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Bună seara, prieteni. Aceasta e să ajungi aici tocmai la timp, nui așa? Am făcut virajul greșit; m-am dus în jurul clădirii, am venit pe
celălalt drum și am avut un timp îngrozitor să ajung înapoi. Și chiar cum
am intrat pe ușă, i-am auzit cântând: „Crede Numai.” M-am gândit:
„O,vai.”
Am avut o mică controversă în seara asta; seara trecută eu a
trebuit să aștept mult timp și am spus: „Acum, frate Moore, dacă trebuie
să aștept acolo afară o jumătate de oră iarăși în seara asta, tu vei
predica luni seara, marți seara și miercuri seara săptămâna viitoare.”
Am spus: „Eu voi fi acolo exact la timp.” Acela este motivul că el a fost
la timp. (Fratele Branham râde). Da, domnule.
(Fratele Moore spune: „Noi te vom face să predici cu trei zile mai mult pentru
asta.”)(FrateleBranhamrâde.)Ei bine, eu totuși am fost aici la timp; voi numai

ce v-ați ridicat. Eu am fost…Omul a trebuit să pună acest cârlig în jurul
gâtului meu aici, oricum se numește asta, astfel ca eu să pot vorbi deaici. Cred că trebuie să fug un pic și să mă îndepărtez de microfon.
2
Fiecare se simte bine? O, asta-i bine; aceea este chiar minunat.
Ei bine, noi sperăm că putem; Domnul vrea doar să ne binecuvânteze
și noi avem mâinile drept în borcanul cu miere acum și mergem să
mâncăm din Mierea lui Dumnezeu, Cuvântul Lui.
Una din cele mai drăguțe priveliști pe care le-am văzut
vreodată; nu știu dacă v-am spus vreodată. Mie---mie îmi place să
pescuiesc și acolo era un…Eram departe în nordicul New Hampshire,
pârâul păstrăvilor. M-am dus cu un bagaj pe spatele meu cam timp de
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trei zile, departe în sălbăticie. Pescuiam sus în munți unde începătorul
nu ajunge, voi știți, departe. Și eu am fost---aveam cu mine un cort mic
așezat acolo într-o dimineață. Și eu---eu m-am sculat devreme și m-am
dus jos de-a lungul tufișurilor, aveam un topor mic de mână, tăiam niște
tufișuri, astfel ca să pot avea musca(momeala)lucrând bine, prinzând
acești păstrăvi de pârâu. Și astfel eu…am ajuns sus cam pe la ora opt
și am venit înapoi…Soarele răsărise bine. Și când am ajuns înapoi la
tabăra mea ea era dărâmată la pământ. Acolo era o ursoaică bătrână
și doi pui mici au intrat înăuntru acolo și ei au sfâșiat acel lucrucu
adevărat. Vreau să spun că era împrăștiat de la un capăt la celălalt.
3
Ei bine, eu aveam o pușcă ruginită veche, depășită care era
acolo pe undeva, dar…Ursul, nu era problemă că el mânca; era că
distrugea. El doar a lovit o țeavă jos și apoi a sărit pe ea doar s-o audă
că zornăie, voi știți, și el era doar un ins rău.
Și când am sosit, bătrâna ursoaică, ea m-a adulmecat imediat și
a plecat. Ea a chemat puii; un pui mic a fugit afară cu ea. Și ea a
continuat să meargă afară, dar celălalt ins mic doar stătea acolo. El
avea spatele întors la mine. Ei bine, m-am întrebat: „Ce se întâmplă cu
acel insmiccă el nu pleacă?” Și ea stătea acolo afară în
sălbăticie(Înțelegeți?), sus pe coasta dealului, ea mormăia.
Eu m-am întrebat, ea chema acel pui să vină. Și el nu vroia să
vină, voi știți, doar sătea acolo cu capul în jos astfel. Și m-am gândit:
„Ei bine, mă întreb care-i treaba cu micul ins.” Și astfel eu am continuat
să merg un pic mai aproape și eu n-am vrut să ajung prea aproape,
pentru că știți, ea ar putea să te zgârie. Astfel ea…Eu urmăream și ea
continua să cheme, întețind apoi chemarea. Și eu n-am vrut să să fiu
nevoit să omor bătrâna ursoaică și să las doi orfani în pădure. Prin
urmare eu---eu am continuat s-o urmăresc. Era un copac destul de
aproape, dar ea poate să se cațere mai bine decât puteam eu, așa
că…Și eu știam că trebuia să fac ceva și mă întrebam ce făcea acest
ins mic. Și când am ajuns în jur pe o latură, astfel încât am putut să-l
privesc dintr-o parte ah...
4
La câți vă plac clătitele cu melasă? O, eu vă spun, aceea este
doar…Eu nu sunt foarte bun în a le face, dar desigur că eu leiubesc.
Așă că aveam cu mine o găleată cu miere. Știți, aceea este un
fel care ține baptiștii îndreptați, mierea, știți, din cauză că…Deci, eu
aveam o găleată cu miere acolo și eu---eu de obicei iau o găleată
mare, pentru că eu nu cred în stropire; eu într-adevăr le botez; eu o
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torn bine și din belșug. Așa că eu torn acea miere peste acele clătite,
voi știți și…
Acest mic individ a ajuns acolo înăuntru și lor le plac lucrurile
dulci oricum. Și el a luat jos capacul de pe acea găleată. El stătea
acolo și a tras-o pe el astfel, voi știți. El și-a cufundat lăbuța jos și a luat
această miere și apoi o lingea astfel. El era…El era miere din vârful
capului până la tălpile picioarelor. El a încercat doar să se uite la mine
și ochii lui mici lipiți împreună, știți și el încerca să-și deschidă ochii,
privind la mine astfel. M-am gândit: „Vai.” El s-a uitat la mine doar tot
atât deindiferent, a spus: „Păi, vrei o înghițitură?” Astfel el și-a înfipt
laba înapoi în jos și a început s-o sugă iarăși.
5
Și eu m-am gândit: „Ei bine, dacă aceea nu este ca și cum ai
avea un jubileu al cincizecimii de modă veche, eu niciodată n-am văzut
unul.” Așa este! Miere peste tot, peste tot vârful capului tău, peste tine
pretutindeni, tu ești acoperit cu miere. Corect. Mâna în borcanul cu
miere. Aceea este real.
Lucrul ciudat cu aceea, când el în sfârșit a lăsat găleata jos
după ce a fost, curățată bine. Ei bine, micul ins s-a dus drept la mama
lui și la ei și ei l-au lins; aceea a dus jos mierea de pe el. Eu doar sper
că noi avem atât de multă miere încât fiecare vrea să lingă, nu-i așa?
Să încercați să vă bucurați de binecuvântările noastre de la Domnul.
6
Acum, nouă ne place o adunare de modă veche cu bucurie, nu-i
așa? Unde noi doar…Dar voi trebuie să vă puneți în ordine, înainte ca
voi să vă puteți bucura de ea, știți, voi trebuie să ajungeți pe drumul
corect.Seara trecută noi vorbeam despre „Semnul Anticristului” și
înseara asta de „Semnul lui Cristos,” pecetea anticristului și pecetea lui
Cristos.
Și acum, nădăjduiesc că fiecare se simte bine. Și amintiți-vă de
serviciile de mâine dimineață. Mergeți la vreo biserică, dacă sunteți
vizitatori aici. Sunt câteva treziri care se desfășoară prin jur în diferite
părți ale ținutului. Astfel că noi sperăm ca să vă găsiți locul la vreo
biserică bună a evangheliei depline, vreo biserică spirituală bună și să
mergeți la biserică dimineața. Și apoi, mâine după masă, noi avem
serviciile noastre, când toți…nu mai sunt alte servicii în desfășurare.
7
Eu cred că este frumos din partea Oamenilor de Afaceri
Creștini, nu-i așa, slujitori și laici? Apreciez asta în ei, să nu se
suprapună cu serviciul obișnuit al bisericii voastre. Și astfel noi sperăm
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că fiecare va reveni mâine după masă și mâine după masă este și
serviciu de vindecare. Noi ne vom ruga pentru bolnavi. Cu voia
Domnului, mâine după masă, vor fi distribuite cartonașe de rugăciune,
cam la unu și jumătate, presupun, unu sau unu și jumătate. Astfel că
aceea va fi înafară de tot restul din instruirile de după masă. Apoi eu
voi intra înăuntru și vreau să vorbesc mâine după masă pentru câteva
momente, cu voia Domnului și apoi formăm rândul de rugăciune și ne
rugăm pentru bolnavi.
8
Acum, înainte ca să deschidem acest minunat Cuvânt al viului
Dumnezeu, eu cred că fiecare religie, fiecare religie adevărată este
întemeiată pe Aceasta(Aratândspre biblie). Și dacă aceasta, dacă religia
nu vorbește despre Aceasta, atunci ea nu este corectă. Sus aici este
singura fundație a lui Dumnezeu. Singurul adevăr pe care noi
putem…Dacă ceva este contrar cu acest Cuvânt, el nu este adevărul.
În vechea biblie ei aveau trei căi de a deosebi un mesaj. Primul
era prin lege, următorul prin profeți sau un visător. Și când ei visau un
vis sau profețeau…Și pe pieptul lui Aaron era pieptarul cu ceea ce ei
numeau Urim și Tumim. Învățătorii înțeleg aceea poate; eu știu că voi
înțelegeți. Și atunci, dacă un profet a profețit și luminile nu
străluceaupeste acel Urim și Tumim, aceea era greșit.
