Stați
Liniștiți!
Și acum, eu am niște batiste așezate aici de care aș vrea ca fratele
Sothmann sau unii din ei să-mi amintească doar înainte să merg în
rugăciune pentru bolnavi, să mă rog peste ele. E foarte mare nevoie și
oricine dorește una, eu voi fi bucuros să mă rog pentru ele. Și apoi, dacă
nu aveți o batistă și vreți ca să mă rog pentru una pentru voi, eu voi fi
bucuros să o fac dacă voi o veți pune aici sus și dacă voi uitați, doar
scrieți-mi la Jeffersonville, Indiana și eu vă voi trimite un material mic …
1
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Eu… noi… Batistele sunt destul de scumpe, știți, când tu trimiți mii pe
săptămână.
O pânză mică așa și voi păstrați-o în biblia voastră în Fapte 19
unde este porunca aceasta. Și noi vom fi bucuroși să vă trimitem una și
fără nimic, niciun cost. Și voi veți… Nu este ca să obțin adresa voastră,
prieteni. De multe ori aceste mici trucuri și lucruri ca acelea, că---că ei vor
adresa voastră astfel ca ei să poată să continue să vă ceară bani. Dar eu--eu nu am niciun program să sponsorizez. Eu nu am niciun program de
radio, niciun program de televiziune; nu am nimic decât pe Domnul Isus
și aceea… Și El se îngrijește de mine.
2
Astfel eu nu am niciun program sau ceva. Este greu pentru mine
să am pe cineva să răspundă la corespondența mea. Și eu voi fi bucuros
să fac cel mai bine ce pot să vă ajut să vă rugați ca Dumnezeu să vă
vindece și să facă lucruri pe care I le cereți Lui să le facă.
Aceasta a fost o---o zi mare pentru mine. Eu… După ce am avut
micul dejun așa cum eu… Pe durata acestor adunări eu nu mănânc, doar
cu excepția amiezilor rar, din cauza serviciilor. Umblam pe străzi după
micul dejun în această dimineață cu prețioșii mei prieteni, cei din familia
Sothmann și familia Norman, Leo și Gene, băieții mei de la înregistrare.
Și eu eram într-un magazin mic de biblii aici și am întâlnit o mică doamnă
tânără din White Horse, departe din Yukon, o creștină. Și ce fericit am fost
s-o întâlnesc pe tânăra doamnă. Și ea mi-a dat adresa soțului ei astfel ca
eu să-i pot scrie.
(În regulă, soră dragă. Îți mulțumesc și Domnul să te
binecuvânteze.)
Și apoi venind înapoi la locul unde noi am avut micul dejun când
am ieșit afară, doi domni stăteau acolo și vorbeau cu fratele Sothmann și
ei erau credincioși, frați creștini care tocmai veniseră pentru adunare. Apoi
venind înapoi în fața locului unde noi am mâncat, am întâlnit un grup de
oameni care au condus tot drumul de la Dawson Creek până aici și seara
trecută, un canadian francez catolic care a fost salvat în adunare, seara
trecută. Ce binecuvântare a fost să văd că acești oameni Îl iubesc pe
Domnul Isus… Și noi suntem așa de fericiți pentru acei oameni.
3
Și în seara aceasta a fost spus lui---prin fratele Sothmann, că noi
vom avea două servicii mâine: unul după masă, un serviciu evanghelistic
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și apoi rugăciune pentru bolnavi mâine seară. Motivul că ei au făcut asta
este din cauza atât de multor oameni din afara orașului care vin.
Acum, voi oamenilor, care aveți postul vostru de datorie la biserica
voastră, noi vă cerem să mergeți la postul vostru de datorie, desigur.
Biserica voastră este postul de datorie.
Acum, motivul că noi am stabilit adunările astfel este pentru că eu
simt că am o mulțime de prieteni în Canada. Și eu… Suntem foarte
recunoscători pentru prietenii mei de pretutindeni. Eu aștept să merg în
cer cu voi într-o zi. Și---și eu am fost foarte solicitat… Dimineața trecută,
doar gândiți-vă, înainte ca eu să-mi pot măcar lua cămașa pe mine când
eram acasă, am început să răspund la telefon; când l-am luat… l-am luat
la ora șapte și la ora două în acea după masă eu n-am lăsat deloc
telefonul, de la șapte la două. Și acela era doar la un telefon, de
asemenea, când noi putem răspunde la patru. Și aceia sunt oameni care
sună pentru adunări și voi vă puteți imagina ce greu este să faci decizii;
este greu de făcut.
4
Dar în mijlocul a toate acestea, eu am simțit că voiam să vin în
Canada, sus aici la Saskatoon. E multă vreme de când am fost aici. Și eu
știu că sunt oameni aici care au fost probabil în adunarea mea când am
fost aici prima dată. Noi am fost la Biserica Apostolică și apoi am venit
aici. Și arena mică a fost plină cu oameni. Și eu pot vedea, desigur o
scădere. Acum, noi ne așteptăm la asta. Trebuie să fie în acest fel. Dar
eu sunt recunoscător pentru voi care continuați.
Acum, motivul că noi am spus asta și mulți dintre voi vă întrebați
de ce nu luăm noi oferte. Aceea am fost întrebat de un grup astăzi: „De
ce nu strângem oferte?” Ei bine, prietenul meu drag, acela este lucrul care
este afară din tablou pentru noi. Noi nu venim niciodată să luăm bani de
la voi; venim să vă ajutăm. Și banii pe care îi aveți, voi---voi aveți nevoie
de ei pentru propria voastră biserică. Și a fost prin har… Acum, eu nu
trebuie să spun cine este, pentru că ei poate nu vor ca eu s-o fac; dar doi
oameni care stau prezenți acum au plătit fiecare bănuț pentru asta
(Corect!), doar așa, pentru oamenii lor. Ei sunt amândoi canadieni chiar
de-aici. Și ei au plătit… Și ei au spus că putea fi plătită în felul acela și
singura ofertă să fie luată…
5
Acum, eu sunt un om sărac; voi știți asta. Și eu mă păstrez sărac
din cauza unui singur lucru. Aici, ziua trecută am fost într-o biserică mică
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și am ținut o adunare care a avut---au stat cam șaizeci de oameni, eu mă
gândesc: șaizeci de oameni. Și bunul meu frate canadian care a fost
păstor aici dintre ai voștri pentru multă vreme, era în necaz. Și eu am
anulat o întâlnire sau un loc în care mergeam, ca să ajung la acel bărbat
să-l ajut. Acela a fost fratele R.E.S. Toms, exact, un frate Canadian. Eu
întotdeauna am avut un respect adânc pentru poporul canadian, din cauză
că voi sunteți conservatori. Aceea este adevărat.
Jos în sud, tu poți merge să predici și oamenii strigă și plâng; voi
știți cum este sudul. Dar oamenii din nord, oamenii canadieni sunt
conservatori. Exact corect. Dar ei primesc mesajul doar la fel. Nu este cât
de mult ne manifestăm noi; ceea ce contează este cât de mult se prinde
în interior.
6
Și în aceste… Eu am fost la o adunare doar recent și era un loc
mic în care stăteau doar cam o mie cinci sute de oameni și s-a întâmplat
că am fost dus într-o cameră din spate și un slujitor era pe platformă și a
spus: „Ei bine, este un lucru ce îmi place la fratele Branham.” El a spus:
„L-am întrebat pe fratele Roberts dacă ar veni. El a spus: `Voi sunteți prea
puțini.` A spus: „L-am întrebat pe fratele A. A. Allen dacă ar veni, a spus,
`Sunteți prea puțini.` Dar a spus: „Când noi l-am întrebat pe fratele
Branham,” a spus: „El a spus, `Eu voi veni.` Ei bine,” a spus, „noi nu am
fost prea puțini.”
Și când m-am dus la platformă, m-am gândit: „Aceea nu sună
tocmai corect.” Așa că am spus audienței: „Acum, nu-l disprețuiți pe fratele
Roberts sau pe fratele Allen pentru că ei au spus că voi sunteți prea puțini
pentru că fratele Roberts va trebui să aibă cel puțin cam șase sau șapte
mii de dolari pe zi. El trebuie să-i aibă. El are un program de radio
universal. El are televiziune la nivel mondial. El are cam cinci sute în
birouri. El deține clădiri care sunt---care sunt un oraș întreg de blocuri,
pentru locuri de parcare și omul cel mai puțin plătit este în jur de circa
două sute pe---pe săptămână și aceea se cuvine să…două sau trei mii de
dolari pe săptămână… Cum poate omul s-o scoată la capăt?”
7
Am fost într-o adunare nu cu mult timp în urmă la Tabernacolul
Cadle unde am spus… Am predicat pentru cinci seri cu locul plin. Și oferta
mea de dragoste a fost cam o mie de dolari, cred. Fratele Roberts, în
seara în care a venit, el a spus: „Eu vreau din mijlocul acesteia, pe partea
aceasta, șaizeci de oameni să se ridice și să spună în seara asta că îmi
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vor promite o mie de dolari.” Șaizeci de mii doar pe o jumătate de parte a
aceleiași mulțimi pe care eu am avut-o. Aceea este în ordine. El are nevoie
de asta. El trebuia s-o aibă să meargă mai departe.
Astfel voi știți, Domnul doar a știut că eu nu aveam așa de mult
simț. Eu—eu—eu nu puteam… Aceea este adevărat. Eu nu sunt destul
de inteligent pentru aceea. Și adunările mele, eu doar… Eu nu trebuie să
am foarte mult. Cheltuielile mele se ridică, cred că le-am socotit, Gene,
cam cât erau? O sută de dolari pe zi pentru biroul meu și întreținere. Ei
bine, asta diferă foarte mult.
8
Poate fratele Allen și marile lui transmisiuni și lucruri, el trebuie să
aibă mulți bani. Dar eu, eu nu trebuie să îi am. Doar puține plăți s-o
scoatem la capăt. Cele mai multe haine le-am primit eu și copiii mei, de
asemenea. Ceea ce mâncăm, noi locuim într-o casă parohială și iată cum
este. Înțelegeți? Deci, noi nu trebuie să avem foarte mult.
Dar voi știți, mie îmi place în acest fel. Dacă Domnul mă vrea să
merg să predic la zece oameni, eu nu am nicio obligație; eu pot merge
unde El mă trimite. Dacă El mă vrea să merg să predic la o sută de mii
sau cinci sute de mii în Africa, El doar va avea pe cineva să mă
sponsorizeze și eu mă voi duce și voi predica asta și aceea o rezolvă. Prin
urmare, eu nu trebuie să am niciun ban.
9
Astfel, această adunare este… Acela este motivul că doi bărbați
care stau prezenți acum… Eu nu am avut deloc… Ei nu au știut că eu voi
spune aceasta. Dar mulți nu vor să se știe, mâna stângă să nu știe ce face
dreapta, astfel ea… Ei sunt oameni foarte buni, amândoi prieteni personali
de ai mei care sponsorizează această adunare, să fie---și plătesc pentru
ea, astfel ei nu trebuie să scoată niciun bănuț de la biserici, nu trebuie să
luăm nimic din asta, nu veți avea nicio obligație.
Dar sincer, banii mi-au fost oferiți ca zeciuială și eu am refuzat
să-i iau și am spus că eu… Dacă el ar---dacă ei au făcut aceste adunări
canadiene astfel și au plătit pentru ele, eu aș veni să predic în felul acela
ca noi să putem aduce mesajul la oameni. Și aceea este dragostea pe
care acești oameni o au pentru propriul lor popor de-aici din Canada. Și
eu spun aceasta în prezența voastră oamenilor: „Dumnezeu să
binecuvânteze astfel de oameni.” Corect! Și eu sunt sigur că voi îi
apreciați, deși ei nu vor ca voi să știți cine sunt, dar Dumnezeu știe cine
sunt. Și ei ambii mă ascultă chiar acum.
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Și astfel, de aceea nu luăm oferte. Cineva a fost întrebat astăzi,
„De ce nu ai luat nicio ofertă?” A spus: „Noi vrem să punem ceva în ea.”
Acela este motivul că noi n-am făcut asta. Și eu cred desigur că… Și apoi
noi… Și motivul în legătură cu sponsorizarea… Voi ați spus: „Ei bine,
Apostolicii te-au sponsorizat ultima dată când ai fost aici, frate Branham.
De ce n-au făcut-o cei Apostolici de data aceasta?” Ei bine, lucrurile s-au
schimbat un pic de atunci și fiecare… Dacă aceasta sponsorizează,
celălalt… Voi știți cum este asta; este doar elementul uman; asta-i tot.
10
Și este doar același lucru care a fost în timpul bibliei odată: unul al
lui Pavel, unul al lui Chifa și unul al… Înțelegeți? Sunt încă ființele umane;
tu nu-i poți scoate afară din asta. Asta este!
Așa că m-am gândit că dacă un om… Dacă noi nici măcar nu luăm
niciun ban de la oameni în felul acela și oamenii au plătit pentru asta și
doar au venit și au spus: „Să vină toți…”
Știți, Iacov a săpat trei fântâni. El a săpat una și filistenii i-au
luat-o---au luat-o---l-au îndepărtat de la ea și el a numit-o „răutate.” El a
săpat alta și ei l-au alungat și el a numit-o „ceartă.” El a săpat alta; a spus:
„Este loc pentru noi toți.” Astfel eu mă gândesc că așa este cum numim
noi această fântână: „Este loc pentru noi toți.” Metodiști, baptiști,
prezbiterieni, cei care veniți pe o cămilă cu o cocoașă, cămilă cu două
cocoașe sau orice călăriți voi, este loc și apă pentru noi toți. Și acela este
felul care îmi place mie. Domnul să vă binecuvânteze.
11
Mâine după masă este un mesaj evanghelic, nu un serviciu de
vindecare---rugăciune pentru bolnavi. Și eu cred că foarte multe din
serviciile noastre de vindecare s-au întors prea mult spre vindecare în loc
de a încerca să prindem suflete prețioase care trebuie să fie salvate. Și
deci, mâine după masă este un mesaj de salvare începând de la ora două
sau eu cred că asta s-a anunțat. Și apoi mâine după masă la ora șapte,
ca de obicei, cartonașe de rugăciune vor fi distribuite și noi vom avea linia
de rugăciune și ne vom ruga pentru bolnavi așa cum vom face în seara
asta.
