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 ....Fii cu noi așa cum noi---așa cum noi mergem seară după seară 

în continuare cu această adunare, fie ca prezența Ta să fie aici, Doamne. 

Marea putere a Duhului Sfânt, fie ca asta să nuse opreascănici luni. Fie ca 

asta să continue, Doamne. O, lasă ca Duhul Tău să coboare. Ajută-ne 

acum așa cum ne închinăm Ție. În Numele lui Isus, Fiul Tău, noi o cerem. 

Amin. 
2
 Este doar un pic noroios acolo afară în seara asta, nu-i așa? Dar 

este mult mai răcoare; acela este un lucru bun. Foarte fericit pentru asta, 

că nu este...Într-adevăr, eu...Îmi dau seama că eu trebuie să tai câteva 

zile de adunare, dar sunt bucuros că fratele Herholzer a venit să ajute...Eu 

vreau ca fiecare să vină să-l asculte...Și el, desigur, vă va face bine. El se 

ruga pentru bolnavi înainte chiar ca eu să intru în slujbă. Și astfel el este 

același om, nu-i așa? Și astfel, asta-i foarte bine. Și apoi, aici este motivul, 

eu într-adevăr am venit... 

......Nu știu ce trebuie să fac. Și dacă plec de-aici duminică, eu am o 

jumătate de zi să fac asta și apoi să conduc trei mii cinci sute de mile 

(aprox. 5600 km) să ajung la adunare și să am adunare între ele 

acolo...Eu...Voi vă puteți imagina ceeste. Vedeți? Și...Și l-am întrebat pe 

fratele Moore dacă aș putea pleca doar așa cu câteva zile mai devreme și 

el a spus: „Desigur, frate Branham.” Și asta este ceea ce noi---ceea ce eu 

iubesc la fratele Moore și biserica de-aici: sunt creștini reali în înțelegere și 

lucruri și ei...Eu vă spun că aceea---aceea merită mult să știi că ai un 

prieten care este mai apropiat decât un frate, oamenii care înțeleg. 
3
 Și, o!desigur, mi-ar place să stau aici o lună cu voi. Mi-ar place să 

fac asta, dar eu---eu nu pot s-o fac. La urma urmei, prieteni, eu doar vă voi 

spune ceva ce voi nu știți. Am primit eu o bulină neagră că am venit aici? 



2SĂGEATA ELIBERĂRII LUI DUMNEZEU TRASĂ DINTR-UN ARC 

Vedeți? Corect. Am avut o sută de adunări, mai mult de o sută de adunări, 

care m-au chemat în două săptămâni. Eu am venit de la convenție. Și 

oamenii care... locuri unde eu n-am fost niciodată au spus: „Dacă tu doar 

vei veni pentru o singură seară, frate Branham,” și au încercat să mă 

aducă de zece ani, lună după lună, timp de zece ani. Apoi să mă vadă că 

vin prin jur și vin la Shreveport unde am fost cea mai mare parte a timpului 

meu și aranjez două săptămâni de adunare. 

Ei au spus: „De ce ești la Shreveport? Păi, ce este atât de 

important acolo? Și ce este așa de important în Shreveport?” 
4
 Așa că, voi știți, Isus în slujba Lui aici în viață, El a încercat 

oarecum să împărtășească lucrurile cu fiecare; acesta este felul în care 

încerc să fac eu. Și eu știu că am avut un timp minunat, eu am. Eu am 

avut unele din cele mai bune ungeri și un mesaj special pe care Domnul 

mi l-a dat chiar aici ziua trecută. Eu n-am avut niciodată ceva să mă atingă 

așa în viața mea, un mesaj pentru biserică: „Mielul și Porumbelul.” Nu 

uitați asta. 
5
 Acum, seara trecută, aici pe platformă...Apropo, înainte ca să 

încep să spun asta, fratele Moore și eu trebuie să fim în California 

împreună cât de curând. Și poate, cu voia Domnului, când încep în 

California, eu voi veni înapoi pe-aici să vă dau o mică seară sau două așa 

cum trecem spre California. Acel fel va egaliza puțin scorul? Aceea va fi 

bine. 

Acum, cât de mulți înțeleg și se vor ruga pentru mine? Eu---eu doar 

vreau să fiu sigur. Mulțumesc, frate și soră; asta-i frumos din partea 

voastră. Vă iubesc pentru asta. 

Și acum, eu sunt...Fratele Moore merge în California. Noi mergem 

la Adunarea Internațională din Azusa Street. Acesta este al cincizecilea 

an. Și eu am asta oarecum pe inima mea ca o descoperire...al cincizecilea 

an al---anul jubiliar al Cincizecimii. Și în timp ce eu eram la Westgates, 

acum un an sau așa ceva, Domnul doar părea că a pus asta pe inima mea 

și eu  doar am anunțat-o în fața a câteva mii de oameni și aceea doar a 

luat foc. 

Și acum la Angelus Temple va fi marea reuniune Azusa Street. Și 

în 10 septembrie care urmează, eu mă gândesc că este asta; să înceapă 

în șaisprezece, șaisprezece. Și eu am privilegiul și onoarea să deschid 

serviciile, uneledin primele servicii. Fratele Oral Roberts, Tommy Hicks și 

o, mulți vor fi acolo în această adunare mare. Și mulți vor fi din diferite 

părți ale lumii care vor veni la această mare...Acela a fost începutul 

Cincizecimii în America, vechea stradă Azusa. Și aceștia sunt cincizeci de 
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ani...jubileele au sunat. Voi puteți pleca liberi acum sau să rămâneți în 

urmă în spate. 
6
 Așa că noi ne vom duce chiar acolo. Și apoi, fratele Espinosa care 

a fost cu noi în Mexic acum câteva luni cu fratele Moore, fratele Brown și 

toți dintre noi acolo, unde am avut un timp minunat în Domnul...Și fratele 

Espinosa a fost translatorul meu, un frate atât de minunat și el a fost așa 

bun cu mine. Și el a vrut să știe dacă voi veni și să țin pentru el o lună de 

adunări. O lună de adunări, ei bine, eu---eu doar nu pot s-o fac. 

Dacă adunările mele s-ar stabili la o scară mare(Vedeți?), păi, 

atunci ar fi diferit. Eu aș putea să stau o lună. Dar lucrez la scară mică, cu 

nu prea multe finanțe incluse în ea, fără programe de radio, nimic altceva. 

Eu doar mă simt liber să merg unde Domnul mă va călăuzi și să mă 

opresc pe-aici și să stau câteva seri, acolo câteva seri, aici câteva seri în 

biserică, oriunde ar putea fi ele, asta n-are importanță. Și eu nu am nevoie 

de nimic decât numai de hainele pe care le port. 
7
 Și ascultați, apropo, o doamnă mi-a dat un costum în timp ce eram 

aici și eu desigur apreciez aceea, dragii mei prieteni, oricine a fost, 

doamna departe în spate. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră, că ai 

făcut aceea. Eu desigur apreciez asta. Mi-am pus ca scop să menționez 

asta seara trecută și eu---eu îți mulțumesc. Și acela este felul încare vin 

hainele mele, sunt oamenii care mi le dau. Și---și amintiți-vă, nu mă 

deranjează să primesc lucruri folosite; aceea este în regulă pentru mine. 

Am fost crescut cu asta, astfel eu desigur apreciez asta. Și eu... 

Domnul Meu n-a avut un loc să-și așeze capul Lui. Corect. Și 

pentru....Eu...Domnul mi-a dat un loc mic să locuiesc acolo și mica mea 

familie și noi doar suntem fericiți. Atâta timp cât noi avem...Nu că...Eu nu 

am familia noastră...chiar dacă ne-am putea permite și am primi o mare 

ofertă de dragoste, noi ne-am putea permite să mergem puțin în lux---eu 

nu fac asta. Nu, domnule. Dacă eu am doar un pic mai mult pe deasupra, 

eu îl pun în misiunile străine. Dumnezeu știe că este adevărat. Și 

eu...Acum, din cauză că eu sunt administratorul aceleia când mi se 

înmânează. Și eu trebuie să răspund pentru asta în acea zi. Și eu vreau 

să fie în acel fel când eu... 

Eu vreau totul limpede atunci când ajung jos la râu. Eu nu vreau 

niciun necaz atunci. Dacă este vreun necaz, eu vreau să-l aranjez acum. 

Așa este. Chiar acum este când eu vreau să-l aranjez pentru că în acea 

dimineață eu vreau să am biletul meu în mâna mea și pregătit când ea mă 

va opri. Eu vreau să am totul pregătit atunci. Și eu încerc să fac cât de 

bine pot cu tot ce pot eu, frate, soră. 
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 Și acum, există mulți baptiști buni și presbiterieni și toți aici. Și eu 

apreciez eforturile voastre în a veni aici afară și a mă ajuta cu câștigarea 

păcătoșilor la Cristos. Și acum, poate eu nu sunt în stare să vorbesc ca 

păstorul vostru. Eu nu am instruire. Eu nu am abilitate,dar voi m-ați sprijinit 

cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat prin care să câștig suflete. Și eu apreciez 

asta. 
9
 Eu vreau să vă arăt un răspuns la rugăciune. Câți ați fost aici seara 

trecută? Să vă văd mâinile, peste tot în clădire. Păi, asta-i bine. Acum, eu 

vreau să spun asta, că voi vă amintiți că este o doamnă undeva, cred că 

prima femeie sau careva, oricum undeva de-a lungul benzii se va arăta 

asta...Eu am cerut femeii care era umflată de ceva timp cu exces de fluide 

în trupul ei și i-am spus că Dumnezeu a atins-o în vreun fel. 

 Și i-am spus: „Doamnă, vrei să fii atât de amabilă să faci aceasta?” 

sau ceva în acel fel...Ei doar îmi repetă aceea mie, pentru căaceea îmi 

pare ca un vis mie. Am spus: „Vrei să-ți măsori corpul în seara aceasta și 

să pui o sfoară și să vii mâine seară și să ne arăți cât de mult s-a 

îngustat?” Și demult această femeie a fost...Câți vă amintiți de mine 

spunând aceea femeii? Păi, ea a adus sfoara. Iat-o. Și ea s-a restrâns un 

pic peste un inci și jumătate (aprox. 3.8 cm) peste noapte, de când...Acum, 

aceea este cam de optsprezece ore. Laudă Domnului! 
10

 Este doamna aici? Este prezentă femeia care a fost vindecată 

seara trecută? Chiar aici, iată este doamna aici, acum. Să zicem: „Laudă 

Domnului,” fiecare. [Adunarea spune: „Laudă Domnului!”] Și Dumnezeu să te 

binecuvânteze, soră, pentru ascultare.Aceea va fi un memorial că Domnul 

Isus este același ieri, azi și-n veci. Amin. 

Cât suntem noi de mulțumitori! Și eu sunt mulțumitor pentru 

loialitatea ta, de asemenea, soră. Acum, aceea doar va continua să 

descrească, doar în continuare și în continuare. Tu te faci bine acum. 

Domnul Isus... 

Acum, voi ziceți: „Priviți aici”, un inci și jumătate în cam 

șaisprezece sau optsprezece ore, cred, de când ea a plecat de-aici, când 

ea s-a măsurat pe sine însăși să vină înapoi. Și acum, când Ilie a văzut un 

mic nor cam de mărimea mâinii unui om, el a spus: „Aud sunet de ploaie 

din abundență.” Pregătiți-vă! 
11

 Astfel,o, vai, eu mă rog ca în această săptămână să fie un timp 

atât de minunat, încât cârjele și lucrurile să atârne pe acești stâlpi de-aici 

din jur. Dumnezeu să fie glorificat.Eu doar am încredere că asta va fi. Și 

într-o zi, eu sper să vin la Shreveport într-o adunare ca aceasta unde eu 

doar voi sta în picioare și mă voi ruga pentru bolnavi așa cum ei trec pe 
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aici. Eu vreau să fac asta așa de mult că eu nu știu ce să fac. Dar totuși, 

așa cum slujba mea a fost dată la...Dacă eu ar trebui să încep o adunare 

și eu n-o încep,în regulă. Dar când odată aceasta începe, atunci eu nu pot 

să tai asta afară. De fiecare dată când întâlnesc o persoană, acolo este 

asta din nou, acolo este asta iarăși. Ei trag de peste tot. Și acesta este 

motivul că slujba mea n-a fost niciodată un mare succes în America. Dar, 

o, cum a binecuvântat Dumnezeu în străinătate...?...Vedeți? 

 În America oamenii sunt învățați să-ți pui mâinile peste ei sau tu 

trebuie să-i ungi cu ulei. Acum aceasta este ceea ce cred ei și nu există 

nicio cale ca vreodată să schimbi aceea. Vedeți? Aceea a fost deja 

înrădăcinată în ei. Aceea este...Și tu nu poți face nimic în legătură cu asta. 

Da. 
12

 Și într-o zi, dacă este voia Domnului, eu încerc să ies din asta chiar 

acum și să cer Tatălui ceresc...Și prin viziune El mi-a spus despre un cort 

pe care fratele Moore și cei care merg în California acum să vadă să-

lașeze prima dată. Ei vor pune un loc mic acolo unde noi ne putem ruga 

pentru oameni și eu pot să mă îndepărtez de oameni doar un minut astfel 

că eu nu voi simți că aceea trage când mă rog. Aceea este ce mă face 

slăbit. Aceea este ceea ce mă scoate de la platformă devreme. N-o puneți 

peste copilul meu; aceea nu este din cauza copilului meu. El stă cu mine 

astfel, ține mai aproape decât orice am avut eu vreodată în viața mea. El 

știe doar exact cum să se miște. Dacă n-ar fi fost el, eu aș fi într-o instituție 

de nebuni, pentru că ei mă lasă să stau... 