Dacă un visător a spus un vis și nu strălucea pe acel Urim și
Tumim, el era greșit. Și acum, diavolul a luat acel șablon și a făcut una
din acele mingi de cristal. Dar Dumnezeu încă are Urimul și Tumimul
Lui. Și acesta este Asta. Așa este! Dacă vreun predicator predică sau
vreun profet profețește sau vreun visător visează un vis care este
contrar cu Acesta, atunci este greșit. Corect! Aceea trebuie să vină din
Cuvânt. Eu sunt un mare credincios în Cuvânt. Aceea ne ține pe noi
corecți. Veniți înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.
9
Acum,noi putem întoarce paginile astfel, dar există numai Unul
care poate deschide Cartea și acela este El care a venit și a luat-o din
mâna dreaptă a Celui care stătea pe tron, un Miel care a fost înjunghiat
de la întemeierea lumii, nimeni altul decât Domnul nostru Isus Cristos,
Autorul Cuvântului. Să ne aplecăm capetele doar un moment acum, să
vorbim cu El.
Tatăl nostru ceresc, suntem mulțumitori pentru acest grup fericit
de oameni care s-au adunat aici în seara aceasta, să vină și să se
bucure de Cuvânt. Și noi venim pentru un singur scop: acela este să
avem părtășie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, având lucruri în
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comun, știind că noi suntem cetățeni ai aceleiași Împărății, Împărăția
Domnului, marele Împărat al împăraților. Și noi am venit în seara
aceasta să avem părtășie în jurul Cuvântului. Acum fie ca Duhul Sfânt
să vină și să ia Cuvântul, direct din Carte și să-l dea audienței,
predicatorului, chiar așa cum avem nevoie de el, Tată, împărțind corect
Adevărul, ca fiecare om să poată pleca de-aici în seara aceasta,
simțind că a fost bine să fie aici. Acordă aceasta, Doamne, din cauza
prezenței Lui.
10
Salvează pe cei pierduți în seara aceasta, scumpule
Dumnezeu. Atât de mulțumitori pentru seara trecută să vedem acei
păcătoși venind pe culoar plângând, cu ochii roșii, stând aici, în jurul
amvonului: bărbați tineri, femei tinere, bătrâni, de vârstă mijlocie, copii
mici, venind în jurul tronului să ofere mulțumiri pentru salvarea lor pe
care Tu le-ai dat-o. Seara trecută Tu le-ai vorbit minunat inimii lor. Mulți
din aceia care deja erau credincioși au venit să fie umpluți cu Duhul.
Cu siguranță, Tată, Tu ai acordat aceea fiecăruia care vine.
Și acum, O, Doamne, ne rugăm ca Tu să vindeci bolnavii în
seara asta, văzând că bolnavii deja au început să se adune. Unde este
evanghelia predicată, acolo trebuie să fie semne și minuni s-o
însoțească. Și noi vedem pe cei bolnavi adunându-se deja; ne rugăm
ca Tu să vindeci pe fiecare din ei. Ei nici măcar nu trebuie să vină
înapoi mâine, ca să se facă rugăciune pentru ei, pentru vindecare, fie
ca ei doar să vină înapoi vindecați să se bucure de binecuvântările lui
Dumnezeu. Fie ca fiecare persoană să se predea ea însăși acum
Duhului. Și, Tată, ia Slujitorul tău, nevrednic și fie ca eu să fiu în stare
să mă predau pe mine însumi Duhului Sfânt în seara aceasta pentru
predicarea Cuvântului. Deschide-ni-L, Tată, căci noi o cerem în Numele
lui Isus. Amin.
11
Seara trecută în timp ce vorbeam despre însemnul fiarei sau de
pecetea fiarei, noi o numim, pentru că aceea se numește pecetea lui
Dumnezeu. Și noi aflăm că pecetea fiarei este…Pecetea stă pentru o
lucrare terminată. Pentru ceva care este terminat este un---pecetluit.
Mașina, când este încărcată, complet încărcată, inspectorul
trebuie să vină pe-acolo mai întâi. Încărcătura de cherestea sau orice
este asta pe mașină, apoi inspectorul vine pe-acolo și o verifică peste
tot. Și dacă mașina a fost pusăaici pe linie să fie încărcată, inspectorul
scutură totul ca să vadă dacă este bine și stabil. Și apoi după ce el află
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că totul este stabil, el trage ușile laolaltă și le sigilează și este sigilat
până la destinația lui.
Acela este felul în care Duhul Sfânt face cu noi, vine prin jur și
scutură câteva lucruri care sunt slăbite în biserică, slăbite în persoană.
Doar o trăire un pic nepăsătoare, lucruri care nu s-ar cuveni să le
facem, și mici lucruri care sunt greșite cu noi, Dumnezeu vine prin jur și
le scutură: mai întâi să vadă dacă tu ești stabil pe Cuvânt, să vadă
dacă tu întrunești calitățile pentru a fi ales ca să te comporți ca un copil
sau slujitor al lui Dumnezeu. După ce El află că totul este stabilit, atunci
ușa este închisă și tu ești pecetluit.
12
Când diavolul a convins în final fiecare persoană să nu creadă
evanghelia…Și în sfârșit, într-o zi după ce Dumnezeu i-a prezentat lui
cunoștința adevărului și el își întoarce spatele pentru ultima oară,
spune: „Nu, eu doar o țin pe-a mea,” atunci diavolul îl ia la ușă, îi face o
gaură în urechea sa, așa cum a fost în modelul din Vechiul Testament
sau pecetluiește înțelegerea lui, niciodată să nu mai aibă credință în
evanghelie, sigilat afară și el va slujipe diavolul pentru totdeauna. Nicio
altă speranță pentru el, dus, pierdut, fără speranță, fără Dumnezeu,
fără milă…
Și acum, tragedia acestor două lucruri este că pecetea
dușmanului este o pecete religioasă, așa este, foarte religioasă. Eu
vreau să citesc ceva acum din scriptură doar înainte să mergem
înăuntru, în Apocalipsa capitolul al 9-lea și versetele al 3-lea și al 4lea.
Și au ieșit din fum lăcuste pe pământ:…lor li s-a dat
putere, așa cum au putere pe pământ puterea
scorpionilor. Și li s-a poruncit ca să nu vatăme iarba
verde, nici pomii; ci numai pe acei oameni care nu
au pecetea în---pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor.
Și apoi noi vedem că în multe locuri…Voi cititorii înțelegeți cât
de multe locuri în scriptură se predică asta sau în special cartea
Apocalipsei învață despre a avea pecetea lui Dumnezeu.
Acum, după seara trecută, punând bazele și văzând ce era
pecetea lui satan, era să respingă evanghelia…Jubileul, evanghelia
este vestea bună. Este aceea adevărat? Și aceea este anul jubiliar
pentru fiecare copil căzut al lui Adam. După ce ei au primit marile lor
beneficii ale evangheliei ce le-au fost date lor și ei le-au respins, apoi
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potrivit cu Testamentul, ei sunt pecetluiți în afara Împărăției; ei trebuie
să-l slujească pestăpânul lor pentru restul zilelor lor.
13
Acum, ce este asta? Cum au fost ei pecetluiți? Aceea a fost
pecetluită prin auzire, pentru că: „Credința vine prin auzire.” Și dacă
auzirea este tăiată, auzirea evangheliei…Eu nu vreau să spun auzul
fizic; ciauzul spiritual. Urechile tale spirituale pentru lucrurile bune ale
lui Dumnezeu au fost însemnate; tu le-ai respins pentru ultima dată.
Atunci tu ești pecetluit în afară; poți fi foarte religios.
Acum, tu spui: „Ar putea fi posibil ca o persoană să aparțină la o
biserică atunci, frate Branham, să meargă la biserică și să fie foarte
sinceri, cu toată sinceritatea lor și încă să fie pierduți?” Absolut. Așa
este. Cei mai sinceri oameni pe care i-am văzut vreodată erau idolatrii
și pagânii: tot atât de sinceri, dându-și bebelușii ca jertfă, torturându-se
pe ei înșiși și de toate, întreaga sinceritate la care te-ai putea gândi.
Mahomedanii sunt sinceri; budiștii sunt sinceri. Jainșii sunt
sinceri, așa de sinceri că ei nu ar atinge o mică furnică sau ceva, deloc:
foarte sinceri, mult mai departe decât orice creștinătatea a produs
vreodată, ce pot eu vedea, mai ales în această zi. Sinceritatea nu
înseamnă asta. Scriptura a spus: „Există o cale care paredreaptă unui
om.” Pare ca și cum ar fi bună, dar Dumnezeu are o cale. Și tu trebuie
să vii, nu pe calea care pare corectă, ci pe calea care Dumnezeu
spune că este corectă. Amin. Aceea este calea crucii.
14
Acum, în cartea Efesenilor noi citim, acum, ce este pecetea lui
Dumnezeu. Noi vedem ce este pecetea diavolului. Acum, în Evrei
10…Mai întâi ne ducem la pecetea lui Dumnezeu: „Căci dacă noi nu
credem cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, acolo nu mai
rămâne jertfă pentru păcat.”
Dacă adevărul a fost prezentat, Isus Cristos a venit pe pământ să
prezinte adevărul și nu numai să prezinte adevărul; El a fost Adevărul.
Și oamenii religioși din acea zi au spus: „Acum noi știm că El este, are
telepatie mintală. Noi ne dăm seama că El citește mințile lor acolo
afară. Dar noi credem că toate vindecările Lui și lucrările pe care El le
face, sunt numai prin diavolul. Pentru că El nu este de acord cu
denominațiunea noastră.” Astfel ei au spus: „El este un diavol.”
Isus a spus: „Acum, voi puteți spune aceea împotriva Fiului
Omului. Căci voi ați avut adevărul prezentat vouă. Voi într-adevăr știți
că este adevărul,” cu alte cuvinte.
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Nicodim a exprimat asta, a spus: „Noi știm, Rabi, Tu ești…Noi,
cine? Fariseii. „Noi știm că Tu ești un Învățător venit de la Dumnezeu.
