, cred.
Și noi credem că va continua adunarea și Dumnezeu va avea
laudă, multe suflete venind la Cristos. Acesta este unul din cele mai
principale lucruri din viața oricărui om, nu contează cât succes are el în
afacere sau orice ar putea fi el, lucrul cel mai măreț care s-a întâmplat
vreodată unei ființe umane este când el a avut privilegiul să-și dea inima
lui Isus Cristos, devenind născut din nou și să trăiască.
A fost în vechiul testament, că ei aveau șarpele de aramă; ei
priveau și trăiau. Și aceea este ceea ce facem noi în seara aceasta, este
să privim și să trăim, să privim la Isus și să trăim.
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Acum, ca să nu iau mult timp, eu fac ceva în această adunare și în
ultimele două adunări înainte de asta, ce eu niciodată n-am făcut de la
începutul slujbei mele: aceea este să încerc să vorbesc, puțin, seara,
înainte de serviciul de vindecare. Aceea ia un pic din valoare afară din
asta, știu, pentru că este greu să treci de la o ungere la alta. Una din ele
este sub călăuzire divină a unei Ființe Îngerești printr-un dar. Și cealaltă
este inspirația Duhului Sfânt în a vorbi Cuvintele scrise ale Cuvântului lui
Dumnezeu.
Așadar, eu doar am o mică predică în fiecare seară. Căci eu știu
că cuvintele mele pot da greș; eu sunt un om. Dar Cuvintele lui Dumnezeu
nu pot eșua, El fiind Dumnezeu. Și mie mi-ar place să citesc un pic din El
în fiecare seară sau cel puțin o porțiune, pe care știu că oamenii din
audiență o vor primi, ceva adevăr etern, atâta timp cât Cuvântul lui
Dumnezeu este citit. Adunarea atunci trebuie să aibă o binecuvântare din
asta, chiar dacă este doar citirea Cuvântului.
4
Și eu am încredere în seara asta că poate doar...poate eu
însumi...Dar mi se pare că---că Dumnezeu va veni în adunările noastre--și ale noastre, nu să facă cunoștință---în mijloculnostru,ci să se manifeste
pe Sine Însuși în putere măreață. Seara trecută, eu doar cu greu am putut
să ies din...mi-amintesc părăsirea clădirii, o asemenea ungere. Eu---eu
vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința voastră minunată.
5
Eu știu întotdeauna, în orașe de acest fel ca Florida, California,
Phoenix, există întotdeauna o confuzie sau o---sau ceva sau altceva. Sunt
atât de mulți oameni diferiți care vin în acel fel de locuri, acele stațiuni de
vară sau stațiuni de iarnă, mai degrabă, cu diferite idei. Și ei...Nu contează
ce fel de idei au ei, ei au pe cineva care va crede cu ei. Și se rup diferite
grupuri de oameni și confesiuni. Și acolo, de obicei începe o prejudecată,
un simțământ de indiferență.Și acela există în toate orașele mari.
Și eu știu că Phoenixul nu este imun de la acele lucruri. Dar să văd
acest grup de oameni împreună, ca acesta, cu o singură inimă și un
singur acord, eu mă-ncred că va fi întotdeauna în acel fel, că
voiîntotdeauna veți...Dacă voi vă veți aminti aceste cuvinte pe care eu--eu vi le las, ca frați și surori preaiubiți ai mei și con-lucrători în Cristos: voi
va trebui să vă iubiți mai întâiunul pe celălalt înainte că voi să-L puteți iubi
pe Dumnezeu. Corect, vedeți?
6
Eu voi pleca duminică după masă. Am părăsit ultima mea adunare
să merg sus, poate să mă opresc la rezervație și eu mă întreb dacă
misiunea din Rezervație ar putea aduce oamenii(prietenii indieni de sus
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de-acolo) împreună. Noi i-am putea avea pe ei aici pentru o seară în
adunare, să le dăm o seară.
7
Îmi amintesc ultima adunare pe care am avut-o la Rezervația
Apașă. Ce timp minunat am avutnoi! Inima mea sângerează pentru
oameni. Eu spun asta cu toată dragostea și respectul. Eu nu cred că sunt
decât unul sau doi indieni care stau aici, așa cum văd. Poate ei nu înțeleg
un singur cuvânt în engleză. Dar eu cred, că dacă a fost vreodată un timp
în care noi...sau un singur lucru care a fost făcut, care a pus rușine pe
drapelul nostru, a fost tratarea pe care o primesc indienii. Așa este. La
urma urmei, acesta este pământul lor. Dumnezeu le-a dat lor acesta. Noi
suntem cei care suntem străini, nu ei. Am venit pe-acolo cu forța și l-am
luat de la ei. Singurul motiv pentru care am reușit asta, pentru că ei erau
dezorganizați.
Aceea este ceea ce face diavolul bisericii pentru că ei nu sunt în
unitate și una împreună. Acela este motivul care ne rupe la o parte în felul
în care el o face.
8
Inima mea merge la indieni.Îmi amintesc, foarte bine, nopțile de la
rezervația apașă, cam acum șașe, șapte ani, când Atotputernicul
Dumnezeu s-a mișcat acolo. Și indienii erau uzi, chiar până la brâu
ducând pe iubiții lor de-a lungul râului, venind în zori dimineața. Fiind
vindecați...Ei n-au cerut rugăciune pentru ei; ei doar au vrut să traverseze
platforma.
9
Îmi amintesc o femeie indiană, în vârstă, venind la platformă. Un
băiețaș indian a încercat să ajungă în jurul ei. Noinu l-am putut face să
înțeleagă că trebuia să stea la locul lui. Și fratele Moore doar l-a luat și l-a
așezat înapoi la locul lui. Femeia indiană în vârstă când ea a venit, cu
două cozi de mătură ca și cârje, cu proptele sub brațe. Ea a venit sus la
mine și a privit, riduri adânci pe față, lacrimi brăzdau din ochi, făcându-și
drum prin adânciturile feței, sprijinită peste...îndoită cu artrită peste cârjele
ei. M-am gândit: „Sărmana ființă învârstă, aceea este mama cuiva.” Eu
doar am privit așa cum ea urca, încet încercând să ajungă la mine. Și
când ea a ajuns chiar sus aproape de mine, ea m-a privit și buzele ei
tremurau. Ea doar și-a luat cârjele și mi le-a înmânat, s-a îndreptat și a
plecat de pe platformă, n-a cerut deloc...
10
Îmi amintesc, cu adevărat dimineața devreme, aproape de lumina
zilei, eram încă în picioare rugându-mă. Am văzut un ins mare stând
acolo, mare, fin, tipul războiniculuiindian. El tremura.Buzele lui erau
vinete, ud până la brâu. Am spus: „Poți vorbi engleză?”
El a spus: „Un pic.”
Am spus: „Nu ți-e teamă că vei primi pneumonie?”
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„Nu.” A spus: „Isus Cristos are grijă de mine. L-am adus pe tata.”
El avea o scândură și un om bătrân zăcea pe ea, tremurând, cu paralizie.
Am spus: „Crezi că dacă eu Îi voi cere lui Dumnezeu, Dumnezeu îți
va vindeca tatăl?”
„Da.”
Am spus: „Adu-l încoace.” Doar mi-am pus mâinile peste el, a
plecat, am chemat pe următorul. În câteva momente, s-a întâmplat să
privesc, mergea afară prin mulțime, bătrânul frate indian avea scândura
pe propriul lui umăr, fluturându-și mâna către fiecare, plecând mai
departe, astfel. El era vindecat.
11
Dar știți, de multe ori, noi oamenii...oamenii care sunt deștepți și
școlați, se opresc și încearcă să înțeleagă totul. Acela este motivul că noi
pierdem. Noi nu putem să o înțelegem. Nu-mi pasă cât ești de deștept.
Dumnezeu nu este cunoscut prin educație; El este cunoscut prin credință.
Tu doar privește la El și crede.Dacă tu nu poți vedea, crede oricum. Aceea
este calea cum Îl primim noi pe Cristos.
Fie ca Domnul să vă binecuvânteze. Voi sunteți o audiență de
oamenifoarte minunată. Eu doresc acum, urmărind ceasul, încercând doar
să obțin atât de mult timp cât pot ca să mă rog pentru bolnavi. Vreau ca
voi să faceți ceva pentru mine în seara asta. Vreau ca voi să acceptați
asta în seara asta. Doar acceptați-o, indiferent cum vă simțiți. Doar credeți
asta în inima voastră și stabiliți-o în seara asta; spuneți: „Asta este. Asta
este totul. Eu acum o accept.” De obicei se așteaptă până în ultima seară
de adunare ca să se facă asta; săptămâni mai târziu, aici vin mărturiile lor.
„Ei bine, știi că n-am umblat de ani, dar eu---eu ședeam în camera mea și
eu ...Deodată m-am ridicat și am umblat.” Ei bine, nu așteptați până când
adunarea se termină. Faceți asta acum. După ce treceți de asta, vă dați
seama că acea ultimă seară este un timp crucial. Voi trebuie să presați din
greu. Atunci este când se întâmplă aceea. Voi trebuie să ajungeți disperați
în legătură cu asta. Voi cu adevărat trebuie s-o luați serios.
12
Un slujitor îmi spunea, nu demult, a spus(pleca din oraș cu mașina
sa) și ei erau oameni săraci, așa cum adevărații predicatori ai Duhului
Sfânt sunt de obicei. Așa că el își avea lucrurile împachetate în spatele
mașinii și el pleca afară și a spus...Soția lui a spus...Numele lui era Vance,
Levi Vance. El a fost vindecat de cancer; el stătea pe o bordură a
trotuarului; medicii au renunțat la el, să moară.
Și o femeie bună a venit pe-acolo și i-a spus, dacă el ar veni și s-ar
face rugăciune pentru el, el ar fi vindecat.
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El a spus: „Eu sunt evreu.” A spus: „Mie nu-mi pasă ce ești, și Isus
a fost.” Și desigur ea i-a spus lui o mică greșeală. A spus: „Isus nu
a...Sângele unui evreu care ne-a salvat.” N-a fost sângele unui evreu. A
fost Sângele lui Dumnezeu care ne-a salvat, nu sângele unui evreu. N-a
fost sângele niciunui om. A fost Sângele creat al lui Iehova Dumnezeu,
care a creat celula de Sânge. El n-a fost nici evreu, nici neamuri prin
sânge. El a fost Dumnezeu. Sângele lui Dumnezeu ne-a salvat pe noi.
13
El s-a dus acasă și a început să se roage referitor la asta, să se
gândească ce să facă. Și el studia despre asta și a auzit despre adunare.
Și el a privit în jur către baie, acolo atârna o lumină, atârnând acolo și un
glas a vorbit, a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, ascultați de El.”
S-a făcut rugăciune pentru el în acea seară în oraș unde el s-a
dus...el a fost...El s-a dus acasă. Ei s-au gândit că ei aveau Armata
Salvării în spatele tramvaiului. El avea pălăria pe bastonul lui, mergând în
sus și în jos pe culoare, doar țipând din toate puterile. Și, vai, el era...întradevăr era un slujitor. El a spus asta când părăsea orașul, soția lui a spus:
„Levi, mi-e sete.”
A spus: „Ei bine,” a spus, „în regulă. Vrei să opresc aici?”
A spus: „Nu, așteaptă până ajungi la hidrantul următor.”
A spus: „Scumpo, iată un hidrant.”