Domnul să vă binecuvânteze acum. Și imediat ce ungerea Duhului
este aproape, atunci eu mă voi ruga pentru aceste batiste. Domnul să vă
binecuvânteze și haideți doar să vorbim cu Autorul acum, înainte ca să
deschidem Cuvântul Său.
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Acum, binecuvântatule Tată, noi suntem, prin harul Tău în seara
aceasta și prin puterea Ta, noi putem întoarce paginile bibliei; dar este
Unul singur care o poate deschide. Noi citim în biblie că acolo era Unul
care stătea pe tron care avea o Carte în mâna Lui. Ea era pecetluită pe
dinăuntru și pe dinafară cu Șapte Peceți. Și niciun om din cer sau de pe
pământ sau de sub pământ nu era vrednic măcar să ia Cartea sau să
desfacă Pecețile sau să privească în ea. Și Mielul care a fost înjunghiat
de la întemeierea lumii, a venit și a luat Cartea și a deschis pecețile și a
dezlegat lucrurile care erau înăuntrul ei. O, Miel al lui Dumnezeu, vino în
seara asta și deschide-ne Cuvântul Tău și înțelegerea noastră ca noi să
ne putem închina Ție. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
Aș vrea să citesc în seara asta, doar pentru a ne îndrepta spre un
text și doar o mică porțiune din scriptură care se află în capitolul 13 din
Numeri și versetul 30 și prima parte a acelui verset. Aș vrea să citesc
asta să iau un text.
12

Și Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise…
Și eu vreau să iau textul meu astfel: „Stați liniștiți.” Acum, noi
suntem într-o zi de tulburare. Întreaga lume pare să fie agitată. Nu numai
națiunea noastră este agitată, ci națiunile lumii sunt într-o agitație. Fiecare
este agitat; ei nu știu de ce.
13
Acum ceva timp în urmă în Africa, eu urmăream o scenă care a
fost cea mai remarcabilă. Și ea m-a făcut să înțeleg aceasta. Urmăream
prin binoclu și am văzut un mielușel care rătăcise din îngrăditură în Africa,
unde ei își țin oile și caprele și lucrurile: în țarc. Acest ins mic era în afară
și toți… El mânca și dintr-odată micul ins a devenit agitat, neliniștit. Și eu
nu puteam vedea, deloc, de ce micul ins era atât de agitat.
Și s-a întâmplat să observ departe mai jos de el în iarbă, ierburile
africane înalte, acolo era un leu cu coamă neagră mare care adulmeca
mielul și se furișa către el. Mica ființă, oaia nu poate adulmeca leul, dar ea
este---are un simț care o agită peste măsură. Și el putea simți cu acela că
ceva se petrece greșit pe undeva.
Și de multe ori aceea este astfel în rasa umană și în---în viața
sălbatică. De câte ori de când am fost aici am spus că atunci când merg
acasă cum am urmărit aceste rațe mici cum vin aici din sud și își
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construiesc cuibul în aceste mlaștini. De ce? Astfel ca vulpile să nu poată
ajunge la micuții lor. Și rățușca se naște în acea baltă mică acolo, pe
mlaștină. Păi, ea niciodată n-a ieșit din acea mlaștină; ea s-a născut aici,
ca în această primăvară.
14
Și în această toamnă, chiar când prima adiere rece începe să vină
din Columbia Britanică, venind în această parte, acolo este un rățoi mic
pe acel iaz care s-a născut în această primăvară, care s-a născut
conducător. El se va grăbi pe iaz și își ridică micul său cap în aer și măcăie
acel măcăit mic de câteva ori și fiecare rață de pe iaz va veni la el. Și el
se va înălța drept în sus din Saskatchewan, el n-a mers niciodată în viața
lui până atunci și merge drept spre câmpurile de orez din Louisiana cât
poate merge. Voi spuneți: „Este instinctul.” Ei bine, este instinctul dat de
Dumnezeu.
15
Și acest mielușel, el era agitat. Și el---el mânca normal, prima dată,
dar apoi a devenit agitat. Și el doar nu putea sta liniștit. Exista ceva ce
avea loc ce el nu putea vedea și mielul nu-și poate adulmeca dușmanul.
Dar exista ceva care---moartea dădea târcoale, aceea l-a făcut pe el
agitat.
Am urmărit scena. Și atunci mi-a venit în minte, începutul textului
pe care vreau să-l folosesc în seara aceasta. Exista ceva care îl avertiza
de un pericol iminent. Și acela este felul cum este în națiunile lumii în
seara aceasta.
Citeam ziua trecută unde psihiatrii din Statele Unite se duc unul la
altul. Și unde marii cântăreți și actori comedianți ca Arthur Godfrey și o
mulțime din acei oameni cu bancurile lor și așa mai departe, unii din ei au
atât de mulți până la trei psihiatri. Un reporter de la un ziar din New York
a avut nevoie de doi ani să cerceteze asta. Acel rock-and-roll, boogiewoogie, Elvis Priesley, un Iuda Iscarioteanul modern; acel băiat a fost
creștin într-o biserică penticostală cu botezul Duhului Sfânt. Eu îl cunosc
bine pe păstorul lui, mama lui, pe ei. Iuda Iscarioteanul a primit treizeci de
monede de argint pentru Cristos; el are o flotă de Cadillac-uri. Căci el
și-a vândut dreptul lui de întâi născut.
Red Foley, un diacon în biserică, și-a vândut drepturile de întâi
născut și și-a luat talentele sale și le-a dat lumii. Ei trebuie să aibă psihiatri
să-i țină în formă. Presley a avut trei sau patru atacuri de cord și încă din
adolescență. Aceasta este încordarea.
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Și acum, întreaga lume pare să fie alarmată. Este o forță nevăzută
care încearcă să avertizeze oamenii că ceva este gata să se întâmple.
Lumea întreagă este---este scuturată în legătură cu asta. Este chiar
aproape de sfârșitul epocii. Este doar în legătură cu venirea lui Cristos,
doar cam acea oră ca El să vină.
Ziarele… Am auzit un comentariu, un comentator zicea nu demult,
că optzeci și cinci de procente din poporul nord american sunt deranjați
mintal. Gândiți-vă la asta. Optzeci și cinci la sută din oamenii de pe
continentul nord american au ceva mintal care nu este în ordine. Ei merg
cu viteză periculoasă; ei se grăbesc, mergând. Ei nu știu încotro merg.
17
Este o epocă agitată. Ce este asta? Atunci eu dau bisericii acest
serios avertisment: Stați liniștiți. Dumnezeu întotdeauna poruncește să
stăm liniștiți înainte ca El să facă ceva.
Bisericile sunt într-o stare agitată. Fiecare biserică umblă cu
înflăcărare să aducă noi membri și atrag și se ceartă, și au neînțelegeri.
Este o epocă nevrotică. Dar stați liniștiți. Acum, acesta este mesajul.
Observați, Caleb aici. Oamenii tocmai se întorseseră, iscoadele,
din țara promisă. Ei erau la Cades-Barnea. Și ei au trecut prin multe
încercări și au văzut mâna Domnului: un tablou foarte frumos al bisericii
Evangheliei depline. Și mulți din ei au devenit descurajați, descurajați și
triști pentru că atât de multe ism-uri diferite și lucruri s-au întâmplat în
biserică. Dar aceea n-a îndepărtat lucrul real. Dumnezeu cheamă biserica
Lui să se oprească. Stați liniștiți, nu săriți și să fugiți, fără să știți ce faceți.
Întoarceți-vă la Cuvânt. Întoarceți-vă la Cristos.
18
Caleb… Au fost zece iscoade care s-au întors și au spus: „O, este
imposibil pentru noi s-o facem. Păi, au spus, „locurile lor mari au ziduri. Și
ei sunt uriași în țară. Noi arătăm aproape ca niște lăcuste pe lângă ei. O,
noi suntem un eșec; noi n-o putem face.”
Și desigur, zece împotriva a doi, ei erau mai numeroși. Dar Iosua
și Caleb și-au luat poziția și au spus: „Noi suntem mai mult decât în stare
să facem asta.”
Dar înainte să poată vorbi Caleb sau Iosua, Caleb a trebuit să
liniștească poporul mai întâi, să-i liniștească. Stați liniștiți. Nu alergați aici,
nu alergați acolo și să săriți la aceasta și săriți la aceea.
Acum, ce l-a făcut pe Caleb atât de sigur de asta când împotrivirea
a fost atât de mare? Asta depinde la ce privești tu. Caleb se uita la
16
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promisiunea lui Dumnezeu. Ceilalți zece se uitau la circumstanțe. Dacă tu
mergi să privești la circumstanță sau dacă privești la ceea ce este în jurul
tău, tu sigur vei da greș. Dar tu nu trebuie niciodată să privești la ceea ce
este în jurul tău.
19
Cum ar fi dacă acel om care stă aici ar privi la opoziție, băiatul lui
de-acolo, un olog în acel scaun? Cum ar fi dacă acest bărbat cu arătare
frumoasă și îngrijită care stă în spate acolo în scaunul cu rotile s-ar uita la
circumstanțe? Cum ar fi dacă doamna care zace în acel scaun,
sprijinindu-se pe spate, s-ar uita la circumstanțe? Cum ar fi dacă această
sărmană femeie oarbă sprijinindu-se de umărul altcuiva s-ar gândi la
circumstanțe? Doctorul a încercat. A eșuat. El este om cum sunt eu, ca
voi. Și dacă voi priviți la aceea, atunci voi veți fi de la început un eșec.
Dar creștinul nu privește la circumstanțe; el se uită la Cuvânt și stă
liniștit. Dumnezeu a spus așa; aceea a stabilit-o. Cum era dacă Avraam
se uita la circumstanțe? Dacă doctorul a examinat inima ta… Aceea
omoară mai mulți oameni decât orice altceva. Doctorul a examinat inima
ta și a spus: „Tu ai putea cădea la orice timp; tu ai un murmur cardiac.”
Aceea este adevărat. Dacă voi priviți la aceea, atunci tu ești---tu ești---tu
ești învins de la început. Privește la ceea ce Dumnezeu a spus.
20
Dacă doctorul spune că… Dacă micul… Ca băiețașul din seara
trecută care era mut, desigur s-a născut, probabil, fără să audă deloc. Dar
chiar aici pe platformă, Dumnezeu i-a dat înapoi auzul acelui băiat. Mi-am
pus mâinile în spatele lui și mi-am pușcat degetele; el s-a întors
primprejur, și-a mișcat urechea lui mică. El este bebeluș; el nu știe cum
să vorbească sau nimic de felul acesta. Eu nu l-am putut face nici măcar
să-și deschidă gura, pentru că el n-a folosit-o decât să mănânce. Și i-am
dat o bucățică de gumă de mestecat, m-am gândit că l-aș putea face să
deschidă gura în acel fel.
Dacă mama este aici, doar învață copilul. Doar du-te mai departe
ca și cum ar fi o lucrare terminată și crede-o. Nu contează ce spune oricine
altcineva, stați liniștiți. Dumnezeu a spus astfel. Rugăciunea de credință
va salva bolnavii.
Acum, dacă Caleb ar fi spus: „O, da, împotrivirea este mare. Noi
nici măcar nu avem arme cu care să luptăm. Și priviți la acele ziduri ; cum
putem trece vreodată prin aceste ziduri? Sunt zece mii față de---față de ai
noștri o sută. Noi…ei…Noi suntem depășiți numeric. Noi nu suntem
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oameni de război, de la bun început. Nu suntem nici măcar o națiune
unită. Noi suntem doar un grup de țărani sclavi. Noi nici măcar nu suntem
acceptați ca națiune.”
21
Dar Caleb s-a uitat la un singur lucru: Dumnezeu a spus mai
înainte ca ei să fi părăsit vreodată Egiptul: „Eu v-am dat acea țară.” Astfel
lui Caleb nu i-a păsat care erau circumstanțele. El a privit la ceea ce
Dumnezeu a spus.
Acela este felul în care trebuie să faceți în seara aceasta. Nu vă
uitați care sunt circumstanțele; priviți la ce a spus Dumnezeu. Este
promisiunea lui Dumnezeu care contează.
Astfel el a liniștit poporul; a spus: „Stați liniștiți.” Dumnezeu se
pregătea să vorbească. Doar cu câteva zile mai înainte de aceea,
când Moise, marele conducător, eliberatorul lui Israel, a adus copiii din
Egipt și i-a condus afară și au ieșit sub mâna lui Dumnezeu… Și acolo a
fost un model perfect al bisericii astăzi.
22
Primul lucru care a fost văzut la acea biserică fiind condusă
natural,ce au avut ei? Cuvântul. Ei au avut promisiunea. Prin Avraam, a
promis că timpul era la îndemână. Ei au avut un profet, Moise. Ei au avut
un Înger al lui Dumnezeu, un Stâlp de Foc, care i-a condus. Ei au avut
semne și minuni și miracole printre ei. Păi, exact. Și iată-i că mergeau pe
drumul lor cu toată buna credință. Și au sosit la un loc unde erau ei și au
fost complet blocați la Marea Roșie. Se părea că întreaga natură tremura
pentru ei. Cerurile puteau plânge. Totul, munții se puteau cutremura. Ei
erau într-o stare teribilă, un popor al legământului cum sunteți voi, cum
suntem noi și au sosit în fața unei blocade. Poate că voi sunteți acolo în
seara aceasta. Poate este în cale. Poate aveți o boală; poate aveți un
obicei. Poate că este un păcat care vă împresoară, pe care tu nu-l poți
lăsa jos. Ceva ți-a blocat drumul. Și lumea se uita, spunând: „Acum, hai
să-l vedem cât de mult își va ține el religia în acest fel de timp.”
Acela era felul în care stătea Israel. Dar Moise a spus: „Stați liniștiți
și vedeți gloria lui Dumnezeu.” Nu vă agitați. Stați liniștiți.
23
Și apoi când copiii lui Israel au stat liniștiți, Dumnezeu a vorbit din
cer și Marea Roșie a stat liniștită. Ea a stat aliniată și și-a îngrămădit
zidurile ei mari în sus ca munții, stând în poziție de drepți. Când Iehova a
vorbit, Marea Roșie a stat liniștită. Dumnezeu poruncește să stea liniștită.
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Și Israel a trecut prin Marea Roșie ca și cum era pe pământ uscat. Și apele
mării puternice, înfuriate au stat liniștite.