Eu am încredințat asta odată predicatorilor și voi ați auzit că eu am 

ieșit de pe câmp și niciodată n-am trecut peste asta timp de doi sau trei 

ani. Și băiatul meu îmi este loial și eu apreciez aceea. Și astfel el stă chiar 

aproape lângă mine. Și el stă la platformă și mă supraveghează și el mă 

vede că ajung un pic alb în jurul gurii și el spune: „Tati, nu mă interesează 

dacă sunt cincizeci de mii acolo. Dacă nu vii, te pun pe umăr și tu vei 

veni.” Așa că aceea este ceea ce mama lui i-a spus să facă. 

Ea nu prea mă va lăsa să merg la adunare fără el. Ea a spus: 

„Billy, tu du-te. Eu știu ce i se va întâmpla lui tati. El se va întoarce complet 

epuizat și totul. Așa că tu du-te chiar acolo, nu contează cine este acolo, 

când tu vezi că el a avut îndeajuns, scoate-l de la platformă chiar atunci.” 

Așadar, eu apreciez aceea, pe fiul meu, Billy Paul. 
13

 Și acum, prieteni, slujba mea este aceasta. Slujba mea nu este să-i 

ating pe oameni. Și eu aflu că aceea nu este prea mult pentru poporul 

american. Dar în străinătate, singurul lucru pe care ei trebuie să-l vadă 

este un singur lucru supranatural înfăptuit, fiecare din ei își va pune cârjele 
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jos, se va ridica din scaunele lor cu rotile, se vor duce acasă. Eu...Dacă ei 

trebuie să aibă oamenii să meargă pe-acolo puțin timp până ei prind 

putere... 

La Durban, Africa de Sud, unde o persoană...acel dar supranatural 

era în desfășurare...Eu cred, nu, vă cer iertare, eu cred că erau cam patru, 

patru din ei și o singură persoană pe platformă. Eu am schimbat și am 

făcut o rugăciune comună și fratele Bosworth, doar un om atât de onest 

cât cunosc eu în lume astăzi, a estimat douăzeci și cinci de mii de 

vindecări remarcabile într-o singură rugăciune. Șapte camioane cu 

încărcături de cârje și proteze, și bastoane și bețe cu care ei umblau,voi 

știți, au fost ridicate de pe terenul unde s-a încheiat adunarea. Ei nu le-au 

vrut. Ei au fost toți vindecați. Doar să vadă una singură, el a spus: „Da. El 

este Dumnezeu. El trăiește.” Aceea este tot ce este cu asta, doar așa de 

simplu. 
14

 Dar noi suntem așa de educați. O, noi trebuie s-o avem doar în 

felul nostru. Vedeți? Acolo este unde noi pierdem asta, chiar acolo. Acolo 

este unde...Acum, noi știm...Și eu sunt american și este cel mai drăguț loc 

din țară. Deși este un stat decăzut, aceasta este casa mea. O iubesc. Dar 

totuși, noi suntem...O, noi suntem cei cu cea mai mare nevoie de misionari 

în această țară decât oriunde știu eu în lume. Așa este. Misionarii sunt 

necesari mai mult aici. 

Doar un singur supranatural acolo și toți acei păgâni care stăteau 

acolo, nu știu nici măcar care este mâna dreaptă și stângă, complet goi, 

nici măcar îmbrăcați cu o haină, stând chiar acolo, uitându-se. Doar 

priveau în sus prin noroiul din părul lor și dacă tu le arăți că tu-i iubești, ei 

doar vor plânge. Apoi ei văd acel supranatural atins acolo afară și chemi 

acel păgân pe nume, îi spui ce este în neregulă cu el astfel. Vai, ei 

doar...Aceea este tot ce vor ei să știe. Aceea este destul de bine. „Dacă tu 

spui că `El este aici,` aceea-i pentru mine.” Și ei doar o pun jos și merg 

mai departe, doar atât de simplu. 

Dar când noi începem să așezăm jos ale noastre și spunem: „O, 

mă-ntreb. Lasă-mă să iau o ocazie și să văd. Cum îi dacă aceasta o să 

lucreze sau nu.” Acum, ea nu va lucra. Doar asta-i tot. Ea...Tu ai pierdut-o 

chiar acolo. Și astfel, eu...Dacă Dumnezeu mă ajută în America de-acum 

încolo, după puțin timp, noi vom ajunge la cortul mare, eu doar o să mă 

rog pentru oamenii bolnavi și să merg în continuare în timp ce sunt în 

America. Și atunci, doar așa cum Domnul mă va conduce să fac anumite 

lucruri în acel fel și apoi să las aceasta pentru străinătate. Pentru că acolo, 

asta câștigă sute de mii de suflete (Vedeți?) și aici nu face prea mult bine. 
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 Așa că acum, eu o să citesc ceva din Cuvânt. Noi vom merge 

direct în El și așteptăm ca Dumnezeu să ne dea unul din cele mai mărețe 

servicii în seara aceasta decât am avut vreodată. Și eu mă-ncred că 

mâine seară, atunci când fratele pășește la platformă, că Duhul Sfânt doar 

va mătura peste această clădire și---și totul, fiecare persoană bolnavă 

care este sub cort va fi vindecată și afară în mașini, de asemenea, vor fi 

vindecați. 

Acum, câți Îl iubiți pe El cu toată inima voastră, cu tot sufletul 

vostru și cu toată mintea voastră? Amin. Aceea este minunat. 

Acum, fiți gata și fiți în rugăciune acum, în timp ce noi citim ceva 

din această binecuvântată biblie veche. Acolo în Cartea Împăraților, noi 

citim aceasta: 

 

Și el a spus: „Deschide fereastra înspre est”. Și el a deschis-o. 

Apoi Elisei a spus:„Trage.” Și el a tras. Și el a spus:„Aceasta este 

săgeata eliberării lui Dumnezeu...” 

 

Fie ca El să adauge binecuvântările Lui la citirea Cuvântului: 

„Săgeata Eliberării Lui Dumnezeu Trasă Dintr-un Arc.” 
16

 Acum, voi știți, nu---nu contează cât de misterios pare, Dumnezeu 

întotdeauna Își ține Cuvântul Său. Nu contează cât de irațional poate 

părea asta pentru oameni, Dumnezeu își ține cuvântul Său. Și dacă 

Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu va ține acea promisiune. Voi și eu 

facem o promisiune, noi o încălcăm deși noi nu intenționăm să  facem 

asta, dar uneori circumstanțele ne determină s-o facem. 

Dar Dumnezeu, fiind infinit, atunci El cunoaște tot viitorul de la 

început și El nu poate...El nu face o promisiune în afară de cazul când El 

știe ce se va întâmpla. Și El Își ține întotdeauna promisiunea Lui. Uneori  

pare că este ridicol felul în care El va merge prin jur să-și țină promisiunea 

Lui, dar Dumnezeu întotdeauna și-o ține. 
17

 Ce ciudat că oamenii au putut gândi în zilele lui Noe când el 

construiao arcă să se salveze pe sine și toată casa lui, că acolo va fi o 

ploaie care vine jos din cer. Dar Dumnezeu a trimis-o doar tot atât de 

sigur. 

Și eu cred că Moise, cum că Moise, stând sus acolo pe munte pe 

partea acestui tufiș arzând, el își pierduse toate speranțele de libertate. Nu 

părea că eliberarea poporului pentru care el a stat atât de galant odată se 

va mai întâmpla. Dar în Lumina lui Dumnezeu, stând lângă acel tufiș 

arzând, totul în el s-a schimbat. 
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Și eu cred că este la fel astăzi, că mulți din noi își pierd vederea 

libertății. Eu cred că aici este un băiețaș care stă în fața mea, probabil 

paralizie infantilă, micile brațe răsucite. Mă uit la această doamnă de-aici 

cu un baston alb care stă în fața mea, probabil o femeie oarbă; o 

frumoasă doamnă tânără întinsă pe un pat de campanie. Și poate mulți 

dintre voide-acolo cu cancer, probleme cu inima și boli care o să vă 

omoare, căci voi ați pierdut toate gândurile de eliberare imediat ce 

doctorul v-a spus că aceea este incurabilă. 
18

 Păi, frate, dacă noi am ajunge vreodată în prezența lui Dumnezeu 

cum a făcut Moise, păi, aceea a fost revoluționar pentru el. Păi, eu...Aceea 

ar revoluționa. Când...În Lumina acelui Înger al lui Dumnezeu stând acolo 

pe acel munte în acea zi, orice a avut el odată sau s-a gândit că niciodată 

nu se va întâmpla, a ajuns să fie o realitate. 

Și eu cred că dacă bărbații și femeile de astăzi ar păși vreodată în 

Lumina Duhului Sfânt, sub ungerea Duhului lui Dumnezeu și a Luminii 

Cuvântului lui Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu a promis, se va lumina 

pentru tine și va fi din nou real. 
19

 Păi, motivul că Moise a eșuat prima dată...Iată ce s-a întâmplat. A 

fost lipsa de a avea ceea ce acel tufiș arzând avea. Așa este. Și aceea 

este ce este eșecul nostru astăzi este lipsa de a avea ceea ce Duhul Sfânt 

are. Și Duhul Sfânt are toate lucrurile bune pentru noi. Și dacă noi primim 

Duhul Sfânt, atunci toate lucrurile sunt posibile și nu numai posibile, ci 

promise nouă. Isus a spus: „Cereți Tatălui orice în numele Meu, Eu voi 

face aceea. Dacă voi locuiți în Mine și Cuvântul Meu în voi, cereți ce vreți, 

aceea vă va fi dat.” Vedeți? Când noi pășim în Lumina Cuvântului lui 

Dumnezeu, cu ungerea Duhului Sfânt ca să strălucească Lumina peste El, 

frate, imposibilul devine lucru mic atunci. 

Dumnezeu ne cere să credem Cuvântul Său. El a trimis Duhul 

Sfânt să energizeze acel Cuvânt când El se revarsă în Acela. Când 

Cuvântul este predicat și Duhul Sfânt aduce Cuvântul, El energizează 

aceea și strălucește aceeași Lumină a promisiunii binecuvântate a lui 

Dumnezeu. Dumnezeu a spus: „Mi-am amintit promisiunea Mea către 

Avraam, Isaac și Iacov și Eu te trimit acolo jos s-o faci.” Vedeți? Atunci 

când Cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea Sa devine iluminată de 

prezența Îngerului Domnului, îl oprește pe Moise acum: el este pe drumul 

lui. Și Dumnezeu întotdeauna Își ține promisiunea Sa. 
20

 Și în textul nostru din seara aceasta este un text foarte remarcabil 

pentru mine, că atunci când...Ei au avut o mare linie de împărați de la 

moartea lui Ahab. Și Ilie i-a spus despre cum o să moară și ce va face 
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Dumnezeu din cauză că el era rău și cum că Izabela va fi hrană pentru 

câini pentru că ea a făcut lucrul rău pe care l-a făcut. 

Și amintiți-vă, frații mei și surorile mele, voi veți culege ceea ce ați 

semănat. Voi care...Ei bine, aceea este legea lui Dumnezeu. Aceea este 

legea lui Dumnezeu pentru natură. Voi veți culege ceea ce ați semănat. 
21

 Așa că, oameni dragi, voi de-aici din Shreveport, lăsați ca aceasta 

să fie o avertizare pentru voi. Dacă voi mă credeți a fi slujitorul lui 

Dumnezeu, ascultați! Cel mai bun lucru pentru voi de făcut în jurul la „Life 

Tabernacle” și oriunde altundeva este să țineți în continuare o adunare de 

rugăciune de modă veche și să păstrați unitatea Duhului, să continuați să 

priviți sus și să vă uitați după venirea Domnului.  

Țineți toată lumea afară din voi, nu are importanță cât de mult 

doare asta; tăierea împrejur de către Duhul Sfânt va tăia jos toate lucrurile 

lumești. Acum, încep să văd târându-se în voi o mulțime de lume. Așadar, 

scoateți aceea afară. Nu contează cât de rău este asta, eu...Life 

Tabernacol, eu vă vorbesc vouă. Acum, voi frați baptiști, vorbiți cu oamenii 

voștri acolo în același fel. 

Dar eu încep să observ că este ceva diferit. Nu mai este același 

Life Tabernacol la care obișnuiam eu să vin. Și vreau ca voi să vă amintiți 

în această seară, țineți acea adunare de rugăciune de modă veche. 

Păstrați Duhul Sfânt de modă veche ce cade printre voi. Țineți lumea 

afară. Sigilați pe Cristos înăuntru. Și voi lăsând jos rugăciunea în vreun 

fel,doar aduceți-vă aminte, așa cum semănați, voi veți secera. Doar 

amintiți-vă aceea. 
22

 Voi aveți una din cele mai bune biserici în care am intrat vreodată 

în viața mea de oriunde, de pe orice continent. Life Tabernacol este una 

din preferatele mele. Mi se rupe inima să vă văd lăsând lumea să ajungă 

în voi în felul în care o faceți. Deci, nu mai faceți aceea. Ieșiți afară din 

asta!Rugați-vă să iasă afarăși lăsați pe Dumnezeu să vină înapoi și să 

preia. Supuneți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și luați binecuvântarea de 

modă veche înapoi, iarăși. 

Și Shreveport, voi dragilor, dragilor sudiști de-aici, care sunt cei 

mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată...Eu nu spun asta ca să 

compromit cu voi; o spun asta pentru că vă iubesc. Dacă vreți să obțineți 

tratație cu adevărat bună și bună cu adevărat, ospitalitatea de modă 

veche, veniți în Louisiana. O spun serios din toată inima mea. 