Noi știm asta. Căci nici un om n-ar putea face lucrările care le faci Tu,
decât dacă Dumnezeu este cu El. Și noi știm că Tu ești un învățător
venit de la Dumnezeu. Și eu a trebuit să mă strecor aici în timpul nopții
să ajung să vorbesc cu Tine,” cu alte cuvinte. O tradiție, separând omul
prin tradițiile lor…O vai!
15
Și eu privesc la aceea și văd atunci pe mărețul Cristos stând
acolo. El a spus: „Acum, voi puteți spune aceea împotriva Fiului
Omului…” pentru că ispășirea încă nu fusese făcută. Cristos era acolo,
dar El era în celula de sânge a învelișului. Dar dacă acea celulă nu a
fost ruptă de o suliță romană, pentru că păcatul la calvar…Și Duhul
Sfânt îl va elibera, pentru fiecare credincios care va veni prin sângele
vărsat.
El a zis: „Oricine spune un cuvânt împotriva Duhului Sfânt nu
are iertare în această lume sau în lumea care vine.” Cu alte cuvinte:
„Voi, fariseilor, Duhul Sfânt nu este în lume acum; astfel El este eliberat
pentru fiecare credincios. Așa că voi veți fi iertați de asta, dar într-o zi,
acel Duh Sfânt vine, și atunci lăsați această generație să spună ceva
împotriva Lui și să numească tocmai aceleași lucrări: diavolul și ei
niciodată nu vor fi iertați în această lume sau în lumea care vine.”
16
Acolo este asta, Pavel o are. Chiar în Evrei 10 s-a spus: „Dacă
noi nu credem…” sau păcat și ce este păcat decât necredință: „Cel
care nu crede este deja condamnat.” „Dacă noi nu credem cu voia,
după ce noi am primit cunoștința adevărului, acolo nu mai rămâne nicio
jertfă pentru păcat, ci o așteptare plină de frică pentru judecată,
indignarea îngrozitoare care va nimici potrivnicii.”
Îngrozitor de tare, nu-i așa? Dar aceea este ce avem noi nevoie.
Dacă noi L-am slujit pe Domnul, voi creștinilor, toți acești ani, este
timpul să ne scăpăm deo dietă de lapte, este timpul ca noi să fimîn
stare să mâncăm ceva hrană tare. Mâncărurile tarisunt aici pentru noi
și Duhul Sfânt ne va hrăni cu ele dacă---dacă noi doar vom deschide
și-L vom lăsa pe El s-o facă.
17
Acum, să respingi adevărul când este prezentat, atunci urechile
tale sunt pecetluite, tu te vei întoarce cu spatele la Dumnezeu, vei
fifoarte religios. Scriptura a spus: „Încăpățânați, încrezuți, iubitori de
plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, călcători de pace,
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acuzatori falși, lipsiți de autocontrol și disprețuitori ai acelor care sunt
buni; având o formă de evlavie(toate formele, foarte fundamentali),
forme de evlavie, dar negând puterea din ea; depărtează-te de așa
ceva. Pentru că acesta este insul care merge din casă în casă și
conduce femeile fără minte împovărate cu diferite pofte, niciodată în
stare să vină la cunoștința adevărului.”
Corect! Aceea este scriptura; aceea este ce a spus biblia.
Aceea este unde este credința mea ancorată, este în Cuvântul lui
Dumnezeu, nu în tradiția oamenilor, ci în Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo
este unde eu mi-am stabilit poziția acum douăzeci și trei de ani: acolo
este unde vreau să stau când Isus vine sau când moartea vine să mă
elibereze de această casă bătrână de ciumă în care locuiesc. Amin.
Stând pe Cuvânt, cerurile și pământul vor trece, dar El nu va eșua
niciodată. El este nemuritor, etern.
18
Apoi, oameniise gândesc, doar pentru că tu mergi la biserică.
Au spus: „O, asta este tot ce trebuie să fac, este doar să merg la
biserică, să fiu un ins destul de bun.” Aceea este greșit, frate, tu ești
înșelat. Așa este!
Și Esau a fost un ins destul de bun. Așa a fost Cain un ins bun:
ambii închinători, credincioși. Cain nu a fost un necredincios; el a fost
credincios. El a venit sus și a construit o biserică și a făcut un altar, l-a
împodobit, a îngenuncheat și s-a rugat și s-a închinat lui Dumnezeu. Și
Dumnezeu l-a respins, pentru că el n-a avut descoperirea spirituală. El
a venit cu sinceritatea inimii lui. V-ați putea imagina un om venind,
știind că aceea este între viață și moarte, că destinația lui eternă se
odihnește pe jertfa lui și ar veni ignorant, cu voia? Nu, domnule, el a
venit cu integritatea inimii și a așezat…Dar, vezi, frate, toată
sinceritatea ta nu înseamnă aceea. Dumnezeu a promis doar o cale.
19
Cum credeți că a știut Abel să aducă un miel în loc de măr sau
oricum vreți voi să-l numiți? Cum a știut să aducă un miel? Pentru că
nicio biblie nu era scrisă în acele zile; aceea i-a fost descoperit de către
Domnul.
Isus a spus după ce a coborât de pe muntele
Transfigurării…Aici este asta; vreau ca voi s-o pricepeți. Coborând de
pe muntele Transfigurării, Isus a spus: „Cine spuneți voi că sunt Eu,
Fiul Omului?”
Unul a spus: „Păi, unii spun că Tu ești Moise și unii spun că ești
Ilie și unii spun că Tu ești profetul.”

10PECETEALUICRISTOS
El a spus: „Aceea nu este ce v-am întrebat. Cine spuneți voică
sunt Eu?
Petru a spus: „Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.”
20
Acum, biserica catolică spune că a fost o stâncă acolo și stânca
era Petru. Și ei au construit biserica pe Petru. Biserica protestantă
spune: „Nu, a fost Isus.” Eu difer de amândoi doar tot atât de sincer.
Niciuna n-a fost așa. Căci Petru doar a spus, ascultați…
El a spus: „Cine---cine spuneți voi că sunt Eu?
Petru a spus: „Tu ești Cristosul, Fiul Viului Dumnezeu.”
El a spus: „Binecuvântat ești tu Simon, Fiul lui Iona, căci nu
carnea și sângele ți-au descoperit aceasta (tu niciodată n-ai învățat
asta în ceva școală de teologie. Tu niciodată n-ai învățat asta în nici un
alt fel), ci Tatăl Meu care este în cer ți-a descoperit-o. Și pe această
stâncă Eu voi zidi biserica Mea și porțile iadului nu vor birui.” Adevărul
spiritual descoperit al lui Isus Cristos. Dacă tu ești doar tot prelucrat și
emoțional,aceea nu va lucra. Va trebui să fie un martor direct,
căDumnezeu însuși prin alegere te-a chemat și Ți L-a descoperit pe
Cristos. Amin.
21
Unii oameni vin la biserică doar pentru partea emoțională. Unii
oameni vin la biserică doar să cânte. Unii oameni vin la biserică doar
ca să se bucure că se cântă bine, aceea este în ordine. Unii oameni vin
la biserică și se alătură bisericii doar să-și ascundă josnicia, să-și facă
lor înșiși un nume un pic mai bun în vecinătate. Unii vin la biserică
sincer, dar nu au niciodată o atingere de la Dumnezeu. Dar când
Dumnezeu cheamă un om: „Niciun om nu poate veni la Mine decât
dacă tatăl Meu îl atrage mai întâi. Și toți cei care vin Eu le voi da Viață
Eternă, îi voi învia în ziua din urmă.”
O, eu sper că o vedeți. Frate, este lucrarea Duhului Sfânt
descoperind persoanei, nu pe ceva emoție, nu pe ceva ce tu ar trebui
să faci sau nu ar trebuisă faci, sauaceasta, aceea sau cealaltă. Toate
acele lucruri sunt în ordine, mișcările și lucrările și strigatul și dansatul
și vorbirea în limbi; toate acele lucruri sunt în ordine. Dar primul lucru,
trebuie să fie o descoperire spirituală pe care Dumnezeu a dat-o
persoanei, că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, care cheamă.
Corect! Fără aceea, frate, tu doar copiezi, doar te prefaci.
22
În Efeseni aici, noi vom vedea ce este pecetea lui Dumnezeu.
Efeseni, capitolul întâi, al 12-leaverset, al 13-lea.
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Ca voi să fiți pentru… laudele gloriei Lui, care mai
întâi v-ați încrezut în Cristos.
În care și voi de asemenea v-ați încrezut după ce ați
auzit cuvântul adevărului, evanghelia salvării
voastre:…de asemenea după ce voi ați crezut---după
ce voi ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al
promisiunii.
Efeseni 4:30 a spus: „De aceea, nu întristați Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu, prin care voi ați fost pecetluiți până în ziua răscumpărării
voastre.” Până când?
Acum, frate armenian, eu vreau ca voi să vă pișcați degetele de
la picioare un pic, dar voi scuzați asta. Înțelegeți? Cât timp? Până în
ziua răscumpărării voastre, nu de la o adunare la alta, de la o trezire
până când ei sunt duși de fiecare vânt de învățătură,de la stâlp la stâlp.
Ci un om odată umplut cu Duhul Sfânt are promisiune de Viață
Veșnică: „Eu îl voi învia în ziua din urmă.” Amin.
Cel care aude Cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis
are(timpul prezent) Viață veșnică și nu va veni niciodată la
condamnare, ci a trecut de la moarte la viață.” Ștergeți aceea.
23
Sfântul Ioan 5:23, Cuvântul lui Isus Cristoseste inspirat. Deși
când tu Îl crezi…Și tu nu poți crede decât dacă Dumnezeu te cheamă
mai întâi. Și apoi îți este descoperit ție prin Duhul Sfânt în inima ta
spunând: „Schimbare.” Apoi tu ești o creatură nouă în Isus Cristos.