A spus: „Păi, așteaptă. Vom găsi altul.” Au mers mai departe până
când după o vreme ei au ieșit din oraș. Ei îi era așa de sete, ea cu greu
mai putea răbda. S-a întâmplat să privească departe afară pe câmp, unde
erau o grămadă de vaci, acolo era o---o pompă. A spus: „Trebuie să
oprești.” Așa că el a oprit și a apucat cana. Și înainte ca el să fi pututopri
mașina, aproape, ea era afară și a traversat îngrăditura. Ea într-adevăr
vroia să bea atunci, a ajuns la apăsare.
Oricând ajungeți cu adevărat la apăsare, atunci este când
Dumnezeu vine pe scenă, la ora disperării.
14
Acum, în seara aceasta, vreau să citesc ceva din Cuvânt: primul
capitol din Fapte, al-8-lea verset.
Dar voi veți primi putere după ce Duhul Sfânt vine
peste voi...voi veți fi martorii Mei deopotrivă, în
Ierusalim...Iudeea,...Samaria și până la cele mai
îndepărtate părți ale pământului.
Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citire. Să ne
plecăm capetele în timp ce vorbim cu Autorul.
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Tată ceresc, noi Îți mulțumim în seara aceasta, mare Creator al
cerurilor și pământului, Autorul Vieții Eterne, Dătătorul fiecărui dar bun,
pentru trimiterea lui Isus Cristos, Fiul Tău pe acest pământ să moară în
locul nostru, Cel iubit pentru cei neiubiți, Cel fără vină pentru cel vinovat.
Cum Îți mulțumim noi Ție, să știm că El ne-a iubit în timp ce noi eram
păcătoși și ne-ai dat Viață Eternă și acum noi suntem copiii Lui și noi Îți
muțumim pentru asta.„Și încă nu s-a arătat exact ce vom fi la sfârșitul a
toate, dar noi știm că vom avea un trup ca al Lui. Căci Îl vom vedea așa
cum El este.” Doamne, aceea este dorința fiecărei inimi de-aici, eu știu,
este să-L vedem pe El așa cum El este-Cel minunat, să privim la El. Când
noi Îl putem adora și încorona pe El ca Rege al nostru și să-I spunem Lui
cum Îl apreciem prin epocile care vor veni. În timp ce El stă pe tronul lui
David, al TatăluiSău, domnește pe acest pământ pentru o mie de ani în
acel mileniu...Cum ne-ar place să stăm undeva(doar dă-mi un loc, lângă
un pom) unde eu pot să stau jos și să-L urmăresc și să mă uit la El. Aceea
m-ar mulțumi.
Și mă rog, Dumnezeule, în seara aceasta,ca Prezența Lui să fie
atât de aproape de fiecare de-aici. Dacă există vreun necredincios, fie ca
ei să devină cu adevărat copii predați către Dumnezeu în seara aceasta.
Unii sunt decăzuți și duși departe de calea bună, bătătorită. Noi ne rugăm
ca Tu să-i aduci înapoi pe cale. Vindecă bolnavii și suferinzii, Doamne. Fie
ca niciunul să nu fie slab printre noi în seara asta. Pentru că aceea a fost
inclusă în suferința Ta, Doamne. Tu ai purtat infirmitățile noastre.„Ai fost
rănit pentru nelegiuirile noastre. Prin rănile Tale noi am fost vindecați.”
Ajută-ne, Doamne, în seara asta, să spunem ca David din vechime: „Și nu
uita toate binecuvântările Lui. Care îți iartă toată nelegiuirea ta. Care
vindecă toate bolile noastre.”
Unge buzele care vor vorbi, Doamne și urechile care vor asculta.
Și fie ca Duhul Sfânt să ia Cuvântul lui Dumnezeu și să-l dea în fiecare
inimă întocmai așa cum este nevoie, căci este scris că omul nu va trăi
numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.Aceste binecuvântări noi le cerem în numele scumpului Tău
Fiu, Isus Cristos. Amin.
16
Doar pentru---câteva momente, conform ceasului, să vă vorbesc
despre „Martori.” Un martor...Isus a spus aici:„Veți primi putere după ce
Duhul Sfânt vine peste voi și apoi îmi veți fi martori.” Nu când te alături
bisericii, tu devii un martor; nu când devii diacon, tu vei fi un martor; nu
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când tu ești ordinat ca predicator, tu vei deveni un martor: ci când Duhul
Sfânt vine peste tine, atunci tu vei fi martor.
17
Un martor trebuie să fie cineva cu experiență, trebuie să știe ceva.
În tribunalele țării noastre, tu nu poți veni și să spui: „Doamna Așa-și-așa
mi-a spus așa-și-așa despre așa-și-așa.” Ei vor respinge acel caz chiar
atunci. Tu trebuie să fii ori un martor ocular sau un martor care a auzit. Tu
trebuie să cunoști ceva înainte ca să poți fi martor. Și tu trebuie să cunoști
ceva înainte ca tu să poți fi martor al lui Dumnezeu. Și toți martorii chemați
ai lui Dumnezeu sunt oameni cu experiența de a ști despre ceea ce
vorbesc ei.
Și noi avem experiența martorilor lui Dumnezeu în Phoenix, în
seara asta și peste tot în lume, sunt aceia care au experimentat învierea
lui Isus Cristos. Și tu poți experimenta aceea numai prin mărturia Duhului
Sfânt.
Spuneți: „Cât timp trebuia să dureze asta?” În Fapte 2:38, Petru ne
spune că această experiență era pentru voi și pentru copiii voștri și pentru
aceia care sunt departe atât de mulți câți Domnul Dumnezeul nostru va
chema. Aceasta este cât de departe ar trebui să fie martorul.Și atâta timp
cât Dumnezeu cheamă, martorii chemați de Dumnezeu trebuie să aibă
experiența.
18
Acum, El n-a spus: „Eu vreau ca voi să mergeți acum și să fiți
martorii mei.” El a spus:„Voi veți primi putere, după ce Duhul Sfânt vine
peste voi și apoi veți fi martori.” Vedeți, voi trebuie să fiți...Voi trebuie să
aveți experiență de prima-mână. Dacă eu merg aici la cel mai rău hotel
sau bar ce există în Phoenix în seara aceasta (aparate de jocuri de noroc)
și fiecare persoană de-acolo dinăuntru ar bea, m-aș duce sus la el și aș
spune:„Ce crezi despre Isus Cristos?” Ar spune: „EsteFiul lui Dumnezeu.”
Aceea nu-l face pe el salvat.
Apoi eu aș zice aceasta: „Cum știi că El este Fiul lui Dumnezeu?”
„Păi, mama a spus așa.”
„Păi, poate mama avea dreptate, dar cum îi cu tine?” Vedeți?
Dacă aș merge afară aici la un membru de biserică și aș spune: „Ce crezi
despre Isus Cristos? Cine era El?”
„Păi, El era Fiul lui Dumnezeu.”
„Păi, de unde știi?”
„Păstorul meu a spus așa.”
„Păstorul tău avea dreptate, dar ce știi tu despre asta?” Înțelegeți,
înțelegeți? Mama are dreptate și păstorul are dreptate. Dar înainte ca tu
să știi că El este Fiul lui Dumnezeu...Biblia a spus că niciun om nu poate
spune că Isus este Cristosul, numai prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie
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să-ți mărturisească asta; trebuie să fie o experiență personală. Sper ca voi
să vedeți asta.
19
Nu contează cât de mult mergi tu la biserică, cât de bine este
gravat numele tău pe ferestrele ei vopsitesau orice altceva sau în cartea
ei, aceea nu va însemna nimic pentru tine până când tu ești un martor al
învierii lui Isus Cristos prin umplerea cu puterea Duhului Sfânt. Tu iei
cuvântul altcuiva. Păi, eu aș zice...
„Ei bine, frate Branham, eu știu că Isus este Cristosul pentru că
biblia a spus așa.” Biblia este corectă, dar ce știi tu despre asta? Vedeți?
Este o afacere individuală cu fiecare individ. Trebuie să fie o mărturie
personală pe care fiecare trebuie s-o aibă pentru ca să știe că Isus Cristos
este Fiul lui Dumnezeu, este când Duhul Său poartă mărturie cu duhul
tău, printr-o experiență a nașterii din nou, născut din nou și tu strigi: „Ava,
Tată!”
20
O, vai, dacă am avea o lume ca aceea în seara asta, mileniul ar fi
în desfășurare, nu-i așa? Așa este. Când duhul tău poartă mărturie cu
Duhul Său că voi sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu, atunci voi sunteți
martorii lui Dumnezeu.
Cineva mi-a spus ziua trecută, a zis: „Frate Branham, tu-L crezi pe
Dumnezeu prin credință. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu prin credință și
asta-i tot ce poți face. Nu este nicio experiență cu asta”.
Am spus: „O, da, fratele meu.”
El a spus: „Cum...Ce poți face mai mult decât să-L crezi pe
Dumnezeu?”
Am spus: „Asta-i tot ce poți tu face.”
A spus: „Aceea este ce m-am gândit eu.”
Am spus: „Dar Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. Prin credință L-a
crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat confirmarea credinței lui prin
semnul tăierii împrejur. Și noi Îl credem pe Dumnezeu prin credință și
Dumnezeu ne-a dat botezul cu Duhul Sfânt ca un semn al peceții
promisiunii credinței noastre.” Vedeți, vedeți? Efeseni 4:30 spune: „Nu
întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi ați fost pecetluiți până
în ziua răscumpărării voastre. Aceea este pecetea legământului acum,
este botezul Duhului Sfânt.
21
Voi Îl credeți pe Dumnezeu și spuneți că Îl credeți pe Dumnezeu și
nu ați primit Duhul Sfânt, este ceva greșit cu credința voastră. Pentru că
Dumnezeu este sub obligație să dea fiecărui credincios care se pocăiește
și este botezat, este sub obligație să vă dea botezul cu Duhul Sfânt. Și El
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este mai doritor să vi-l dea decât sunteți voi să-l primiți. Corect. Deci
există ceva greșit pe undeva. Voi aveți doar o credință mintală în loc de
credința inimii. Căci Dumnezeu este sub obligație să-Și țină Cuvântul.
El a spus: „Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în Numele lui
Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre și voi veți primi darul Duhului
Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi și copiii voștri, pentru aceia care
sunt departe, chiar atât de mulți cât Domnul Dumnezeul nostru va chema.”
Aceea este adevărat. Și Dumnezeu trebuie să țină acea promisiune. Da,
domnule.
22
Și El a făcut-o peste tot prin epoca bibliei și El o va face peste tot
prin această epocă. Căci aceasta este epoca biblică: aceeași biblie,
același Dumnezeu, aceleași semne, aceleași minuni, același Duh Sfânt,
totul la fel: „Isus Cristos este același ieri, azi, și-n veci.” Autorul
bibliei,Conducătorul bisericii, Regele sfinților, Vindecătorul bolii, El este
același ieri, azi, și-n veci.
23
„Voi veți fi martorii Mei,” o experiență. Odată Dumnezeu a dat o
promisiune. Și Dumnezeu n-a fost niciodată în această lume fără un
martor. El a coborât jos odată doar la un singur om. Dar El întotdeauna a
avut pe cineva care a avut o experiență. Cineva care știa despre ce
vorbeau ei.