Nu mult după aceea, cam patruzeci de ani după aceea, oamenii
nu au primit mesajul lui Caleb și Iosua… Dumnezeu a spus : „Ei, nu vor
trece dincolo.” Ei n-au vrut să stea liniștiți, ei n-au vrut să asculte
Cuvântul. Ei au vrut propriile lor idei. Și Dumnezeu a spus: „Ei vor muri
fiecare aici în pustie.” Și ei au murit. Doar Caleb și Iosua au fost cei doi
care au trecut dincolo, cei care au stat cu Cuvântul.
24
Într-o zi, când Iosua a coborât în luna aprilie și acela a fost un timp,
„dacă Dumnezeu își imagina ceva, El desigur a făcut o mișcare greșită. El
ar fi trebuit să traverseze dincolo în toamna anului, când Iordanul era
aproape secat.” Dar El s-a întors drept înapoi în jur și a traversat Iordanul
când el este cel mai mare, în luna aprilie. Zăpezile se topesc în Iudeea și
marele Iordan se umflă drept peste câmpii.
Și Dumnezeu Și-a adus poporul său la Iordan când el era furios la
culme. O, aș vrea să fi avut vreo cale să pot așeza aceea în inima
oamenilor. Poate voi ați fost aduși în fața greutății chiar în experiența
voastră creștină, astfel că voi L-ați întrebat pe Dumnezeu: „De ce?” Dar
Dumnezeu vrea ca voi să stați liniștiți doar un moment.
Biblia a spus: „Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.” Stați liniștiți. Nu vă alarmați.
Și când Iordanul, cu marile lui valuri noroioase, așa cum el țâșnea
din dealurile din Iudeea, Dumnezeu a trebuit să vorbească. Și când
Dumnezeu a vorbit, Iordanul a stat liniștit și L-a ascultat pe Iehova când
El a vorbit. El însuși s-a ridicat ca un zid și apele au stat. O, binecuvântat
fie Numele Domnului! Când Dumnezeu vorbește, ceva trebuie să ia loc.
Natura și-a înăbușit gura. Dumnezeu vorbea.
25
Și Iordanul ca un soldat, a stat în poziție de drepți în timp ce Iehova
și-a mutat copiii peste albia lui. Sigur. A stat liniștit și a urmărit mișcarea
mâinii lui Dumnezeu.
Și apoi a stat liniștit în timp ce Iosua și leviții au înălțat un memorial
în mijlocul acelui râu, ca să stea ca o aducere aminte; Iordanul a stat
liniștit.
26
Într-o zi, când copiii lui Dumnezeu intrau prin Cuvântul lui
Dumnezeu, luând țara pe care Dumnezeu le-a dat-o… Acum, amintiți-vă.
Dumnezeu le-a dat țara când erau jos în Egipt. A spus: „Acea țară este a
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voastră, fiecare bucățică din ea.” Acum, oamenii de astăzi se așteaptă ca
Dumnezeu să se întindă și să-i apuce de gât. Ascultați, „Da, corect.
Scoate-mă afară, curățește-mă, vindecă-mă și eu Te voi crede.”
Dumnezeu nu își face lucrările în acel fel. El---El vă dă promisiunea, dar
voi trebuie să vă luptați pentru fiecare centimetru de pământ pe care-l
posedați.
De ce nu s-a dus Dumnezeu chiar acolo și doar să-i alunge pe toți
amoriții și hetiții și fereziții și---și ei toți, de ce nu i-a alungat El doar pe toți?
Nu, Israel a avut ceva de făcut. Și voi aveți ceva de făcut. Dumnezeu a
spus: „Acea țară este a voastră. Mergeți și posedați-o!”
(Vă asurzesc eu cu acest microfon? Nu intenționez să o fac.)
27
„Mergeți și posedați-o; ea este a voastră.” Și ei au trebuit să lupte
fiecare centimetru din drumul lor. Dar era asigurat că aceea le-a fost dată,
nu contează ce rezultate, cum păreau circumstanțele, ea era a lor.
Dumnezeu le-a dat-o. Și ei au privit la promisiune în loc de circumstanțe.
Vindecarea este a voastră. Salvarea este a voastră. Duhul Sfânt este al
vostru. Adevăratul Duh Sfânt este al vostru.
Petru a spus în ziua Cincizecimii: „Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți
botezați în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor. Și voi veți
primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi și pentru copiii
voștri și pentru toți aceia care sunt departe, chiar atât de mulți câți Domnul
Dumnezeul nostru va chema.” Atunci promisiunea este chiar tot atât de
reală în seara aceasta cum a fost atunci. Este posesia voastră, dacă voi
veți merge s-o luați. Ea vă este dată vouă.
Dacă Dumnezeu te cheamă, El intenționează pentru tine s-o ai.
Dar tu trebuie să lupți pentru fiecare centimetru de drum ca s-o obții. Tu
desigur va trebui să lupți.
28
Acum, copiii se luptau și soarele apunea. Și marele războinic
Iosua, când soarele apunea, el a avut nevoie de ceva timp mai mult. Și
Dumnezeu era în luptă, mâinile lui Moise erau sus, așa cum erau. Și în
timp ce Iosua se lupta, Dumnezeu a făcut soarele să stea liniștit, până
când puterea Atotputernicului Dumnezeu lucra în același timp cu copiii
Săi.
Eu cred că venirea lui Isus Cristos întârzie. Dar dacă copiii doar ar
pretinde promisiunea lor și nu ar fi separați și împărțiți, eu cred că
Dumnezeu ar face fiecare națiune de pe pământ să stea liniștită și să vadă
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gloria unei treziri a cincizecimii de modă veche că mătură lumea. Dacă
copiii ar sta liniștiți… Dar ei nu pot sta.
29
Acela este motivul că Dumnezeu nu-i poate aduce pe ei să fie
liniștiți. Când Dumnezeu vrea să facă ceva, El vrea ca tu să fii liniștit. Stai
liniștit; crede promisiunea Lui. Stai chiar cu ea. Nu fi clătinat de orice; stai
liniștit și urmărește-L pe El.
O, ce lucru minunat! Iosua, stând în picioare, chemând pe
Dumnezeu și soarele a stat liniștit în timp ce el s-a dus să câștige lupta.
Și el a câștigat-o. Soarele, natura, a trebuit să-și păstreze pacea și să-L
urmărească pe Dumnezeu înfăptuindu-Și lucrarea. Cu siguranță face
asta.
Când ei s-au dus în jurul Ierihonului, au mărșăluit în jurul zidului
câteva zile cu armura completă, sunând din trompete și lucruri de felul
acela. Dar într-o zi, când ei s-au oprit și au sunat din trâmbițe și au stat
liniștiți, Dumnezeu a scuturat jos zidurile în fața lor. Desigur. Ei au
mărșăluit câteva zile în jurul lui, tropăind, tropăind, tropăind; n-a făcut
niciun bine. Dar când ei s-au oprit și au sunat, atunci Dumnezeu a scuturat
jos zidurile.
30
Câteva sute de ani după aceea, era un cerșetor bătrân, orb care
stătea lângă ziduri. Noi îl cunoaștem din biblie ca Bartimeu. Mulți
pronunță, „Bar-ti-meu”, în orice fel va fi în regulă. Și acolo stătea el, orb.
Și probabil că el s-a gândit, acest băiețaș, cum mama lui obișnuia să îl ia
în brațe și îi spunea povestiri minunate despre cum Dumnezeu a făcut
lucruri mărețe. Și poate povestirea lui favorită era când Moise a traversat
Marea Roșie sau când Iosua a intrat în țara promisă, doar la câțiva iarzi
(metri) mai jos de unde erau ei. O, cum au sclipit ochii lui mici și spunea:
„O, mamă, spune-mi acea povestire din nou înainte ca să mă legeni să
adorm.” Și așa cum el își lua mâinile și mângâia obrajii ei frumoși, în timp
ce acea tânără mamă evreică îl legăna, puțin știa el că va sta într-o zi
acolo, orb.
31
Și apoi așa cum gândurile lui s-au dus înapoi la acea măreață
istorisire, îmi pot imagina asta în mintea lui mică, el a spus: „Ei bine,
iată-mă, un cerșetor bătrân zdrențăros stând aici. Dacă doar aș fi putut
trăi în acea zi când Iehova a făcut Iordanul, doar mai jos de-aici de mine,
să stea liniștit să văd mulțimea Lui… Dacă doar aș fi putut trăi în acea zi,

STAȚI LINISTIȚI

15

dar preotul meu îmi spune că zilele miracolelor au trecut. Nu există un
astfel de lucru ca Iehova făcând așa ceva acum; noi doar ținem legea.”
Și de asemenea, el își putea aminti istorisirea că nu cu mulți ani
înainte de timpul său, chiar pe același drum pietruit, au venit Ilie și Elisei,
cei doi profeți puternici ai lui Dumnezeu, pășind împreună umăr la umăr,
mergând spre râul Iordan, mulți ani după ce Iosua a trebuit să-l liniștească.
Profetul Ilie și-a luat mantaua și l-a lovit: „Stai liniștit. Eu trebuie să trec
dincolo.” Și același Iehova care l-a liniștit pentru Israel, sute de ani mai
târziu l-a liniștit și pentru Ilie.
32
O persoană… Desigur. Și ei l-au traversat. O oră… O oră mai
târziu, poate, acel tânăr profet (Ilie)--Elisei a pășit înapoi cu aceeași manta
pe el și a lovit Iordanul și a spus: „Unde este Dumnezeul lui Ilie?” Și el a
stat liniștit ca Dumnezeu să manifeste puterea Lui pentru acei profeți de
pe deal care îl urmăreau. Desigur.
Bătrânul orb Bartimeu a spus: „Dacă eu doar aș fi putut să trăiesc
în acea zi, aș fi fugit pe stradă și i-aș fi apucat pe acei profeți și aș fi spus:
`O, profeți ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru mine, un om orb, ca
Dumnezeu să-mi restabilească vederea.` Dar, vai, mi se spune că zilele
miracolelor au trecut; Dumnezeu nu mai face acele lucruri.”
33
Și un alt gând a venit în mintea lui, că într-o zi, înainte ca Iosua să
ia cetatea, el umbla într-o zi. Și s-a întâmplat să se uite, venind către El și
iată a stat un Om, pășind cu sabia scoasă. Și Iosua, marele războinic,
și-a scos sabia și a pornit să meargă spre El. Și Iosua a strigat: „Pentru
cine ești Tu? Ești Tu pentru noi sau ești Tu pentru dușmanul nostru?”
Și acest Bărbat a stat liniștit, și-a fluturat sabia și a spus: „Nu, ci
Eu sunt Căpetenia oștirilor Domnului.” Și puternicul Iosua și-a aruncat
sabia la pământ, și-a scos coiful și și-a plecat genunchii.
Orbul Bartimeu a spus: „Dacă eu doar aș fi trăit în acea zi și aș fi
întâlnit acel Căpitan puternic …” Puțin știa el că la mai puțin de două sute
de iarzi (aprox. 180 metri) de unde stătea el, venea aceeași Căpetenie a
oștirilor Domnului umblând pe străzi. Gălăgie…
O, sigur, întotdeauna, își băteau joc, de aceia care făceau ceva
pentru Dumnezeu. Eu îl pot auzi pe preot că aleargă și spune: „Ascultă,
Tu care l-ai înviat pe Lazăr din mormânt, noi avem un cimitir plin de ei aici,
vino și învie pe unul pentru mine. Să Te vedem că învii morții.” Dar, știți,
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sunt oamenii mici care iau lucrurile mici așa. Oamenii mari nu le bagă în
seamă niciodată. Ei doar merg mai departe.
El nu și-a întors deloc al Lui…?... Întreaga lui minte era așezată pe
Calvar. El mergea chiar atunci către Ierusalim să fie răstignit.
34
Și erau unii care aruncau, poate, cu roșii stricate sau legume în El.
„Afară cu El.”
Și alții spunând: „Salutare marelui Profet,” unii pentru El, alții
împotrivă…
Pot vedea un grup de preoți că spune: „Ascultă, Tu care poți învia
morții. Am o mamă bătrână care a murit aici, o femeie bună, religioasă.
Vino, înviaz-o. Lasă-mă să te văd că faci asta.” Sigur. Aceea este ce face
întotdeauna diavolul. Când voi auziți oamenii vorbind astfel, să știți că ei
sunt de la diavolul.
Diavolul, când L-a întâlnit pe Isus, a spus: „Dacă Tu ești Fiul lui
Dumnezeu, fă un miracol înaintea mea și lasă-mă să Te văd că-l faci și
Te voi crede.”
Când ei au legat o zdreanță în jurul feței Lui odată, niște soldați
romani și l-au lovit cu un băț peste cap, au spus: „Acum dacă Tu ești
profet, spune-ne cine Te-a lovit și noi Te vom crede.” El n-a deschis deloc
gura.
Când El a fost pe cruce, ei au spus: „Dacă Tu ești Fiul lui
Dumnezeu, vino jos de pe cruce și fă un miracol aici înaintea mea,” marele
preot stătea, a strigat la El, „și noi Te vom crede.” Vedeți?
Ei vor lucrurile în felul lor. Voi trebuie să veniți la condițiile lui
Dumnezeu. Problema este cu biserica astăzi, ei vor calea lor. Voi stați
liniștiți și urmăriți calea lui Dumnezeu. El știe ce este cel mai bine. Cine Îl
poate interpreta pe Dumnezeu mai bine decât El Însuși?
35
Și aici era acest cerșetor orb. El a ascultat; a spus: „Ce se
întâmplă?” Ce-a fost asta? El se gândea la acele lucruri. La măreața,
atotputernica tărie a lui Dumnezeu, când Ea a apărut. Au fost cei pe drum
de la Ierusalim spre Emaus care se gândeau la Isus când El a pășit afară
și a vorbit cu ei toată ziua. Voi trebuie să vă gândiți la asta. Voi trebuie
s-o credeți. Voi trebuie s-o acceptați, nu să mergeți la piscină toată
noaptea, într-o seară și ziua următoare să mergeți la biserică. Nu să
mergeți și să vă certați, să furați, să înșelați, să vă enervați și să vă certați
și să vă luptați cu vecinii voștri și faceți prozeliți și de toate, apoi să mergeți
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la biserică și să vă așteptați să se facă ceva pentru voi. Voi trebuie să trăiți
pentru Dumnezeu. Voi trebuie să fiți în prezența Lui cu încălțămintea luată
jos și ochii închiși în Prezența Lui, cu respect și recunoașterea Ființei Lui,
cu dragoste pentru toți.