Și eu vă spun, nu lăsați lumea să se târască în voi. Nu lăsați lumea 

să intre în bisericile voastre, fraților! Rugați-vă să iasă afară, postiți să iasă 

afară, până când Dumnezeu coboară și ia stăpânire. Corect. Păstrați 
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bucuria Domnului printre sfinți. Păstrați-i în rugăciune. Și păziți fiecare 

locușor. Dacă Noe a văzut o crăpătură în arca lui, el a pus ceva smoală 

acolo. Și astfel acela este cel mai bun lucru pe care-l știu să nu mai aveți 

crăpături, lumea să fie afară, este să opriți crăpăturile, este cel mai bun 

lucru pe care-l știu eu de făcut. 

Numai o singură cale de a face asta: aceea este rugăciunea. 

Rugăciunea astupă crăpătura. Rugăciunea schimbă lucrurile. 
23

 Acum, o linie lungă de împărați a trebuit să vină. Ahab, cel rău, a 

fost străpuns de o săgeată și omorât. Și Izabela a fost aruncată afară din 

cameră așa cum ea încerca să---să facă dragoste sau să danseze. Sau 

Iehu,când el s-a dus acolo, el i-a pus pefameni s-o arunce pe fereastră în 

stradă. 

Și știți ce? Lăsați-mă să vă spun, Life Tabernacol. Văzând unele 

din femeile voastre că încep să poarte machiaj și lucruri ca restul femeilor 

din lume, aceea aproape m-a omorât când am pășit aici înăuntru ziua 

trecută și am văzut asta. Ascultați!A existat o singură femeie în biblie care 

și-a vopsitvreodată fața. Voi nu vă vopsiți fața ca să-L întâlniți pe 

Dumnezeu; voi o faceți casă întâlniți bărbații. Și femeia care a făcut asta, 

Dumnezeu a hrănit câinii cu ea. Așa că atunci când voi mergeți să purtați 

asta, doar aduceți-vă aminte. Dumnezeu vă va transforma în ceva 

mâncare pentru câini, atunci când voi vedeți pe oricine făcând asta. 
24 Acum, acum, stați departe de asta! Fugiți chiar de apariția răului. 

Voi ați putea crede că eu vă dau o pârleală, dar, frate, eu cred că este 

nevoie de asta aici. Există ceva care este greșit. Este ceva...Acum, eu nu 

vreau să vă înfuriați pe mine; eu sunt fratele vostru. Și Dumnezeu o să mă 

facă să răspund înaintea voastră în ziua judecății. Corect. 

Și toată lumea penticostală, dacă ei lasă asta în jos, voi să n-o 

faceți. Voi stați adevărați cu Dumnezeu. Rugați-vă. Trăiți corect. Asociați-

vă cu Dumnezeu și oamenii Lui. Și ieșiți afară din ce este lumesc, din 

lucrurile neevlavioase, de care a spus biblia. Duhul Sfânt cheamă oamenii 

afară. Nu contează ce face vecina voastră și cât de bună este ea, ce face 

acest individ, nu vă asociați cu acea necredință. Ea va sări direct pe voi. 

Amin. „Ieșiți afară din mijlocul lor. Fiți separați,spune Dumnezeu și Eu vă 

voi primi.” Corect. 

Acela este motivul că este atât de greu să avem o adunare de cort 

aici jos. Acela este motivul că este atât de greu să avem o adunare de 

orice fel, este pentru că noi lăsăm jos lucrurile. Noi se cuvine să avem o 

adevărată adunare aici. Sigur noi se cuvine, cu astfel de oameni buni. Și 

voi, predicatorii, dacă voi nu le veți spune aceea, Dumnezeu să aibă milă 



11 
de sufletul vostru păcătos. Așa este. Sigur. Este ceva greșit. Și voi trebuie 

să scoateți lumea afară, înainte ca să intre Cristos înăuntru. El doar nu se 

va asocia cu necredința și lucrurile lumii. 
25

 Acum, ascultă prietene! De-a lungul---ei au venit pe parcurs după 

Ahab, credincioși de margine, tot drumul. După ce acest Ahab a plecat, 

atunci un altul i-a luat locul, un altul, până când noi ajungem la împăratul 

Ioas, care a fost împărat în perioada acestui timp. Și el era un predicator 

căldicel sau un credinciosde margine. În orice fel voiau oamenii să facă, 

aceea era în regulă cu Ioas. O, el a scos afară câteva din locurile înalte și 

unde a fost închinarea păgână și el făcut câteva din aceste lucruri, dar 

totuși el nu s-a îndepărtat de păcatul tatălui său și în felul acela. Doar în 

orice fel voiau oamenii să meargă, aceea era calea în care a vrut el să 

meargă. 

Acum, nu este aceea doar exact la fel ca și predicatorii de astăzi? 

Felul în care adunarea vrea să facă, aceea este felul în care predicatorul 

le predică. Eu vreau să vă spun: un predicator trimis de Dumnezeu,născut 

din Duhul Sfânt nu va compromite cu nicio adunare. Corect. 

Vi l-ați putea imagina pe Ioan Botezătorul, când ei au adus-o afară 

pe Irodiada în seara aceea și pe Irod? Păi, Ioan a pășit chiar în fața lui și a 

spus: „Nu este legal pentru tine s-o ai.” Acel om avea Duhul Sfânt. El n-a 

compromis; el a spus adevărul. Și cum îi cu asta acum? S-a terminat totul. 

Cum va fi asta în ziua judecății când capul lui Ioan Botezătorul se va 

rostogoli înaintea Irodiadei? Ce va fi atunci? 
26

 Frate, dacă voi vreodată o să luați o poziție pentru Dumnezeu, 

faceți-o acum! Acesta este timpul. Acesta este timpul când avem noi 

nevoie de aceea. Acum este timpul când biserica este cântărită în balanță 

și găsităîn lipsă. După toate aceste miracole și semne și minuni pe care 

Dumnezeu a trimis bărbați de-a lungul țării să le facă și încă biserica este 

în cea mai săracă stare, decăzută pe care eu am văzut-o de-a lungul 

anilor. Corect. Eu predic penticostalilor. Amin. 

Când eu am venit prima dată printre grupurile voastre, acum zece 

ani, aceasta părea ca o biserică; dar azi ea arată ca lumea. Acesta este 

adevărul. Ceva s-a întâmplat undeva. Voi trebuie să purtați haine mai 

bune, trebuie să faceți un pic mai mulți bani și acelea doar scot puterea 

afară din voi, asta-i tot. Acum voi....Acela este adevărul. Corect. Voi 

încercați să---voi încercați să acționați ca restul lumii. 

Voi doar luați...Astăzi este un timp al imitației. Acela este adevărul. 

Voi vă vopsiți treptele în roșu și urmăriți să vedeți dacă vecinul vostru nu-și 

va vopsi treptele în roșu. Sigur. Tu porți o pălărioară rotundă la biserică, o 
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pană micuță sus în ea și urmăriți toate femeile din biserică cu o pălărioară 

rotundă și cu pană sus în ea. Corect. Da, domnule. Toți vor să arate unul 

ca celălalt. 
27

 Este un timp de asortare. Voi știți că acesta este adevărul. Este un 

timp de asortare. Amin. Asta a lovit ținta. Corect. Ascultați! Acesta este 

adevărul. Acum, eu o să-ți spun, fratele meu. Pe mine nu mă interesează 

dacă pantofii mei se potrivesc cu pantalonii mei sau pantalonii se potrivesc 

cu haina. Eu vreau ca experiența mea să potrivească cu biblia lui 

Dumnezeu.  

Acesta este timpul de asortare și dacă voi vreți să vă asortați cu 

ceva, asortați experiența voastră cu a lui Pavel. Amin. Aceea este ceea ce 

avem noi nevoie azi, este un timp de potrivire cu credința lui Pavel din 

biblie. Acela este exemplul nostru. Corect. Adevăratul timp de 

potrivire...Nu încercați să vă asemănați cu vecinul vostru; potriviți-vă cu 

niște sfinți din biblie. Dacă ești un sfânt, acționează ca un sfânt, umblă ca 

un sfânt, îmbracă-te ca un sfânt, vorbește ca un sfânt, roagă-te ca un 

sfânt, crede ca un sfânt, strigă ca un sfânt, fii ca un sfânt, trăiește ca un 

sfânt, mori ca un sfânt și du-te în cer ca un sfânt. Amin. 
28

 Timpul separării...Acest fel de credință de margine, această pe 

jumătate, căldicică, știți că biblia a spus că va veni această zi? Epoca 

Bisericii Laodiceea, El a spus că voi doar veți fi căldicei și-L îmbolnăviți pe 

Dumnezeu la stomac. El a spus că El te va vărsa din gura Lui. Cea 

laodiceeană, doar destul de religioasă ca să te îmbolnăvească. Noi încă 

tânjim după lucrurile lumii, voi spuneți:„Eu mai bine nu fac aceea.”  

O, frate, dacă eu vreau să o fac, eu o voi face. Dar eu știu în seara 

aceasta că există un botez bun, de modă veche al Duhului Sfânt care te 

face să-L iubești pe Dumnezeu atât de mult încât nu dorești să le mai faci. 

Amin. 

Este bucurie negrăită și plină de glorie. Cum obișnuiau vechii sfinți 

să stea în jur și să cânte cântarea răscumpărării și să cânte despre 

sângele și puterea lui Dumnezeu. Și astăzi este atât de rece căeste 

aproape zerograde. Voi nu aveți acele cântări de modă veche pe care 

obișnuiați să le cântați. Voi nu mai vedeți fețele lor să se lumineze, să 

cânte și să bată din palme și să-și ridice mâinile către Dumnezeu și să-L 

laude pe Dumnezeu, să se roage toată noaptea și să stea în câmpurile de 

porumb și lucruri. Păi, voi nu puteți sta într-o biserică treizeci de minute 

fără să cârtiți și să mormăiți. Adevărat. Acesta este adevărul. De graniță, 

căldicel, laodicean...Vai, rușine să vă fie! 
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29

 O, ce zi în care trăim noi, ca ziua lui Ioas, de margine, pe jumătate, 

căldicel, împrăștiat, aruncat încoace și-n colo de vânt, nori fără ploaie, 

duși încolo și-ncoace, neînvățând niciodată să fie în stare să vină la 

cunoștința adevărului. Nu fiți clătinați de orice. Nu fiți clătinați de ceea ce 

vedeți la televiziune. Păi, unii creștini de azi stau acasă miercuri seara să 

se uite la televizor. Voi știți că aceasta este adevărat. Păi, voi știți că 

aceea este poarta întregului Hollywood acolo afară. Păi, nu este nimic 

altceva decât o grămadă de prostituție mare și unele din vulgarele... 

Priviți la înregistrările poliției; noi le avem. Înregistrările poliției, 

unde acele stele de cinema...Și de ce vreți să acționați ca ele? Ce s-a 

întâmplat cu Cristos? Ce s-a întâmplat cu sfinții din biblie? Voi încercați să 

vă modelați după Hollywood și să vă îmbrăcați ca Hollywoodul și să 

acționați ca Hollywoodul. Motivul acesteia este că voi aveți o mulțime de 

predicatori evanghelici ai Hollywoodului, sar în sus și-n jos pe platformă și 

petrec două ore pentru oferte. Noi se cuvine să ieșim afară din acele 

lucruri și să ne încredem în Dumnezeu, să stăm pe fețele noastre și să ne 

rugăm, să ne vărsăm afară...?...trimisă de Dumnezeu, trezire de modă 

veche a Duhului Sfânt din nou. Amin. Corect. Este o rușine felul cum ne 

comportăm. Întoarceți-vă la Dumnezeu! 
30

 Acum, acest împărat bătrân, el s-a gândit că putea doar să meargă 

în orice direcție suflă vântul, clătinat de orice. Păi, voi niciodată nu sunteți 

statornici. Voi nu știți ce credeți. Și oamenii de astăzi, ei mai degrabă stau 

acasă și vizionează „Eu o iubesc pe Lucy” sau ce este asta? Lucy...Lucy 

ceva. Ei sunt foarte dezlegați; eu voi lua aceasta iar. Ei sunt destul de 

dezlegați, ei aleargă către iad. Exact. Aceea ar putea fi în regulă pentru---

păgâni, dar nu pentru creștini. Corect. Aceea nu este pentru creștini. 

Creșinii nu vor...?...și iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi aveți ceva 

în voi care se hrănește cu un nonsens ca acela, voi aveți nevoie să vă 

pocăiți. Așa este. 

Toate vechile voastre rock-and-roll și boogie-woogie, de unde au 

venit ele? Din inimaAfricii. Eu tocmai am plecat din Africa. Femeile voastre 

cu vopsea pe ele, știți de unde vine asta? Acela este un semn al 

păgânismului. Ei își vopsesc fețele lor și aceea este de unde aveți voi 

asta. Păgânii o fac. Creștinii își spală fața lor. Amin. Corect. Aceea ar 

putea fi  puțină pârleală, frate. Tu mai bine să fii pârlit aici decât să arziîn 

altă parte. Așa că tu mai bine te-ai îndrepta. Amin. 
31

 Dumnezeu iubește Adevărul. Și Adevărul vă va face liberi. 