24
Odată Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avraam că sămânța lui
va locui temporar într-o țară străină și va fi tratată rău, dar El îi va scoate
cu o mână puternică. Și când ziua, timpul promisiunii s-a apropiat, un
faraon s-a ridicat care nu-l cunoștea pe Iosif(Observați. Aceasta este așa
grozav). Și un bărbat care fugea de Dumnezeu, pe nume Moise, un om
bătrân de optzeci de ani, care locuia în spatele deșertului, madianiților,
păstorind oile socrului său, oile lui Ietro într-o dimineață și Dumnezeu i-a
atras atenția printr-un tufiș care ardea. Moise s-a întors la o parte.
Orice care pare fenomenal, pentru un credincios, de obicei el se va
abate și va privi la acela. Omul obișnuit va trece pe lângă el și va spune:
„Nonsens, a avut o iluzie optică.”Dar Moise s-a întors la o parte să vadă
de ce acel tufiș nu se mistuia. Și când el s-a apropiat de tufiș, Duhul Sfânt
era în tufiș, a spus: „Scoate-ți încălțămintea, Moise, tu ești pe pământ
sfânt.” El a spus: „Eu te voi trimite în Egipt să eliberezi poporul meu. Căci
Eu am auzit suspinele...și de asupritoriilor și așa mai departe. Și eu am
coborât să-i eliberez.” Acum, ascultați. „Am coborât să-i eliberez, dar te
trimit pe tine.”
25
Isus Cristos este în clădire în această seară ca să înfăptuiască
miracole, dar El o face prin biserica Lui, oamenii Lui. „Ei își vor pune
mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși.” În numele Meu ei vor scoate
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duhuri rele. Este asta corect? Însărcinarea a fost dată bisericii. Aceea este
ceea ce se întâmplă cu biserica astăzi. Ea---ea nu-și cunoaște poziția ei.
Dacă voi ați ști pozițional cine ați fost și cine sunteți în seara asta,
nu ar fi nicio singură persoană slabă aici înăuntru în următoarele cinci
minute. Corect. Lucrul cu asta este:voi așteptațiîn mileniu să se întâmple
ceva, când asta este deja aici. „Acum, noi suntem fiii lui Dumnezeu.” Nu
noi vom fi, noi suntem chiar acum. Când? Chiar în seara asta. Chiar
acum, în acest minut noi suntem așezați în locurile cerești în Cristos
Isus,acum. O, dacă voi doar ați recunoaște asta. Și suprema autoritate pe
care Isus Cristos, a dat-o fiecărui credincios. Orice doriți, oriceaveți
nevoie, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să-l cereți și să-l
primiți. „Orice lucru doriți, când vă rugați credeți că-l primiți, el vă va fi dat,”
Sfântul Marcu 11:24. Și asta-i adevărat. „Orice lucru doriți voi, când voi vă
rugați, credeți că-l primiți. Și voi îl veți avea.”
26
Moise, când el s-a întors la o parte, a privit la tufiș, Dumnezeu
urma să-l trimită, dar înainte ca Moise să știe, el a spus: „Arată-mi gloria
Ta.” Știți, uneori când Dumnezeu face lucrurile, El le face într-un astfel de
mod neobișnuit, mod ciudat, fel deosebit pentru oamenii din această lume,
pare nebunesc pentru mintea firească. Cum că Dumnezeu face lucrurile
atât de---atât de simplu, ele doar fac mintea firească confuză.
De exemplu, nașterea din fecioară și multe lucruri care încă
blochează mintea firească. Ei doar nu știu ce să creadă despre asta. Dar
Dumnezeu o face.
Tot la fel a fost și când a venit Ioan Botezătorul. Păi, scriptura a
spus, când punerea în slujbă a lui Isus jos acolo, la râu în acea zi, că...
„Toate locurile înalte vor fi făcute joase și toate locurile joase vor fi ridicate
sus. Și frunzele au bătut din palme și munții au săltat ca mieii mici.” Doar
gândiți-vă la asta. Și cum a fost? Un vechi model de predicator, om al
pădurii, cu barbă peste fața lui, ca un vierme pufos și o bucată mare de
piele de oaie în jurul lui, stând pe malurile nămoloase ale Iordanului,
predicând pocăința. Amin. (Nicio haină elegantă, dantelă, mătase și satin
sau orice a fost.)
27
Și acolo era unde Dumnezeu a vorbit din cer și el a văzut Duhul lui
Dumnezeu venind ca un porumbel, căzând peste un Bărbat care s-a
născut într-o iesle. Vedeți, ceea ce lumea numește măreț, Dumnezeu
numește nebunie. Și ceea ce lumea numește nebunie, Dumnezeu
numește măreț. Corect. Deci, nu vă supărați dacă sunteținumiți nebuni.
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Căci amintiți-vă. Voi nu puteți avea mintea lui Cristos și mintea
lumii în același timp.Voi nu puteți fi în felul vostru și în felul lui Dumnezeu
în același timp.Voi trebuie să ieșiți din propriul vostru fel ca să-L lăsați pe
Dumnezeu să aibă felul Său. Aceea este singura cale ca voi vreodată să
faceți ceva. Tu trebuie să ieși din propriile tale gânduri, propriile tale
raționări. Nu încercați să raționați; doar credeți.
28
Cum era dacă Maria ar fi încercat să raționeze despre nașterea
nouă sau, nu noua naștere, ci nașterea din fecioară. Scuzați-mă. Cum era
dacă ea ar fi încercat să spună: „Acum, așteaptă un minut. Acum, ascultă.
Eu nu cunosc bărbat. N-a fost niciodată nimeni astfel. Cum voi avea eu
vreodată un copil? O, tu nu-mi poți spune asta.” Ea niciodată n-a așteptat
după nimic. Ea doar L-a luat pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui și a început să
mulțumească lui Dumnezeu pentru copil. Înainte ca ea să simtă vreo viață,
înainte ca ea să simtă ceva, înainte ca un singur semn să-i fie dat, ea doar
a luat Cuvântul Îngerului și a plecat bucurându-se și lăudând pe
Dumnezeu, spunând la fiecare că ea urma să aibă un copil, fără să
cunoască bărbat. Dumnezeu să ne dea mai multe Marii pe-aici prin
Phoenix, care-L pot lua pe Dumnezeu pe Cuvântul Său și să înceapă să
se bucure înainte ca ceva să se întâmple. Aceea este ce aveți voi nevoie.
Asta-i tot. Pentru că ea a fost preaumbrită de Duhul Sfânt. Și când Duhul
Sfânt cu adevărat preaumbrește o persoană, ei Îl iau pe Dumnezeu pe
Cuvântul Său. Aceea o stabilește, ceea ce Duhul Sfânt a spus.
29
Observați, cum mergea Moise jos în Egipt? Păi, el a omorât un om
acolo și el a fost...El a fugit afară de-acolo și a fost departe de el pentru
patruzeci de ani. El era căutat acolo pentru crimă. Cum putea acest om să
meargă acolo jos? El a spus: „Arată-mi gloria Ta, Doamne.” Și Domnul i-a
spus: „Pune-ți mâna în sân; scoate-o afară.” Ea era cu lepră. A spus:
„Pune-o înapoi.” A scos-o și ea era vindecată; a făcut un semn cu toiagul.
Când Dumnezeu i-a arătat lui Moise gloria Lui, Moise a fost un
martor al gloriei lui Dumnezeu; el era pregătit să meargă. Și când
Dumnezeu arată... Priviți ce era gloria Lui. Gloria Lui...una din gloriile Lui
era vindecare divină. Cealaltă era înfăptuirea unui miracol cu un toiag. Și
când vreo persoană care vede și știe și este un martor al gloriei lui
Dumnezeu, Îl ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Său.
Moise a spus: „Sunt gata să plec.” Ați putea să vă imaginați acest
om bătrân, în vârstă de optzeci de ani acum, cu barbă albă în jos astfel și
în vârstă de optzeci de ani, pe un toiag, aleargă acasă și spune Seforei:
„Spală copiii pe față repede, noi ne îndreptăm către Egipt.” Păi, eu o văd
pe Sefora că ia cei doi copii, îi spală și stă încălecată pe un catâr și pune
un copilaș pe fiecare șold,astfel. Moise, cu un toiag vechi în mâna sa și cu
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catârul de căpăstru, astfel, soția stând pe un catâr cu un copil pe fiecare
șold, pe drum spre Egipt să-l cucerească. Vai!
„Unde mergi, Moise?”
„Mă duc jos în Egipt să-l cuceresc.”
30
Vai, cea mai bună națiune militară din lume, a cucerit întreaga
lume la acel timp. Ca o comparație cu ceva ins mic aici în Phoenix să
meargă să cucerească Rusia. Aceea era o comparație cu mult mai mare
decât aceea! Acel om bătrân era în vârstă de optzeci de ani, cu barbă
albă atârnând, trăgând un catâr, cu soția lui, un toiag în mână, mergând
cu pas ușorînspre Egipt să-l cucerească.
„Cum știi tu că-l vei cuceri?”
„Dumnezeu a spus așa. Eu sunt un martor.” Ochii lui strălucind, el
o avea. „Eu cunosc gloria Lui; am văzut-o. Eu sunt martorul Lui. Și eu știu
că El o poate face. El mi-a spus așa. Așadar eu mă voi duce jos să-l
cuceresc.” Și partea frumoasă din asta este, că el a făcut-o.Amin. El a
făcut-o, pentru că el a fost martorul lui Dumnezeu. (Corect), martorul
gloriei Lui.
Și el s-a dus acolo, părea ridicol. Ceea ce omul firesc, eu m-am
gândit...Îmi imaginez să văd unii din acei madianiți acolo în trecut și
spunând: „Privește la bătrânul ins. El s-a stricat un pic de cap.” Dar el a
văzut gloria lui Dumnezeu. El știa despre ce vorbea. Și fiecare om care
este un martor al lui Dumnezeu în seara asta, care a văzut gloria lui
Dumnezeu, Îl ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Mergând jos să
cucerească, da, domnule și el a făcut-o.
31
Dumnezeu întotdeauna dă mărtori. Când Ilie a fost luat sus și
Elisei a venit înapoi și a simțit acea haină pe umerii lui și a știut că aceea
era haina lui Ilie care s-a odihnit pe el, el a pășit jos la râu acolo și a
ridicat-o și a lovit râul și a spus: „Unde este Dumnezeul lui Ilie?” El era
martor că acel râu se putea deschide pentru că el a văzut asta făcută mai
înainte. Amin.
32
Noi suntem martori în seara aceasta că Dumnezeu face ologul să
umble, orbul să vadă, surdul să audă, cancerele să dispară, puterea
învierii Lui să fie făcută manifestată. Voi sunteți martorii Lui. Amin. Martorii
Lui...
33
Odată, armatele filistenilor au împins în spate israeliții sus pe deal.
Ei s-au gândit...Într-un fel s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ei aveau un rege
acolo, care era decăzut. Ei au început să învețe și au ajuns formali și
afară în păcat și lucruri. Atunci biserica se răcește. Zilele miracolelor au
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trecut pentru ei. Nu era nimeni...Toată armata retrasăși un bătrân uriaș
mare stând chiar acolo, pe nume Goliat, spunând,” Unul din voi băieților,
ieșiți afară și luptați-vă cu mine.” El știa că ei erau reci, nu era nicio trezire
în desfășurare, niciun martor al Lui. Dar Dumnezeu niciodată nus-a lăsat
pe Sine fără un martor.