Acela este motivul că noi nu vedem întâmplându-se mai mult decât
ce facem. Voi trebuie să-L întâlniți pe Dumnezeu prin condițiile Lui, nu ale
voastre, pe ale Lui.
36
Observați așa cum a spus Bartimeu: „Cine ați zis că a trecut
pe-aici?”
„A fost Isus, acel mare Profet din Galileea.”
„Cine este El?”
„O, ei pretind că El este Fiul lui David, voi știți, Mesia care trebuia
să vină.”
Repede scânteia s-a aprins în inima lui și el a strigat: „O, Isuse, Tu
Fiul lui David, ai milă de mine!” Ia te uită!
Scoateți aceea afară din mințile voastre că zilele miracolelor au
trecut. Dumnezeu este întocmai același în seara aceasta cum a fost El
întotdeauna. Scoateți afară din mintea voastră aceste lucruri pe care acei
învățători vă învață că nu există un astfel de lucru ca---botezul Duhului
Sfânt. Noi avem o mulțime de batjocură. Așa este! Dar avem și un Duh
Sfânt, real. Noi avem dolari falși. Aceia doar fac adevărații dolari, buni. Cu
siguranță.
37
Eu știu că este o batjocură referitor la vindecarea divină. Oamenii
spun: „Eu am putere să vindec.” Aceea este o minciună. Vindecarea este
o lucrare terminată; Cristos a făcut-o la Calvar. Și orice profet adevărat al
lui Dumnezeu va vorbi adevărul; el o va pune asupra Calvarului unde tot
sacrificiul suprem a fost făcut și acolo oamenii au fost vindecați prin rănile
Lui la Calvar, nu ceea ce are cineva … Tu nu poți vindeca pe nimeni; nici
nu poți salva pe cineva; nimeni altul nu poate sau nu va putea vreodată.
Este o lucrare terminată. Este credința voastră în acea lucrare terminată
care are importanță.
Observați, acest cerșetor orb a spus: „Tu, Fiu al lui David, ai milă
de mine.” Acum, cine era acest biet cerșetor bătrân zdrențăros cu brațele
ridate care stătea lângă zid? Și atât de mulți, probabil, trei sau patru mii
de oameni țipând și strigând și bătându-și joc de El și unii aclamându-L și
lăudându-L; El nu i-a auzit deloc glasul. Și gândul Lui era stabilit pe un
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singur lucru, capul Său înapoi. El nu-i putea auzi vocea. Și mintea Lui
așezată pe un singur lucru, cu, în fața procesiunii mergând astfel, privind
înainte către Calvar. Și așa cum El mergea mai departe, acel mic cerșetor
bătrân, ei i-au spus: „Taci.”
Dar aceea nu l-a oprit. El a strigat și mai mult: „Tu, Fiu al lui David,
ai milă de mine!” Și cu toată acea povară enormă a păcatelor lumii stând
pe umerii Lui, pe drumul Lui către Calvar, acel singur biet, poate, ignorant,
cerșetor, incapabil, acea credință în inima lui L-a oprit pe Fiul lui
Dumnezeu și El a stat liniștit.
38
Isus a stat liniștit și a spus: „Aduceți-l aici.” O, frate, Isus a stat
liniștit. Și ei l-au adus pe cerșetor la El. Credința lui L-a oprit pe Fiul lui
Dumnezeu și L-a adus la o poziție, l-a oprit să stea liniștit. Eu zic în seara
aceasta: Nu-mi pasă cine ești, sau care este numele tău, cât de sărac ești
cât de departe ești dus, credința ta în seara asta Îl va face pe Dumnezeu
să se oprească să asculte strigătul tău umil. „Stați liniștiți și să știți că eu
sunt Dumnezeu.” Nu ascultați la bolboroseala bâzâită a lumii de-afară și
lucruri ca acelea. „Stați liniștiți și să știți că Eu sunt Dumnezeu.”
Aceea L-a oprit pe El. Și ei l-au adus pe orbul Bartimeu la El. Și El
a spus: „Ce-ai vrea ca Eu să-ți fac?”
El a spus: „Ca eu să-mi pot primi vederea mea.” Aceea a fost mica
conversație pe care el o vrea cu El.
El a spus: „Credința ta te-a salvat.”
39
Și așa cum bătrânul cerșetor a stat acolo privindu-și mâinile și
mulțimea mergea mai departe pe stradă așa cum Isus a plecat, el a
început să vadă după puțin timp și a început să strige, alergând după El,
bucurându-se și dând slavă lui Dumnezeu. Isus a stat liniștit când
Dumnezeu urma să facă o lucrare.
Eu spun, dacă a existat vreodată un timp, fratele meu, când
oamenii se cuvine să stea liniștiți în seara aceasta, când unul spune…
Revistele scriu: „Este fanatism. Aceasta este. Este închinare la diavolul;
este toată asta, aceea, cealaltă.”
Stați liniștiți. Priviți direct în fața Calvarului și spuneți: „Doamne, a
fost acela pentru mine?” Aflați ce va spune Dumnezeu despre asta în
Cuvântul Său. Stați liniștiți.
40
Da, frate, într-una din aceste zile, acest pământ vechi va sta liniștit.
Într-una din aceste zile timpul urmează să stea în loc. Ascultați că
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Dumnezeu vorbește. Voi vă veți opri cândva. „O”, voi spuneți, „Eu am
copiii mei de crescut; trebuie să fac aceasta, trebuie să spăl; trebuie să
ar, aceste lucruri trebuie să fie făcute.” Stați liniștiți un minut. Lăsați-L pe
Dumnezeu să vorbească. El va face ceva pentru voi.
Într-una din aceste zile El va vorbi și soarele nu va mai răsări. El
va vorbi și luna nu-și va mai da lumina; da, frate. Într-o zi, eu îmi voi
predica ultima predică, și eu voi trage această biblie veche pentru ultima
ei dată. Și fiecare roată muritoare din acest trup al meu va sta nemișcată.
Dar la acel timp eu voi trece dincolo în Sion să trăiesc pentru totdeauna
cu El. Roțile vieții muritoare…
Într-o zi, dincolo de atingerea orizontului muritor,
Într-o zi, doar Dumnezeu știe numai unde sau când,
Roțile vieții muritoare vor sta toate liniștite.
Atunci eu voi merge să locuiesc pe muntele Sionului.
41
Eu mai degrabă aș avea aceea decât orice știu eu. Mă întreb în
seara asta dacă voi ați vrea să lăsați toată graba și agitația din mintea
voastră, confuzia, tot ce este în mintea voastră, dacă voi veți sta liniștiți
numai pentru câteva minute, lăsați-L pe Dumnezeu să vă vorbească.
Vedeți dacă El nu vă va spune că sunteți greșiți.
„O,” voi ziceți: „Eu aparțin la biserică, aceeași biserică la care
mama a aparținut.” Aceea nu are nimic de-a face cu asta. Iadul va fi
alcătuit din membri de biserică. Așa este!
Numai dacă un om este născut din nou. Când el este născut din
nou, viața lui Dumnezeu locuiește în el. Și apoi roadele Duhului îl
urmează, care sunt: dragoste, pace, bucurie, îndelungă răbdare,
bunătate, blândețe, facere de bine, răbdare. El devine o creatură nouă în
Cristos Isus. El este o parte din Dumnezeu, un fiu al lui Dumnezeu. El nu
mai poate muri, cum Dumnezeu nu poate muri. El are Viață Eternă,
Nemuritoare și nu poate muri. Isus a spus: „Cel ce ascultă Cuvintele Mele
și crede în Cel care M-a trimis are (timpul prezent) Viață Eternă și nu va
veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la Viață.”
42
Și bietul meu prieten păcătos, decăzut din seara asta, n-ai vrea să
stai liniștit doar un minut, să-L lași pe Dumnezeu să-ți vorbească? Și când
serviciile încep, când Duhul Sfânt este aici acum, mărețul Duh Sfânt,
Cristos cel înviat, care este aici în forma Duhului Sfânt… Duhul Sfânt este
Cristos în formă spirituală. Și când El este aici în seara asta, același ieri,
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azi și-n veci și credința care a oprit acel bătrân, acel---de la acel cerșetor
bătrân orb acolo, L-a putut opri pe El din drum, este aceeași credință cu
care femeia a atins haina Lui și El s-a întors și a privit. El este același ieri,
azi și-n veci.
43
El este doar tot atât de sigur aici chiar acum așa cum a fost El pe
drumul Ierihonului. El este doar tot atât de sigur aici cum era pe drumul
spre casa lui Iair unde El a înviat fetița și femeia a atins haina Lui. El a
spus: „Eu nu pot face nimic de la Mine însumi.”
El a trecut pe lângă o mare mulțime de oameni care zăceau orbi,
șchiopi, paralizați, a pășit drept printre fiecare din ei, la scăldătoarea de la
Betesda.
Ce credeți voi că s-ar întâmpla în Saskatoon dacă El ar veni și ar
face aceea? Aici este El, o femeie a atins haina Lui și a fost vindecată.
Câteva zile mai târziu, Sfântul Ioan 5, aici El merge prin scăldătoarea de
la Betesda. Mari mulțimi, mii din ei, zăceau la această scăldătoare. Priviți
ce spune biblia că erau: ologi, orbi, șchiopi, paralizați care așteptau;
mame cu copilași hidrocefali, mame oarbe, tați orbi, șchiopi, ologi,
încercând să intre în scăldătoare și Isus, Fiul lui Dumnezeu umblând
printre ei. Și El… De ce nu i-a vindecat El? El a fost criticat pentru asta. El
ar primi-o în seara asta. Dar El este același ieri, azi și-n veci.
44
El umblă drept în jos până află un bărbat care zace pe o saltea de
paie. Eu nu știu dacă voi, canadienii, știți ce este o saltea de paie sau nu.
Este o saltea mică veche sau ceva pe care te întinzi… Eu am fost crescut
pe una. Noi nu aveam nici măcar un pat. Eu mă întindeam… Cea mai
mare parte a vieții mele de somn am petrecut-o pe o saltea de paie, doar
o grămadă de pături puse jos lângă ușă și așezam o pernă peste ele și ea
era făcută din pănuși de porumb.
Stând acolo pe—pe o saltea de paie… Și acest om zăcea acolo,
stătea întins—avea o boală de treizeci și opt de ani. El nu era olog; el
putea umbla. Nu era orb; putea vedea. Dar el avea vreun fel de infirmitate,
poate necaz cu prostata sau---sau TBC. Orice era asta, era retardat;
aceea nu urma să-l omoare. El o avea de treizeci și opt de ani. Și Isus
s-a uitat primprejur până ce a găsit acest om. De ce n-a vindecat El pe
orb, pe olog? Dar El a găsit acest om. Și El a spus: „Vrei să te faci bine?”
Și el a spus: „Domnule, n-am pe nimeni să mă ajute în apă. În timp
ce vin,” cineva îl depășea, intra înaintea lui.
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El a spus: „Ridică-ți patul și du-te acasă.”
El a ridicat acea saltea mică și și-a aruncat-o în spinare și a plecat.
Și el a întâlnit niște iudei. Ei au început să critice și să pună întrebări.
Sfântul Ioan 5:19, ascultați ce a spus Isus: „Adevărat, adevărat Eu
vă spun. Fiul nu poate face nimic în Sine însuși, ci ceea ce vede pe Tatăl
făcând aceea face Fiul întocmai.” Câți ați citit vreodată acea scriptură, să
vă văd mâinile? Absolut.
45
Isus n-a vindecat doar la întâmplare. El a făcut ceea ce Tatăl I-a
arătat să facă. Tatăl era în El. Acum, Dumnezeu este în voi. El a vindecat
numai prin viziune. Dacă El… Dacă cuvintele Lui nu pot fi puse la
îndoială… El a spus: „Eu nu fac nimic până când Tatăl Îmi arată mai întâi.
Tatăl lucrează și Eu lucrez de asemenea.” Același Isus a spus: „Lucrările
pe care le fac Eu le veți face și voi, mai multe decât acestea pentru că Eu
mă duc la Tatăl Meu.” Dumnezeu era într-o singură persoană atunci, Fiul
Său, Cristos. Acum El este în întreaga biserică universală. El este același
Dumnezeu.
Acum, eu vreau ca voi să stați liniștiți doar un moment. Eu vă voi
cere ceva în seara aceasta. Așa cum sunteți aici, să ne rugăm doar un
minut.
46
Tată ceresc, mă rog în acest moment ca fiecare membru de
biserică, fiecare păcătos să stea liniștit doar în următoarele câteva
momente și să se gândească înăuntrul inimii lor: „Ce este cu toate astea?
Ce încearcă acest om să ne spună? Se pare că asta vine din biblie. Și eu
am citit că Tu ești același. Și am citit că Tu ai spus că lucrările pe care Tu
le-ai făcut, că noi le vom face și cum ai promis Tu în aceste zile din urmă
ce vei face Tu. Și când Tu ai încheiat epoca iudaică, Tu ai trimis aceste
semne mărețe să încheie epoca iudaică. Și acum Tu ești un Dumnezeu
drept și Tu vei trimite la fel să închei epoca neamurilor. Și iată-ne aici.”
Isus cel înviat, luminile de seară au sosit. Noi suntem în ultimul ceas.
Și acum, Tată, fie ca oamenii așa cum ei cugetă asupra acesteia,
lasă Duhul Tău Sfânt să vină la mine. O, prețiosule Dumnezeu, nu există
merite și nimic bun în mine; sunt un slujitor neprofitabil. Și eu spun asta
nu ca să fiu umil în fața acestei mulțimi. Dacă aș face-o, aș fi un fățarnic.
Și Dumnezeule ferește-mă, lasă-mă să fiu un necredincios în loc de
fățarnic. Ajută-mă, o, Dumnezeule și ajută această audiență în seara
aceasta să își dea seama de acea zi glorioasă și ea poate fi chiar azi, Isus
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poate veni. Și ajută-ne să recunoaștem în seara aceasta acele lucrări
mărețe pe care le-a făcut El și ni le-a trimis, așa cum El a spus seara
trecută lui Iona și împărătesei din Seba și acelora și apoi lucruri mai
mărețe sunt făcute acum, chiar aici în acest oraș. Căci Unul mai Mare este
aici, Fiul lui Dumnezeu, decât a fost în Iona sau în regina din Seba. Mai
Mare, Cristos cel înviat, glorificat, Duhul Sfânt.