Lucrurile vechi s-au dus și tu…toate lucrurile au devenit noi. Iată-vă, nu
clătinați de fiecare lucru.
Dacă tu ești purtat din această parte și acea parte, metodist o
săptămână și baptist săptămâna următoare și prezbiterian săptămâna
următoare și alergând de la misiune la misiune, eu am un singur lucru
de spus: tu nu ești încă stabil.
O, spui: „Frate Branham, dar ascultă, eu am o mulțime de…”
O, eu nu mă pot abține, frate. Eu trebuie să stau cu Cuvântul; aceea
este ceea ce Cuvântul spune. Sus astăzi și mâine dus, decăzut în ziua
următoare, vii înapoi în ziua următoare și: „O, noi suntem la jocurile de
noroc” și de toate. Căci dacă iubiți lumea sau lucrurile din lume,
dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Amin.
24
Este timpul ca Penticostalii să aibă o îndreptare atunci, nu
credeți? Priviți ce lumești au ajuns ei. Atât de lumești, întocmai ca
restul din ei. Vechea generație a murit. Și copiii intră să se distreze și
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au pus totul afară în teologii și orice altceva și s-au modelat încât
oamenii acționează întocmai ca restul lumii. Voi sunteți un popor
separat când voi veniți la Dumnezeu, o preoție regală, o națiune sfântă,
dând laudă lui Dumnezeu, roada buzelor, dând laudă Numelui Său.
Amin. Așa este!
25
Pecetea; pecetea este o lucrare terminată; Dumnezeu și-a
sfârșit lucrarea Lui în acea persoană. Amin.
Și pecetea diavolului este o lucrare terminată. Diavolul l-a
preluat; Dumnezeu n-a putut face nimic cu el. El a bătut la inima lui; el
n-a vrut să asculte, așa că a continuat să se întoarcă cu spatele.
Dumnezeu nu vrea ca vreunul să piară, având îndelungă răbdare, El a
trimis un alt predicator al evangheliei, a arătat semne și minuni și așa
mai departe. Duhul Sfânt a spus: „Tu mai bine ai asculta la asta.” El șia întors capulla o parte pentru ultima oară. Atunci stăpânul lui i-a închis
urechea spirituală. El a devenit încăpățânat, mândru.
„Deci eu am diplome de doctorat sau Ph.D. sau L.L.D așa că de
ce trebuie eu să-i ascult pe acei oameni nebuni?” Noi vom ajunge la
asta în câteva minute și voi veți afla că același lucru s-a întâmplat în
zilele timpurii. Da, asta este.
26
„Eu aparțin la cea mai bună biserică din oraș; eu stau cu cea
mai bună clasă din oraș; eu am asta. Eu sunt așa-și-așa.” Cine ești tu,
oricum? Stai lipit de Cuvânt. Amin. Asta este tot; toți au făcut același
lucru. Amin.
Îmbrăcat cu un costum de o sută de dolari trupul care valorează
optzeci și patru de cenți și acționezi ca și cum tu ești cineva. Așa este!
Cercetarea chimieiarată că un om care cântărește o sută cincizeci de
pounds(aprox. 68 kg), valorează optzeci și patru de cenți(3,20lei); femeia
mai puțin decât atât. Da. Acum, asta nu este o glumă; acela este
adevărul. Și tuîl vei îmbrăcacu un costum de o sută de dolari sau cu un
palton minunat de blană și umbli pe stradă cu nasul pe sus pentru că
voi aparțineți la biserica așa-și-așa. Este timpul să pășiți pe cărarea de
rumeguș înapoi spre altar, să te îndrepți cu Dumnezeu înainte ca satan
să te pecetluiască afară din Împărăție. Amin. Acesta este adevărul; voi
știți că acela este adevărul. Chiar conștiința voastră vă spune că acela
este adevărul, dacă voi nu ați trecut linia de separare. Tu treci linia de
separare, atunci tu ai o---tu te-ai predat la o---la o minte a diavolului, o
amăgire, să crezi o minciună și să fii condamnat prin ea, gândind că tu
ești corect.
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Amintiți-vă, Esau se gândea că era corect. El era fratele
geamăn a lui Iacov. Iacov a fost un mic înșelător într-un anumit sens al
cuvântului. Dar un lucru pe care el îl avea, el avea satisfacție pentru
acel drept de întâi născut. El avea întregul său suflet stabilit pe miezul
acestuia. Aceea este ceea ce are nevoie biserica în seara aceasta.
Aceasta nu este atât de mult că tu poți conduce aceasta sau să ai cel
mai bun loc în oraș sau cea mai mare biserică și așa mai departe.
Pune-ți mintea pe miezul acesteia: dreptul de întâi născut. Amin.
O, vai! Eu---euchiar mă simt religios. Ascultați. Eu cred că
astăzi…unii oameni spun: „Ei bine acum, frate Branham, așteaptă
acum un minut. Și eu sunt penticostal și eu---eu am strigat și am vorbit
în limbi și lucruri.” Acela este un dar al lui Dumnezeu(Corect), nu un…
28
Iată, vărul meu mi-a dat acest costum, dar nu acela m-a făcut
un Branham. Acela era un dar. Eu am fost născut un Branham; acesta
este un dar de la un Branham. Amin. Cum era dacă numele meu era
Jones și eu aveam un dar de la un Branham, acela nu m-ar face un
Branham. Tu trebuie să fii născut un creștin prin Duhul Sfânt, nu prin
ceva demonstrare (Aleluia!), pecetluit, o lucrare terminată a lui
Dumnezeu în Împărăție. Amin. Știu că devin gălăgios, dar dacă v-ați
simți ca mine și voi ați fi gălăgioși.
Observați. Orice fără emoție este mort. Religia voastră nu are o
mică emoție cu ea, voi mai bine ați îngropa-o…?...Așa este!
29
Dumnezeu pecetluind, sfârșindu-și lucrarea Lui…Duhul Sfânt,
Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ne-a predestinat să fim fii și
fiice de Dumnezeu, a terminat programul, a stabilit întregul lucru în
ordine, a dat o chemare, apoi el a bătut la inima voastră (Fratele
Branham bate). Voi ați luat aminte, ați venit la El. A trimis un predicator,
a predicat evanghelia, vă dă înțelegere. Voi Îl acceptați ca Salvator
personal, ați venit și ați spus: „Doamne, acum pune-mă în serviciul
Tău.” Și Duhul Sfânt al promisiunii a coborât și a sfârșit lucrarea. Apoi
El v-a pecetluit până în ziua răscumpărării voastre,pecetluiți în
Împărăția lui Dumnezeu. Totul s-a terminat; ușa a fost închisă și tu ești
înăuntru cu Cristos. Duhul Sfânt te-a sigilat acolo și tu ești dus către
destinația ta eternă. Amin. Străini pentru lume, pelerini și străini,
mărturisind că nu știi nimic sau nu-ți pasă de lume. Tu ai o
singurăposibiltate: aceea este destinația ta de a-L întâlni pe Domnul
Isus în pace. Amin. Acela este cu siguranță adevărul.
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Priviți la calvar. Când acea celulă de sânge a fost primită,
Dumnezeu Însuși coborând, și-a zidit în jurul Lui Însuși o celulă de
Sânge în pântecele Mariei. Acea celulă de sânge a dezvoltat altă
celulă, altă celulă mai departe, altă celulă. Și El s-a născut, Fiul lui
Dumnezeu născut prin fecioară; Dumnezeu era în interiorul Lui, Duhul.
Apoi la calvar, El a devenit jertfa de sânge. Și o suliță nemiloasă i-a
înmiresmattrupul Lui și a rupt acea celulă de sânge. Viața a ieșit afară
născută din viață: apă, sânge, duh.
Și acum acel om care vine la Isus astăzi și vine prin sânge, vine
în celula de sânge în părtășie prin Duhul Sfânt, devine o parte din
Dumnezeu, are Viața lui Dumnezeu în el, devine fiu și fiică a lui
Dumnezeu. Este doar tot atât de imposibil pentru acel om să fie
pierdut, așa cum este asta pentru Dumnezeu Însuși să fie pierdut.
31
„Căci Eu le voi da Viață Veșnică.” „Veșnică” vine din cuvântul
grecesc, „zoe, propria Viață a lui Dumnezeu.” Viața lui Dumnezeu este
în persoană. Și tu ești pecetluit prin Ea până în ziua răscumpărării.
Aceea este pecetea lui Dumnezeu. Și când ești, tu devii ca și Cristos.
Tu iubești pe aceia care te urăsc. Tu ești aici pentru un singur scop, să
faci voia Tatălui. Să aduci înăuntru pe toți frații, să îți pui brațele în jurul
dușmanilor tăi și să îi iubești. Și mărețele lucrări ale Duhul Sfânt nu se
bucură în nelegiuire, ci se bucură în adevăr și…
32
Vedeți ce vreau eu să spun? Tu ești afară din cușca ta de: „O,
glorie lui Dumnezeu, noi i-am întrecut. Aleluia! Priviți dincolo, șoimi
bătrâni, ei nu au nimic astăzi. Eu voi spune cășcoala noastră
duminicală este mai mare decât una de-a lor și noi am făcut aceasta,
aceea și cealaltă. Glorie lui Dumnezeu, priviți la toată clasa noastră
care vine în Cadillac-uri. Uitați-vă ce au ei acolo, modele vechi Ford T.”
Ei ar putea fi mult mai buni ca tine. Nu se bucură de nelegiuire, ci se
bucură în adevăr. Amin.
O, vai. Cred toate lucrurile, nădăjduiesc toate lucrurile, îndură,
îndelung răbdători, bunătate, blândețe, răbdare, acela este Duhul
Sfânt. Roada Duhului Sfânt este dragoste, bucurie, pace, îndelungărăbdare, bunătate, blândețe, răbdare; aceea este roada Duhului.