Dumnezeu vrea ca voi să cunoașteți Adevărul. Cristos este Adevărul, 

Duhul Sfânt...?...[Adunarea se închină.] El este aici acum, Duhului Sfânt îi 
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place...?...putere...?...pe considerarea Cuvântului Său. Și dacă Duhul 

Sfânt este în voi, El se hrănește cu Cuvântul lui Dumnezeu nu cu 

televiziuni și revistele „Povești Adevărate” și cărți de dragoste. Aceia 

sunteți voi, oamenilor, numindu-vă pe voi înșivă creștini,vă înfășurați pe 

voi înșivă în aceea. De ce copiii voștri...?... 

Doar---doar ascultați aici. În mai puțin timp de trei luni fiecare 

adolescent din țară de la vârsta de cinci ani la optsprezece a știut cine a 

fost David Crocket. Toți afară pe stradă cântând: „David Crocket.” Un fel 

de poveste imaginară non sens: a omorât un urs când avea trei ani. Ce 

nebunesc! Dar copiii vor purta beretă din blană de racunși orice altceva și 

puști pe lateral. O, un magazin de zece cenți este doar plin de astea, 

peste tot oriunde. Nonsens. 

Și voi creștinilor, cu mesajul lui Dumnezeu, dacă lumea ar puteasă 

expună aceea și să vândă o mulțime de nonsens și lucruri pentru copii, cu 

cât mai mult se cuvine ca creștinii să manifeste programul Domnului Isus 

Cristos și puterea Duhului Sfânt, învierea și Viața Eternă, venirea 

Domnului. Există o sută... mii de copii în seara asta în America care v-ar 

putea spune totul despre David Crocket și nu știu un cuvânt despre Isus 

Cristos. 
32

 Care-i problema? Aceea este de ce stau ei acasă, și-au băgat 

capul în televizor în loc de biblie. N-am nimic împotriva televiziunii, dacă 

ea este folosită pentru programul lui Dumnezeu, în regulă. A fost calea lui 

Dumnezeu în primul rând. Cine a făcut undele radio și așa mai departe? 

Dar diavolul doar le-a luat și le-a pervertit, așa a fost. 

Hollywood are o stăpânire...La orice au ei o stăpânire este putred 

din cauză că ei nu urmăresc nimic altceva. Am citit într-o revistă de crime 

unde cele mai faimoase femei acolo pe stradă la prostituție pentru 

cincizeci de dolari o noapte, trăind cu bărbați și lucruri în sus și-n jos pe 

coastă și apoi aleargă acolo afară și alți patru sau cinci bărbați...Și 

voi,fetițele, vreți să vă modelați pe voi înșivă după aceea? Când bărbatul 

de-acolo de-afară care trebuie să fie un astfel de actor de film și așa mai 

departe, când ei trăiesc cu femeile atât de mult încât cursul natural al vieții 

se schimbă și ei devin pervertiți. Și spuneți că voi vreți să vă modelați pe 

voi înșivă după aceea? 

Priviți dincolo departe la Calvar unde un Bărbat a atârnat pe cruce 

și a murit. Singurul Exemplu adevărat care a fost pus vreodată în lume 

pentru ființele umane după care să trăiască este Omul Isus Cristos. Amin. 

Corect. Apoi vă numiți pe voi înșivă creștini și sufletele voastre în armonie 

cu un asemenea lucru ca acela. Nu-i de mirare că lumea se scurge 
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înăuntru. Nu-i de mirare că ceva se întâmplă. Nu-i de mirare că voi nu mai 

puteți avea adunări care să miște sufletul, din cauză că lumea se scurge 

înăuntru: de margine, pe jumătate, moi, o, vai, ce stare! 
33

 În fața a toate acelea acum, să vă arate că este o speranță...Acest 

împărat vechi, Ioas a auzit că profetul era bolnav și s-a dus jos să-l 

viziteze. Și când s-a dus să-l viziteze, n-a venit fără respect. El a venit cu 

respect. A urcat. El a avut suficient din Dumnezeu în el ca să știe că 

trebuia să viziteze acest profet cu respect. Astfel, el a urcat și a plâns 

peste el și a spus: „Părintele meu, părintele meu, carele lui Israel și 

călăreții lui.” Și când el a făcut... 

Vedeți, acela este felul în care voi vreți să primiți ceva de la 

Dumnezeu. Nu veniți prin jurul unei adunări ca aceasta să vă distrați. Nu 

veniți pe-acolo să duceți vreun fel de poveste dintr-un loc în celălalt. Dacă 

faceți asta, voi nu veți ajunge niciodată nicăieri cu Dumnezeu. Nu citiți 

biblia să vă certați asupra ei. Citiți biblia s-o trăiți. Corect. 
34

 Astfel, atunci, când el s-a dus acolo și l-a văzut pe el, l-a respectat. 

El a spus: „Părintele meu, părintele meu, carele lui Israel și călăreții lui.” 

Cu alte cuvinte: „Părintele meu---meu, tu valorezi mai mult decât toate 

carele lui Israel și toți călăreții lui.” Și cât de adevărat este asta. Eu spun în 

seara asta, deși Elisei a fost considerat un holy-roller, un fanatic de către 

lumea modernă, totuși prezența lui în acea națiune valora mai mult decât 

toți caii și carele pe care-i aveau ei. 

Și eu voi spune în seara aceasta, că o adunare bună de cort a 

Duhului Sfânt de modă veche este mai mult să ne protejeze decât toate 

bombele atomice pe care le-am putea face noi într-un milion de ani. Amin. 

Respect...El nu s-a dus și să spună: „Acum, hei, holy-roller. Știi ce 

mi-a spus păstorul meu mai înainte despre tine?” O, el n-a făcut asta. El a 

mers cu respect și a plâns peste el. Și pentru că el a venit și s-a apropiat 

cu respect, Dumnezeu a trebuit să-l respecte. 

Dumnezeu a spuslui Elisei: „Acum, ridică-te.” Și Elisei s-a ridicat; ei 

erau doar gata în starea lor de decăzuți să fie asediați de către o altă țară, 

sirienii. Ei veneau să-i ia și Elisei a știut asta. Dar din cauză că acest 

singur om s-a umilit pe sine și a venit jos înaintea lui Dumnezeu și a spus: 

„O, părintele meu, cum avem noi nevoie de tine,” Dumnezeu a respectat 

asta. Și el l-a respectat pe Elisei și Dumnezeu l-a respectat pe el. Și dacă 

voi veți respecta biblia lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El vă 

va respecta pe voi. Amin. Nu încercați să-L contraziceți sau să spuneți că 

nu este așa. Doar credeți-L. Asta este tot. 
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 Urmăriți-l acum. Și Elisei a spus: „Du-te, ia-ți arcul.” Și el a pus o 

săgeată în el. A spus: „Deschide fereastra spre est.” Estul este direcția din 

care va veni Isus. Și el a spus: „Acum, urmărește. Acum, eu vreau ca tu 

să pui săgeata la locul ei și să tragi înapoi doar cât de departe poți tu.” Și 

el a făcut-o. El a spus: „Trage!” și când el a tras, ce s-a întâmplat? 

Săgeata a plecat. El a spus: „Adu săgeata!” Și când el s-a întors, el a 

spus: „Lovește în pământ.” Și el a lovit pământul de trei ori. Și profetul s-a 

mâniat pe el. El a spus: „De ce nu l-ai lovit de mai multe ori decât atâta? 

De cen-ai făcut altceva în legătură cu asta, să-l lovești de mai multe ori?” 

El a spus: „Tu l-ai lovit de trei ori, ceea ce înseamnă că tu vei avea numai 

trei victorii.” 

El...Aceea este doar despre ce...La fel s-a întâmplat în seara 

aceasta în biserica creștină. Noi am tras cu săgeata eliberării lui 

Dumnezeu; El a spus că așa a fost. Dumnezeu ne-a trimis săgeata 

eliberării nouă. Săgeata eliberării este Duhul Sfânt care a fost trimis---tras 

din arcul dragostei lui Dumnezeu. Așa este. Când eternitate către 

eternitate au fost trase împreună prin coarda dragostei, Dumnezeu a tras 

Săgeata eliberării în biserică în ziua Cincizecimii. Amin. Și bisericii i-a fost 

dată în mâinile ei...Aleluia! Bisericii i-a fost dată în mâini Săgeata eliberării 

lui Dumnezeu. Amin. 

Duhul Sfânt va elibera biserica din orice fel de haos în care putea 

ea să ajungă. Dar ce-a făcut ea cu asta? Ei au luat săgeata și au lovit de 

trei ori. Acela era un împărat decăzut. Ei au lovit cu săgeata o dată: „Păi, 

noi vom zidi o biserică.” În regulă.„Noi vom preda teologie.” În regulă. „Noi 

vom învăța psihologie și vom avea o organizație.” Aceea este cât de 

departe ați lovit voi. Ei au lovit pentru puține binecuvântări. 
36

 Și biserica în seara asta...Ascultați-mă! Biserica în seara asta încă 

lovește puțin. Biserica a lovit pentru puțin din botezul Duhului Sfânt. A lovit 

puțin pentru eliberarea din păcat. Ea a lovit puțin... 

O, voi spuneți:„Eu aparțin bisericii.” 

Frate, când tu ai primit botezul Duhului Sfânt, el ia acea furie veche 

din tine. El te îmbracă cu o rochie și te face să te comporți ca o doamnă. 

El te va face să încetezi fumatul tău, băutul tău, minciuna ta, furatul tău și 

totul.  

Frate, când tu primești botezul Duhului Sfânt, el te separă. El te 

eliberează din lucrurile lumii. Amin. El te face să-L iubești pe Dumnezeu. 

El te face să mergi la biserică. El te face să te închini Lui. El te face să-i 

spui vecinului despre asta. El te face să trăiești deasupra păcatului. 

Aleluia. 
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 Dar biserica modernă a lovit puțin din asta. O, ei doar au 

lovit...Spun:„Noi avem o biserică. Noi avem un învățător bun. Noi avem 

teologie.” Aceea este cam tot atât de mult cât știi tu despre asta. Fiecare 

promisiune din Carte este a mea, fiecare capitol, fiecare verset, fiecare 

rând. Aleluia. Dumnezeu a trimis botezul Duhului Sfânt și L-a pus în 

mâinile bisericii, Săgeata eliberării lui Dumnezeu să elibereze din boală, 

din păcat, din grijă, din necaz, din ce-i lumesc, din orice altceva. Dar noi 

am lovit puțin din asta, amin; dar nu acel întâi grup de iudei, ei n-au făcut 

asta, ei au lovit pentru tot ceea ce Dumnezeu avea pentru ei. Ei aveau tot 

felul de semne, minuni, miracole, diverse daruri ale Duhului Sfânt, totul. Ei 

le aveau. Dar noi am lovit puțin pentruasta. 
38

 Botezul Duhului Sfânt în zilele din urmă a venit la neamurile din 

țările vestice. Și Dumnezeu a tras Săgeata eliberării către noi și noi doar 

am lovit cu ea destul de mult timp ca să ne facem nouă înșine: „O, eu sunt 

„Adunarian”. Aleluia. „Eu aparțin la Biserica lui Dumnezeu. Glorie lui 

Dumnezeu! Aleluia! ” Aceea nu vă face bine niciun pic. Așa este! 

Frate, nu este o organizație cu care Dumnezeu a spus să lovești. I 

s-a dat fiecăruia, individual, să lovească împotriva puterilor diavolului, căci 

asta este boală, păcat, necurăție, bârfă, înjurături, o, vai, lume. Amin. 

Dar noi lovim puțin. O, noi mergem acolo la biserică și ne alăturăm 

bisericii și noi credem că aceea este în regulă. Aceea nu este în regulă. 

Frate, nu lovi puțin pentru niciuna din binecuvântările lui Dumnezeu. Biblia 

a spus: „Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci.” Lovește asta. Amin. 

Nu te teme; Dumnezeu a spus așa:„Eu sunt Domnul care te vindecă.” 

Lovește asta. Dumnezeu a spus astfel. Este Săgeata eliberării lui 

Dumnezeu. Ea este adusă în biserică în seara aceasta. 
39

 Noi vorbim despre un Dumnezeu istoric. Aceea este problema în 

seara aceasta. Biserica a fost învățată că este un lucru istoric și nu o 

așază asta în ziua prezentă. La ce bun este Dumnezeul lui Ilie dacă El nu 

este același Dumnezeu în seara aceasta? La ce bun este Dumnezeul lui 

Moise care a eliberat copiii evrei din---din Egipt? La ce bun este acel 

Dumnezeu în istorie dacă El nu este același Dumnezeu în seara aceasta? 

Ce bun este un Dumnezeu care a umblat pe țărmurile Galileii, departe în 

trecut și a deschis ochii orbului, a făcut surzii și muții să vorbească și să 

audă, a vindecat bolnavii, leproșii, a înviat morții; dacă el nu este același 

Dumnezeu în seara aceasta, la ce bun este El? Aleluia! Amin! La ce bun 

este El? 

Ce bine face să dați băieților voștri o educație a ceva măreț....toată 

istoria, să învețe toată teologia, să-i învețe biblia? Apoi dacă voi vă 
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întoarceți în jur și spuneți aceluiași grup de bărbați că zilele miracolelor au 

trecut și acele lucruri, ce bine face să cunoști istorie? Ce bine face să dai 

păsării tale hrană ortodoxă, cea mai bună pe care i-o poți da și apoi s-o 

închizi într-o colivie și să n-o lași afară? 
40

 Acela este același lucru astăzi cu toată educația noastră, cu toată 

teologia noastră, cu toate bisericile noastre confesionale și lucruri, noi 

închidem oamenii prin a le spune că zilele miracolelor au trecut. „Nu există 

un asemenea lucru astăzi. Ei nu pot fi vindecați. Nu există un asemenea 

lucru ca botezul Duhului Sfânt. Toate acele lucruri, spun ei, este nonsens.” 