Când Tu ai spus, când ai fost aici pe pământ, înainte ca Tu să fii
glorificat, dacă ei vorbeau împotriva Ta, aceea le era iertat. Dar când
Duhul Sfânt vine, să vorbești împotriva Lui, nu va fi niciodată iertat. Așa
că eu mă rog, Tată, ca Tu să lași oamenii să se gândească doar un
moment și să stea liniștiți. Și fie ca Duhul Tău să se miște printre noi acum
și să declare că Tu ești Cristos cel Înviat înainte ca eu să fac această
chemare la altar. Dumnezeule, acordă aceasta pentru Gloria Ta. Eu o cer
în Numele lui Isus. Amin.
47
Acum, cu respect și în liniște. Am schimbat serviciile mele din
ultimele două seri. După părerea mea, seara trecută a fost o seară cu mult
mai bună decât seara dinainte. Și eu am o vedenie. Știu că Gene și ei pun
asta pe bandă. Eu n-o voi spune acum. Dar nu demult, eu am văzut o
viziune. Și eu nu mi-am dat seama că era Saskatoon unde urma asta să
fie. Dar ea trebuie… Ea a fost descoperită tocmai cu câteva minute în
urmă, stând în camera mea de hotel, privind la un râu cu cascadă pe
partea stângă. Eu n-am înțeles-o până doar acum câteva minute, când cu
luni în urmă am avut viziunea a ceea ce se va întâmpla. Eu aș putea să o
spun chiar acum, dar eu trebuie să aștept după ceva să se întâmple.
Dar chiar pe bandă eu am spus aceea, astfel că dacă ați asculta
din nou banda, voi ați urmări și ați vedea. Vedeți dacă ea nu este scrisă
chiar aici pe foaia din biblia mea, ce urmează să aibă loc. Acum urmăriți
și vedeți.
48
Acum observați. Cristos, Fiul lui Dumnezeu a murit și a înviat din
nou și s-a ridicat în înălțime și în seara aceasta este un Mare Preot al
mărturisirii noastre, stând la mâna dreaptă a Maiestății lui Dumnezeu,
făcând mijlocire pe baza mărturisirii noastre. Este aceea corect? Fiecare
știe aceea.
Acum, dacă El este același ieri, azi și-n veci și biblia spune că El
este un Mare Preot care poate fi atins de simțurile noastre infirme, atunci,
frate, ascultă. Cristos n-a spus niciodată: „Mergeți în toată lumea și
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învățați Cuvântul.” Biblia nu spune asta. El a spus: „Mergeți în toată lumea
și predicați evanghelia,” nu învățați Cuvântul; predicați evanghelia. Litera
omoară; Duhul dă viață.
Dar noi ne-am dus și am învățat Cuvântul și L-am făcut să se
potrivească cu propriul nostru program. Dar ce este evanghelia? Pavel a
spus: „Evanghelia n-a venit numai în Cuvânt, ci prin puterea și
demonstrările Duhului Sfânt.”
Și apoi, imediat El a spus după aceea, Marcu, capitolul 16 care
urma, El a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred.” Vedeți? Noi
doar am citit o parte din el; nu lăsați restul din el afară.
49
Acum, eu spun aceasta: dacă Cristos a înviat din morți, El a
declarat când a fost aici pe pământ, că El n-a făcut nimic până când Tatăl
I-a arătat. El a stat în audiențe ca aceasta și a discernut gândurile
oamenilor. Câți știu că acesta este adevărul? Biblia a spus astfel. Dacă
oamenii acolo afară au putut atinge haina Lui și El a putut simți asta, nu
acea atingere fizică, ci o atingere spirituală, ca—orbul Bartimeu. Dacă El
a putut simți asta atunci și El este un Mare Preot în seara asta care încă
poate fi atins de simțul infirmităților noastre, haideți să-L credem.
Și El a pus pe unii în biserică: mai întâi Cuvântul Lui. Apoi, El a
așezat ce? Apostoli. Mulți din oameni se clatină la acel cuvânt: „apostol.”
Dar eu vreau să vă întreb pe voi, oamenii care se clatină la acela, care
este diferența între apostol și misionar? Cuvântul „apostol” înseamnă
„unul trimis.” Cuvântul „misionar” înseamnă „unul trimis.”
50
(Loc gol pe bandă)…în cuvânt. De ce oare vor ei să fie numiți
misionari, eu nu știu. Ei sunt apostoli. Apostoli, profeți, învățători,
evangheliști și păstori, toți pentru desăvârșirea bisericii… Este aceea
corect? A fost așezat în biserică. Dumnezeu n-a spus doar numai---doar
învățători și evangheliști. El a spus apostoli și profeți, de asemenea, tot
restul din ei.
Atunci în orice trup local sunt nouă daruri spirituale care ar trebui
să opereze prin judecători și așa mai departe. Ar trebui să fie absolut…
Vorbire în limbi, interpretarea limbilor, nu un grup de foc sălbatic, ci
descoperiri ale adevăratului Duh Sfânt veritabil; vin și spun lucruri care se
întâmplă chiar atunci, nu ceva care spune că Isus vine în curând. Noi
credem aceea. Este scris în Carte. Dumnezeu nu folosește repetiții în
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zadar. El ne cere nouă să nu facem la fel. Ci este ceva clar pentru cineva
din biserică cu un scop.
Ceea ce avem noi nevoie este cam trei luni într-un cort așezat aici
afară undeva, cu ceva învățătură adevărată apostolică, cu slujitori în
fiecare după masă. Să mergem înapoi și să intrăm în echilibrul corect.
Lucrul cu asta este, noi doar ne-am dus dezordonat, nu pentru că ei au
vrut, ci pentru că este moda timpului. Trebuie să fie în acest fel. Dar este
timpul să stăm liniștiți doar un minut acum.
51
Acum, dacă Cristos a înviat din morți și El a așezat în biserica Lui
aceste lucruri… Eu nu cred că există o persoană în această biserică la
care aș putea să mă uit pe care o cunosc. Câți dintre voi de-aici știți că
sunt un străin pentru voi, ridicați-vă mâna și știți că nu vă cunosc? În
regulă. Eu nu… Nu există nimeni înaintea mea pe care-l văd, nici o singură
persoană pe care o cunosc. Eu nici măcar nu-i văd pe cei din familia
Sothman și pe alții în seara aceasta. Ei sunt aici undeva, dar eu nici măcar
nu-i văd. Singurul pe care-l cunosc… Da. Fred stă aici și---și Billy, Gene,
Leo, chiar aici. Aceia sunt singurii pe care îi cunosc în biserică.
Cristos vă cunoaște pe fiecare din voi. El știe ce este greșit cu voi.
El a știut ce a fost în neregulă cu femeia de la fântână. Imediat ce El a
vorbit cu ea doar câteva momente, El a știut ce era în neregulă cu ea. El
știe ce este greșit cu voi. Credeți asta?
52
Acum, dacă El ar coborî în seara aceasta în puterea Lui și dacă
voi mergeți să vă rugați și spuneți: „Doamne, vreau să ating haina Ta.”…Și
lăsați cel puțin doi sau trei în această clădire cu credință suficientă să se
întindă și să-L atingeți până la locul încât harul Său suveran se va întoarce
și va vorbi cu buzele mele și să vă spună care este necazul vostru sau ce
vreți voi, așa cum a făcut El când era aici pe pământ, ați crede voi atunci
că El a înviat din morți? Biblia a spus: „În gura a doi sau trei martori lăsați
fiecare cuvânt să fie stabilit.”
Eu voi schimba aceea în seara asta. Nu vă rugați pentru voi înșivă;
luați pe altcineva în gândul vostru și rugați-vă pentru ei. Aceea s-ar cuveni
să o facă… Cereți lui Dumnezeu pentru altcineva și nu pentru voi înșivă.
Voi cereți pentru altcineva și doar începeți să vă rugați spunând:
„Doamne, mă rog pentru altcineva.” Și credeți cu toată inima voastră că
Dumnezeu va acorda aceea. Și dacă Dumnezeu o va acorda, atunci dacă
voi ieșiți de-aici încă necrezând, eu nu știu…

STAȚI LINISTIȚI

25

Biblia a spus: „Du-te și ce să nu mai faci?” Să nu mai păcătuiești
este corect. Ce este păcat? Necredința. Aceea este exact corect. „Du-te
și nu mai păcătui sau un lucru mai rău vine peste tine.” Du-te și nu mai fi
necredincios.
53
Acum, în respect înaintea Duhului Sfânt, să fim doar cu respect,
cu adevărat… un moment… Rugați-vă și cereți lui Dumnezeu. Spuneți:
„Acum, Doamne, eu știu că acel om care stă acolo este doar un---un om.
El este… Când el a fost aici nu cu mult timp în urmă, el era doar un băiat,
dar acum el a devenit un om de vârstă mijlocie. El moare treptat ca noi
toți, ca o lumânare care arde. Într-o zi, zilele lui se termină. Dar eu cred
că astăzi, Tu ai oameni care sunt păstori și învățători și profeți și
evangheliști și așa mai departe.”
Ascultați, când lui Ezechia i s-a spus de un profet: „Vei muri;
pune-ți casa în ordine.”…
Și acel rege, cel mai mare om din Israel, și-a întors fața către zid
și a plâns amar și a spus: „Doamne, Te implor să iei aminte la mine. Am
umblat înaintea Ta cu o inimă perfectă. Cruță-mă cincisprezece ani.” De
ce n-a vorbit Dumnezeu Iehova, Regele din cer, acestui rege a lui Israel?
El n-a făcut-o. El a vorbit cu profetul Său.
El a spus: „Isaia, du-te înapoi și spune-i.”
Acolo era regele care stătea exact în fața profe---Dumnezeu,
vorbindu-i, cerând aceasta. Dumnezeu putea să vorbească direct înapoi
cu regele, dar El n-a făcut regelui în acel fel. El a vorbit cu profetul jos
acolo, a spus: „Du-te, spune-i că am auzit rugăciunea lui și îl voi cruța
pentru cincisprezece ani.”
54
Vedeți cum face Dumnezeu? El are instrumente prin care
lucrează. Credeți asta? Spuneți: „Amin.” (Adunarea spune: „Amin.”) Desigur.
Noi nu suntem toți la fel. Noi suntem alcătuiți diferit; alcătuirile noastre sunt
diferite.
Acum, se întâmplă să fie că așa ca un predicator, eu nu sunt... Voi
știți, eu nu sunt prea mult un predicator. Eu sunt o roată de rezervă pentru
aceea și un slab evanghelist. Dar ceea ce este, Dumnezeu mi-a dat un
dar de când eram copilaș. Chiar în momentul când m-am născut, aceeași
Lumină a atârnat deasupra pătuțului unde m-am născut. N-a fost nimic ce
am făcut eu, nimic ce a făcut familia mea, asta a fost prin alegere, harul
lui Dumnezeu.
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Acum, Ea este aici chiar acum la această platformă, aceeași
Lumină, stând… Ea este chiar aici, acum. Ea nu este mai departe de cinci
picioare (aprox.1.5m) de unde stau eu. Și eu provoc credința voastră să—
să vă rugați lui Dumnezeu pentru… Nu că noi trebuie să avem aceasta,
dar ca---ca să se poată împlini Cuvântul lui Dumnezeu.
Isus nu trebuia să vindece pe nimeni ca să dovedească cine era
El. De ce a făcut-o El? Ca să poată fi împlinit Cuvântul. Ei bine, aceea
este ceea ce face El în seara aceasta: încât Cuvântul să poată fi împlinit.
„Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.”
55
Acum, rugați-vă. Credeți. Dacă El o va face, Dumnezeu să fie
binecuvântat. Și eu vă cer doar să fiți cu respect. Stați liniștiți acum.
Păcătosule, fii atent și fii cu respect. Eu nu știu dacă El o va face; El poate
o va face. Eu i-am cerut Lui să acorde aceasta în Numele Fiului Său,
Domnul Isus.
Mai întâi, eu vreau să priviți în această direcție, spre a mea---spre
est. Doar urmăriți și vedeți dacă Duhul Sfânt va vorbi. Dacă El o face,
Dumnezeu să fie lăudat.
Acum, eu știu că uneori este luată ușor. Uneori oamenii spun:
„Dumnezeu mi-a descoperit că cineva are necaz cu rinichii.” Sigur există,
o mulțime din asta aici înăuntru. Cine este? Ia te uită! Vedeți? O, o mulțime
de imitații, dar există un adevărat Duh Sfânt. Acum, doar fiți cu respect și
rugați-vă.
Nu am nicio cale să vă cunosc, nimic… Asta trebuie să fie o
descoperire a lui Dumnezeu să facă Cuvântul lui Dumnezeu adevărat.
Acum, doar întindeți-vă prin credință și spuneți: „Doamne Isuse, prin
credință eu Te văd stând acolo.”
56
Acum, nu vă rugați pentru voi înșivă. Eu mă rog ca Dumnezeu să
nu mă lase să văd oameni pentru ei înșiși. Aceea va fi pentru altcineva.
Noi doar vom repeta asta înapoi deseară. Așa cum i-a spus El lui Avraam
că El îi va da un fiu, apoi i-a spus să-și omoare fiul, să-l distrugă astfel ca
el să poată fi tatăl națiunilor.
Acum, în Numele lui Cristos, fiți cu respect. Acum, eu—eu văd…
Voi vă puteți ridica capul și să priviți în această direcție. Eu mă uit aici la
o femeie. Și ea stă chiar în această direcție, așa cum văd eu…Dar ea se
roagă pentru ea însăși. Este o femeie…Ea stă la capătul locului, chiar aici.
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Ea are o umflătură în trup pentru care se roagă. Așa este. Doamna de la
capătul rândului acolo, corect, nu-i așa, doamnă? Da.
Iată, poate tu ai putea ști aceasta. Nici nu ești din acest oraș, nu-i
așa? Ești din Edmonton, nu-i așa? Dacă aceea este corect, ridică-ți mâna.