33
Noi am pus asta pe altceva. Pentru că voi vă puneți mâinile
peste bolnavi și se fac bine, ei spun: „Ei bine, frate, el într-adevăr o
are.” Pentru că cineva poate vorbi în limbi și cineva dă interpretarea:
„Frate, el o are. Da, domnule. Eu știu că l-am auzit vorbind în limbi; eu
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știu că el Îl are, l-am văzut că vindecă bolnavii. El a văzut o viziune; el
a avut o descoperire. O, predicatorule, n-ai auzit niciodată un bărbat că
predică astfel.” Niciunul din acele lucruri nu sunt semnul că tu Îl ai.
Pavel a spus: „Deși vorbesc în limbi omenești și îngerești. Deși
am darul profeției, eu înțeleg toată cunoștința și înțelepciunea bibliei și
totul, eu nu sunt nimic.”
Isus a spus: „Mulți vor veni la Mine în acea zi chiar sub aceeași
teologie în credință.” Și vor spune: „Ei bine, acum, n-am scos eu draci
în Numele Tău? Și în Numele Tău, n-am predicat, n-am profețit? Am
făcut multe lucrări puternice.”
El va spune: „Depărtați-vă de la Mine, voi lucrători ai nelegiuirii,
eu nici măcar nu vă cunosc.”
34
Vedeți voi asta? Dumnezeu este Judecătorul nostru etern, dacă
tu ai Duhul Sfânt sau nu, nimeni nu te poate judeca, numai Dumnezeu.
Dar noi avem un semn care spune: „După roadele lor îi veți cunoaște.”
Nu prin aderarea la biserica lor, ci după roadele lor voi îi veți cunoaște.
Nicăieri în biblie nu spune că afilierea cu biserica este un semn.
Nicăieri în biblie nu spune că strigarea este un semn. Nicăieri în biblie
nu spune că vorbirea în limbi este un semn. Nicăieri în biblie nu spune
că vindecarea bolnavilor este un semn. Semnul credinciosului sunt
roadele Duhului. Și roadele Duhului nu sunt să vezi viziuni, nu
vindecarea bolnavilor, nu vorbirea în limbi, nu strigarea. Roadele
Duhului sunt: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facerea de
bine, blândețe, bunătate, răbdare. Amin. Aceea este pecetea lui
Dumnezeu. Amin.
Aceea poate suna puțin neobișnuit, dar ne vom duce în Vechiul
Testament în câteva minute. Corect! Aducând-o în Noul și să aflăm
dacă aceea nu este exact așa. Acela este adevărul. Frate, dacă tu te
duci înapoi cu piciorul corect și să începi, Dumnezeu va scutura
această națiune cu o trezire. Dar tu trebuie să te întorci înapoi la
Dumnezeu, să pui la o parte fiecare greutate a păcatului care te
înfășoară atât de ușor și să alergi cu răbdare cursa care stă în fața ta,
privind la Autorul și Desăvârșitorul, nu la biserica voastră… (Loc gol pe
bandă)…La venirea…
35
(Loc gol pe bandă)… pecetea lui Dumnezeu. În Ezechiel, al-9-lea
capitol (voi care aveți hârtie, însemnați asta), Ezechiel, profetul a fost
dus într-o viziune, cu mulți ani înainte, cam cincizeci de ani sau șaizeci
de ani înainte de venirea… nu am intenționat să spun asta; vreau să
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spun cam cinci sute de ani înainte de venire. Și apoi când el a făcut-o,
a fost dus departe într-o viziune. Și el a văzut lucruri care nu erau
corecte: bărbați stând cu spatele întorși la altar și așa mai departe. Și
El l-a dus sus în cetate la poarta mai înaltă și urmăriți acum. El a
spus… Și El i-a arătat cetatea și nelegiuirea și totul se întâmpla în
cetatea Ierusalimului.
Observați acum, El a desemnat o cetate, un loc. Și El a spus că
în cetatea Ierusalimului era unde aceasta se întâmpla. Și apoi el a
văzut șase bărbați cu arme de nimicire în mână. Ascultați, când omul
respinge cu dipreț mila, există rămas un singur lucru și acela este
judecata. Dumnezeu este iubitor, nu dorește ca vreunul să piară. Dar
dacă tu faci ceva de condamnat, o faci tu însuți. Tu o faci prin acțiunea
ta morală liberă; o faci prin dorință. Dumnezeu nu vrea s-o faci, dar tu o
faci oricum. Tu te lupți să-ți faci calea în asta.
36
Observați, apoi, când el a văzut șase băbați cu arme de
nimicire, a venit înainte un Bărbat de la altar îmbrăcat peste tot în alb
cu o călimară la brâul Lui: al 3-lea verset.
Și observați, înainte ca bărbații să treacă prin cetate și să
nimicească, El a spus: „Mergi tu mai întâi…” Mila lui Dumnezeu mai
înaintea judecății… Eu sunt sigur că aceea este ce aude America
acum, mila lui Dumnezeu s-a prezentat oamenilor înaintea judecății.
Apoi când el a văzut acest Bărbat ieșind în față, Scriitor cu o călimară
la brâul Lui. El a spus: „Mergeți în cetate și puneți o pecete pe fruntea
acelor oameni din Ierusalim care suspină și plâng pentru urâciunile
care sunt făcute în cetate.”
De altfel, înainte de marea distrugere din A.D. 96, Titus asediind
zidurile Ierusalimului, cetatea, Duhul Sfânt s-a dus înainte mai întâi,
Bărbatul îmbrăcat în alb cu uneltele de însemnat, tocul la brâu, să pună
un semn pe oamenii care au suspinat și au plâns pentru urâciunile care
au fost făcute în cetate. Dumnezeu spunând mai dinainte asta, astfel
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ca ei să fie siguri să se pregătească.
Vreau să vă întreb ceva.
Dacă același Înger ar veni în oraș,care este Duhul Sfânt, îmbrăcat în
alb, care înseamnă puritatea Lui. Dacă acel Înger ar veni în acest oraș
în seara aceasta și s-ar duce prin bisericile penticostale, unde în lume
ar găsi el oameni care suspină și plâng și imploră toată noaptea în
rugăciune, pentru urâciunea care este făcută în oraș? Pe cine ar
însemna El? Noi o să aflăm cine are Duhul Sfânt destul de curând.
Suspinând și plângând…
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De ce devenim noi atât de nepăsători, așa de indiferenți, avem
o foarte mică rugăciune, poate când noi ne sculăm, și: „Dumnezeule,
binecuvântează-mă; pe Maria și pe Marta și pe restul familiei.” Restul
din ei fac ce pot cel mai bine. Și bărbați și femei pe stradă
păcătuind…Voi știți că acela este adevărul. Nu mai este povară pentru
cei pierduți, doar lăsați-i să meargă oricum, atâta timp cât noi putem
prozeli puțin și să ajutăm cauza noastră, să aranjăm confesiunea
noastră astfel ca ei să poată fi cea mai mare și să aducem mai mulți
oameni în biserică, atunci noi doar suntem satisfăcuți. Frate, acela-i
ulei bun de castor de modă veche, dar el te va rezolva. Corect. Amin.
Eu sper că voi ați priceput asta.
38
„Doar astfel că organizația mea, eu devin prezbiter șef anul
viitor și poate eu voi fi un om de district sau ceva.” Aceea este tot ce-i
mai pasă predicatorului. Hai, predicatorule. Noi urmează să o luăm cu
ei. Corect, o vai. O, vai, punând pene la pălărie și așa mai departe,
când noi s-ar cuveni să fim pe genunchi plângând pentru păcatele și
urâciunile și dezonoarea care este făcută în oraș. Noi părem a fi atât
de nepreocupați pentru cei pierduți. Amin. Amin. Așa este! Voi știți că
acela este adevărul. Nepreocupați pentru cei pierduți… „Doar atât
reușește biserica noastră, așa că noi avem cea mai mare adunare
duminică.” Toți stau acasă duminică seara și privesc televizorul.
Astăzi eu am fost într-una din cele mai mari biserici din oraș.
Unul din membri a spus: „Noi avem trei mii de oameni aici duminica
dimineața; duminica seara noi nu avem jumătate din ei.” Ei toți vin la
biserică să-și facă religia și merg înapoi acasă, privesc la televizor, iau
o mică plimbare la țară. Păi, asta este o rușine. Asta arată că ceva
lipsește în inimă. Amin.
39
Când eu am fost supraveghetorpentru compania de serviciu
public, într-o zi m-am dus într-un loc să încasez factura pentru curent.
O mică femeie bătrână a venit la ușă, cu haine suficiente să intre într-o
cutie de aspirină și ea dansa pe podea. Și un ins cu o vioară veche
interpreta la radio. Și ea dansa pe podea. A întrebat: „Ce doream eu?”
Și eu am spus: „Factura pentru curent.” Ea a spus: „O,” a spus,
„mă pregăteam s-o aduc jos.” Astfel ea dansa înapoi pe podea. Și acel
ins a început să cânte ceva muzică veche prostească, ca acest fel
vechi de boogie-woogie pentru care tu nici măcar nu mai poți mânca
într-un restaurant din cauza ei. Acel scârțâit neevlavios… O, vai! Nu-i
de mirare că lumea este poluată. Toată mintea lor este la sex și
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murdărie și lucruri neevlavioase; chiar predicatorii fac asta. Amin. Este
o rușine.