Departe în spatele deșertului, El avea un mic, un băiețaș cu
arătare roșcată, în spate acolo. Nu aveai foarte mult la ce să privești, eu
îmi imaginez. Iată-l că vine în tabără într-o zi, ducând o prăjitură cu stafide
în fiecare mână s-o dea fraților lui. Acel bătrân Goliat și-a făcut
lăudăroșenia lui odată prea des. Da, domnule. El a ieșit afară și și-a făcut
lăudăroșenia. Și David a spus:„Vreți să-mi spuneți mie că voi veți lăsa acel
filistean netăiat împrejur să stea acolo și să sfideze armatele viului
Dumnezeu?” De ce? Ei erau învățați și educați, dar ei n-au avut...nu a
existat niciun martor. David a spus: „Eu sunt martorul Lui.”
34
S-a dus la Saul și l-a dus și a spus...Saul a spus: „Eu îți voi spune
ce să faci.” El l-a îmbrăcat cu armura lui mare, grea, astfel, pune D.D.L.D
(lat.---doctor în latină)diplome în spate și toate pe el. A ajuns să afle...David
a spus: „Scoate asta de pe mine. Eu---eu---eu nu știu nimic despre acest
lucru.” A ajuns să afle că vesta lui ecleziastică nu s-a potrivit unui om al lui
Dumnezeu. Și ea încă nu se potrivește. Corect. Corect. Ea nu potrivește
niciodată unui om al lui Dumnezeu care a avut o experiență. Lui nu-i pasă
de D.D.-ul și L.D.-ul tău, ce diferență face aceea?
A spus: „Lucrul nu s-a potrivit. Scoate-l. Eu nu l-am dovedit
niciodată, nu știu nimic despre el.” Nu știu despre L.D.-ul și D.D-ul tău și
toate celelalte D-uri sau oricum vreți voi să le numiți, nu știu nimic despre
ele. El a spus: „Lasă-mă să merg cu ceea ce cunosc.” Amin. Aceea este
ce știm noi în seara aceasta.Noi nu trebuie să avem o educație mare să
cunoaștem o mulțime de lucruri. Singurul lucru pe care trebuie să-l
cunoașteți este puterea de înviere a lui Isus Cristos. Lăsați-măsă merg cu
aceea. Aceea m-a salvat din păcat; ea va vindeca boala mea. Aceea este
tot ce voi trebuie să cunoașteți: să-L cunoașteți pe El în puterea învierii
Lui. Fiți martorul Lui. Da, domnule.
A spus: „Lasă-mă să mă duc.” Și și-a scos acel vechi D.D. și l-a
înmânat înapoi seminarului și și-a luat praștia lui---care a fost dovedită de
Dumnezeu, a pășit acolo afară și a traversat un pârâu mic și a ridicat cinci
pietre într-o mână. A înfășurat mica lui praștie veche în jurul acestor cinci
degete aici și a pus piatra în ea, iată-l că vine. Goliat și-a bătut joc de el și
a spus: „Sunt eu câine?”
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El a spus: „Tu mă întâmpini ca un filistean, cu armură și suliță. Dar
eu te întâmpin în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel.” El știa unde
stătea. El știa cum să-l întâmpine.
35
Fiecare om, astăzi, știe că el poate lua Numele lui Isus Cristos și
să întâmpine orice dușman în orice loc, în orice timp și el va fi învins. Eu
am întâlnit doctori vrăjitori. Am întâlnit demoni de toate felurile și n-am
văzut niciodată decât că ei s-au plecat la Numele lui Isus Cristos. Vă
spun, prieteni, când biserica a pierdut Numele lui Isus și puterea Numelui
lui Isus Cristos, ei au pierdut-o. Când ei s-au coborât...Când Moise a
coborât în Egipt, dacă ei i-ar fi putut lua vreodată acel toiag din mână, ei
l-ar fi bătut. Dar în acel toiag stătea puterea. Dacă ei i-ar fi putut lua
toiagul din mână, l-ar fi bătut. Amintiți-vă, era toiagul care a lovit stânca.
Era toiagul pe care ei l-au ținut în aer. Era toiagul pe care l-au ținut peste
ape. Era toiagul judecății lui Dumnezeu. Și ceea ce---ceea ce era toiagul
în mâna lui Moise, este Numele lui Isus Cristos pentru biserica născută
din nou. Amin. Luați-L de-acolo și ea este dusă. Da, domnule.
O, acel Nume, ia Numele lui Isus cu tine, copil al tristeții și durerii.
Când ispitele sunt în jurul tău, rostește acel Nume Sfânt în rugăciune.
Urmărește demonii împrăștiindu-se. Da, domnule. Numele lui Isus
Cristos...
David a spus: „Tu mă întâmpini ca un filistean, cu armură și suliță,
dar eu te întâmpin în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Urmăriți.
El avea cinci pietre. El avea cinci degete, praștia înfășurată în:
J-E-S-U-S(Isus), F-A-I-T-H (Credință), credință în Isus. Iată-l că vine.
Ceva trebuie să se întâmple. Eu vă spun, când el a dat drumul acelei
pietre, Duhul lui Dumnezeu prins în acea piatră, și l-a ucis pe Goliat. I-a
tăiat capul și toți ceilalți au slăbit. Și armatele lui Israel au prins curaj șii-au
lovit pe filisteni pânăla granițe. Aceea este ceea ce înseamnă asta în
această seară:cineva care a obținut o experiență să se ridice și să
dovedească puterea învierii lui Isus Cristos. Restul din ei vor prinde curaj
și iată că vor veni. Unii din voi pe paturi de campanie, scaune cu rotile,
încercați asta odată și urmăriți grupul că vă urmează. Luați curaj. Porniți.
36
Un mic, ins bătrân, odată, nu avea multă experiență totuși, el doar
știa că este un israelit. Numele lui era Șamgar. El se găsește acolo în
Judecători. Foarte puțin se știe despre el, un mic---mic, un astfel de verset
mititel. Și filistenii...Era timpul când fiecare om făcea în felul în care vroia
el să facă, doar cam așa este felul cum sunt bisericile astăzi: fiecare om
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face în felul în care dorește el. Și filistenii au venit și au prădat ce aveau ei
și au mers înapoi.
Micul Șamgar a cultivat poate o recoltă bună în acel an și cu un an
înainte filisteniiau venit chiar înăuntru și au luat-o.
Eu îmi pot imagina că îl văd acum, cu toată recolta lui sfârșită. Și el
a avut-o toată așezată în hambarul lui. El stătea afară în hambar într-o zi,
privind în jur. El spunea: „Păi, presupun că poate acum avem toată recolta
noastră înăuntru; am muncit din greu toată vara.” Și soția lui și copilașii
stând primprejur, au spus: „Ei bine, poate noi putem mânca în iarna
aceasta. Dar cine sunt aceia care vin?” Ascultați, venind pe drum. „Ce
este asta?” Trop, trop, trop, tropșase sute de filisteni, oameni înarmați
venind. „Vai, vai. Iară este asta din nou. Singurul lucru pe care-l putem
face este să stăm în spate și să-i lăsăm s-o ia din nou.”
37
Acela este felul în care diavolul va face. El vă lasă să zidiți o mică
bucățică din ceva, apoi vine și bate jos proptelele de sub voi. Motivul? Voi
îl lăsați s-o facă. Asta-i tot. El este doar un înșelător. El nu are niciun drept
legal. Corect.
Dacă voi aveți o experiență a lui Dumnezeu, a învierii lui Isus
Cristos, El l-a dezbrăcat pe Satan de orice privilegiu pe care l-a avut el și
i-a răpit tot ce avea, le-a luat de la el. Da, domnule. El i-a răpit și l-a
dezbrăcat și a dat puterea bisericii. „Acum, mergeți să faceți aceleași
lucrări pe care Eu le-am făcut.” Corect. El a luat sabia din mâna lui
satan și a pus-o în mâna voastră. Amin.
38
O, vai. Eu mă simt religios chiar acum. Eu într-adevăr mă simt.
Ascultați. Voi știți lucrul...Șamgar a privit acolo jos și a văzut asta. Și el s-a
gândit: „O, dacă eram un soldat acum, poate puteam lupta. Dar nu sunt
soldat, sunt țăran. Eu nu pot...Și eu nu am nicio sabie. Prin urmare, ce-aș
putea eu să fac?” A privit în jur și a spus: „Păi, scumpo..” Biata lui
soțioară, ținându-și mâinile în sus astfel plângând și hainele jerpelite
cucoatele ei toate afară și el a privit la micii lui copilași cu fața palidă,
plângând, înfometând de moarte iarăși în acea iarnă.
Acela este felul în care este asta. De fiecare dată când avem o
adunare bună care a început undeva, iată un fățarnic bătrân va veni
înăuntru și va spune: „Zilele miracolelor au trecut; s-ar putea tot atât de
bine opri asta, căci”... Acela este diavolul. Corect. Cam pe la timpul când
voi aveți biserica mergând bine,cineva se strecoară înăuntru și spune:
„Acum, tot acela este doar entuziasm. Acela este doar prelucrat. Acela
este fanatism.” Acelaeste felul în care fac ei, aceiași jefuitori vechi,
vechi filisteni, venind drept înapoi. Aceea este exact corect.
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Micul Șamgar a privit. Și voi știți ce? Eu vă spun asta vouă, oameni
ai sfințeniei: Indignarea lui îndreptățită s-a ridicat. Știți ce vreau să spun,
da.Știți, eu am văzut o însemnare mică odată. Eu mergeam la un stadion
de fotbal să am o adunare. Acolo era o mică însemnare pe ușă care
spunea: „Nu este mărimea câinelui în luptă; este mărimea luptei din
câine.” Corect. Frate, dacă tu lași pe diavol să calce peste tine, el doar îți
va arăta ce mărime are. Dar ia un pic de curaj tu însuți, pretinde privilegiile
date ție de Dumnezeu în Isus Cristos și tu te vei bucura. Corect. Da,
domnule.
39
Bătrânul Șamgar a stat acolo și indignarea lui îndreptățită s-a
ridicat și acolo erau ei: trop, trop, armură mare, grea. Ce-a făcut el? El a
spus: „Eu sunt un---eu sunt un israelit. Eu am fost tăiat împrejur(Cu alte
cuvinte, am primit Duhul Sfânt.) Nu sunt un războinic. Nu sunt un luptător.
Și nu este nimic ce pot eu face. Doar știu un singur lucru, că Dumnezeu
este cu mine. Asta este tot ce știu.” Și s-a întins către polița de la cămin și
a luat țepușa pentru boi, un băț mic vechi cu o bucată de alamă la capăt,
cu care cureți murdăria de pe plug sau cu care mâni boul spre poartă. El a
sărit afară acolo sub puterea Duhului Sfânt, cunoscând că el a știut că
avea dreptul și a ucis șase sute de filisteni. Aleluia!
Aceea este corect, frate. El a fost martorul lui Dumnezeu. Dacă
Dumnezeu l-a condus pe Moise, dacă Dumnezeu i-a condus pe restul
dintre ei, el era un israelit exact cum au fost ei. Corect. Și domnule, tu
care stai în scaunul cu rotile, tu de pe patul de campanie, tu de-aici sau în
spate dincolo, oriunde ești, dacă tu ești născut din Duhul lui Dumnezeu, tu
ai exact tot așa de mult drept să te ridici din acel scaun sau cărucior cu
rotile în seara asta, cum are oricare alt om. Tu ești născut din nou. Prinde
un pic de curaj. Ridică-te. Și Isus Cristos care stă aici în Cuvântul Lui,
dovedind ce este El, arătând semne, minuni, miracole ale învierii Lui, ce
vrem mai mult? Amin.