Ce bine face să le predici biblia dacă tu o să-i ții închiși în colivie și 

să spui că Dumnezeu ne-a părăsit cu mulți ani în urmă? Dacă El nu a fost 

același Dumnezeu în eliberare în trecut acolo așa cum El este acum, așa 

cum a fost în trecut acolo, El nu valorează nimic pentru noi. El este o 

caracteristică moartă. El este ceva istoric. 

Cum o să încălzești un om cu un foc pictat? Omul va degera de 

moarte. Tu vei spune: „Păi, frate, privește la acest foc frumos ce arde. El a 

ars acum două mii de ani.” Ce bine o să-i facă el acestui om care stă aici, 

înghețând? Sigur. Dacă Isus Cristos a înviat din moarte și a spus: „Eu voi 

fi cu voi întotdeauna până la sfârșitul lumii.” Ce bine îi va face să-l înveți 

ceva fapt istoric dacă tu nu poți dovedi că El este același azi? Amin. Dacă 

El nu este același în seara aceasta întrutotul ce-a fost El acolo în trecut, El 

nu este Dumnezeu. Amin. 
41

 Săgeata eliberării a fost dată bisericii, dar ce-i lumesc, necredința, 

superstiția sau orice altceva s-a târât înăuntru, a adus ce-i lumesc în 

biserică, a adus certuri în biserică, contraziceri, diferite bariere 

confesionale. Unul spune: „Eu sunt în acest fel. Eu sunt în acel fel. Eu 

sunt al lui Pavel. Eu sunt al...”O, vai! Aceea este problema. 

Dar, frate, astfel încă Săgeata eliberării este umplută cu milă în 

seara asta, dată bisericii. Ceea ce noi trebuie să facem este s-o ridicăm și 

să lovim pentru gloria lui Dumnezeu. Corect. Și fiecare binecuvântare 

divină pe care Dumnezeu a promis-o, este a voastră prin credință, dacă 

voi o veți primi. Credeți asta? Eu o cred în Lumina Cuvântului lui 

Dumnezeu, că Dumnezeu a promis aici că El va face un anumit lucru. 
42

 Și El l-a întâlnit pe Moise sus pe munte. Și Moise a încercat cu 

toată învățătura lui, cu tot ceea ce a știut el despre biblie, tot ceea ce 

mama lui l-a învățat, tot ce învățătorii l-au învățat și totul. El a încercat să 

iasă afară și să facă asta de la el însuși și a eșuat. Dar odată când Îngerul 

lui Dumnezeu a coborât jos și Dumnezeu a vorbit în puterea Duhului 
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Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu a devenit real. Când Duhul Sfânt i-a 

descoperit asta lui Moise, el a fost un om diferit. 

Eu vă spun vouă, fratele meu și soră, în seara asta, voi ați putea 

gândi că acesta ar putea fi fanatism sau ceva, dar dacă voi pășiți odată cu 

Dumnezeu și luați promisiunea Lui și vă întindeți chiar acolo afară și 

spuneți: „Acum, Doamne, eu cred în ea.” Duhul Sfânt...chiar acolo, 

urmăriți ce ia loc. Voi veți fi o persoană diferită. În lumina Cuvântului lui 

Dumnezeu, voi puteți trăi și crede și sluji pe Domnul Isus. 
43

 Să ne rugăm. Tatăl nostru ceresc, aceasta este seara; acesta este 

timpul când oamenii trebuie să preseze spre Împărăție. Aceasta poate fi 

ultima dată că bărbații de-aici sau femeile vor auzi vreodată. Aceasta 

poate fi ultima ocazie. Moartea îi poate lua înaintea dimineții. Aceasta 

poate fi ultima dată care---care unii oameni vor sta vreodată într-o adunare 

de cort. O, Dumnezeul cerului, vorbește, vrei Tu, Doamne? O, fie ca Duhul 

Sfânt să ia aceste câteva cuvinte frânte și să le scufunde jos în inimi. Apoi  

strălucește Duhul Sfânt pe deasupra lor ca ei să poată veni la viață și să 

trăiască din nou în fiecare inimă. Acordă asta, Doamne, în seara aceasta. 

Primește glorie din serviciu și salvează păcătoșii; cheamă acasă decăzuții 

și vindecă bolnavii. Noi cerem în Numele lui Cristos. 

Și cu capetele noastre aplecate, eu vă voi întreba: este un bărbat 

sau o femeie aici înăuntru în seara aceasta care este vinovat de păcat? 

Pe mine nu mă interesează cât de mult timp ați aparținut bisericii, 

indiferent dacă voi ați făcut-o sau nu, voi sunteți vinovați și voi trebuie să 

aveți suficient respect adevărat pentru Dumnezeu...Cu... fiecare cu 

capetele plecate, ochii închiși, ați vrea să vă ridicați mâna către 

Dumnezeu și să spuneți: „Dumnezeule, prin...Eu mi-am ridicat mâna; eu 

sunt vinovat. Eu vreau iertare.” Vreți s-o faceți? 

Dumnezeu să vă binecuvânteze.Dumnezeu să vă binecuvânteze, 

pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Da. Vai, vai, mulți. Departe acolo. Și 

Dumnezeu să te binecuvânteze,tânărule. Dumnezeu să te binecuvânteze 

insuletânăr. Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă. Dumnezeu 

să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă.  

Aceea-i minunat. Aceea-i minunat. 
44

 Duhul Sfânt este aici, vorbind, aducând jos binecuvântările 

glorioase ale lui Dumnezeu. Cineva de-afară. Dumnezeu să te 

binecuvânteze, tânără doamnă. Eu îți văd mâna ta. Dumnezeu să te 

binecuvânteze, domnule. Eu o văd pe-a ta. Aceea este adevărat, departe 

afară. Oriunde altundeva? Dumnezeu să te binecuvânteze, departe în 

spate, în colț. Aceasta este minunat. 
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Altcineva? „Frate Branham, eu știu un singur lucru, noi trebuie să 

dăm față cu faptele; noi trebuie să știm aceasta.” Ar putea fi un pic dur și 

mânuită dur, dar frate, noi trăim în ceasul din urmă. Noi trebuie să încetăm 

aceasta aici: de a mânui evanghelia cu mănuși de copii. „Fă-mi ceva 

lucrare mică să mă pot alătura bisericii.” Isus a spus că dacă un om nu se 

naște din nou, el nici măcar nu poate vedea Împărăția cerului. Și o 

persoană născută din nou este copilul lui Dumnezeusfințit. 

Dacă voi nu sunteți în acea condiție în seara aceasta, ați vrea să 

fiți destul de cinstiți cu Dumnezeu să---să vă ridicați mâna, cineva care n-a 

ridicat-o? Sunt douăzeci de oameni sau mai mult care ridică mâinile. Vrea 

altcineva care n-a ridicat...? Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Dumnezeu să te binecuvânteze, în 

spate acolo, frate. Da, domnule. Aceea este bine. Dumnezeu să te 

binecuvânteze chiar acolo, mică doamnă. Eu te văd și desigur, Dumnezeu 

te vede. Eu știu că El te vede. El cunoaște chiar fiecare vrabie. 
45

 Voi spuneți:„Frate Branham, eu sunt vinovat de păcatul împotriva 

căruia tu ai predicat în seara aceasta. Sunt vinovat de a sta acasă de la 

biserică și de a mă uita la televizor. Sunt vinovat de citirea vechilor 

revisteobscene. Sunt vinovat de a privi la fotografii vulgare, sunt vinovat 

de a privifemeile pe stradă care sunt îmbrăcate imoral. Sunt vinovat de 

toate aceste lucruri, când eu s-ar ficuvenit să-mi întorc capul și să fiu un 

gentleman creștin sau o doamnă.” Sunteți voi vinovați? Atunci răspundeți  

înaintea lui Dumnezeu prin ridicarea mâinii voastre, spunând: „Eu sunt 

vinovat.” 

Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te 

binecuvânteze.Dumnezeu să te binecuvânteze. Acelea sunt inimi cinstite. 

Acelea sunt inimi cinstite. Desigur. Dumnezeu va onora aceea. Zece sau 

cincisprezece mâini s-au ridicat. Da, domnule. Vinovați. Eu mă voi ruga și 

voi cere lui Dumnezeu, ca El să ia fiecare pic de vină în seara aceasta. 
46

 Tatăl nostru ceresc,O, Dumnezeule, scumpule Domn, am încercat 

să declar în seara aceasta cu toată inima mea. Eu văd nisipurile 

mișcătoare. Îl văd pe satan așezând acea cursă aici pentru acești oameni 

dragi. O, Dumnezeule, Te rog, cumva să torni dragoste în inimile lor, să-i 

lași să știe  

că eu sunt...Eu îi iubesc. Și încerc cutoată inima mea să le spun care este 

Adevărul și ce este corect. 

Și multe, da, duzine și-au ridicat mâinile în seara aceasta că ei 

sunt vinovați. Dumnezeule Atotputernic, vei refuza Tu un suflet care se 

pocăiește? Nu. „Cel care vine la Mine, Eu nu-l voi alunga cu niciun chip.” 
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Mă rog în seara aceasta, Dumnezeule ca salvarea să lovească prin 

fiecare din aceste inimi și ei să fie făcuți bine și să meargă de la acest 

tabernacol sau cort, și niciodată să nu se mai complacăîn acele lucruri. 

Atunci când păgânele se prezintă pe ele însele pe străzi pe 

jumătate goale, fie ca acel gentleman creștin, prin Duhul Sfânt să-și 

întoarcă capul său. Când această televiziune veche începe să intre cu tot 

felul de lucruri vechi prostești fără sens ale păcătoșilor care vor merge în 

iad într-o zi fără să se pocăiască, vin încontinuu să influențeze și să-și 

arunce poverile lor împotriva creștinilor lui Dumnezeu, fie ca Duhul Sfânt 

să vorbească inimilor lor, să spună: „Amintiți-vă de acea seară din cort 

când eu te-am condamnat pentru aceea și voi ați ridicat mâinile.” Și fie ca 

ei să nu fie niciodată vinovați din nou. Acordă aceasta, Dumnezeule. 
47

 Acum, ca oamenii să poată ști că Tu ești încă viu, ca oamenii să 

știe că noi nu vorbim doar ca să vorbim, că noi nu încercăm să prezentăm 

ceva despre care noi nu știm nimic... 

Eu Îți mulțumesc Ție, Tată ceresc, că eu Te cunosc în puterea 

învierii Tale. Am făcut multe greșeli în viața mea, Doamne. Sunt rușinat de 

asta. Și în multe lucruriar fi trebuit să fac și în multe locuri se cuvenea să fi 

mers, m-am dus altfel și am făcut altfel și îmi pare rău pentru asta, 

Dumnezeule. Mă pocăiesc cu toată inima mea și cer că Tu să mă trimiți, 

Doamne, în cele patru colțuri ale pământului. Și lasă-mă, în timp ce sunt în 

viață și eu sunt încă puternic, lasă-mă să merg mai înainte și să predic 

evanghelia ca niciodată mai înainte. O, Dumnezeule eu îmi reînnoiesc 

legămintele mele cu tine aici înaintea acestor oameni o, eu mă rog 

aceasta în Numele lui Cristos ca Tu să mă ungi, Doamne, cu Duhul Sfânt, 

ca Tu să arăți semne și minuni și să-mi întărești trupul meu. O, reînnoiește 

viziunile, Doamne. 

Binecuvântează „Tabernacolul Vieții” care sponsorizează această 

adunare și baptiștii și metodiștii, presbiterienii și oricine care s-au strâns 

aici în seara aceasta. Fie ca bisericile lor să fie în foc și trezirea Duhului 

Sfânt de modă veche să lovească aici în Shreveport. Fie ca Săgeata 

eliberării lui Dumnezeu să cadă peste acest grup în seara aceasta, ca ea 

să schimbe absolut întregul Shreveport și împrejurimile lui cu o trezire a 

DuhuluiSfânt de modă veche. Acordă aceasta, Doamne. 
48

 Binecuvântează pe galantul nostru frate care trebuie să stea aici 

mâine seară să încheieaceastă adunare. O, Tată, trimite Duhul Sfânt să 

facă o mișcare vie în seara aceasta, că Tu ești viu și trăiești pentru 

totdeauna. În Numele lui Cristos eu cer aceasta. Amin. Aleluia. 

Noi aflăm mulți oameni care nu înțeleg 
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De ce noi suntem așa de fericiți și liberi; 

Am trecut Iordanul spre țara bună a Canaanului 

Și aceasta este cerul pentru mine. 

O, aceasta este ca cerul pentru mine(pentru mine) 

O, aceasta este cerul pentru mine; 

Am trecut Iordanul către țara bună a Canaanului 

Și aceasta este cerul pentru mine. 

O, când noi suntem fericiți, cântăm și strigăm, 

Unii nu înțeleg asta, eu văd; 

Dar noi suntem umpluți cu Duhul, nu este nicio îndoială, 

Și aceasta este ceea ce se întâmplă cu mine. 

O, aceea este ce se întâmplă cu mine.(Laudă Domnului!) 

O, aceea este ce se întâmplă cu mine; 

Am fost umplut cu Duhul, nu este nicio îndoială 

Și aceea este ce se întâmplă cu mine. 
49

 O, nu-L iubiți voi?  [Adunarea se închină]În timp ce noi cântăm aceea 

iarăși, dați mâinile cu cineva din jurul vostru, metodiști și 

baptiști...Doar...Știți, această religie de vremurivechi va face o doamnă cu 

o rochie de mătase și pe alta cu o rochie de stambă să-și pună brațele 

una în jurulceleilalte și să se numească una pe cealaltă „soră”. Ea va face 

un costum de smoking și o salopetă să se numească unul pe celălalt 

„frate”. 