40
Oamenii se numesc pe ei înșiși cu Duhul Sfânt și cântă acele
vechi melodii dezgustătoare murdare și lucruri de felul acela. Frate,
acela este un uliu în interiorul tău pe care tu îl hrănești cu aceea; tu ai
nevoie de Duhul Sfânt acolo înăuntru. Acela se va hrăni cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Amin. Eu nu sunt supărat pe tine, dar, frate, tu trebuie să
știi adevărul. Amin. Acela este motivul că voi nu puteți avea o adunare
de rugăciune; voi nu aveți timp pentru ea. Doar interesați într-un singur
lucru: acela este să vă îmbunătățiți biserica un pic mai bine, învățând
oamenii voștri, să poarte haine un pic mai bune, să conducă o mașină
un pic mai bună, să obțină un loc de muncă puțin mai bun, să
plătească mai multe zeciuieli.
Asta este. Să locuiască în vile și așa mai departe… O, milă!
Și păgânii mor, o sută patruzeci de mii pe zi fără să-L cunoască
pe Isus Cristos. Puneți tot felul de bani pentru orice altceva, bieții
misionari din câmp dându-șiviața, înfometați de moarte. Căci ei se vor
ridica în ziua judecății și vă vor condamna și vă vor alunga. Mărturia lor
îi va condamna. Amin. Apoi vorbiți de pecetea Duhului Sfânt. Amin.
41
În regulă. Acolo sunteți. Ea a dansat pe podea și a uitat că eu
încă eram acolo în picioare, ea era așa de pierdută în acel cântec,
acest fel, un fel de cântec, mic, vechi. Și apoi a spus: „O, scuză-mă,” a
spus, „Eu doar iubesc să dansez.”
Și eu am spus: „Văd că îți place.” Așa că eu i-am dat factura și
m-am dus. În câteva minute coboram de pe stâlp și grupul mic al
doctorului Brown, o biserică bună acolo în oraș.
A spus: „Hei, Bill.”
Și eu am spus: „Salut, doctor Brown, cum sunteți în această
dimineață?”
A spus: „Doar bine.” A spus: „Bill, cum merg lucrurile jos la
tabernacol?”
Am spus: „Doar minunat, foarte bine.”
A spus: „Mai aveți mulțime mare?”
Am spus: „Daa.”
A spus: „Aud că adunarea ta se ține destul de bine.” Am spus:
„Da, prin harul lui Dumnezeu.”
El a spus: „Știi ce am făcut, Billy?” a spus: „Această biserică are
cinci mii de membri.” A spus: „Unii sunt în California, alții pretutindeni.”
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A spus: „Asta este de cincizeci de ani.” Unii din ei sunt morți și de toate,
dar ei încă sunt membri de biserică. Aceasta este doar cât de departe
merge asta. A spus: „Știi ceva?” A spus: „Am trimis o mie de bilețele și
am cerut oamenilor dacă ei ar promite că vor veni miercuri seara la
adunarea de rugăciune, cel puțin șase luni într-un an. Aceea i-ar face
să lipsească tot al doilea serviciu și să vină șase luni într-un an.” Și a
spus: „Știi câți au răspuns la asta?”
Am spus: „Nu, eu nu știu.”
A spus: „Cinci.”
Am spus: „Știi ceva?” I-am spus această poveste. Am spus:
„Vezi că acea fată bătrână micuță jos acolo dansa pe podea abia cu
ceva haine pe ea, strigând toodled-ee, doodle-ee, doodle-ee, așa ceva,
când acel ins…?... Clayton Mike Mitchel învârtea acel vechi lucru lălăit,
sau orice era el?” Am spus: „Crezi… Ea a oprit radioul și i-a aruncat un
sărut în radio și a spus: „La revedere, dragule, te voi vedea la acea
cărare veche de mărăcini, orice era acolo în seara aceea.” Am spus:
„Crezi tu că domnul Mike Mitchel va trebui s-o facă să semneze un
bilețel ca să vină acolo? Ea și-ar amaneta hainele pe care le avea pe
ea ca să ajungă acolo. Corect, pentru că în inima ei, ea nu putea trăi
fără asta.” Și am spus: „Adu acel grup de membri căldicei jos la altar și
lasă-i să se roage până la capăt, până când Duhul Sfânt pune în
flăcări sufletele lor, atunci nu vor mai fi bilețele de semnat. Dumnezeu
este în inimile lor, Dumnezeu merge la biserică. Lui îi place să se
închine.” Amin.
„Ei bine,” spuneți voi, „aceia erau metodiști și baptiști.” Aceia sunt și
penticostali. Amin. Așa este! Acolo sunteți.
42
„Pune o pecete pe aceia care suspină și plâng pentru urâciuni;
restul din ei nu veneau---nu veneau lângă ei. Ei erau foarte religioși,
dar nu te duce lângă ei; doar lasă-i în pace. Ei nu sunt interesați și nu
au fost interesați în lucrarea mea; Eu nu sunt interesat de ei acum.”
Dumnezeu le dă șansa lor, ei nu ar asculta la asta, așa că mergi mai
departe. Astfel când aceea s-a împlinit, atunci Îngerul s-a întors înapoi
și a spus: „Am luat pe fiecare care plângea și suspina, împovărat de
păcatele cetății.”
El a spus: „În regulă acum, Îngerilor, voi cu armele de nimicire,
mergeți înainte și nimiciți complet totul.” Și aceea a fost împlinit.
43
În ziua în care Isus Cristos a fost răstignit, trimis înapoi. El a
spus: „Voi ați…M-ați hulit, voi veți fi iertați. Dar când voi huliți Duhul
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Sfânt, asta nu va fi niciodată iertat.” Căci oamenii nu fuseseră
pecetluiți; lucrarea lui Dumnezeu nu fusese încă terminată; jertfa nu
fusese dată; Isus nu fusese răstignit; Duhul Sfânt nu venise. Dar în
ziua Cincizecimii când a venit un sunet din cer ca un vârtej de vânt
puternic și acei iudei care plângeau și suspinau pentru urâciunile făcute
în cetate… Ei erau într-o cameră de sus toți într-un singur acord, nu
spuneau: „Biserica mea este mai bună ca a voastră. Și eu---eu aparțin
la aceasta de-aici și biserica noastră are cea mai bună turlă.” Ei erau
toți într-un singur loc cooperând în trezire și toți într-un singur acord.
Căci ei aveau promisiunea a ceva.
Dumnezeu a adus pe oamenii Lui împreună. Și acolo a venit un
sunet din cer ca un vârtej de vânt puternic, a umplut casa unde stăteau
ei, afară pe străzi s-au dus ei, nu vorbind o limbă necunoscutăde data
aceasta; Dumnezeu a făcut un predicator din fiecare. Când ei au ieșit
au predicat într-o limbă că fiecare om înțelegea tot ce au spus ei.
Corect! Și când ei s-au dus acolo afară predicând în fiecare dialect,
Dumnezeu a trebuit să facă asta. Aceea era singura zi în care El a
putut face asta. Voi veți… „Evanghelia va fi, va trebui să meargă mai
departe din Ierusalim. Zăboviți în cetatea Ierusalimului până sunteți
înzestrați cu putere de sus.” Și a plecat din Ierusalim pentru iudei, apoi
pentru samariteni și apoi pentru neamuri. Aceea a fost singura cale în
care Dumnezeu putea face asta. Nu o grămadă de confuzie. Nu! A fost
foarte diferit de Babilon. În Babilon, ei nu s-au putut înțelege unul cu
altul. Dar aici El a îndreptat Babilonul, astfel că ei s-au putut înțelege
unul pe altul. Eu cred că astăzi este timpul când Dumnezeu se cuvine
să îndrepte, când oamenii se cuvine să-L lase pe Dumnezeu să
îndrepte inimile lor, unde ei pot să se înțeleagă unul cu altul. Amin.
Amin. Dumnezeule, fii îndurător!
44
O, prieteni, eu vă iubesc; dar ascultați, noi trebuie să ne
întoarcem la Cuvânt. Corect! Voi spuneți: „Frate Branham, tu nu crezi
în vorbirea…?” Sigur, eu cred în vorbirea în limbi. Dar voi trebuie s-o
puneți la locul ei. Eu cred în vindecarea divină, desigur voi trebuie să o
puneți la locul ei. Eu cred în strigare, desigur, puneți-o la locul ei. Toate
merg la locurile lor. Corect. Dar noi le avem afară din loc. Amin.
Aceasta este îngrozitor de tare. Dar doar căutați și vedeți o dată și
vedeți dacă aceea nu este corect.
45
Observați, când Duhul Sfânt a venit, Dumnezeu a sigilat acei
oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Și acei iudei s-au ridicat în picioare
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și au râs de ei, și-au bătut joc de ei, au spus: „Acești oameni sunt beți
de vin nou.” Ei au ieșit afară de-acolo ușurați în inimă, toată frica i-a
părăsit, inimile lor în flăcări, arzând de dragostea lui Dumnezeu, ieșind
afară și predicând, chiar dacă ei n-au putut vorbi limba lor și Dumnezeu
a vorbit prin ei oamenilor, spunându-le despre învierea lui Isus Cristos.
Dumnezeu Însuși vorbind… Totuși ei au vorbit în limbi așa cum Duhul
le-a dat să vorbească. Duhul Sfânt le dădea limba oamenilor care-i
ascultau, lor le era predicată evanghelia.
46
În ziua Cincizecimii, unde limbile lor au fost încâlcite la Babilon,
El i-a adus înapoi într-o singură părtășie în ziua Cincizecimii. Amin.
Ceea ce a făcut diavolul în Babilon, a risipit frățietatea, Dumnezeu a
adus frățietatea împreună la Cincizecime, Duhul Sfânt Însuși vorbind
prin oameni către oameni. Și din nou ei spun…?... Au spus: „Păi, ce
știți voi despre aceea, noi îi auzim în propria noastră limbă, ce știți voi
despre aceea?”
Și unii din ei spun: „Ha-ha-ha, noi am auzit aceea în piață
astăzi. Încă-i Babilon.” Au spus: „Noi…Păi, ei toți sunt beți de vin nou.”