Vedeți? Ei bine, tu ești---tu ești vindecată oricum. Credința ta L-a atins pe
El.
57
Aveți credință! Credeți! Aici—aici este o altă doamnă care stă
lângă ea. Nu, este a doua de la ea. Este o femeie… Ea se roagă pentru
altcineva. Ea se roagă pentru o fiică. Și această fiică nu este în acest oraș.
Ea este din---ea este din alt oraș. Și ea este din Regina de unde este ea.
Ea a căzut de pe ceva; se pare că era un cal. Și ea s-a lovit la spate și la
gât. Și tu te rogi pentru ea. Aceea este corect, ridică-ți mâna. Vedeți?
Eu nu-i citesc mintea. Voi opriți-vă de la a gândi aceea. Acum, nu
vă gândiți că voi vă puteți ascunde viața acum, pentru că voi nu puteți. Eu
prind gândul vostru---vostru. Cu siguranță nu.
Ca Dumnezeu să poată fi glorificat, femeia ce stă lângă aceea care
plângea, pentru că și ea are pe cineva pentru care se roagă. Este aceea
corect, doamnă? Tu te rugai pentru cineva, de asemenea. Mă crezi a fi
profetul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi ceva pentru ce
te rogi, mă vei crede atunci cu toată inima ta și să crezi că Cristos a înviat
din morți, vei accepta asta?
58
Văd un bărbat. Și tu te rogi pentru un bărbat și acela este soțul tău.
Corect. Dacă aceea este corect, ridică-ți mâna. Și bărbatul nu este aici. Și
bărbatul lucrează; acela este motivul. Și bărbatul are o fractură și artrită.
Și tu te rogi pentru el pentru acea cauză. Dacă asta este așa, ridică-ți
mâna.
Crezi tu acum? Sunt trei din ei care stau acolo. Voi doar aveți
credință în Dumnezeu. „Dacă tu poți crede,” a spus biblia, „toate lucrurile
sunt posibile pentru cei care cred.” Dacă voi puteți crede. Căci acela este
primul lucru pe care voi trebuie să-l faceți. Dacă voi puteți crede…
Tânăra doamnă care stă acolo afară, de asemenea, rugându-se pentru
tatăl ei cu acea cădere nervoasă, crezi că Dumnezeu îl va vindeca, îl va
face bine? Tu poți avea asta dacă tu o crezi. Amin.
59
Doar aduceți pe cineva în aceste părți chiar pe-aici, crezând. Sau
sunt aceștia---aceștia trei, nu-i așa, sau patru? În regulă. Să mai avem
unul, să fie cinci, J-E-S-U-S (I-s-u-s,). Cineva să se roage, credeți cu toată
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inima voastră. Rugați-vă pentru altcineva acum. Doar vedeți dacă
Dumnezeu este aici.
Oarecum eu văd o porțiune care vine. Este o femeie. Ea stă chiar
aici.
Ridicați-vă capul, oamenilor, femeia care stă chiar aici privind la
mine. Ea se roagă pentru un drag al ei care nu este aici. Și persoana este
în vest de-aici. Este din Columbia Britanică. Așa este! Este cumnata ta--a ta cea pentru care te rogi. Și un lucru, ea este păcătoasă și așa este și
soțul ei. Este aceea așa? Ai cartonaș de rugăciune? Nu ai. În regulă. Tu
nu ai nevoie. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, spune-le să-L accepte
pe Cristos și ea se va face bine. Amin. Crede cu toată inima ta.
Credeți voi acum cu toată inima voastră? Acum, păcătosule,
oprește-te doar un minut. Gândește-te. Ce este aceasta? Urmărește asta
cu biblia. Compară cu scriptura. Vezi dacă este ceea ce Isus Cristos a
făcut. Află dacă este corect. Vezi dacă El a promis să facă asta.
Acum, să stăm liniștiți doar un minut și să ne gândim. Să ne
aplecăm capetele un moment.
60
Acum, Cristos, Tatăl nostru ceresc, Tu ești aici. Cuvintele Tale sunt
adevărate indiferent dacă întreaga lume nu le crede. Tu nu ești obligat
după ce faci astfel de lucruri ca acesta. Tu ești aici.
Cum poate fi aceasta când eu stau aici declarând Numele Tău,
predicând evanghelia și chemând păcătoșii la pocăință și știind că acea
măreață zi vine, văzând că Tu faci surzii să audă, orbii să vadă, ologii să
umble, făcând toate, chiar exact ce ai spus Tu că vei face. Tu ai făcut asta
la schimbarea timpului când---când lumea dinainte de potop a fost
distrusă, Tu ai făcut asta chiar atunci. Tu ai așezat semne și minuni
înaintea lui Israel înainte—înainte ca ei să fie scoși afară din Egipt. Tu ai
așezat semne și minuni chiar înainte de venirea lui Cristos. Și acum, aici
este venirea acestora din nou și Tu trimiți semne și minuni.
Fie ca oamenii să se gândească la aceasta. Fie ca păcătoșii și
membrii căldicei de biserică să se gândească adânc în seara aceasta și
să stea liniștiți doar un moment. Și în integritatea inimii lor, fie ca ei să Te
accepte chiar acum ca Salvator al lor, în timp ce ei știu că sunt în Prezența
a Ceva. O, Dumnezeule, lasă-i pe ei să fie cei ce decid, cum ei Te iau în
considerare. Și eu mă rog ca ei să Te considere corect și să spună că
este corect și să ceară milă pentru sufletele lor.
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Și în timp ce noi avem capetele plecate, eu mă întreb în seara
aceasta, ați vrea să vă ridicați mâna și să spuneți: „Frate Branham,
amintește-mă în rugăciune chiar acum. Eu acum vreau să-L cred pe
Domnul Isus?” Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te
binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă și
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te
binecuvânteze în spate acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo,
doamnă și pe tine și pe tine, domnule și pe tine pe culoarul din mijloc,
Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine și pe tine.
Și culoarul din dreapta, la dreapta mea, ridicați-vă mâinile…
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Tu vrei să-L accepți pe Cristos.
Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te
binecuvânteze, pe tine, băiețașule. Dumnezeu să te binecuvânteze,
domnule.
În balcon, la dreapta mea, ați vrea să vă ridicați mâna, cineva care
spune: „Eu îmi dau seama, frate Branham, că doar acest fel mic, vechi de
a fi membru de biserică, nu-mi face niciun bine.” Păi, asta nu-ți va face
mai mult bine decât să primești un serviciu de înmormântare gratis aici
afară în cimitir. Asta-i tot.
Dar lasă-mă să-ți spun ceva, frate. Dacă un om nu este născut din
nou, tu nu poți înțelege; nu există nicio cale pentru tine să înțelegi aceste
lucruri spirituale până când ești născut din nou.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Este nevoie de un
bărbat adevărat să facă aceea. Desigur este nevoie. Altcineva să spună:
„Eu voi ridica mâna,” balconul din dreapta aici. Dumnezeu să te
binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule.
Aceia sunt bărbați adevărați. Aceia sunt bărbați adevărați. Dumnezeu să
te binecuvânteze pe tine, de-aici, doamnă. Corect. Este nevoie de o
doamnă adevărată să facă asta. Trebuie să fie mai mult decât doar o
femeie; trebuie să fie o doamnă să---să recunoști că tu ești greșită, să o
recunoști. Cel ce își va acoperi păcatele nu va prospera. Cel ce își va
mărturisi păcatele va primi milă.
62
La balcon, la dreapta mea---la stânga mea acum… Cum îi chiar
aici? Și-ar ridica unii mâna acolo și să spună: „Dumnezeule, fii îndurător
cu mine. Acum eu Îl accept pe Cristos și vreau să fiu născut din nou. Vreau
să scap de acest fel de a fi membru pe care îl am. Vreau să fiu umplut cu
61
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Duhul lui Dumnezeu. Și vreau o experiență reală cu Cristos. Ei Îi cer Lui
ca să aibă milă de mine acum, în timp ce prezența Lui este aici și eu O
recunosc prin semnele și minunile pe care El a promis să le facă.
Amintește-mă, frate Branham și roagă-te pentru mine. Eu îmi ridic
mâna.” Vrei tu să faci asta?
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Stați liniștiți. Dumnezeu
să te binecuvânteze, domnule. Asta e bine. Stați liniștiți în inima voastră.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Asta este bine… Altcineva?
Stați liniștiți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Gândiți-vă în inima
voastră… Bărbatul care stă jos la parter, Dumnezeu să te binecuvânteze,
de asemenea.
63
Cineva de oriunde din restul clădirii, bărbat, femeie sau copil,
ridicați-vă mâinile---nu v-ați ridicat mâinile, spuneți: „Amintește-mă, frate
Branham, în rugăciune, chiar acum. Vreau să-L cred pe Cristos.”
Dumnezeu să te binecuvânteze în spate acolo, domnule. Eu îți văd mâna.
Acela este un lucru adevărat. Desigur, Dumnezeu vede asta.
Ce va face aceasta… Voi ziceți: „Ei bine, dacă eu aș fi convins mai
mult…” Aceasta ar putea fi ultima oară în care ți se dă ocazia să stai liniștit.
Înainte de venirea zilei, înainte de venirea dimineții tu ai putea avea un
doctor să se grăbească sus acolo și să spună: „Este prea târziu: atac de
inimă. Ei sunt duși.” O, cum vor răsuna aceste cuvinte în urechile tale,
prietene, dacă nu ești creștin. N-ai vrea tu acum, în timp ce tu ești mintal
și în mintea ta corectă și în stare să-ți ridici mâna, să ridici acea mână
care este lăsată în jos, către Iehova Dumnezeu care te-a făcut, spune:
„Eu sunt greșit și mărturisesc păcatele mele și cer milă, Dumnezeule. În
divina Ta prezență aici eu cer milă. Eu nu îmi ridic mâna către fratele
Branham. Ei îmi ridic mâna spre Tine, Cristoase. Eu doar vreau ca fratele
Branham să se roage pentru mine deoarece eu știu că acel Duh al lui
Cristos este aici în încăpere. Și pare ca și cum El lucrează prin el acum și
eu vreau rugăciunile pentru mine, ca eu să fiu amintit către Tine, că eu nu
vreau să vin la condamnare, ci să intru în paradis cu Tine.” Ați vrea să vă
ridicați mâna, altcineva care n-a făcut-o? De când noi am făcut chemarea.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta este bine.
64
Doar altcineva înainte de încheiere…Stați liniștiți. Dumnezeu să te
binecuvânteze, băiețașule sus acolo. Dumnezeu să fie cu tine, scumpule.
Isus a spus: „Lăsați copilașii să vină la Mine. Nu-i opriți, a unora ca ei este
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Împărăția.” Altcineva doar înainte de a încheia? Dumnezeu să te
binecuvânteze, fiule. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze,
domnule, în spate acolo. Asta-i bine. Asta e bine.
Dacă eu… Dacă omit o mână, Dumnezeu n-o va omite. El o vede
și o pune pe… Voi spuneți: „Face aceea vreo diferență, frate Branham?”
Este diferența între viață și moarte. Doar… Isus a spus: „Cel care aude
cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are Viață Eternă.”
65
Aceleași semne pe care le vedeți înfăptuite chiar aici, el L-au numit
pe Isus ghicitor de noroc, Beelzebub, pentru că făcea acelea. Și Isus a
spus: „Acum, când voi---voi spuneți aceea despre Mine, asta vă va fi iertat.
Dar când Duhul Sfânt vine și face aceea, voi vorbiți un cuvânt împotriva
Aceluia, nu vă va fi iertat niciodată.” Astfel, cu cât mai mare este asta
acum decât a fost asta atunci.
Noi trăim într-o generație rea și preacurvară, să-L condamne, să
se îndepărteze de El, să-L refuze, total negând pacea și cerând judecata.
Nu pentru că stau eu aici, pentru că este această clădire; este din cauza
învierii lui Cristos.
66
În regulă, eu urmează să le cer acelora care au ridicat mâinile dacă
voi vă veți ridica doar un moment pentru rugăciune. Doar ridicați-vă drept
în picioare dacă sunteți în stare. Asta e bine. Asta e bine. Fiți sinceri.
Fiecare persoană care și-a ridicat mâna, ridicați-vă în picioare. Asta este
bine. Ridicați-vă drept în picioare, fiecare dintre cei ce și-au ridicat mâna,
ridicați-vă în picioare ca un martor pentru Cristos că voi acum vreți să fiți
slujitorul Lui din această seară înainte.
Cine știe, înainte de venirea luminii zilei ar putea fi un timp…
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi doi, cred, bărbat și femeie indieni
acolo, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Altcineva acum? Asta este bine.
Ridicați-vă în picioare. Corect. Ridicați-vă drept în picioare.
67
Pentru ce vă cer să vă ridicați în picioare? Isus a spus: „Cel ce Mă
va mărturisi înaintea oamenilor, pe el Îl voi mărturisi înaintea Tatălui Meu
și a sfinților Îngeri.” Este aceea corect? Dumnezeu a promis asta.
Acum, fiecare care stă în picioare… Și voi acum care nu ați ridicat
mâna și simțiți acum că ar fi trebuit s-o faceți, vreți să vă ridicați în picioare,
să cereți pur și simplu milă? Doar câteva minute, eu cred că veți vedea
ceva măreț, lucruri din abundență făcute de Domnul nostru în seara asta
în linia de rugăciune.
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Ați vrea să vă ridicați acum, după ce ați văzut prezența Lui aici și
știți că El este aici. Ascultați, martorul, Duhul Sfânt este aici. Lumea
științifică spune că este aici. Biblia spune că este aici. Ce vom face noi cu
asta? Ne vom întoarce noi spatele la asta și vom pleca, spunând: „Ei bine,
eu sunt prezbiterian. Eu sunt luteran. Eu sunt penticostal. Eu sunt tot așa
de bun ca oricare altul.” O, frate, acela este un lucru egoist. Dacă tu nu
ești în inima ta născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, tu mai bine să fii
sincer chiar acum. Voi sunteți în prezența lui Cristos.
În regulă. Acum, către cei care stau în picioare, să ne aplecăm
capetele pentru rugăciune.
68
Tată binecuvântat, prin predicarea Cuvântului, aceștia stau liniștiți.