Și aceasta este ceea ce se întâmplă cu mine. (Întoarceți-vă în jur și 

dați mâinile cu cineva.) 

O, aceea este ce se întâmplă cu mine. 

Am fost umplut cu Duhul, nu este nicio îndoială 

Și aceea este ce se întâmplă cu mine. 

 

Aleluia! Simt să cânt o cântare. Este aceea în regulă? În regulă. 

Este Duhul Sfânt de modă veche 

Și diavolul nu va ajunge în apropierea Lui. 

Acesta este motivul că oamenii se tem de El; 

Dar El este îndeajuns pentru mine. 

Este religia de modă-veche 

Este religia de modă-veche 

Este religia de modă-veche 

Ea este îndeajuns pentru mine. 

Ea va fi bună când eu mor, 

Ea te va opri să minți. 
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Ea va pune diavolul pe fugă; 

Și este îndeajuns pentru mine. 

Dă-mi această religie de modă-veche, 

Dă-mi această religie de modă-veche, 

Dă-mi această religie de modă veche,  

Este destul de bună pentru mine 

Este atât de bună că eu nu vreau alta 

Pentru că mă face să-mi iubesc fratele meu 

Ea descoperă lucrurile  

Și ea este îndeajuns de bună pentru mine 

O dă-mi această religie de modă veche  

Dă-mi această religie de modă veche 

Dă-mi această religie de modă veche 

Este îndeajuns de bună pentru mine(Să cântăm toți asta ca...) 

A fost bună pentru Pavel și Sila, 

A fost bună pentru Pavel și Sila, 

A fost bună pentru Pavel și Sila, 

Și ea este îndeajuns de bună pentru mine. 

Este religia de modă-veche, 

Am religia de modă-veche,  

Am religia de modă-veche, 

Este îndeajuns de bună pentru mine. 
50

 Amin. Toți cei care au acea religie de modă-veche...Acum, să ne 

ridicăm doar mâinile și să spunem: 

Eu am acea religie de modă-veche, 

Am acea religie de modă-veche, 

Am acea religie de modă-veche, 

Ea este îndeajuns de bună pentru mine. 

Amin. Acum câteva minute, păcătoșii care stăteau chiar aici și 

aveau mâinile sus cântând:„Eu am religia de modă-veche.” Amin. Sigur, 

ea pune diavolul pe fugă. Aceea este ce face ea. Te face să iubești pe 

fiecare, te face---te face să-L iubești pe Domnul, te face să-ți iubești 

dușmanul, te face să iubești pe fiecare și ea este destul de bună pentru 

mine. A fost bună pentru Pavel și Sila. A fost bună pentru copiii evrei. Este 

bună pentru tata și mama, pentru mine mi-e deajuns. Da, domnule. 

„Vechea corabie a Sionului,” cunoașteți această cântare? O 

cunoașteți? S-o cântăm. 

Este vechea corabie a Sionului 

Este vechea corabie a Sionului 
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Este vechea corabie a Sionului, 

Urcă la bord, Urcă la bord. 

Ea l-a dus la țărm pe bătrânul meu părinte, 

Ea l-a dus la țărm pe bătrânul meu părinte, 

Ea l-a dus la țărm pe bătrânul meu părinte. 

Urcă la bord, urcă la bord. 
51

 O, eu iubesc aceste cântări de modă veche. Eu doar sunt 

demodat. Și...crescut cu pâine de mălai și boabe negre de fasole și 

obișnuiam să punem oala la foc... și mama făcea o plăcintă sau...știți și să 

înmuiem în sirop de zahăr. Și voi știți, noi ca și copii ajungea pe părul 

nostru, în sprâncene și oriunde, dar știți ce cred în seara asta? Creștinii au 

nevoie de o bună spălare în ligheanul vechi. Doar luați-l în sprâncene și 

peste tot. Amin. Așa este. Mă simt religios. Într-adevăr mă simt. Chiar mă 

simt bine în inima mea să fiu adunat cu un asemenea grup de oameni 

legați de cer, mergând în Glorie. În regulă. 
52

 Câți de-aici dinăuntru sunt bolnavi și suferinzi? Să vă văd mâinile 

sus, dacă voi puteți. Ridicați-vă mâinile, care vreți ca Dumnezeu să vă 

vindece. Minunat. În regulă. Acum, dacă această salvare bună de modă 

veche a lui Dumnezeu ne este adusă nouă prin botezul Duhului Sfânt...În 

acel botez al Duhului Sfânt, Duhul Sfânt nu este nimeni altul decât Duhul 

Domnului Isus Cristos, care a coborât în ziua cincizecimii să locuiască cu 

noi și în noi până la sfârșitul lumii. Și dacă El este încă același Duh Sfânt 

care a căzut la Cincizecime și El are aceeași putere în seara aceasta pe 

care El a avut-o la Cincizecime...Noi nu vom crede că Dumnezeul nostru a 

slăbit în două mii de ani, când El va locui cu noi prin Eternitate. 

[Loc gol pe bandă]„...când Mesia vine, El ne va spune toate lucrurile în 

felul acesta.” Vedeți? Acela va fi semnul lui Mesia. Dar Cine ești Tu?” 

El a spus: „Eu sunt Acela.” 

Acum, dacă El a fost Isus în acel fel ieri, El trebuie să fie Isus în 

acel fel astăzi, dacă El este același. 

Acum, singurul lucru diferit decât atunci, El nu are un trup corporal. 

Trupul Lui stă pe tronul lui Dumnezeu. Acela nu este tronul lui Isus pe care 

El stă înseara aceasta. Biblia a spus: „El stă în tronul Tatălui Său.” Este 

aceea corect? „Cel ce va birui va sta cu Mine în tronul Meu așa cum Eu 

am biruit și stau în tronul Tatălui Meu.” Ascultați, tronul Lui este pe 

pământ. El trebuie să fie aici cu oamenii. 
53

 Acum, înțelegeți, voi nu veți fi niciodată un Înger; voi știți asta. Voi 

niciodată nu veți fi un Înger. Voi nu veți îmbătrâni niciodată; niciodată nu 

veți fi ridați; niciodată nu veți fi bolnavi; voi niciodată nu veți avea un 
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necaz. Și nu veți fi niciodată un Înger. Voi veți fi o ființă umană, însă 

nemuritoare. Voi veți avea un trup glorificat ca trupul Lui. Voi deopotrivă 

veți mânca, și veți bea și veți trăi și veți iubi și---șivă veți aduna pentru 

totdeauna și totdeauna. Nu stafii zburând în jur prin aer, niciodată biblia nu 

învață nicio...Dumnezeu a făcut îngeri. Da. Dar El a făcut---niciodată nu v-

a făcut un înger. El v-a făcut să fiți umani. Și Isus a venit jos...Dumnezeu a 

venit jos, s-a făcut trup și s-a făcut un---s-a făcut un Om să locuiască aici 

cu oamenii Săi---Săipe pământ. Și într-o zi El va veni înapoi în acel trup 

corporal, trup glorificat. 
54

 Doar un gând mic înainte să chemăm linia de rugăciune. Vreau să 

vă întreb ceva. Ce credeți despre evreii din Egipt? Vreau să vă gândiți 

adânc. Cum este cu evreii din Egipt? De fiecare dată când ei aveau dungi 

de la bătaie pe spatele lor, pălmuiți de către dușman, scuipați în față, 

împroșcați, orice era, venind jos pe stradă se uitau acolo în sicriu, acel 

sicriu roșu de-acolo, acel trup al lui Iosif, profetul; și ei știau prin acel semn 

că într-ozi ei vor ieși afară. Ei urmau să iasă afară într-o zi. Acela era un 

semn pe care Dumnezeu li l-a dat. 

Iosif a spus: „Să nu...Domnul va---va---va veni la voi și El vă va 

vizita, dar să nu lăsați oasele mele aici. Ci într-o zi când ieșiți, luați oasele 

mele cu voi.” De fiecare dată când un evreu, nu conta în ce necaz era, 

putea privi la acele oase și să-și aducă aminte că era o promisiune că într-

o zi el urma să meargă spre țara promisă. 
55

 Și în seara asta, eu mă gândesc la gloria Lui. După ce noi...Noi 

avem un mormânt deschis aici. Noi mergem spre cimitir, cenușă la 

cenușă, țărână la țărână cu cei dragi ai noștri. Noi vom arunca bulgări. Eu 

am făcut-o pe soția mea, bebelușul meu, tatăl meu, fratelemeu. Știu ce 

înseamnă asta și cum să simt cu voi așa cum ei aruncă cenușă la cenușă 

și țărână la țărână. Inima mea va merge cu aceea. Dar atunci din nou, în 

dimineața paștilor, eu pot duce o floare și s-o pun acolo, să mă uit în jos la 

acel mormânt și să știu că jos acolo undeva ei sunt în Prezența lui 

Dumnezeu. „Cel ce aude Cuvântul Meu și crede în Cel care M-a trimis, 

are Viața veșnică. Nu va veni niciodată la condamnare, ci a trecut de la 

moarte la Viață.” 

Eu mă gândesc la asta. Și mă gândesc: „O, Hope, soția mea este 

dusă. O, Sharon, copilașul meu iubit, este dus. Tata, Edward, Charles, 

fratele meu, voi v-ați dus.” În timp ce eu stau la mormânt, privesc în jos 

acolo și văd numele lor scrise, văd fotografiile lor stând acolo, floarea mică 

stând acolo, mă gândesc, „În Prezența lui Dumnezeu...” Dar eu mă 

gândesc: „Eu nu te-aș putea vedea astăzi din cauză că tu ești într-un trup 
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diferit, un trup ceresc. Eu nu voi fi în stare să vă văd acolo.” Dar de fiecare 

dată când ei strigă: „Doamne, până când?”, sufletele de sub altar, ei 

privesc stând dincolo la altar, stând acolo la Tron, acolo stă trupul 

corporal. Amin. Când noi vedem un mormânt gol, că Isus a promis că ei 

vor veni din mormânt iarăși, acolo departe, ei încă au un semn, Dumnezeu 

dă...?... 
56

 Peste tot Dumnezeu este un semn. Știți ceva? Acolo unde este 

Dumnezeu există semne. Semne...„Aceste semne îi vor urma pe cei ce 

cred,” a spus biblia. Corect. Semne pretutindeni. Peste tot sunt semne, noi 

n-ar trebui să le căutăm, dar Dumnezeu le dă. Acela este harul Lui. El le 

dă. Noi mergem să le căutăm, atunci aceea este greșit. Dar când El doar 

le dă prin harul Lui, aceea este minunat. 

Și este un semn aici că noi vom pleca departe de-aici într-o zi. Noi 

vom merge sus din acel mormânt iarăși, pentru că există un mormânt gol 

în Ierusalim. Amin. Și atunci acolo sus, este Unul care vine înapoi să ne 

viziteze. Este un semn într-o zi că ei vor fi făcuți trup, deși trupul lor zace 

acolo, viermii îl mănâncă, dar totuși există un trup corporal care într-o zi va 

învia din morți. Într-o zi, ei se vor întoarce pe pământ din nou. O, eu vreau 

să fiu cu ei. Amin. 

Iov a spus: „Deși viermii pielii vor distruge acest trup, totuși în 

trupul meu eu Îl voi vedea pe Dumnezeu, pe Care Îl voi vedea pentru mine 

însumi, ochii mei vor privi și nu ai altuia.” Corect. El știa că va învia pentru 

că Dumnezeu a promis. 
57

 Și noi avem semne în seara aceasta. Un---un misionar traversa 

țara odată. Și el a spus că un necredincios era cu el, ca ghid. El a spus: 

„Voi toți indivizii veniți aici vorbind despre ceva ce nu puteți vedea. Totul 

este nonsens.” A spus: „Nu există un asemenea lucru ca acela, de ce nu 

vă veniți în fire și să mergeți la casele voastre?” Misionarul n-a spus niciun 

cuvânt,în acea seară, după ce ei și-au făcut tabăra. În dimineața 

următoare când ei s-au sculat, soarele pândea deasupra dealului golaș și 

omul, care era un necredincios, a ieșit afară și a spus: „O, ce dimineață!” a 

spus:  

„Ascultă, au fost șacali primprejur aici noaptea trecută.” El a spus: 

„De unde știi că au fost șacali?” 

A spus: „Văd semnele unde au fost ei.” 

A spus: „Eu nu văd niciun șacal.” 

A spus: „Erau semne pe-aici prin jur, totuși. Știu că au fost aici.” 

Și-a ridicat privirea în sus la soare; el a spus: „Aleluia! Dumnezeu 

încă trăiește. Eu văd semnele și El încă este pe tron.” Amin. 
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Și în seara asta când Isus vine aici să salveze păcătoșii și să 

aducă Cuvântul Lui și să arate semnele Lui și minunile, noi doar strigăm 

laude lui Dumnezeu. Cristosul nostru trăiește în seara aceasta. Amin. 
58

 Să ne rugăm. Tată Ceresc, acum, mărețul timp strategic este la 

îndemână. Timpul este la îndemână când...Eu am mărturisit pentru Tine 

cu toată inima mea. Am încercat cu toată inima mea să aduc corecție și să 

înalț Împărăția lui Dumnezeu și să prezint judecățile peste oameni. Și ei s-

au pocăit, Doamne, Mulți și-au ridicat mâinile cu mărturisiri cinstite că lor 

le este rușine de viața lor păcătoasă. Dumnezeule, eu nu cred că este 

vreunul care a ridicat mâna pe care Tu nu l-ai iertat. 