Frate, fii atent ce ați făcut voi acolo. Dumnezeu le-a dat o chemare și ei
au refuzat-o și au respins-o.”
47
Pavel a venit predicând; Petru, Iacov, Ioan, toți predicând
evanghelia; botezul Duhului Sfânt, lucrările terminate ale lui
Dumnezeu, Pecetea viului Dumnezeu. Îngerul a însemnat pe fiecare
iudeu care L-a primit și a plâns. Priviți la Pavel, a spus: „Eu nu…?...eu
n-am primit nimic, ci zi și noapte prin lacrimi v-am avertizat și v-am
predicat, nereținând nimic din ceea ce v-a fost de folos.”
Priviți la aceea. Ceea ce avem noi nevoie astăzi sunt mai mulți
oameni jos pe genunchi, nu unii din aceștia care mărturisesc cu ochii
uscați, ci o reală naștere bună din Duhul Sfânt. Ce credeți că s-ar gândi
John Smith în seara aceasta, dacă el ar învia și ar vedea biserica
noastră baptistă în starea în care este ea? John Smith s-a rugat toată
noaptea și a plâns până când ochii lui umflați s-au închis dimineața și
soția lui a trebuit să-l conducă la masă să mănânce micul dejun.
Plângând, mă întreb, unde puteam noi însemna un predicator baptist în
seara aceasta care face aceea? ICum îi cu Alexander Campbell? Dar
cu John Wesley, pentru voi, metodiștilor? Acum, voi penticostalii, cum
este cu strada Azusa? Cum este cu începutul, când voi v-ați dus în
trecut acolo toți într-un singur acord și un singur loc și v-ați rugat până
când Dumnezeu v-a așezat sub puterea Duhului Sfânt? Voi n-ați putut
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avea nici măcar un caiet de cântări; voi ați spus că acela era prea mare
motiv de îngrijorare. Ce ar spune strada Azusa astăzi să vă vadă că vă
ridicați aici vopsiți și aranjațiși alergând din loc în loc și făcând
prozelitism; ar fi o rușine pentru acei sfinți. Amin. Știu că asta este
oarecum greu, dar, frate este adevărul. Amin.
48
Acum, aceea este când iudeii au primit Duhul Sfânt. Și acei
oameni care au avut o șansă să audă asta, Dumnezeu vorbind prin
predicatori sub inspirație, predicându-le evanghelia, chiar când ei nici
măcar nu au știut ce spuneau. Ei predicau evanghelia acelor iudei și ei
au respins-o. Dumnezeu a predicat evanghelia de-a lungul epocii, de la
33 după Cristos la 96 după Cristos; încă iudeii respingând-o.
Dumnezeu s-a întors spre neamuri și atunci mila Îngerului… Îngerul
milei a părăsit pe toți acei iudei și unul din ei s-a dus la biserica
neamurilor; Pavel a spus: „Iată, noi ne întoarcem spre neamuri, ei o vor
asculta,” și s-a dus să predice la neamuri.
Apoi când marele timp a sosit, toată marea federație a
bisericilor a venit laolaltă și s-a dus în cetate și Titus a asediat cetatea
și timp de ani el i-a ținut înăuntru acolo, doi sau trei ani, până când ei
au înfometat de moarte și și-au fiert proprii copii și i-au mâncat. Și apoi
ei i-au măcelărit când au venit înăuntru, astfel că ei n-au avut milă de
nimic, ca să împlinească ceea ce a spus Ezechiel. Distruși complet,
sângele a curs jos; cetatea a fost arsă și pietrele niciuna n-a rămas una
peste cealaltă pentru că Dumnezeu a trimis lucrarea terminată de la
calvar și oamenii și-au întors o ureche surdă către ea și diavolul le-a
găurit urechea și ei sunt încă în acel fel astăzi. Amin.
49
Voi ziceți: „Aceea este…Acum, cum este cu neamurile.” Să
întoarcem aici la Apocalipsa, al 7-lea capitol și noi vom vedea unde au
fost profețite neamurile pentru această zi. Urmăriți, al 7-lea capitol din
Apocalipsa, profeția dată pentru biserica neamurilor.
Și după aceste lucruri, am văzut patru îngeri care
stăteau în cele patru colțuri ale pământului, ținând
cele patru vânturi…
Și am văzut un alt înger care venea din est, având
pecetea viului Dumnezeu: …a spus celor patru
îngeri… țineți vântul… până când am sigilat slujitorii
Dumnezeului nostru pe fruntea lor.
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Și am auzit numărul celor ce au fost sigilați: și au
fost sigilați o sută patruzeci și patru de mii… toate
semințiile copiilor lui Israel.
Din semințiile lui… din semințiile lui Dan…
douăsprezece
mii…
semințiile
lui
Așer…
douăsprezece
mii…
semințiile…
Zabulon…
douăsprezece mii…
(Și douăsprezece seminții ale lui Israel și douăsprezece ori
douăsprezece fac o sută patruzeci și patru de mii, toți copii ai lui Israel).
50
Observați. Voi spuneți: „Frate Branham, ce face acea pecete?”
Seara trecută cineva… Acum, către tine, frate, care ai spus la radio că
pecetea va fi un tatuaj de-a lungul capului tău, pecetea lui Dumnezeu
va fi un tatuaj pe capul tău. Ce a fost pecetea lui Dumnezeu în primul
loc? Pecetea lui Dumnezeu a fost botezul Duhului Sfânt, nu un semn
pe capul tău, ci un însemn în inima ta. Amin. Nu ceva semn anume,
lepădarea te sigilează ea însăși. Propriile tale lucrări dovedesc ce ești
tu. „Prin roadele lor îi veți cunoaște.” Dacă ei neagă pe Cristos, Îl
resping pe Cristos, ei sunt sigilați în lepădare de către diavolul. Dacă ei
sunt temători de Dumnezeu, iubitori de Dumnezeu, creștini născuți din
nou, ei sunt sigilați cu Duhul Sfânt la destinația eternă. Amin. Frate, eu
doar iubesc asta; aceea este chiar pentru mine. Amin. M-a ținut în toți
acești ani; eu o iubesc în seara aceasta; eu doar aș dori să fiu de două
ori mai mare decât sunt acum, astfel ca eu să pot avea de două ori
atâta. Amin. Ea este viață pentru mine…
51
O, priviți aici acum. Și el a spus: „Acum, îngerii stăteau în cele
patru colțuri ale pământului ținând cele patru vânturi.” Ce înseamnă
„vânturi” în biblie, oricare dintre voi interpreții de-aici? „Vânturi”
înseamnă „războaie și luptă, necaz.” Când a fost lumea întreagă în
război? O singură dată de atunci, o singură dată întreaga lume a fost la
război și acela a fost Primul Război Mondial, când toate națiunile
mărșăluiau împreună. Și ascultați ce a spus el despre acest timp de
război mondial. Toți îngerii venind în față, îngerul distrugător să
nimicească lumea într-un război… Ați prins asta? Îngerii lui Dumnezeu
cu arme de distrugere ieșind să distrugă lumea… Și ce a spus Duhul
Sfânt? „Țineți cele patru vânturi (țineți războiul mondial până, sau
această distrugere globală), țineți-l până ce am sigilat slujitorii
Dumnezeului nostru pe frunțile lor.” Neamurile n-au fost niciodată
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slujitori; iudeii au fost slujitorii. Și Ioan a recunoscut pe fiecare: o sută
patruzeci și patru de mii de iudei.
52
Ascultați, Dumnezeu ținând acum, spunând: „Țineți aceste
războaie aici; nu lăsați distrugerea totală, distrugere completă să vină
până ce noi am sigilat o sută patruzeci și patru de mii de iudei.” Apoi la
acel timp… O, urmăriți ce a avut loc. Toată lumea mergea la război și
dintrodată el s-a oprit. Și eu am citit despre încetarea Primului Război
Mondial. Nimeni nu știe astăzi de ce s-a oprit el: niciun om n-a dat
ordin să se oprească. Dar el s-a oprit la unsprezece noiembrie
(Corect?), a unsprezecea lună din an, ora a unsprezecea din zi,
minutul unsprezece după ora unsprezece. Ce-a fost asta? Ca acei
oameni din ceasul al unsprezecelea să poată intra. El a spus: „Unii au
venit la unu și au primit un ban,” și așa mai departe. Și oamenii din a
unsprezecea oră au primit același fel de plată pe care l-au primit cei de
la început-oamenii din a unsprezecea oră.
Și de-a lungul timpului, vreau ca voi să observați, Ioan a
recunoscut fiecare iudeu; el a știut rangul lor militar; el le-a cunoscut
numele lor pe seminții. Ioan fiind el însuși iudeu a spus: „Toți aceștia
sunt copiii lui Israel.” După acest al 9-lea verset: „M-am uitat și iată o
mulțime mare pe care nici un om nu putea s-o numere.” Nici un timp
când ei fuseseră însemnați.
53
Israel, iudeii sunt gata de-a fi sigilați chiar acum. Ei stau în
Ierusalim chiar acum. Ei așteaptă după cineva să vină și să le
dovedească lor că Isus este Cristosul. Corect! Voi nu-i puteți învăța
vreun fel de teologie a ochilor uscați; Iudeii caută semne și ei trebuie să
găsească o slujbă care lucrează cu semne sau ei n-o vor crede.
Biserica din Stockholm le-a trimis un milion de biblii. Ei au
răsfoit și au început să citească și au spus: „Dacă acest Isus din
Nazaret este Mesia, lăsați-ne să-L vedem că face semnul unui profet și
noi Îl vom crede.” Așteptând ora… Și, frate, când iudeii primesc
evanghelia, ziua neamurilor este terminată. Dumnezeu se va întoarce
către iudei tot atât de sigur cum stau eu aici.