Ei stau cum a stat marea să privească lucrările lui Dumnezeu. Emoțiile lor
stau acum liniștite. Inimile lor sunt deschise, urechile lor ascultă. Duhurile
lor se înalță. Dușmanul i-a părăsit. Ei vor să audă un cuvânt de la Tine
vorbind pace jos în inimile lor. Așa cum le-am citat Cuvântul Tău, fie ca
Duhul Sfânt să confirme acel Cuvânt cu pace către fiecare care stă în
picioare. Acordă aceasta, Doamne.
Așa cum Tu, Marele Stăpân al Vieții, ai spus: „Cel ce aude
Cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis, are Viață Eternă și nu va veni
niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la Viață.” Ce dulce ecou au
aceste cuvinte în urechile noastre! Cum poate credința să-și ia poziția sa
pe Stânca de Veacuri când valurile de îndoială bat la picioarele ei și își
poate ridica capul spre cer, către Dumnezeu care a spus: „Eu sunt
Învierea și Viața. Cel ce crede în Mine, deși a murit, totuși va trăi. Oricine
trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.” Credința prinde acea
scânteiere. Și fie ca ea să fie prinsă în fiecare inimă în seara aceasta, care
stă liniștită, trecând acum de la moarte la Viață.
Și mărețul Duh Sfânt, care poate discerne inima omului, așa cum
Tu ai promis că vei face, așa cum Tu ai spus că aceste semne vor fi aici
și noi suntem în zilele din urmă și întreaga lume agitată și nervoasă… Și
omenirea trăiește ca și cum ei vor trăi aici pe vecie, neștiind în ce minut
noi vom fi chemați să răspundem la judecată. Ce vom face noi atunci?
69
Și acești oameni au mărturisit solemn greșeala lor și stau în
picioare și cer iertare. Dumnezeule, iartă-i! Și fie ca ei să afle o biserică
bună, spirituală undeva în vecinătatea lor și să fie botezați, păcatele lor să
fie spălate și chemând Numele Domnului, și să fie umpluți cu Duhul Sfânt,

STAȚI LINISTIȚI

33

și să trăiască vieți pașnice pe acest pământ, și în glorie, să fie reprezentați
acolo.
Și dacă eu niciodată nu mai ajung să-i văd până în acea zi, să
poată fiecare să fie prezenți acolo, dând lui Dumnezeu laudă, căci eu cer
asta în Numele lui Cristos. Amin.
70
Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Așa cum ei stau jos, cineva
de lângă ei să le strângă mâinile și să le dea o mână de părtășie. Cei care
s-au ridicat în picioare, unii din voi creștinii, spuneți: „Dumnezeu să te
binecuvânteze, prietenul meu creștin.” Pășiți… Doar stați în jur,
întoarceți-vă primprejur, dați-vă mâinile cu cei ce s-au ridicat în picioare,
căci el este fratele și sora voastră în Isus Cristos. Dumnezeu să vă
binecuvânteze.
Ce timp minunat! Nu știu dacă voi puteți simți asta sau nu, dar
oarecum, departe jos în sufletul meu, pacea care întrece înțelegerea…
Puteți voi simți Duhul lui Dumnezeu? Credeți voi că El este aici, acel dulce,
liniștitor, Duh umil? Și eu mă voi ruga pentru batiste.
71
Acum, binecuvântatule Domn, într-o zi, când Israelul trecea
Iordanul, Iordanul sau Marea Roșie mai întâi, marea a ajuns în drumul lui
Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu mergeau spre țara promisă. Și Marea
Roșie a ajuns în cale. Un scriitor a spus că Dumnezeu a privit jos prin acel
Stâlp de Foc cu ochi mânioși și marea s-a speriat și și-a răsucit înapoi
valurile și Israel a trecut către țara promisă pe pământ uscat prin adâncul
mării.
Dumnezeule, în seara aceasta, așa cum eu iau aceste însemne
mici, aceste batiste, pentru acel tată bătrân care este acolo, afară orb,
stând la colț pipăind cu cârja, pentru acea mamă cu acel bebeluș bolnav,
Tu îi cunoști pe toți. Și eu mă rog, Tată ceresc, așa cum aceste mici
însemne sunt puse peste ei, ca Duhul Sfânt să privească în jos prin
Sângele lui Isus și fie ca boala să se sperie și să plece departe. Și fie ca
ei să treacă la acea promisiune a sănătății bune pe care Dumnezeu le-a
dat-o. Căci noi trimitem aceste batiste pentru acel scop, în Numele lui
Isus. Amin.
În regulă. Cartonașe de rugăciune. Ce le-ați dat? Hm? „I”? Unde?
1 la 100. În regulă. Cartonașele de rugăciune „I” au fost distribuite astăzi.
„I”, de exemplu 1. I-1, cine îl are, ridică-ți mâna. Numărul 1? Numărul 2,
3…
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pretinde să vindece. Acel predicator baptist a
continuat să spună: „Să vină acest vindecător în față. Lăsați-mă să-l văd
că înfăptuiește.” Acum , nimic împotriva oamenilor baptiști; eu însumi sunt
baptist. Dar lăsați-mă să vă întreb ceva. Nu sună asta cum a spus
diavolul? „Transformă aceste pietre în pâine. Binecuvântează pe
Dumnezeu, transformă aceste pietre în pâine și eu Te voi crede.” Priviți la
diavol, cu o zdreanță în jurul capului Său, L-au lovit peste cap, au spus:
„Profețitorule, spune-mi cine Te-a lovit; eu Te voi crede.” Vedeți? Acela
este același diavol. Vedeți?
Dar omul doar era posedat de un duh rău. Și atunci eu am spus:
„Eu nu pretind că vindec oameni.” Am spus: „Limbajul meu---cărțile mele
sunt prom… erau publicate în aproape șaptesprezece limbi diferite ale
lumii; acum ele sunt în cam treizeci și șapte de limbi diferite.” Am spus:
„Nicio singură dată nu am spus eu că aș putea vindeca oamenii. Nimeni
altcineva nu poate. Este credința voastră personală într-o lucrare
terminată.” Câți înțeleg asta ridicați mâna? Este a voastră…
73
(Loc gol pe bandă)… deposedează oamenii. Eu doar chem oamenii
sus și doar iau o vedenie pentru fiecare, o cercetez, să văd dacă este
ceva în viața lor… Voi ați fost în adunări. Câți dintre voi ați fost în adunări
și ați auzit oamenii, li s-a spus că erau păcătoși și trăiau cu soția altcuiva
sau viceversa și lucrurile rele pe care le-au făcut și nu și-au curățit viața?
Câți au fost în adunări și au auzit asta, ridicați-vă mâna? Păi. Sigur.
Vedeți? Asta o expune.
Și de aceea, oamenii sunt chiar speriați să vină la platformă și
lucruri ca acelea. Din cauză că Ea nicio singură dată nu a greșit. Indiferent
că a fost Africa, India, oriunde a fost asta, Ea a fost perfectă de fiecare
dată. Odată fiind discernut, zeci de mii au căzut la picioarele lui Isus. Dar
aici, noi am fost învățați că tu trebuie să-ți pui mâinile peste oameni. Și
aceea este ce mi-a spus El să fac: „Roagă-te pentru oameni.” Acolo, unde
a fost făcută asta odată, eu am făcut doar o rugăciune în masă; ei doar
au golit fiecare scaun cu rotile și…
Ei bine, la Durban, Africa de Sud, ei au luat șapte camioane mari
de animale, pline cu cârje și scaune cu rotile și lucruri de pe teren după o
singură rugăciune.
74
Câți îl cunosc pe F.F. Bosworth, să vă văd mâna? Aproape toți
dintre voi. Acel om sfânt,evlavios, în vârstă, el a estimat douăzeci și cinci
72
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de mii de vindecări remarcabile cu o singură rugăciune. Și un an mai
târziu, la Durban, ziarele au scris asta. Ei au spus că au adus, am uitat
câte încărcături de arme de foc și apărare și lucruri, de la tribul Shangai,
care au fost aduse înapoi de la---la adunare. Oamenii absolut… vindec…
Salvarea lor a stat cu ei.
Acum, eu sunt într-o audiență amestecată. Eu vorbesc doar un
moment cu un scop, astfel ca să pot aduce această mulțime să treacă pe
aici. Eu vă voi spune ceva. Acum ascultați, foarte atenți. Acum, prieteni
metodiști, prieteni baptiști, prieteni prezbiterieni și prieteni penticostali, voi
sunteți toți prietenii mei. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Vreau să vă spun
ceva. Stând în Africa, în Africa, acolo au venit acele femei sus acolo, doar
tot așa de goale ca în ziua în care s-au născut: femei tinere, doar o bucată
mică atârnând în fața lor. Și ei aveau o bucată mică pe ei; ei erau creștini.
Cum era dacă li se dădea o broșură?
75
Și chiar în timp ce ei stăteau acolo în picioare și când acel om a
fost vindecat, stând acolo și eu am spus: „Acum, câți Îl vor accepta pe El?”
Prin cincisprezece interpreți diferiți a trebuit să treacă aceea, apoi treizeci
de mii s-au ridicat să accepte pe Cristos deodată. Ei s-au gândit că asta
era poate---doar pentru o vindecare fizică.
Fratele Baxter, cred, propriul vostru băiat canadian, un om minunat
al lui Dumnezeu, el---el a spus: „Frate Branham, eu cred că ei au
intenționat să spună vindecare fizică.” Am spus: „Treceți prin asta din
nou.” Și noi am spus: „Nu vindecare fizică, ci acceptarea lui Cristos ca
Salvator.” Și când aceasta a fost spusă din nou, ei chiar și-au spart idolii
mici de pământ și tot. Și treizeci de mii L-au primit pe Cristos deodată. Știți
ceva?
76
Acum, ascultați. Este o audiență amestecată și voi nu ascultați un
doctor. Eu sunt fratele vostru. Acele femei goale, cu cinci minute înainte,
ele nu au știut că erau goale. Și imediat ce Duhul Sfânt a atins acel grup,
acele femei și-au încrucișat mâinile și au plecat de pe teren. Acum, voi
vreți să-mi spuneți că în bisericile voastre moderne veți lăsa femeile
voastre să se dezbrace afară aici pe jumătate goale în fața bărbaților și
îmi spuneți că aceea este creștinătate? Asta este mai rău decât păgânii.
Cu siguranță este.
O păgână poate să-și dea seama și Îl acceptă pe Cristos; ele își
vor acoperi goliciunea și voi încercați să vă expuneți pe voi înșivă ca să
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fiți moderne. Eu nu intenționez să fiu dur, dar, frate, într-una din aceste
zile, eu trebuie să stau în fața prezenței lui Dumnezeu și să dau socoteală
de tot ce spun. Și eu nu voi reține nimic; eu voi spune asta. În loc să
devenim civilizați, noi devenim proști. Așa este! Civilizația este stricată.
77
Cum ar putea oamenii… Voi vreți să-mi spuneți, voi femeilor, că
puteți să umblați afară aici cu acele bucăți mici în jurul vostru și să vă
numiți pe voi înșivă că trăiți într-o lume modernă civilizată? Când păgânii
se îmbracă în acel fel și se îndreaptă cu Cristos, încearcă să se acopere
pe ei înșiși până când au ceva haine pe ei. Pare ca și cum voi mergeți
înapoi la păgânism în loc de a veni la civilizație. Acum, voi știți că acela
este adevărul.
Și doar un alt lucru mic. Eu nu văd asta în această clădire, dar o
mulțime din voi, femeile, care poartă aici această vopsea și știți, lucrul
negru peste ochii voștri și de toate. Știți de unde vine asta? Acel aspect
este păgân. Aceea este exact de unde vine el. Ei au acele oase mari în
urechi ca cercei și iau noroi și își vopsesc fețele peste tot astfel. Este o
trăsătură păgână. Apoi noi permitem asta în bisericile noastre. Spunând
„Sigur, este în ordine.”
78
„O, nu este ceea ce faci tu în acest fel; nu este ce faci tu în acel
fel.” Nu, eu știu că nu este. Dar voi îndreptați-vă o dată cu Cristos și voi
vă veți spăla fața. Aceea este exact corect. Și puneți pe voi haine și
comportați-vă ca o doamnă. Și voi veți arunca acea țigară din gură dacă
sunteți un diacon sau ceva în biserică și comportați-vă, de asemenea, ca
un creștin. Aceea este exact corect.
Eu știu că aceea este îngrozitor de dur, prieteni, dar acela este
adevărul. Este nevoie de un medicament tare să vă facă bine cândva.
Este exact corect.
Acum, voi stați în linie. Eu nu sunt un vindecător; eu sunt fratele
vostru. Eu vă aduc un mesaj că Isus Cristos a înviat din morți. El este aici
acum. El este prezent. El este chiar aici la platformă. El este acolo afară
unde sunteți voi. Singurul lucru pe care pot să-l fac este o însărcinare să
mă rog și să pun mâinile peste voi. Voi face asta ca frate al vostru și al
vostru---și slujitor al lui Cristos. Vreți voi să credeți că Dumnezeu vă va
vindeca și să plecați de la această platformă nu privind la vreo simptomă,
ci crezând că vă veți face bine? Veți promite voi lui Dumnezeu să faceți
aceea? Ridicați-vă mâinile dacă o veți face. Dumnezeu să vă
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binecuvânteze. Voi sunteți destinați să vedeți ceva că se întâmplă în acel
rând. Voi trebuie să vedeți. Eu doar simt în inima mea în seara aceasta
ca slujitor al lui Dumnezeu, că ceva se pregătește să se întâmple.
În regulă. Vreau ca voi să vă rugați cu mine așa cum mă rog.
Acum, așa cum veniți, ca să mă țin la… Acel discernământ încearcă să
stea peste mine și eu vreau ca voi să îmi spuneți ce este în neregulă așa
cum veniți.
79
Care este necazul tău, fiule? Rinichii și spatele. Crezi că Cristos te
va vindeca, tinere? Ce bărbat puternic și cu aspect plăcut ca acela și să
te gândești că diavolul ar ataca un ins tânăr în felul acela. Îl crezi tu pe
Domnul Isus? Ești creștin? Crede că El te va vindeca atunci. Lasă-mă să
am mâna ta doar pentru contact.