O, eu Îl iubesc. Să nu credeți că sunt emoționat; nu sunt. Știu
exact unde sunt. Da, domnule. Eu doar mă simt bine. Observați, iată aici
era el și a ucis acei filisteni. Sigur, el a știut unde stătea. El știa totul
despre asta. El a știut ce el---a știut ce putea face el. El a știut ce a promis
Dumnezeu. Și astfel, lui nu i-a fost frică.
40
Nici Iosua nu s-a speriat când el a traversat râul acolo și L-a văzut
pe Dumnezeu că deschide râul. El era un martor că Dumnezeu putea
deschide râul. Și Dumnezeu a spus: „Mărșăluiți în jurul acestui zid acum
în a șaptea zi, dați drumul unui mare strigăt și suflați din trâmbițe și porțile
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vor cădea.” Păi, doar...Iosua nu---nu era speriat, căci el era martorul lui
Dumnezeu. El a văzut râul că se deschide înaintea lui și el a știut ceea ce
Dumnezeu putea face. Prin urmare el doar a mărșăluit în jur și...Nu mai
căzuse niciun zid vreodată în acel fel înainte. Nu facenicio diferență dacă
ele au căzut sau nu. El era un martor că Dumnezeu putea să-și țină
Cuvântul Lui. Amin.
41
Cum... Toți dintre voi care aveți Duhul Sfânt spuneți „Amin.” [Adunarea
spune: „Amin.”]În regulă. Voi sunteți un martor că Dumnezeu își va ține
Cuvântul Său. Este asta corect? Ei bine, dacă El își va ține Cuvântul Său
acolo, de ce nu-Și ține El Cuvântul Său în vindecare? El vă va vindeca
dacă voi o veți crede. Amin. Luați asta, credeți-o. Fiți martorul Lui. Aceea
este ce vrea El. Un martor chemat de Dumnezeu, trebuie să aibă o
experiență, experiența Cuvântului. Da, domnule.
42
De câte ori...Eu mă gândeam la Lazăr, după ce el a fost înviat din
moarte. Ei s-au dus la o masă. Și s-a spus că cea mai mare parte din
oameni nu-L căutau pe Isus, ei au vrut să vorbească cu Lazăr; pentru că
el era martor că Tu puteai învia din moarte, că Isus l-a înviat din moarte.
Și eu spun în această clădire, în seara asta,sunt cel puțin o mie de
oameni care stau aici sau mai mulți, care sunt martori, că Isus Cristos a
înviat din morți. Aleluia! Da, domnule. Ei au vrut să-l vadă pe el din cauză
că era martorul lui Dumnezeu că Isus Cristos putea învia din morți. Și eu
sunt un martor în seara asta și tu ești un martor. Și Dumnezeu arată
semne și minuni că El L-a înviat pe Isus Cristos din morți. Amin. Cum știu
eu? El trăiește în inima mea. Cum știu eu? El a arătat semne și minuni
înaintea oamenilor. Cum știu eu? El m-a luat dintr-o viață de păcat și mi-a
dat Viața lui Cristos înăuntrul meu. Și eu știu că El a înviat din morți. Eu
sunt un martor.
43
Cum este cu orbul din acel timp, care s-a născut orb? Isus a pășit
și i-a dat lui vederea. Păi, el era un martor pentru acei farisei. Ei au spus:
„Dă glorie lui Dumnezeu. Noi știm că acest om este un păcătos.” El a
spus: „Dacă El este un păcătos sau nu, eu nu știu. Dar acest singur lucru
îl știu. Odată eu am fost orb, eu acum văd.” Amin. El era martor că Isus
putea da vederea ochilor orbi. Și mama și tatăl lui au fost mustrați prin
această situație, de ce? Ei n-au avut nicio experiență. Omul a avut
experiență, dovada unei noi vederi. Și fiecare om care este născut din
Duhul lui Dumnezeu poate mărturisi: vedere nouă, Viață nouă, putere
nouă. Aleluia! Și aceia care nu știu nimic despre asta stau ca și un țep pe
un castravetepentru că ei nu știu nimic despre asta. Ei sunt cu
desăvârșire...
Aleluia! Da, domnule.
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El a înviat din morți. El trăiește în seara aceasta. El domnește în
seara aceasta suprem în fiecare inimă, în fiecare loc. Aleluia! „Acum noi
suntemfiii lui Dumnezeu, așezați împreună în locurile cerești în Isus
Cristos.”
44
O, eu vreau să-L văd pe El, să privesc fața Lui,
Acolo să trăiesc..să cânt pentru totdeauna despre harul Lui
salvator,
Pe străzile gloriei lasă-mă să-mi înalț glasul meu,
Toate grijile au trecut, în sfârșitacasă, să mă bucurtotdeauna
(Amin, Corect.)
Har uimitor! Ce dulce-isunetul,
Care a salvat un nenorocit ca mine!
Odată am fost pierdut, dar acum sunt găsit,
Am fost orb, dar acum văd.
Prin multe pericole, mreje și capcane,
Am venit deja;
A fost harul care m-a adus până aici,
Harul mă va duce mai departe.
Amin. O, cum Îl iubesc eu! Cum Îl iubiți voi!Cum sunt aici binecuvântările
Lui, mângâind oamenii. Mișcând mărețul Său Duh, croindu-și calea Lui
prin inimile oamenilor, îndulcindu-i împreună și spunând: „Acum, aveți
credință șivoi veți vedea gloria lui Dumnezeu.” El a spus: „Dacă eu Mă voi
înălța de pe pământ Eu voi atrage pe toți oamenii la Mine.”
45
Aici, acum cu ceva timp în urmă, stând în Anderson, Indiana,
urmărind acele mari farfurii. Un ins m-a dus afară să văd acele uzine mari
de oțel acolo sus în Hammond. Și eu urmăream. Și ele își făceau lucrul și
munceau și a sunat de-acolo un fluier mic și fiecare om s-a oprit și și-a
așezat șorțul astfel și a măturat șpanurile pe mijlocul culoarului. Omul a
spus: „Urmărește, eu îți voi arăta ceva.”
Am spus: „În regulă.” În câteva momente, după ce fluierul a sunat
din nou, ei toți au ieșit afară.
A apăsat un buton și am auzit ceva întâmplându-se. Am spus: „De
ce mătură ei toate acele șpanuri afară?”
El a spus: „Urmărește, îți voi arăta.” (Șpanurile din metal). Și deci
el a apăsat butonul. Am auzind venind ceva departe la distanță, făcând un
vuiet.
Am spus: „Ce este aceea?”
El a spus: „Așteaptă numai.”
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Și era o bandă care venea jos sau venea pe acel culoar. Și chiar
atunci a venit un magnet mare și a coborât. Și el atârna cam la așa
înălțime deasupra acelor șpanuri. Și ele doar au sărit direct sus peste
acele șpanuri și ele au mers direct în cupola unde ele erau demagnetizate
și au căzut din cupolă iarăși să fie topite și prelucrate. El a spus: „Ai văzut
cum facem asta?”
Am spus: „Slavă Domnului.”
El a spus: „Ascultă, ce se întâmplă cu tine, frate?”
Am spus: „Ceva s-a întâmplat.”
A spus: „Trebuia.”
Am spus: „S-a întâmplat.” Am spus: „Mă gândesc astăzi, (așa cum
stau eu aici), la marele magnet dincolo în ceruri.” Corect. O, vai”
am spus: „Ce face unele șpanurisă meargă și altele nu?”
El a spus: „Unele sunt din aluminiu. Ele nu sunt magnetizate.”
Am spus: „Aleluia!” Am spus: „Ce se întâmplă cu acele bucăți de
fier care n-au mers?”
El a spus: „Observi, pică jos.”
Am spus: „Aleluia!”
El a spus: „Care-i problema cu tine?”
Am spus: „Doar aceia care sunt magnetizați prin nașterea Lui și
puterea învierii Lui, vor merge să-l întâlnească în văzduh. Și în unele din
aceste zile sunt magnetizați ca martori a puterii învierii Lui, când aceste
trupuri bătrâne, muritoare vor fi luate în cupola Cuvântului lui Dumnezeu și
formate din muritoare la nemurire, atunci noi vom avea un trup ca propriul
Lui trup glorios și noi Îl vom vedea așa cum este El. De ce? Ca martori
magnetizați cu învierea. Când Isus Cristos, Fiul înviat al lui Dumnezeuîși
pune Viața de înviere într-unom, el este un martor al învierii. Să ne rugăm.
47
Tatălnostru ceresc, noi Îți mulțumim în seara aceasta pentru harul
Tău minunat care ne-a fost dăruit, nouă---nouă, șpanuri nevrednice ale
pământului, tăiați din familia umană. Dar,o, Dumnezeule, eu sunt atât de
mulțumitor că timpul primului fluierat a fost deja făcut; noi ne strângem
acum împreună pentru răpire. Într-una din aceste zile glorioase, noi Îl vom
vedea pe Cel care ne-a dat această binecuvântare și a magnetizat
sufletele noastre către El. Noi îți mulțumim Ție că suntem un martor al
învierii Domnului Isus, pe Care Tu L-ai înviat dintre morți și a fost văzut
pentru patruzeci de zileși nopți și s-a înălțat sus în ceruri. Și cu El au mers
mulți dintre sfinți ca să fie cu El în glorie și într-o zi glorioasă se va
întoarce din nou, aducândcu El răscumpărații din toate epocile. O, pentru
acea zi, Doamne, ajută-ne să fim gata!
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Și în timp ce noaptea se face mai întunecoasă, negură peste
pământ, fie ca lumina noastră să strălucească. Și eu mă rog, Tată, ca Tu
să aprinzi fiecare suflet din nou aici, în seara aceasta. Și fie ca puterea
glorioasă a învierii să strălucească în această audiență în seara aceasta.
Cum Tu Te-ai umilit pe Tine Însuți, ai venit jos, Te-ai umilit pe Tine Însuți,
luând asupra Ta Însuți forma unui om păcătos și ai fost făcut trup și ai
locuit printre noi și ei Te-au văzut, singurul născut din Tatăl. Să ne gândim
cât ne-a iubit El încât El și-a dat viața Lui pentru noi și s-a umilit pe Sine,
că în umilința Lui noi am fost aduși mai aproape de Dumnezeu. Prin
sărăcia Lui noi am fost făcuți bogați.
Și noi suntem mulțumitori că El a spus: „Lucrările pe care le fac Eu
și voi le veți face, chiar mai multe căci Eu merg la Tatăl Meu.” Și, o,
Doamne, mă rog în seara asta ca Tu să-ți manifești puterea Ta, nu că Tu
ar trebui, dar ca să poată fi împlinit Cuvântul Tău. Căci este scris, că Tu ai
venit să faci aceste lucruri ca să poată fi împlinit ceea ce a fost vorbit de
profeți.
Acum, Doamne, fie ca semnele lui Mesia să apară aici în seara
aceasta ca să poată fi împlinit ceea ce a fost vorbit de DomnulIsus:
„Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Căci noi cerem asta în
Numele Lui. Amin.
48
În regulă. Eu mă-ncred că Dumnezeu vă va binecuvânta și vă va
ajuta și să vă facă să știți că jos adânc în inima umană există o dorință să
fie---să fie mai aproape de Dumnezeu. Și a mea este deasemenea. Și
acum, dacă era ceva ce eu aș putea face să vă ajut, prieteni creștini, o,
mi-ar place s-o fac. Singurul lucru pe care pot să-l declar pentru voi este
acesta acum(chiar înainte ca să chemăm oamenii la platformă pentru
rugăciune): Eu stau ferm să spun că Isus Cristos nu este mort. El este viu
pentru totdeauna.