Și acum, ca să le arăți că Tu ești aici, nu că Tu trebuie prea mult, 

dar Tu ai putea să apari aici înăuntru într-un asemenea mod fizic încât ei 

să vadă și să fie fericiți că au ridicat mâinile lor spre un Dumnezeu care 

trăiește. Și când noi trăim în acest mare timp ciudat, noi privim ziarele, 

vedem marele Armaghedon sosind. Noi vedem tancurile, bombele 

atomice. Vedem sfârșitul neamurilor este la îndemână. Noi vedem 

secerișul lumii. Vedem păcat pe fiecare mână. Este timpul acum. Este la 

îndemână. 

Dumnezeule, noi suntem atât de bucuroși că noi avem un 

Dumnezeu viu. Noi avem pe Unul care ne-a promis; El este chiar aici cu 

noi, arătându-se pe Sine Însuși vizibil în mijlocul nostru. Și noi Îți mulțumim 

Ție pentru asta. Vrei Tu să lași pe umilul Tău slujitor, prin darul Tău 

predestinat, să Te reprezinte în seara aceasta înaintea poporului Tău, Te 

rog, așa cum eu mă smeresc pe mine însumi înaintea Ta, în Numele lui 

Isus, Fiul Tău? Amin. 
59

 Eu...oarecum, eu doar mă simt așa de bine în seara asta pentru că 

gloria lui Dumnezeu este aici. Am vrut s-o văd așa de mult că ea se 

desfășoară înaintea acesteia. În regulă. Care au fost cartonașele de 

rugăciune seara trecută, R-urile? Care au fost acestea, R ?Cred că erau 

R. În regulă. Cred că am chemat ultimele din ele seara trecută. Să 

chemăm primele din ele în seara aceasta atunci. În regulă. 

Cineva...Acum, dacă voi nu sunteți aici, noi vom vedea mai întâi, ei 

ar fi putut să nu vină înapoi în seara aceasta. Are cineva R-1? Priviți la 

cartonașul vostru! Da. Asta-i bine, atunci. În regulă. Vino, chiar aici, 

doamnă. R numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5, numărul 6, 

numărul 7, numărul 8, 9,10, 11, 12. Sunt circa doisprezece pentru primele 

mâini care s-au ridicat în seara asta. 

Uneori fac asta, chem câți au fost salvați în seara aceea, eu chem 

atâția la platformă. Atâți câți sunt salvați, eu încerc să fac aceea dacă pot, 
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cer lui Dumnezeu să-mi dea har. Voi ziceți:  „O...?...” Eu doar urmăresc 

aceea. Eu am anumite lucruri pentru Dumnezeu. Spun: „Acum, Doamne, 

dacă Tu vei salva cincizeci în seara asta, eu voi chema cincizeci. Și Tu îmi 

vei da tărie pentru cincizeci. Și dacă Tu salvezi atâția, păi, Tu dă-mi tărie 

pentru aceia.” 

Și eu...Acum, de obicei eu presupun asta și apreciez cam 

douăsprezece mâini care s-au ridicat...?...s-o fac pozitiv, nu întrec măsura. 

Să vedem, care a fost ultimul chemat? 13, 14 și 15. Să luăm R-12,13,14 și 

15 ei să vină. Aceea va face un număr par. Și poate...Eu aș fi putut vedea  

de-afară. Să fiu sigur că am fost sincer cu Domnul.Acum, nu-L iubiți voi pe 

El? Nu este El minunat? 
60

 Acum, ascultați, prieteni, în timp ce ei sunt, ușierii sunt jos 

acolo...Vă rog, fraților, dacă vreți, mergeți jos și aliniațioamenii astfel ca ei 

să vină la numărul lor. Acum, în timp ce faceți aceasta, câți nu au cartonaș 

de rugăciune și voi vreți ca Isus să vă vindece? Să vă vedem mâinile. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, băiete 

drag. Dumnezeu să te binecuvânteze. Peste tot în jur, pretutindeni, asta-i 

bine. 

Acum, voi nu trebuie să aveți cartonaș de rugăciune. Voi doar 

trebuie să aveți credință. Este aceea corect? Voi trebuie să aveți credință. 

Asta-i tot. Dumnezeu n-a spus niciodată: „Oricine are cartonaș de 

rugăciune...” A spus: „Oricine are credință, oricine crede.” Este aceea 

corect? Cartonașul de rugăciune n-are nimic de-a face cu asta. Cartonașul 

de rugăciune este doar a te ruga pentru bolnavi. 

Acum, câți credeți că darurile și chemările sunt fără pocăință? 

Biblia a spus astfel. Dumnezeu a așezat aceasta în biserică, Dumnezeu. 
61

 Acum, ascultați copilașilor, lăsați-mă să vă dau doar o mică 

avertizare aici acum, în Shreveport. Fiți cu adevărat atenți la zilele care 

vin. Acum, nu tot ce strigă și laudă pe Dumnezeu este Dumnezeu. Cain a 

făcut același lucru. Ci ei vin din scriptură. Vedeți? Ei vin din Cuvântul lui 

Dumnezeu. Vedeți? Acum, urmăriți asta. Pentru că, amintiți-vă! Când 

Dumnezeu trimite o trezire și iadul trimite una. 

Și când Moise și Aaron s-au dus să-i înfrângă pe egipteni, acolo au 

stat Iane și Iambre, de asemenea, stând acolo și au putut aproape să-l 

imite pe Moise. Amintiți-vă, ei puteau aduce boli, dar ei nu puteau să 

vindece bolile. Nu există nimeni să poată vindeca, decât Dumnezeu. 

Dumnezeu este singurul Vindecător. Corect. Dumnezeu este singurul 

Vindecător. Acum și roadele acesteia dovedesc ce este aceasta. Vedeți? 

„Prin roadele lor îi veți cunoaște.” Nu este asta corect? 
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 Acum, eu vreau ca voi să-L iubiți pe Domnul Isus și o---cu toată 

inima voastră. În regulă? Acum, eu vă spun ceva acum; eu doar vreau să 

aștept câteva minute. Eu poate...Eu cred că dacă eu doar mă voi ruga 

pentru acești oameni, ei doar îi vor trece prin linie, aceea va fi în regulă. 

Eu cred așa. 

Doar lăsați pe doamna să vină. Stai aici doar un moment. Acum, 

doar un moment. Acum, doamnă, acum doar ca să te las să știi că 

Ungerea Duhului Sfânt este aici...Eu vreau ca tu să crezi. Vei crede tu? 

Este aceasta pentru prima oară că tu ai fost vreodată într-una din 

adunările mele? Nu. Tu ai fost în adunări mai înainte. Dar eu nu te cunosc, 

nu-i așa? Nu te cunosc. Dar dacă tu-L vei crede pe Dumnezeu, acel necaz 

femeiesc pe care-l ai te va părăsi. Crezi tu asta? Dumnezeu s-o 

binecuvânteze și s-o vindece, eu mă rog. Amin. 
63

 Doamnă, eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaște. Dar acea 

umbră de moarte a cancerului, Dumnezeu te poate vindeca, dacă tu crezi. 

Crezi tu asta? Atunci du-te acasă. 

Cum ar fi dacă eu ți-aș spune, doamnă, chiar fără să mă rog pentru 

tine că Dumnezeu era acolo în scaun lângă tine? Ai accepta tu asta? 

Atunci du-te și crede-o și tu poți fi vindecată în Numele lui Isus. Du-te! 

Crezi tu, doamnă cu toată inima? Atunci du-te și dă...?...să 

spunem: „Laudă Domnului.”[Adunarea spune: „Laudă Domnului.”] 

Crezi, doamnă cu toată inima? Crezi că Dumnezeu te va face bine, 

să ia acel diabet de la tine? Crezi că El o va face? Crezi tu că El îl va 

scoate afară de la tine? Păi, în regulă. Amin. 

Laudă Domnului! Voi toți credeți? Doar aveți credință! Biblia a 

spus: „Dacă voi puteți crede, toate lucrurile sunt posibile.” 
64

 Ce mai faci, doamnă? Nu te cunosc, nu-i așa? Mă crezi tu a fi 

slujitorul Lui, slujitorul lui Dumnezeu?  Crezi tu că...noi suntem străini unul 

altuia, crezi că Dumnezeu ar putea să-mi descopere care este necazul 

tău? Crezi Tu că El ar putea? Crezi? Ai accepta tu asta ca venind de la 

Dumnezeu? Ai crede tu că asta vine de la Dumnezeu? În regulă. Veți 

crede restul din voi asta? 

Un ins a spus...Să luăm cazul Domnului nostru Isus, doar pentru 

un moment. Să luăm cazul Domnului nostru Isus. Aici stătea El---Ella 

fântână și o femeie a venit. Tu ești---tu ești în același caz în seara 

aceasta. Vezi? Nu că, este chiar același lucru, eu sunt departe de asta, eu 

sunt doar un slujitor al Domnului Isus. Și tu ești...Eu nu spun că tu ai fi o 

femeie de faimă rea ca aceea, dar este---este din nou un bărbat și o 

femeie. Și Cristos a spus că El va fi cu noi până la sfârșitul lumii. Atunci 
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dacă El este, ar trebui să fie un semn pentru oameni că ei nu trebuie să se 

îngrijoreze. Tocmai Cristos care a făcut declarația este aici. Este asta 

corect? Vreți voi să credeți asta, audiență?  [Audiența spune: „Amin.”] 
65

 Dacă Domnul îmi va descoperi ceva despre această femeie de-

aici, probabil, poate mai mult decât ce este necazul ei, ai vrea tu să 

accepți asta atunci, s-o crezi cu toată inima ta? 

Atunci, privește înspre mine, soră? Acum, acesta este un dar. Este 

doar un dar al lui Dumnezeu. Eu n-am nicio cale să te cunosc, neștiind 

nimic despre asta. Dar tu doar privește-mă doar un moment și doar să 

credem în timp ce eu doar vorbesc cu tine. Vedeți? Bine. Acum...Da, 

domnule. Tu ești într-o stare pe moarte. Corect. Pentru că ai cancer, nu 

numai cancer, ci cancere. Tu ai două și ambele sunt pe pieptul tău. 

Corect. Tu ești extrem de agitată, nu-i așa? Și tu nu ești din Shreveport. 

Nu, domnule! Tu ești din Arkansas. Corect. Numele tău este Rosalee.Nu 

este aceea corect? Acum, du-te înapoi în Arkansas și crede în Domnul 

Isus și fii vindecată. Amin. 
66

 Ce este asta? Predare către Duhul Sfânt. Doar să ne cedăm pe noi 

înșine Lui în seara aceasta. O, El este aici. Predați-vă, o Dumnezeule, 

dovedeșteinimi.Predați-vă, predați-vă Lui, Doamne...Amin. Acum viziunile 

sunt cele ce mă slăbesc, desigur. Viziunile nu vindecă. Viziunile numai Îl 

adeveresc pe Dumnezeu (Amin) și bunătatea Lui. 

Crezi că Dumnezeu te va vindeca de necazul cu fierea, care stai 

acolo afară, doamnă? Crezi că El te va face bine? Dacă tu crezi asta cu 

toată inima ta, tu poți avea ceea ce ai cerut. Dacă o crezi. Amin. Vedeți? 

Mă îndoiesc că doamna...Ai cartonaș de rugăciune, doamnă? Niciun 

cartonaș? Ai cartonaș de rugăciune? Nu ai cartonaș de rugăciune, nu-i 

așa? Ba da. Tu ai cartonaș de rugăciune. În regulă. Ei bine atunci, tu nu 

vei avea nevoie de el acum. În regulă. Tu nu vei mai avea nevoie de el. 

Este credința ta cea care L-a atins pe El. „Dacă voi puteți crede.” 
67

 Doamnă, a doua doamnă de la capăt de-acolo, doamna în vârstă 

cu o pereche de ochelari, privind încoace, ai tensiune joasă de sânge. 

Crezi tu că Isus Cristos te va vindeca, soră? Tu care stai acolo pe o pernă 

roz, care mă privești îmbrăcată cu o rochie cu buline. Ascultă, privește 

sus, da, tu de acolo, crezi tu că Isus Cristos te va face bine tu...Ridică-ți 

mâna dacă crezi asta. În regulă. Acceptă asta atunci. Amin. 

Vedeți cât de---vedeți cât de inconștientă este credința? Femeia 

stătea acolo gândindu-se în inima ei atât de mult încât ea nici măcar nu m-

a auzit că vorbeam cu ea. Corect. Dar vedeți, Dumnezeu i-a vorbit. Amin. 

Dacă acela nu este Isus Cristos același ieri, azi și-n veci, eu...Nu 
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este...Aceea este biblia. Amin. „Dacă tu poți crede, toate lucrurile sunt 

posibile.” 
68

 Noi suntem străini unul altuia, doamnă. Păi, tu arăți ca o persoană 

bine, sănătoasă. Nu te-am văzut niciodată. Dar Domnul Isus te cunoaște, 

nu-i așa? Și tu Îl crezi? Mă crezi a fi slujitorul Lui? 

Vai, ce credință se mișcă în această audiență! Prin urmare...Sper 

ca voi să puteți să o păstrați în acel fel. 

Tu ești extrem de agitată pentru că, da, pentru că tu suferi cu un 

necaz la colon. Corect. Este o tumoare în colonul tău. Corect. Nu este 

aceea corect? 