54
Acum, observați aceasta dacă vreți pentru un minut. Observați.
Când acești oameni au ieșit și după aceasta, fără un anumit timp…
După aceasta, eu am văzut…o mare mulțime, pe
care nimeni nu putea s-o numere, din toate
națiunile,semințiile, limbile, a stat înaintea Mielului,

P E C E T E A L U I C R I S T O S 25
îmbrăcați cu robe albe… cu ramuri de palmierîn
mână;
Și strigând cu voce tare, Mântuirea Dumnezeului
nostru care stă pe tron și a Mielului.
Și toți Îngerii stăteau în jur… cei douăzeci și patru
de bătrâni și au căzut jos să se închine lui
Dumnezeu,
Spunând: …binecuvântările, înțelepciunea, tăria,
putereasă fie a Dumnezeului nostru pentru
totdeauna și totdeauna. Amin.
55
Dacă aceea nu este o adunare de modă veche a Duhului Sfânt,
eu niciodată n-am văzut una în viața mea. Corect! Cine este această
mare mulțime? Între timpurile când iudeii au fost sigilați, văzuți mai
dinainte, Ioan i-a văzut… Dar între acest (fără timp stabilit când ei au
fost sigilați), Duhul Sfânt a început să cadă cu cinzeci de ani în urmă
aici pe strada Azusa și i-a împrăștiat peste tot în lume cu
binecuvântările apostolice de modă veche ale lui Dumnezeu peste ei.
Și acolo este de unde vin acei sfinți cu robe albe, din acea mare trezire
care a măturat pământul nu demult.
Și acum noi am devenit căldicei și am fugit afară și Dumnezeu
se va întoarce la iudei tot atât de sigur cum stau eu pe această
platformă. Oamenii au respins Duhul Sfânt; ei au râs, și-au bătut joc de
El. Și oamenii merg în continuare pretinzând să-L aibă. Și biserica s-a
modelat după biserica lumească. Ei merg afară și ei obișnuiau… ei se
îmbrăcau diferit. În zilele noastre, eu vă spun, de-abia poți să ai oameni
să vină la altar. Obișnuiau să fie oameni care vin la biserică… „Ei bine,
eu nu trebuie…”
56
Aici, nu demult o mică fată urma să cânte într-un cor pentru
mine. Și ea a spus că nu venea pentru că n-a putut găsi una din acele
manichiuri încrețite pentru părul ei. Și ea trebuia să cânte într-un cor. Și
când am auzit aceea, am spus: „Tu nu mai poți cânta și dacă ai vrea so faci acum.” Așa este! Frate, eu sunt un predicator de modă veche
care crede aceasta: că un om trebuie dovedit înainte ca să pășească în
spatele amvonului meu. Voi luați unii din acești inși deaici dintr-un bufet
cântând la chitară și mâine seară vin la altar și în ziua următoare
predicând evanghelia; este o dezonoare pentru Duhul Sfânt. Amin.
Ioan a spus: „Aduceți roade vrednice de pocăință.” Avem nevoie
de mai mulți predicatori baptiști ca Ioan, care vor așeza linia de tăiere
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aevangheliei, lăsați așchiile să cadă oriunde vor. Amin. Noi am adus
Hollywood-ul în biserică și este nevoie să fie scuturat afară de-acolo
prin botezul cu Duhul Sfânt. Voi știți că acela este adevărul. O biserică
cu îmbrăcămintea Duhului Sfânt, acționând; păi ea a ajuns la locul
unde este oribilă. Cheamă predicatorii la platformă, ei---ei se vor duce
la altar să se roage și ei n-o pot face; ei au hainele toate cusute de
croitor și strânși în costumele lor, plătind o sută și cincizeci de dolari
pentru un costum, ei nici măcar nu se pot apleca. Amin. Voi știți că este
adevărul.
57
Și femeile acolo afară cu unghiile vopsite, înfășurate cu un
sacou de cinci---cincizeci de dolari în jurul vostru și o rochie de o sută
de dolari; și voi nu puteți îngenunchea. Voi nici măcar nu vreți să aveți
copii, practicați controlul nașterii și cărați primprejur ceva câine mic cu
nasul mucos, numindu-l cumva, dându-i dragostea unui bebeluș. Apoi
vă numiți biserica Duhului Sfânt! Voi aveți nevoie să vă rușinați de voi
înșivă și să vă pocăiți! Amin. Acela este adevărul. Ceea ce noi avem
nevoie în această seară, este această grămadă care imită Duhul Sfânt
care imită biserica penticostală, să meargă spre altar aici jos și să
plângă până când Dumnezeu coboară și vă dă Duhul Sfânt. Aleluia!
Amin!
Aceea este ceea ce noi avem nevoie în seara aceasta.
Penticostali binecuvântați care imitați, altarul este deschis, cărarea de
rumeguș este pregătită. Amin. Dacă vreți o trezire, începeți-o în propriul
vostru suflet. Amin. Imitare rușinoasă, acționând ca restul bisericilor, a
ieșit afară din Babilon, acel mic asociat vechi, pe jumătate văr cu care
alergați în jur. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni. Voi știți
că acela este adevărul.
58
Ei mi-au spus că predic două ore. Am făcut asta iarăși în seara
asta. Lasă-mă să-ți spun ceva, frate, acela este adevărul. Tu ori ești
însemnat înăuntru ori ești însemnat afară. Și dacă tu ai o fărâmă din
Duhul în legătură cu tine în seara asta, atunci știi că ești greșit; aici
este cărarea veche spre altar și banca celor care plâng aici jos pentru
tine să stai aici și să plângi și să suspini sub durerile nașterii până când
Dumnezeu coboară și te umple cu Duhul Sfânt. Amin. Aleluia!
Voi ziceți: „Ești emoționat.” Ziceți: „Cum știi tu despre strada
Azusa? Tu n-ai cincizeci de ani, ce vorbești tu despre strada Azusa?”
Eu știu că nu știu prea mult, dar eu știu pe Cineva Care știe totul și El
este în stare să ne spună. Aleluia! Acela este motivul că eu știu că
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biserica penticostală are nevoie de o trezire a Duhului Sfânt, nu o
grămadă de căscați prin jur și o grămadă de muzică, cu o grămadă de
clovni vopsiți. Voi aveți nevoie să ieșiti din încătușarea voastră,
carapacea de broască țestoasă și să veniți la altar și să vă pocăiți cum
fac restul păcătoșilor. Amin. Aleluia! Laudă fie viului Dumnezeu! O,
Dumnezeule!
59
Știu că credeți că suntieșit din minți, dar nu sunt. La câți de-aici
v-ar place să aveți o asemenea experiență?Ridicați-vă mâna. La
fiecare
de-aici dinăuntru i-ar place să aibă o experiență. Acest altar
este deschis; sunteți invitați să veniți aici și să îngenuncheați cu mine.
Și, predicatorilor, pregătiți-vă voi înșivă și scoateți afară formalismul.
Veniți aici și să îngenunchem în jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze;
haideți să avem o trezire. Când totul s-a spus… Haideți: „Oricine vrea,
să vină și să bea din izvoarele de apă ale Domnului gratuit.” Aleluia!
Predicatorilor, veniți aici și îngenuncheați la acest altar cum se
cuvine să facă predicatorii. Amin. Haideți cei ce căutați. Vă invit în
Numele lui Isus Cristos și provoc credința voastră. Dacă vreți să vedeți
o trezire adevărată, veniți, începeți-o în propriul vostru suflet. Amin și
amin. Veniți, o, voi asupriți de păcat, este milă la Domnul. Și cu
siguranță, El vă va da har prin a vă încrede în Cuvântul Lui. Aceea este
calea. Uită de acea îmbrăcăminte veche și acea pereche veche de
pantaloni. Tu s-ar cuveni să fii îmbrăcată cu o rochie simplă și eu sunt
un predicator care s-ar cuveni să aibă salopetă. Corect! Amin.
60
Croiți-vă drumul; pășiți spre altar. Amin. O, aleluia! Laudă lui
Dumnezeu pentru totdeauna! Muriți față de voi înșivă! Aleluia! Veniți,
predicatorilor, veniți aici jos. Aleluia! Haideți, fraților. „Oricine vrea,
lăsați-l să vină și să bea din izvorul șuvoaielor de apă.” Nu sta jos,
ridică-te; stai drept acolo până când Dumnezeu trimite o trezire în
sufletul tău.
O, Dumnezeule, fii îndurător, Tată. Lasă Duhul Tău
Sfânt…?...de la Dumnezeu din cer. Coboară, Doamne Isuse și
binecuvântează acest popor și dă-le botezul Duhului Sfânt. Laudă lui
Dumnezeu…?...și vino, Doamne Dumnezeule. Eu mă rog ca în Numele
lui Isus, ca Duhul lui Dumnezeu să coboare. O, Dumnezeule,
eliber…?... Și o, puterea de înviere a Domnului Isus Cristos să cadă în
mijlocul acestui popor și Duhul Sfânt să apuce strâns fiecare inimă,
Doamne și trimite focul în mijlocul oamenilor până când Isus Cristos ia
chip în inima fiecărui credincios.
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O, Tu, Fiu al lui Dumnezeu, Autorul Vieții, Dătătorul fiecărui dar
bun, trimite peste acest popor binecuvântările Tale, Doamne și lasă
puterea lui Dumnezeu să-i aducă înăuntru. Aleluia! Aleluia! Acordă
asta, Doamne Isuse. O, Dumnezeule…?... O, Dumnezeule, vino…?...
ia-ne! O, îndurătorule Dumnezeu! Vino, Isuse, acum, Doamne, trimite
binecuvântarea; trimite Duhul Sfânt, Doamne Isuse, peste acest popor
al Tău, Doamne…?...