Dacă El a zăcut în mormânt și ei au furat trupul Lui, atunci
versiunea iudaică a acestui fapt este corectă. Dacă El nu-și ține Cuvântul,
versiunea evreiască este corectă; religia mahomedană este tot așa de
bună ca a noastră. Tot așa este Budha și oricare din ele, tot așa de bune
ca ale noastre. Dar mulțumiri fie lui Dumnezeu că în această oră
întunecată noi avem dovada învierii Lui.
49
Isus, când El a fost aici pe pământ, El a spus...Noi am urmărit ce
fel de Persoană a fost El. El n-a fost un om de...El a fost un vorbitor
minunat. Dar nu un om școlit. El a vorbit cu un limbaj obișnuit. El s-a
îmbrăcat ca un om de rând. El nu s-a îmbrăcat ca preotul sau ca niște
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oameni religioși din acea zi. El doar s-a îmbrăcat ca un om obișnuit.
Oamenii nu-L puteau deosebi de altcineva. El doar umbla prin mulțime. El
avea barbă și așa mai departe, întocmai cum probabil aveau restul, din
câte știm noi. Și nicio---nicio scriptură nu spune că El s-a îmbrăcat în
vreun fel diferit...
Două tinere doamne, mă gândesc, I-au făcut Lui o haină, odată, de
la un capăt la altul țesută și fără cusătură. El a trăit în ea, a dormit în ea și
a murit cu ea. Acum, noi vom...Și soldații au tras la sorți pentru ea la
cruce. Dar când El a fost aici pe pământ, El a fost un om al durerii,
obișnuit cu tristețea. El avea atât de multe persoane... diferite caractere în
El, încât n-a fost niciunul care să fi putut vreodată să-L picteze corect,
presupun.
50
Mă gândesc...Spun aceasta cu...umilință, cu har în inima mea
către voi.În vedenii, eu L-am văzut de două ori. Sper să-L văd din nou
înainte de-a muri. Și de două ori, la diferență de doi ani...Nu există artist
să poată picta tabloul Lui, caracterul, părea ca un om care atunci când El
ar fi vorbit, lumea s-ar fi rupt în două și totuși, atât de smerit, când voi vă
uitați la El, voi ați fi putut plânge privind la El. Vedeți? Așadar, eu nu cred
că artistul putea prinde aceea. Dar oricum, noi Îl iubim. Și El ne iubește. Și
întreaga...întreaga Lui Ființă este dragoste. Și când El a fost aici pe
pământ, El a fost desăvârșit, Slujitor supus. El a fost ascultător chiar până
la moarte din cauza dragostei Lui. El era Tatăl omenirii și cum putea face
El altceva decât să-i iubească și să moară pentru ei, fiind Tatăl omenirii?
51
Deci noi L-am văzut. Când El a fost aici pe pământ, El a spus: „Nu
sunt Eu care face lucrarea. Este Tatăl Meu care locuiește în Mine, El face
lucrarea. Eu nu fac nimic de la Mine.” Sfântul Ioan 9-5:19, El a spus:
„Adevărat, adevărat eu vă spun Fiul nu poate face nimic de la sine însuși,
ci ce vede El pe Tatăl făcând. Orice Tatăl este---Îmi arată, aceea merg Eu
să fac. Tatăl lucrează și Eu lucrez.” De aceea, El n-a vindecat pe nimeni
de la El Însuși. El a spus că El făcea numai așa cum Dumnezeu I-a arătat
lui într-o viziune ce să facă. Și El a spus...Acum, un alt lucru. El a fost un
mare cititor al minții, nu cititorul minții de-afară de-aici de pe stradă, așa
cum am spus mai înainte. Aceea este lucrarea diavolului.
Și apropo, se întâmplă să fie unul din ei care stă prezent în seara
aceasta. Dar, apropo, un cititor al minții...Ca Isus, El pătrundea gândurile
lor. Și El cunoștea ceea ce era publicul. O femeie L-a atins odată prin
credință. El niciodată n-a simțit-o. Dar El s-a întors și a spus: „Cine M-a
atins?” Corect. El a privit peste audiența Sa, până când el a văzut cine L-a
atins. El a spus: „Credința ta te-a vindecat.” Vedeți? Este asta corect?
Acum toate aceste lucruri pe care El le-a făcut, El a spus: „Și voi le veți
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face.” A spus: „Încă puțin timp și lumea nu Mă va mai vedea; totuși voi Mă
veți vedea...” Cine sunteți`voi`? „Voi Mă veți vedea, căci Eu voi fi cu voi,
chiar în voi până la sfârșitul lumii: Isus Cristos același, ieri, azi, și-n veci.”
Dacă aceea nu este predicarea clară a evangheliei, eu nu știu ce este.
Acum, dacă El a înviat din morți și trăiește în noi în seara aceasta,
aceleași lucrări care L-au adeverit pe El, vor adeveri biserica Lui. Aceste
semne vor urma pe aceia care cred.(Este asta corect?)...?...să
dovedească biserica Lui.
52
Fie ca El să vină în seara aceasta cu marile Lui binecuvântări și
Prezență și să vă binecuvânteze pe voi toți. Și fie ca Îngerul lui
Dumnezeu, a Cărui poză a fost luat, aici pe asta, fie ca El să vină. După
părerea mea, asta este doar părerea mea, ea ar putea fi greșită. El nu mia spus niciodată, dar aceeași Lumină a venit peste leagănul meu, mama
mea mi-a spus, când eu eram în vârstă de trei minute. Și primul lucru de
care eu puteam să-mi aduc vreodată aminte în viață,a fost o vedenie. Ele
au fost în toată viața mea. Și n-a fost nicio singură datăsă-mi spună Aceea
un lucru decât ceea ce era perfect adevărul. Și acelaeste...Este
Dumnezeu. Vedeți, nu sunt eu; este El. Și acea imagine s-a întâmplatsă
fie acolo unde eram eu. Și pentru că, aceea...Vedeți, voi și eu suntem frați
și surori: Aceea este cu noi toți. Este chiar aici în seara asta. O văd peste
voi toți de multe ori. Vedeți? Corect.Și Ea este aici să vă binecuvânteze și
să vă ajute.
După părerea mea, același Stâlp de Foc care a condus copiii lui
Israel, căci orice cititor al bibliei de-aici dinăuntru știe că Acela era Îngerul
Legământului, care era Cristos. Corect. Și El a fost făcut trup și a locuit
printre noi, a spus: „Eu am venit de la Dumnezeu; Eu Mă întorc înapoi la
Dumnezeu.” Este aceea corect?„Eu Mă întorc înapoi la Dumnezeu.”
53
Urmăriți creștinul noului testament; cum a trăit el, Pavel: vedenii. El
a pornit pe o cale, a ajuns la strâmtoare, o vedenie: „Vino în Macedonia.”
Afară noaptea, pe mare paisprezece zile și nopți, fără lună,stele, toate
speranțele de-a fi vreodată salvați erau duse și Îngerul Domnului a venit la
el, a spus: „Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să fii dus înaintea Cezarului.”
Cum micul Pavel și corabia încă legănându-se, îmbibată cu apă și totul;
și-a mișcat mâinile lui mici astfel și a strigat:„ Fiți curajoși. Căci Îngerul lui
Dumnezeu a stat lângă mine în această noapte și mi-a spus. Pentru că eu
Îl cred pe Dumnezeu, domnilor. Va fi întocmai cum mi-a fost arătat.”
Vedeți? Același Isus Cristos astăzi.
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În timp ce Pavel se uita la cineva, predicând: „Eu îmi dau seama
că tu ai credință să fii vindecat.” Petru...Anania și Safira vin înăuntru cu o
mare minciună pregătită. Petru; fiind Duhul Sfânt peste el, a mustrat
păcatele lor și le-a spus ce-au făcut. Voi vedeți aceasta practic, același
lucru, seară după seară, Duhul Sfânt care descoperă, care arată.
54
O, nu sunteți voi fericiți? Păi, noi ar trebui să fim cei mai fericiți
oameni din lume că noi suntem creștini, care trăiesc în această zi,
prietene. Nu căutați ceva mai măreț. Voi nu puteți avea nimic mai măreț
decât Duhul Sfânt. Voi Îl aveți chiar acum. Doar iubiți-L și îmbrățișați-L. Și--și lăsați-L---lăsați-L să se miște pentru voi și să vă ajute. Acum, fiecare,
credința mică pe care o aveți în această seară, lăsați-o liberă. Lăsați-L pe
Dumnezeu să-și aibă calea Sa cu voi. Și Dumnezeu o va acorda.
Acum, dacă eu am depus mărturie despre adevărul învierii lui Isus
Cristos, El va aduce mărturie despre mine dacă eu---că eu v-am spus
adevărul. Atunci, dacă El aduce mărturie că v-am spus adevărul, atunci
fiecare din voi ar trebui să-L credeți pe El. Acum, amintiți-vă. Iată cuvintele
mele pentru voi: că fiecare persoană, fiecare păcătos de-aici dinăuntru,
este deja salvat, a fost salvat acum o mie nouă sute de ani. Dar asta nu
vă va face niciun bine dacă nu o acceptați. Și fiecare persoană bolnavă și
suferindă de-aici dinăuntru, sângele lui Isus Cristos este în Calvar chiar
acum. Voi ați fost vindecați acum o mie nouă sute de ani. Aceea nu vă va
face niciun bine până când o acceptați. Voi doar acceptați-o și credeți-o și
voi vă veți face bine. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze.
[Fratele Branham vorbește cu cineva despre cartonașele de rugăciune.]Care este....?...
55
Cartonașul de rugăciune N a fost distribuit. Să luăm ultimele
cincisprezece din ele, de la 85 la 100. Unde este...Să vedem dacă noi
putem ajunge la cincisprezece din ele în seara aceasta, dacă putem. Cine
are, 85, cartonașul de rugăciune N-85? N-85, această doamnă de-aici? În
regulă. Veniți aici. N-85, 86, N-86, care are acel cartonaș de rugăciune,
ridicați-vă mâna? Cineva să se uite la cartonașul celuilalt ins. Poate fi surd
sau mut sau nu se poate ridica din scaun sau ceva sau altceva. N-86, vreți
să vă ridicați mâna oricine are acel cartonaș de rugăciune? Priviți la
cartonașul vecinului vostru, ați vrea voi, prieteni? Este un cartonaș mic
albastru. Doar întoarceți-l pe dos și are un---are numele vostru pe o parte
și pe partea cealaltă are un---un număr, o literă N. N-86? Corect. Veniți jos
și priviți, câțiva din acești oameni care stau în scaune cu rotile. Vedeți, ei
ar putea---ar putea să-l aibă. N-86? 85 este deja în linie. 86? 87, cine are
N-87? Tu ai 87, soră? Vino aici. 88? Cine are N-88? 89? Acum, este acela
89? 90? 91? N-91? Este acela? 92, 92, cine are 92? N-92? 93? În regulă.
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Cine are 93? 93? 94? N-94? 95? 96? N-96, careva?97? În regulă. 98?
99? 100. În regulă, bine.
56
Acum, noi vom încerca acelea și să vedem când...În regulă. Eu
cred că este unul care lipsește de-acolo. Verificați și vedeți unul care
lipsește; să vedem care. Noi de obicei încercăm să luăm în felul
acesta.Vedeți, câteodată oamenii spun, îmi scriu un bilețel și spun: „Frate
Branham, tu l-ai anunțat și eu am încercat să iau pe cineva să mă ducă
acolo și nimeni nu m-a dus acolo.” Și atunci ei se simt cu adevărat rău
pentru asta. Poate erau surzi și ședeau acolo și nu au putut auzi astfel s-a
trecut pe lângă ei. Și ei se simt într-adevăr prost pentru asta când
cartonașul lor de rugăciune a fost chemat. Acela este motivul când
eu...Noi îi chemăm pe cei ce lipsesc, noi îi chemăm, am vrea să avem cât
de multe răspunse cât de mult posibil.