Tu ai și un necaz cu stomacul...?...stomacul...?...Corect, nu-i așa? Eu nu-ți 

citesc mintea, ci aceea este ceea ce spune doctorul că aceea este. Deci, 

crezi tu că o să fii vindecată acum? În regulă. Atunci mergi singură în 

Numele lui Isus Cristos. Fie ca Dumnezeu să fie cu tine. Amin. 

Voi Îl credeți? Nu vă îndoiți! Aveți credință! 
69

 Ce mai faci? Suntem noi străini fiecare celuilalt? Noi suntem. Eu nu 

te cunosc. Tu nu mă cunoști. Nu cunosc niciun singur lucru care este în 

neregulă cu tine; tu știi aceea, eu nu știu. Sincer, nu este nimic. Singurul 

lucru pentru care ești tu aici, tu stai pentru altcineva. Acela este fratele tău. 

El nu este aici. El este în nord-vest de-aici—un loc numit Oklahoma. El 

este alcoolic și tu vrei ca eu să mă rog pentru el. În regulă. Mergi mai 

departe. Doamne, Isuse, salvează bărbatul, în Numele lui Isus Cristos. 

Aleluia! Ai credință în Dumnezeu! 

Ce mai faci? Noi suntem străini unul altuia. Eu nu te cunosc; tu nu 

mă cunoști. Dumnezeu ne cunoaște pe amândoi. Tu ești aici ca eu să mă 

rog pentru tine. Tu ai o umflătură peste ochiul stâng. Ea nu poate fi văzută 

chiar acum, dar este chiar acolo oricum. Nu este aceea corect? Tu ai 

cancer de piele pe fața ta. Nu este aceea corect? Tu vrei să se facă 

rugăciune. Este acela adevărul? Atunci vino aici și eu o voi face. O, 

Dumnezeule, în Numele lui Isus eu mă rog ca Tu să iei această boală. 

Acum, eu o mustru în Numele lui Isus; vino afară din ea, în Numele 

Domnului...?...Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. 
70

 Aveți credință în Dumnezeu! Toate lucrurile sunt posibile pentru cei 

ce cred. Dacă voi puteți crede că biblia a spus toate lucrurile sunt posibile. 

Credeți voi aceea? Amin.  

Văd doi copilași stând aici, chiar aici înăuntru. Mama lor este cu ei. 

Ei amândoi au sinuzită. În regulă. Crezi tu că Domnul Isus va face copiii 

să fie bine? Dacă tu poți, dacă tu vei avea credință și-L vei crede pe 
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Dumnezeu, Dumnezeu o va face. Doi, un băiețaș și o fetiță...Ai credință 

acum și Dumnezeu îți va acorda aceea. În regulă. 

Tu vei---vei...crede, surioară, cu toată inima ta că Isus Cristos este 

Fiul lui Dumnezeu? Crezi? Eu sunt străin pentru tine. Nu te cunosc, nu te-

am văzut niciodată. Tu stai în corul...?...Corect. Tu ești agitată, nu-i așa? 

Și tu crezi că Dumnezeu te va face bine, crezi că El te va face și te va 

vindeca? Un alt lucru este dorința pe care o ai pentru altcineva pe inima 

ta. Corect. O femeie care locuiește peste râu undeva, Bozier. Și ea---ea 

are artrită și reumatism. Este aceea corect? Amin. Mă crezi a fi slujitorul 

lui Dumnezeu? În regulă. Atunci du-te și primește ceea ce ai cerut în 

Numele Domnului Isus. Amin. 
71

 Dumnezeu poate ocoli acea operație, să ia tumoarea imediat fără 

nici măcar o operație și să te facă bine. Crezi asta? În regulă. Atunci 

primește-o în Numele lui Cristos. Amin. 

Provoc audiența să creadă. Provoc pe fiecare să creadă în Numele 

lui Isus Cristos. Priviți încoace, nu priviți la mine, priviți la El! Da, El este 

înviat din morți. Crezi aceea? Roagă-te! Nu te îndoi. Aveți credință! Amin. 

Crezi că acea tensiune mare de sânge te va părăsi, tucu mâna ta 

sus? Crezi că El o va face? Da. Crezi că El o ia de la tine? Crezi că El o 

va face? În regulă. Tu poți să o ai. 

Pentru ce plângi, fetițo mexicană, cred? Spaniolă? Mă crezi a fi 

profetul lui Dumnezeu? Vrei să stai aici pentru câteva minute? Te ridici în 

picioare doar un minut? Privește la mine! Eu întotdeauna am succes cu 

oamenii mexicani pentru că ei cred. Privește chiar aici doar un minut. Este 

ceva în jurul tău. Văd umbre întunecate încercând să te urmeze. Tu te 

rogi, doar că ceea ce tu vrei este pentru altcineva. Este prietena ta, ea 

suferă de nervozitate. Nu este aceea corect, micuță doamnă? Dacă îți voi 

spune ce îți tulbură inima, vrei să mă crezi a fi profetul lui Dumnezeu? Tu 

vrei să fii salvată și să primești Duhul Sfânt. Nu este aceea adevărat? Nu 

este aceea adevărat?Aceea este la ce ai fost chemată chiar acum. 
72

 Oricine de-aici care vrea botezul Duhului Sfânt, vrea să fie salvat, 

veniți cu ea! Aleluia! Veniți sus chiar acum dacă credeți că Isus este aici și 

Dumnezeu vă poate salva...?...Veniți! Veniți, toți, fiecare din voi care vrea 

botezul Duhului Sfânt. Noi încă ne vom ruga pentru bolnavi. Haideți! Toți 

care vor să fie salvați. Toți care ați ridicat mâna...?...Eu cred că Dumnezeu 

se pregătește să facă un lucru măreț chiar acum. Haideți, fiecare din voi, 

îngenuncheați în jur aici. Acesta este timpul de-a veni și a-L primi pe 

Cristos. 
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Haideți, baptiștilor! Veniți, metodiștilor! Veniți, presbiterienilor! Vă 

provoc în Numele lui Cristos. Veniți și puneți-L pe Dumnezeu la încercare! 

Veniți, dați-I o șansă lui Dumnezeu! Vreți s-o faceți? Veniți drept afară 

chiar acum fiecare din voi. Fiecare, toți aceștia care și-au ridicat mâinile, 

veniți sus. Haideți sus. Iată că vine un băiețaș șchiop să primească Duhul 

Sfânt. O, voi se cuvine să vă rușinați de voi înșivă,voi...?...care nu veniți 

să-L primiți pe Cristos. Asta este. Vreți să veniți? Vreți să veniți? 
73

 Aplecați-vă capetele peste tot. Să avem un cuvânt de rugăciune. 

Eu doar simt Duhul Sfânt mișcându-se într-un măreț...Ceva o să se 

întâmple. 

O, Cristoase, eu am făcut ce am știut mai bine, să chem 

Doamne...?...Și ți i-am oferit și Tu ai venit. Le-am predicat Cuvântul le-am 

spus că Tu ai înviat din morți. Și aici în seara aceasta noi suntem, 

Doamne, ca martori ai Tăi. Și iată, făcând aceleași lucruri pe care le-ai 

făcut Tu când erai aici pe pământ. Și Tu ești aici în seara aceasta în forma 

Duhului Sfânt. Tu mustri păcatul. Tu chemi o trezire. Tu chemi oamenii 

Tăi. Ora eliberării, Săgeata Eliberării...?...Dumnezeule, eu mă rog în 

Numele lui Cristos, ca Tu să trimiți mulțimi, oricine care are nevoie de Tine 

să vină la acest altar și să-L primească pe Cristos. Vreți să veniți? 

Așa este, doamnă. Așa este. Mișcați-vă chiar afară. Ridicați-vă în 

picioare. Este Duhul Sfânt vorbindu-vă. Inima mea n-ar fi simțit astfel dacă 

eu nu aș...Eu n-aș spune asta dacă nu aș intenționa cu adevărat asta. Vă 

așteptați să stau aici și să fac lucruri în Numele Domnului și să fiu un 

fățarnic? Păi, eu n-aș face asta pentru nimic în lume. Eu mă simt călăuzit 

ca acești oameni de-acolo să vină la acest altar. Așa este. Astfel dacă... 

Voi știți cine sunteți. Vă provoc să veniți la altar în Numele lui Cristos. 
74

 Și amintiți-vă, dacă vă întâlnesc în ziua judecății și voi sunteți 

condamnați nu este vina mea. Nu este vina lui Dumnezeu. Eu am predicat 

Cuvântul Lui. El a confirmat asta cu semne și minuni care urmează. El 

este aici în seara aceasta. El este înviat din morți. 

Acum, dacă voi Îl doriți pe El, veniți! Este un Izvor umplut cu Sânge 

tras din venele lui Emanuel, când păcătoșii se scufundă sub Sânge, își 

pierd toate petele lor de vină. Și dacă tu nu ești sigur, prietenul meu, tu 

care stai pe crezul unei biserici, dacă tu stai pe calitatea de membru, mai 

bine vino acum. Eu poate niciodată nu te văd iarăși în această viață. A 

ta...?...poate pleci înainte să ne întâlnim din nou. Tu poate 

niciodată...?...călăuzind, dar aceasta este seara ta. Dumnezeu să te 

binecuvânteze, tinere. Corect. O, cei ce au condamnare...Dumnezeu să te 
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binecuvânteze, doamnă. Vino chiar sus! Ridică-te de la locul tău! Vino 

sus! 

Amintiți-vă, voi nu aveți nicio opțiune la viață. Tu poți muri înaintea  

dimineții. Dar există un singur lucru sigur: tu o să mori. Fiecare dintre voi 

de-aici urmează să-L întâlniți pe Dumnezeu. Și voi o să-L întâlniți la 

judecată. Și voi va trebui să dați un răspuns pentru acest mesaj din seara 

aceasta. Voi toți urmează să răspundeți pentru apariția Lui aici pe această 

platformă, chiar aici în Shreveport, Louisiana, prin semnele infailibile, 

spune biblia, semne infailibile că Isus este înviat din morți. 
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 Eu sunt martorul Lui să spun aceasta, că El vă cheamă să veniți la 

altar. Tânăr și bătrân, metodiști, baptiști, penticostali, luterani, oricine vrea, 

veniți la altar! Este un Izvor umplut cu Sânge...?...prin mărturia mea, 

că...?...păcătoșii să vină să...?...Haideți! Cu toții, veniți josaici la altar. 

Renunțați să vă uitați la televizor. Renunțați să priviți la lucrurile lumii. 

Priviți la calvar în seara aceasta. Uitați-vă la Cristos. Priviți Cine a murit 

pentru voi. Priviți Cine a plătit pedeapsa. Priviți Cine nu va...?...păcatul 

vostru. Depărtați-vă de la lucrurile lumii. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă...?...atât timp cât ai putea 

trăi. Haideți! Cine mai vrea să vină? Haideți, fiecare, fiecare. Acum, dacă 

voi aveți o nevoie sau orice altceva de la Domnul, veniți la altar chiar 

acum. Voi care vreți botezul Duhului Sfânt, croiți-vă drum spre altar chiar 

acum. Faceți-vă drum, voi care sunteți decăzuți, faceți-vă drum. Voi care 

vreți botezul Duhului Sfânt, voi care vreți vindecare, faceți-vă drum spre 

altar. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oricine ești. Fă-ți drum spre altar 

acum. 
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 Veniți la acest loc, unde ca profet al lui Dumnezeu, eu vorbesc în 

Numele lui Cristos că El este aici cu brațele deschise, gata să dea fiecărei 

persoane fiecare lucru și Săgeata eliberării complete. Săgeata eliberării lui 

Dumnezeu este în mâna voastră. Nu vă fie teamă să loviți cu ea. Aceasta 

este ora voastră de decizie. Acesta este ceasul. Loviți, loviți, loviți; loviți 

loviți; loviți tot ce împiedică. Țintiți la Calvar; atingeți poala hainei Lui. 

Ridicați-vă inima!Ridicați-vă mâinile. Ridicați-vă sufletele. Înălțați laudele 

voastre. Înălțați-vă închinarea. Înălțați-vă lacrimile. Ridicați totul. Amin... 

Ce lumină, ce timp, ce....Ce oameni! Laudă lui Dumnezeu. Vindecă 

fiecare persoană bolnavă! Satan, dă-le drumul! În Numele lui Isus eu te 

condamn. Ieși afară, satan. Eliberează-i de televiziune și de toate felurile 

de lucruri ale lumii. Acordă aceasta. O, Dumnezeule! Acordă 

binecuvântările Tale peste ei. Glorie lui Dumnezeu! 
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Ridicați-vă mâinile și lăudați-L pe El și primiți orice aveți nevoie. 

Fiecare din clădire, ridicați-vă în picioare și dați-I laudă lui Dumnezeu, 

aleluia! Minunat...?...[Fratele Branham și adunarea continuă să se închine 

Domnului]...?...calea spre...?...bolnavii fiind vindecați, gloria Lui Dumnezeu 

cade. Amin. Laudă Domnului! Aleluia! Aleluia! Binecuvântat fie Numele 

Domnului! Cât Te iubim noi! Cât Te lăudăm noi! Cât Te adorăm noi! 

Cât...?...Glorie lui Dumnezeu!  Laudă fie Domnului...?...Binecuvântatfie 

Domnul! Binecuvântat fieDomn...?...Trimite Duhul Sfânt...?...Vindecă 

fiecare inimă! Vindecă fiecare critic...?...Auzi-ne, Doamne! Umple cu 

Duhul Sfânt. Adu jos glorie! Adu salvarea sufletului! O, Dumnezeule, în 

Numele lui Cristos, eu Te rog să...?... cu toată inima mea, cu toată tăria 

mea...?... 