Acum, voi nu trebuie să aveți un cartonaș de rugăciune ca să fiți
vindecat. Un cartonaș de rugăciune nu are nimic de-a face cu vindecarea
voastră. Cartonașul de rugăciune este pur și simplu să vă țină aliniați sus
aici.
57
Acum, dacă vrei, soră, în timp ce ne liniștim, haideți toți în
reverență...Câți cred că Isus a înviat din morți? El este un Dumnezeu viu
în seara aceasta. Mulțumesc. Amin. Corect.
M-am gândit că poate acel băiețaș era cel ce lipsea din linia de
rugăciune...?...
Acum, să cântăm toți încetișor acest cântec acum. Acum, vedeți,
nu „Eu voi crede,” nu „Crede numai,” ci ” Acum eu primesc,” acum. Nu
„Acum eu cred,” „Acum eu primesc.” Acum eu primesc prin credință pe
Isus Cristos în inima mea. Am putea cânta aceea,„Acum eu primesc”? În
regulă,să încercăm asta acum, dacă voi vreți, vă rog.
Acum, eu primesc, acum eu primesc,
Toate lucrurile sunt ...
....eu prim....
Este acesta singurul care lipsește? Acum, unde este celălalt?
Toate lucrurile sunt posibile,
Acum eu primesc,
Acum, este unul care lipsește...(Loc gol pe bandă)
Care cartonaș de rugăciune? Nouăzeci și cât? 86, cartonașul de
rugăciune 86, l-a găsit totuși cineva? Cartonașul de rugăciune 86, poate ei
tocmai au ieșit afară. Ei bine, în regulă, OK.
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Acum, în regulă, acum, Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare și
să vă ajute. Fie ca voi să vă rugați pentru mine. Și eu sunt sigur că voi
înțelegeți poziția pe care o am eu în acest timp, în a sta aici să-l reprezint
pe Isus Cristos în puterea învierii Lui, într-un asemenea fel în care ea n-a
fost manifestată din veacurile timpurii.
Și desigur, nueste un zid întreg de credință aici în seara aceasta.
Și dacă eu vă voi cere vreodată să vă aplecați capetele, nu vă gândiți
răudespre asta. Pentru că sunt mulți oameni care într-adevăr se gândesc
că ei cred, dar departe jos în subconștient este un mic ceva acolo care
spune: „Nu”. Și tu poți simți asta. Astfel câteodată eu trebuie să aduc
oamenii să-și plece capul, pentru că ochiul este poarta de intrare către
suflet. Ei caută să vadă ce pot ei vedea. Vedeți? Și câteodată tu trebuie să
le ceri lor. Voi nu veți gândi rău despre asta? Și rugați-vă pentru mine
acum.
Și acum, eu vă voi spune: „Noapte bună.” Și înainte...Dacă Domnul
va veni și mă va unge, atunci voi lua probabil timpul să trec prin această
linie de rugăciune sau poate un pic mai mult, păi, eu doar nu voi---nu voi
ști ce va avea loc. Așa că vreau să vă spun:„Voi sunteți niște oameni
foarte plăcuți.” Și eu vreau să mulțumesc oamenilor pentru acest auditoriu.
Și Dumnezeu să fie cu voi și fiecare, îngrijitorii, ușierii, toți. Sperând să vă
văd mâine la cealaltă clădire, cu voia Domnului.
58
Acum, rugați-vă pentru mine. Și eu trebuie, desigur să aștept
câteva minute să văd dacă Duhul Sfânt va veni. Eu sunt doar ca ceilalți
oameni. Și trebuie să fie un dar divin. Și eu trebuie să aștept după El. Voi
știți ceva mă împiedică. Și asta este. Doar sincer, eu trebuie să
așteptpentru că atunci când se întâmplă,voi veți afla. Deci eu doar trebuie
să aștept după El până când binecuvântările Lui mă ung și atunci eu pot
ști. Dar acum, fie ca El să acorde asta, este rugăciunea mea sinceră, nu
pentru gloria mea. Amintiți-vă, El ascultă fiecare cuvânt care este spus. Și
nu pentru gloria mea sau pentru gloria altcuiva, ci pentru gloria lui
Dumnezeu, ca oamenii Lui să poată ști că El a înviat din morți și trăiește
printre noi astăzi în învierea Lui.
59
Am o viziune glorioasă care a venit la mine cu câteva dimineți în
urmă despre care vreau să vă spun înainte ca să închid serviciile. Același
lucru...
Și acum, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu iau
fiecare duh de-aici sub controlul meu pentru gloria și adeverirea lui Isus
Cristos cel înviat.
60
[Fratele Branham vorbește cu fratele Moore.] Frate Moore, tu adu oamenii
acum aici. Acum,Acesta pe Care-L vedeți în această fotografie (În ziua
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judecății când secretele tuturor inimilor vor fi descoperite, voi veți vedea
aceasta ca fiind adevărul), El stă la mai puțin de două picioare(60 cm) de
unde sunt eu acum. Aș dori ca voi să fi putut simți odată sau cunoaște
acel simț, acel al șaselea simț, când voi treceți din una în alta: dintr-o
dimensiune, dintr-o categorie, în alta și să cunoașteți simțământul
asigurării învierii Lui și puterii Lui. Totul devine mic pentru voi atunci.
Gloriosul, minunatul, mărețul, scumpul Domn Isus Cristos, lauda fie a Lui
acum și întotdeauna. Trandafirul din Sharon, Crinul din Vale, Steaua
Dimineții, Cel mai Frumos din zece de mii; El este Acela.
Toate celelalte religii sunt false. Toate celelalte religii sunt false.
Numai Isus Cristos are dreptate. Și El este Fiul Dumnezeului Celui Viu.
61
Ce mai faci? Ei bine, acum, dacă vei păși atât de sus. Eu nu...Unii
au spus seara trecută că nu vorbeam destul de tare când Ungerea a
venit...Nu știu. Presupun, soră, tu și eu suntem străini unul altuia, nu-i
așa? Nu ne cunoaștem unulpe celălalt. Din câte știu eu mai bine, nu te-am
văzut niciodată în toată viața mea. Așadar, noi suntem doar un bărbat și o
femeie care s-au întâlnit aici în această---această călătorie. Și într-o zi noi
va trebui să ne întâlnim din nou(dacă niciodată nu ne întâlnimiarăși pe
pământ). Noi va trebui să stăm în Prezența Lui și să dăm socoteală de tot.
Dumnezeu să aibă milă de noi este rugăciunea mea.
62
Când Domnul nostru Isus a fost aici, manifestat în trup, El a umblat
ca un om obișnuit. El a mâncat, a băut, a dormit, a fost obosit, ca ceilalți
oameni. Dar când El a ieșit din aceea, în divinitatea Lui, El era mai mult
decât un om. Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu El Însuși. Și
Dumnezeu I-a dat lui Cristos Duhul fără măsură, dar El ne dă nouă Duhul
cu măsură. Atunci eu---eu cred că El a înviat din morți.
63
Și când El a stat aici pe pământ, El a vorbit unei femei o dată. ȘiEl,
poate eu nu știu de ce a făcut-o El, dar eu am ideea mea. Ea a venit să
scoată apă din fântână. Și El a spus: „Dă-mi să beau.” Eu cred că El a
văzut că femeia avea nevoie de ceva sau doar i-a părut rău pentru ea. El
s-a gândit că dacă El putea să-i contacteze Duhul, El ar putea afla care
era necazul ei. Sau poate Dumnezeu I-a arătat o vedenie că ea venea
acolo. Eu nu știu. Dar oricum, când El a contactat-o, El a mers să
vorbească cu ea și după un timp, El a văzut unde era necazul ei; a spus:
„Du-te, adu-ți bărbatul.”
Și ea a spus: „N-am niciunul.”
El a spus: „Tu ai avut cinci.”
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Ea a spus: „Tu ești profet.” Și ea s-a dus în cetate și a spus:
„Veniți, vedeți un Om Care mi-a spus aceste lucruri.”
Acum, dacă El a înviat din morți, a promis că lucrurile pe care El lea făcut și noi le vom face. Acum, aceea a fost absolut un miracol, nu-i
așa? Perfect, un miracol, doar tot așa de mare miracol așa cum a făcut El
totdeauna, chiar ca înviind morții. Încă fiind străin femeii și totuși a dovedit
ființa Sa divină, pentru că El știa cine era ea și că ea a fost măritată de
cinci ori sau a avut cinci bărbați.
64
A fost doar tot așa de mult un miracol când Natanael a venit la El.
Și El a spus: „Iată un israelit (sau un creștin), sincer.”
El a spus: „Cum m-ai cunoscut Tu?”
El a spus: „Mai înainte ca Filip să te fi chemat, când tu erai sub
pom, Eu te-am văzut.” Aceea a dovedit un miracol.
65
Atunci, dacă El este același lucrător de miracole Domn Isus, El ar
putea să-mi spună care este necazul tău și să meargă direct la el. Este
asta corect? Vei crede tu asta? Va crede audiența asta? Fie ca El s-o
acorde.
Tu ai o inimă plină de durere pentru altcineva. Și acest altcineva
este nesalvat. Este o pată neagră atârnând în jurul unui---unui băiat. Este
propriul tău fiu. Și el are ambele lui picioare rupte. Este acela adevărul?
Este adevărat. Domnul nostru Isus trăiește, nu-i așa? Dumnezeu să te
binecuvânteze.Încă mai este altcineva despre care ești îngrijorată. Este
cineva...Eu văd că se ridică asta de la o fetiță. O, este---este sora ta. Și ea
are ceva în neregulă cu ochii. Și tu ai o altă soră și ea are ceva în
neregulă cu inima. Du-te, Isus Cristos o va face bine. Fie ca Domnul
Dumnezeu să o acorde în Numele lui Isus Cristos.
66
Câți de-acolo de-afară doresc să fie vindecați care nu au cartonașe
de rugăciune acum? Voi nu aveți cartonașe de rugăciune și vreți să fiți
vindecați? Acum, doar aveți credință. Tot ce vă cer să faceți, doar credeți
cu toată inima voastră.
67
Ce mai faci? Tu dă-i domnului Moore cartonașul tău de
rugăciune...?...Acum doar nimeni să nu fie în nicio grabă. Doar luați-vă
timp și fiți doar reverenți. Doar păstrați-L pe Cristos în mintea voastră, așa
cum vi-L imaginați stând chiar aici în aer, privind jos în direcția asta și
conducând ceea ce eu---gândurile și ceea ce spunem noi.
68
În regulă. Noi suntem de asemenea străini, presupun, nu-i așa,
doamnă? [Sora spune ceva fratelui Branham.] O! Și deci eu nu te-aș cunoaște mai
mult decât numai...Dacă tu m-ai văzut acum șase ani și jumătate, eu nu
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te-aș cunoaște cine ești sau nimic despre tine. Asta este doar---trebuie să
vină de la Dumnezeu, asta este tot.
Dar tu ești---tu ești bolnavă acum. Și eu te văd undeva la un
cabinet al doctorului sau ceva...Este---este...O, este...Necazul tău este
ceva în legătură cu stomacul sau prindere anormală. Mâncarea nu va
coborî. Văd că ea vine înapoi. Este asta adevărat? Apoi, este ceva în
neregulă în ficat. Văd asta prin raze X, pe care el le îndreaptă spre el(Întrun fel un doctor scund cu un baston la el). Și tu ești programată pentru
operație. Păi, fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Vino aici.
Tată, Tu ai spus în Cuvântul Tău: „Orice veți lega pe pământ, Eu
voi lega în ceruri. Ceea ce veți dezlega pe pământ, Eu voi dezlega în
ceruri.” Și fie ca această femeie Doamne, în curs de-a fi operată,
Dumnezeule, fie ca cuțitul care operează al Atotputernicului Dumnezeu,
Duhul Sfânt, să vină jos și să înfăptuiască acest miracol. Mă rog, Tată
ceresc, în Numele lui Isus Cristos, ca Tusă o acorzi. Amin. Dumnezeu să
te binecuvânteze.
69
Doar fiți reverenți acum, fiecare. Doar---doar iubiți-L pe Domnul
Isus și spuneți: „Doamne, eu doar sunt atât de recunoscător că Tu eșticu
noi în seara aceasta.” Dumnezeu va fi cu voi și vă va ajuta, eu sunt sigur,
dacă voi doar veți avea credință. Ce mai faci, domnule?
70
Te binecuvântez, soră. Dacă tu continui să crezi...Știu că ești
necăjită, dar doar continuă să ai credință. Eu nu pot s-o spun, până când
El mă lasă s-o spun. Spune-i să aibă credință.
71
Acesta este pacientul. Ce mai faci? În regulă. Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, a înviat din morți. Și El trăiește în biserica Lui în seara asta,
mișcându-Se cu poporul Lui. Și El iubește poporul Lui. Și El iubește pe
fiecare, chiar pe păcătoși îi iubește El. Și El ne iubește. El te iubește. El
mă iubește. Noi suntem străini unul altuia, totuși Dumnezeu ne cunoaște
pe amândoi și ne-a hrănit pe toți toată viața noastră și ne-a adus în acest
punct al vieții. Numai El ne poate ajuta și să ne facă bine.Și dacă eu,
fratele tău aș putea să te ajut și să fac orice pentru tine, ei bine și eu n-aș
face-o, eu aș fi un---eu aș fiinuman. Doar...Un animal aproape ar ajuta pe
altul. Dar dacă eu aș putea să te ajut, domnule, eu aș face-o. Dar eu...Nu
este nimic pentru mine să fac, doar să fac așa...Eu pot numai să spun ce
văd. Tu înțelegi asta, nu-i așa?
Dar tu---tu ai ceva necaz cu...Este ceva în legătură cu vorbirea ta
sau...Este în limba ta, într-un fel. Tu nu vorbești clar. Domnule, urăsc să-ți
spun pentru că este un lucru ciudat pentru tine. Dar tu nu ești un caz fără
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speranță. Dar tu ești un om foarte bolnav. Și tu nu știi asta, dar este o
presiune care face aceea, aceea este o tumoare pe creier, care face
aceea. Și tu nu-ți dai seama de asta. Dar aceea este adevărul. Și tu ești
un...Ascultă, văd o femeie cu capul întunecat stând lângă tine. Ea este
o...Este o asistentă medicală sau ceva. Da. Tu ai un copil care este
bolnav cu...Este leucemie sau ceva. Văd că este examinat de o..
Ascultă, am fost la a ta...Ceva care tu...Tu ai fost vindecat mai
înainte. Eu...Am fost eu. Văd când m-am rugat pentru tine; aveam un
costum gri cu dungi. Și tu ai fost vindecat de cancer. Și cancerul a fost în
stomac. Și eu m-am rugat și tu ai primit Duhul Sfânt. Și tu înveți sau
încerci să predici acum sau ceva. Este aceea corect? Vino aici.
Tată ceresc îndurător, mă rog pentru harul lui Dumnezeu, milă și
har să fie arătate omului. Și eu condamn dușmanul care îi ia viața. Fie ca
el să-l părăsească și să iasă afară din el. Te reneg satan, prin viul
Dumnezeu prin care noi te acuzămîn seara asta în Numele lui Isus
Cristos, ca tu să pleci de la acest om. Și fie ca el să plece și să fie
vindecat. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze,frate. Du-te, bucurându-te, fericit,
mulțumind și slăvind pe Domnul Isus pentru îndurările lui bune, milostive
pentru tine.
72
Doar credeți numai, este tot ceea ce trebuie să faceți. Doar aveți
credință în Dumnezeu. Credeți dumneavoastră, doamna care stă acolo cu
artrită? Acea mică doamnă care stă acolo, da, credeți că Dumnezeu v-a
făcut bine? Pune-ți mâna peste mica ta prietenă acolo de asemenea. Ea
are o tumoră pe sân și Dumnezeu o va face bine.
Tată ceresc, mă rog ca Tu să mustri acele duhuri. Ele au gândit că
se ascundeau, dar ele nu se pot ascunde de Tine. Ieșiți afară! În Numele
Domnului Isus, îți poruncesc să părăsești femeia. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. În regulă. Mergeți acasă și fiți
bine în Numele lui Isus, Fiul lui Dumnezeu.
73
Este reumatismul care te-a ologit astfel, nu-i așa? Care stai la
capătul scaunului, reumatism, tu ai necaz și la stomac. Tu crede cu toată
inima ta, Isus Cristos te face bine. Dar tu va trebui să crezi. Înțelegi? Este
singurul lucru ce aș putea eu face. Dumnezeu să fie cu tine.
74
Este acesta pacientul? Ce mai faci? Doar ai credință. Scuză-mă,
domnule, presupun că noi suntem străini, nu-i așa, domnule? Nu te-am
văzut niciodată în viața mea, atât cât știu eu. Dar Dumnezeu te cunoaște
și El mă cunoaște pe mine. Și Isus, Fiul Lui, a înviat din morți. Tu crezi
asta, nu-i așa?
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Tu poți înceta să te rogi, mamă. Tensiunea mare de sânge pe care
ai avut-o, va scădea acum. Vezi? Dumnezeu să te binecuvânteze. Da.
75
Doar aveți credință. Acum, tu care stai acolo în acel scaun, nu
crede că este prea răucazul tău. Doar continuă să crezi, privind în această
direcție și crezând cu toată inima ta.Îl iubiți pe El cu toată inima
voastră?(Adunarea răspunde: „Amin”)
76
Ei bine, scuză-mă. Acum, ascultă, noi suntem străini unul altuia,
nu-i așa? Am fost câteva săptămâni în adunări și eu doar...Dar dragostea
lui Dumnezeu...Dumnezeu te cunoaște. El mă cunoaște. El știe totul
despre noi, nu-i așa?Și El îmi poate descoperi care este necazul tău, dacă
eu am spus adevărul. Crezi tu că am făcut-o? Tu ești un om foarte bolnav.
Necazul tău este la plămâni. Eu te văd undeva în biroul doctorului și îl văd
pe el făcând un semn peste fotografia razelor X. Cred că este negru,(unul
din el); jumătate din el este negru. Și celălalt este...El a spus că are puroi,
cred, în el. Este asta corect? Tu ai---tu ai fost departe la un doctor sau
ceva. Este un loc unde există...Văd ceva lemn de esență tare
rostogolindu-se, astfel. (Este un lac mare la capăt)pe care tu l-ai ridicat, la
o mare....Este Rochester. A fost Mayo Brothers. Este asta corect? Este
corect. Pot vedea marea clinică așa cum ea s-a mișcat. Vino aici. Deși ei
au eșuat, Dumnezeu nu poate eșua, fratele meu.
Tatăl nostru ceresc, acordă binecuvântările Duhului Sfânt peste
acest sărman frate micuț, slăbit. Și fie ca Duhul Atotputernicului
Dumnezeu să facă bine fiecare părticică din el. Prin Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, cer asta. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
77
Te gândești că Domnul te va vindeca de acel necaz la plămâni, în
același timp acolo, frate? Crezi că El te face bine, te gândești că
Dumnezeu te va vindeca? Dacă te gândești și crezi asta cu toată inima ta,
tu poți fi făcut bine. Accepți tu asta? Spune:„Slavă Domnului!” Doar ridicăți mâna, spune: „Slavă Domnului.” Corect. Corect. Dumnezeu să te
binecuvânteze. Aceea te-a atinspe tine și pe el, în același timp. Așadar,
eu am știut că aceea era. Vedeți? Și El este acolo. Dumnezeu să fie cu
tine și să te ajute.
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Ce mai faci, doamnă? Vai, ești tu conștientă de ceea ce este
greșit? Cancer la stomac. Așa este. Mamă, tu poți să te gândești că ești
bătrână și poate nu ești prea bine. Dar Abraham a fost mai în vârstă decât
tine când Dumnezeu i-a dat o promisiune. Vino aici. Crezi tu cu toată
inima ta? Dacă puterea Atotputernicului Dumnezeu este aici, care-ți
cunoaște viața ta, în timp ce Ungerea este aici, nu eu ci El (nu este becul
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cel care dă lumină; este curentul din bec.) îți ții mâinile și te întrebi: „Va
face El asta?”
Bunule, Tată ceresc, eu mustru acest dușman. Și fie ca el s-o
părăsească pe ea în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Fie ca el
să iasă afară din ea. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Du-teși
fie ca Domnul să fie cu tine și să te ajute.
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Ai avut un adevărat simțământ ciudat când s-afăcut rugăciune
pentru ea, nu-i așa? Același lucru. Pe amândouă v-au părăsit în același
timp. Doar mergeți drept înainte bucurându-vă și mulțumind lui
Dumnezeu. Amin.
80
Crezi că Fiul lui Dumnezeu este aici să te facă bine? Cu toată
inima ta, tu crezi asta? Tu ai o tuse puternică, nu-i așa, mai ales când
tetrezești? Este astmatică. Deci doar mulțumește lui Dumnezeu pentru
vindecarea ta, du-te mai departe bucurându-te, spunând: „Mulțumiri, laudă
fie lui Dumnezeu.”
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Vino, doamnă. Dacă Atotputernicul Dumnezeu este aici, va ști
exact unde este necazul tău și ți-l va arăta, Îl vei accepta? Devin îngrozitor
de slăbit(Vedeți?), este motivul că eu nu privesc...doar să văd ce este în
neregulă, dacă pot. În regulă. Tu vei accepta asta, nu-i așa?
82
Slava să fie a lui Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu te-a vindecat
de acea tumoare, doamna care stă acolo? Da. Crezi tu? Amin.
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Tu crezi că El te-a vindecat de necazul de la stomac. Du-te,
mănâncă-ți cina.
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Dumnezeu să te binecuvânteze. Vino înapoi și pune-ți mâna peste
acel bebeluș (pentru necazul de la rinichi)care stă lângă tine. Acel ins mic
cu necaz la rinichi, pune-ți mâna peste el; el este vindecat.
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Credeți cu toată inima voastră. Voi credeți că Dumnezeu este aici
ca să vindece? De ce nu acceptați asta atunci? Ridicați-vă în picioare
acum, fiecare din voi. Ridicați-vă din scaunele voastre cu rotile fiecare
vrea...?...
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Atotputernicule Dumnezeu, în numele lui Isus Cristos, vindecă
fiecare persoană bolnavă de-aici și fie ca puterea lui Dumnezeu să se
miște în această audiență. Eu condamn fiecare diavol. Ieși afară din
oameni, tu duh necurat.