Scumpe Dumnezeule, așa cum stau cu acest mare om cu aspect
plăcut aici și diavolul încearcă să dărâme acest creștin… Satan, tu ești
învins. Sângele lui Isus Cristos este suficient să te scoată din trupul
acestui bărbat și eu ofer această rugăciune de credință așa cum am fost
însărcinat de un Înger să fac asta. În Numele lui Isus, părăsește-l și fie ca
el să fie bine. Amin.
Eu cred doar tot atât de sigur cum noi suntem bărbați care stăm
aici, strângându-ne mâinile unul altuia, tu vei fi bine. Amin. Dumnezeu să
te binecuvânteze, frate.
80
În regulă, care este necazul tău, tăticule? La rinichi? În---în gât?
Tată, unii ar putea spune: „Ei bine, tu ești un om bătrân.” Aceea nu face
nicio diferență. Avraam avea șaptezeci și cinci de ani înainte ca
Dumnezeu să-l cheme. Crezi tu că Cristos te va face bine? Crezi asta cu
toată inima ta?
Scumpe Tată Ceresc, eu privesc stând aici cu acest bărbat, care
stă aici cu o salopetă pe el. Eu mă gândesc la propriul meu tată, ar fi
probabil cam de această vârstă. O, Dumnezeule, mă rog ca Tu să-l ajuți,
ia răul de la el și fă-l să fie bine. Acordă aceasta, Doamne. Iartă-l de orice
păcat și nelegiuire și fie ca din această seară înainte ca el să fie făcut bine,
în Numele lui Isus. Amin.
Acum, tu ai ceva obiceiuri, ca fumatul și lucruri. Oprește aceea
acum și du-te și trăiește pentru Dumnezeu; tu te vei însănătoși. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea rănește stomacul tău și totul,
făcând aceea, înghițind aceea. În regulă.
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Crezi că Dumnezeu te va vindeca de necazul de inimă și te face…
Eu deja am spus-o. Mă crezi tu? În regulă. Crezi că El o va face?
O, Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc, mă rog ca Tu să vindeci
femeia și s-o faci în întregime bine și să iei de la ea tot acest necaz, în
Numele lui Isus. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Du-te,
crezând acum.
Biblia… Ce mi-a spus El? Ce a spus biblia? „Rugăciunea de credință va
salva bolnavii. Ei își vor pune mâinile peste bolnavi; ei se vor însănătoșa.”
Amin. Acela este Cuvântul Lui.
82
Care este necazul tău, soră? Necaz cu intestinul. În regulă. Crezi
că Dumnezeu te va face bine?
O, binecuvântatule Dumnezeu, așa cum această femeie scumpă
stă aici, pentru prima dată întâlnind-o în viață, dar ea a venit la această
platformă crezându-Te, să stea înaintea acestei audiențe să
mărturisească credința ei în Tine. Ea este deranjată cu acest necaz la
intestin. Tu o cunoști, Doamne. Și eu acum blestem această boală, ca
slujitor al Tău, că prezența Ta este aici și cer s-o părăsească și fie ca din
această oră ea să înceapă să se facă bine și ea o va părăsi. În Numele
lui Cristos mă rog. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, mamă. Du-te și
fie ca Domnul să te binecuvânteze. În regulă, soră.
83
Crezi că Isus te va face bine, scumpo? Binecuvântez inima ta
mică. Așa ca vedere foarte slabă? Crezi că Isus te va lăsa să te
însănătoșești? Vreau să-ți spun ceva, scumpo. Știi tu că fratele Branham,
cu mult timp în urmă, purta ochelari mari, groși și ei mă conduceau prin
jur? Nu puteam vedea? Și într-o seară, Isus m-a făcut bine. Acum,
gândește-te la aceea.
Acum, știi de ce m-a făcut El bine? Eu am o fetiță acasă pe nume
Sara. Ea este cam de mărimea ta. Ea plângea ziua trecută când tăticul a
plecat. Ea a spus: „Tati, tu pleci mereu. De ce nu stai acasă cu mine?”
Dar Isus a știut că eu trebuia să vin aici și să mă rog pentru tine ca tu să
fii bine. Înțelegi? Și de aceea am venit eu. Și tu ești o fetiță dulce și eu
cred că Dumnezeu te va face bine.
Acum, binecuvântatule Tată ceresc, așa cum țin acest copilaș pe
brațul meu și mă gândesc la micile mele Sarah și Rebeca de acasă…Dar,
o, Dumnezeule, Tu ai spus: „Cel care nu lasă pe ai săi proprii și nu Mă
urmează, nu este vrednic să fie ucenicul Meu.” O, acesta este un lucru
81
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atât de mic de făcut, când mă gândesc că Tu ai făcut pentru noi atât de
mult. Și eu binecuvântez acest copilaș. Și, o, Dumnezeule, fie ca acești
ochi slabi, fie ca ei să fie normali. Fie ca vederea să devină bună în ei și
ea să poată fi bine. Și fie ca înainte ca această adunare să fie terminată,
fie ca ea să poată arăta aceea că ea poate vedea bine. Acordă asta, Tată.
Blestem acest lucru în Numele lui Isus Cristos, această orbire a ochilor ei.
Amin.
Te binecuvântez, scumpo. Crede că tu vei fi în regulă. Crezi și tu
asta, scumpo? Tu vei…?...
84
Necazul tău, frate? Auzul. Care ureche este? Amândouă. Doar auz
slab? Total…Tu îți dai seama după buze, presupun atunci. Da, da, da.
Dar tu mă poți auzi acum vorbind? Păi---păi, vino la o parte, tu nu mă poți
auzi. Vei crede tu că Dumnezeu îți va da auzul?
Tată ceresc, omul stă auzind. Biblia a spus că atunci când un duh
surd a ieșit din om, el a putut auzi. Eu cer asta în Numele lui Cristos, ca
Tu să îi dai auzul. El spune că nu poate auzi de la nicio distanță. Mă rog
că Tu să-l refaci în seara asta și să-l faci bine, prin Numele lui Isus Cristos,
eu cer asta pentru gloria lui Dumnezeu și blestem acest duh surd. Amin.
Acum, eu cred că tu vei fi normal acum. Du-te acolo doar un minut.
Vreau ca tu să te întorci primprejur și să privești înapoi aici la mine un
minut. Mă poți auzi acum? Mă poți auzi acum? Mă poți auzi acum? Tu ești
bine. Laudă Domnului!
85
Este doar atât de simplu. Unde este fetița pentru care s-a făcut
rugăciune? Eu vreau ca mama ei s-o verifice doar în câteva minute.
Care este necazul, domnule? O, tu crezi că Dumnezeu te va
vindeca și---și El va pune această parte în trupul tău care va lua locul
pastilei? Crezi tu că Dumnezeu va face aceea? Tu crezi odată, dacă noi
cerem lui Dumnezeu, că Dumnezeu va face asta astfel că tu nu va mai
trebui să le iei? N-ar fi aceea frumos? Doctorul să spună: „Păi, tu ești bine.
Tu nu mai ai nevoie de ele.” Nu ar fi aceea minunat? Și el va fi fericit de
asta, eu cred.
Acum, Tată ceresc, mă rog pentru acest bărbat prețios. Și eu cer
ca Duhul Tău să facă aceasta care este---nu poate fi făcută de om.
Îndepărtează acest necaz de la el și fie ca din această zi înainte, fie ca el
să înceapă să se însănătoșească și fie ca el să fie tare și sănătos iarăși.
Cer asta în Numele lui Isus. Amin.
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Nimic nu pot eu arăta sau nimic, dar noi o vom crede. Vrei să crezi
cu mine? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
86
În regulă. Iată un băiețaș, aceea este chiar vorbirea. Să ne
aplecăm capetele doar un moment, vreți? Fiecare să-și aplece capul. El
este un băiețel mic. Tu ești tatăl lui? În regulă. Crede acum cu toată inima
ta.
Binecuvântatule Salvator, acest mic flăcău care stă aici și din ce
cauză ar fi în felul acesta? Și poate micul ins este prea mic ca să aibă
vreo concepție despre a ști ce ar fi adevărata credință, dar doar cum tatăl
i-ar promite un costumaș sau ceva, el ar aștepta cu nerăbdare să-l
primească. Și poate… Noi ne rugăm ca el să privească înainte chiar acum
pentru această vindecare a vorbirii lui. Și biblia a spus că atunci când
duhul surd a părăsit omul, el a putut vorbi.
Și Tu ești Dumnezeu. Și noi ne rugăm ca Tu să, nu ca și cum noi
cerem semne; nu, Doamne. Noi credem Cuvântul Tău. Noi Te-am văzut
că stai aici. Tu știi secretul fiecărei inimi. Și chiar în acest minut Tu ai putea
descoperi orice oamenilor de-aici dinăuntru, pentru că Tu ești un
Descoperitor al secretelor inimii oamenilor. Daniel a pretins asta. Și biblia
pretinde asta. Și noi știm că asta este adevărat.
87
Tu știi secretul inimii. Acum zece sau unsprezece ani Tu m-ai lăsat
să spun aceleiași audiențe că aceea va avea loc și ei trăiesc astăzi aici să
vadă că asta vine la împlinire. Aceea este suficient pentru noi, Doamne.
Noi credem.
Și acum, doar ca să poată fi spusă băiețașului, care este așa de
mic că el nu poate avea credință, cu greu, pentru el însuși, lasă ca vorbirea
să devină clară acum, Doamne, ca el să poată vorbi. Eu cer în Numele lui
Cristos. Acum, cu fiecare cap aplecat, fiecare în rugăciune. Vreau să iau
micul băiat… Cum îl cheamă? Filip.
Filip, odată un bărbat cu numele de Filip s-a dus și a adus un
bărbat cu numele Natanael. Și el l-a adus. Dacă Isus ar putea să te
vindece pe tine, poate tu ai putea aduce un alt băiețaș, dacă ai putea vorbi
cu el. Eu vreau ca tu să spui ce spun eu, Filip. Acum, eu vreau ca tu să
crezi acum, scumpule.
Spune: „Eu (Băiatul spune „eu”) Îl iubesc („Îl iubesc”) pe Isus. („Pe Isus”).
Acum spune asta cu voce tare. Eu („Eu”), Îl iubesc,(„Îl iubesc”), pe Isus. („Pe
Isus.”) În regulă. Ridică-ți capul. Filip, zi: Eu („eu”) Îl iubesc („Îl iubesc”) pe Isus
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Laudă („Laudă”) lui Dumnezeu. („Lui Dumnezeu.”) Amin. S-a
terminat, frate.
Să zicem : „Laudă Domnului,” fiecare, pentru bunătatea și mila Lui.
88
Necazul tău?... Stomacul tău bolnav. În regulă. Binecuvântatule
Tată ceresc, noi îți mulțumim că blestemul poate fi îndepărtat într-un
moment. Tu ești Cristos, omnipotentul, omniprezentul Dumnezeu. Ia
acest necaz de stomac de la acest frate al nostru, care stă mărturisind că
el este bolnav și crede în tine. El a pășit înaintea acestei audiențe să
mărturisească credința lui. Îngăduie ca să fie vindecat: Eu o cer în Numele
lui Isus. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu.
89
În regulă. În regulă, frate. Ce vrei să facă Dumnezeu pentru tine?
Cancer. Ei bine, este un lucru negru. Dar Cristos este Vindecătorul. Acum,
ascultă; nu te uita la cancer; privește la ceea ce Dumnezeu a spus.
Dumnezeu a spus: „Eu sunt Domnul care îți vindecă toate bolile tale.”
Acum, binecuvântatule Domn, noi ne întoarcem privirea de la
cancer în seara aceasta. Noi ne întoarcem privirea de la orice simptome.
Noi privim la Tine, Doamne. Iona, în burta balenei a spus: „Încă o dată eu
voi privi la templul Tău cel sfânt.” Și acum, încă o dată noi privim la Cristos,
punând mâinile peste acest om bolnav și blestemând acest demon numit
cancer și cerem ca viața lui să fie cruțată, prin Numele lui Isus Cristos.
Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Eu cred că vei fi bine. Crezi
și tu asta? Dumnezeu să te binecuvânteze. Atunci tu poți avea ceea ce tu
ai cerut.
90
Crezi că Cristos te va face bine, frate? Acum, ascultă. Ai văzut ce
El a făcut---face aici în adunări? Tu știi că aceea trebuie să vină de la o
putere supranaturală. Nu este în om să facă aceea. Nu. Tu ai un freamăt
în inima ta, vibrație, care este mai rea când stai întins decât atunci când
stai în picioare. Vedeți? Corect. Vezi, este chiar aici în fața mea. Te văd
întins pe un pat încercând să te ții pe tine însuți astfel, este motivul că eu
am fost---am spus aceea. Acum, aceea este corect. Vezi? El este prezent.
Acum, El îmi poate spune care este necazul tău și tot… Dacă
privesc în sus aici doar un moment, aceea doar va merge drept mai
departe. Dar lucrul cu asta este, eu nu pot vindeca pentru că El a făcut-o
deja. Asta este să te facă să crezi că El a făcut-o și este aici, acum, dorind
să te vindece. O, nu este asta minunat? „Aceste semne vor urma pe cei
(„Pe Isus”).
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ce cred; dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoșa.” Aceea
este ce-a spus El.
Binecuvântatule Domn, Tu nu cauți la fața omului. Eu mă rog ca
Tu să vindeci acest om de necazul cu inima și fie ca el să se
însănătoșească și fie ca să nu-l mai deranjeze din această seară înainte;
în Numele lui Isus mă rog. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragul
meu frate, să te facă bine.
91
În regulă, domnule. Eu te văd că ai paralizie. Crezi că Cristos te va
vindeca? Îl accepți ca Vindecător al tău?
Scumpule Tată ceresc, mă rog pentru acest om prețios. El tremură
acum cu paralizie. Și noi știm că numai Tu poți face asta. Și mă rog ca Tu
să acorzi asta și fie ca credința lui să privească chiar acum în ceruri și să
Te creadă și fie ca el să se însănătoșească, să vină înapoi arătându-ne
că el este bine și normal; în Numele lui Isus mă rog. Amin.
Acum, crezi tu cu toată inima? În regulă, domnule. Du-te și
primește-ți vindecarea.
92
În regulă. Vai. Un băiat mic, olog? În regulă. Privește aici, fiule,
doar un moment. Acest băiețaș are paralizie cerebrală. Acum, eu vreau
ca tu să-ți apleci capul în timp ce mă rog pentru acest flăcăiaș.
Binecuvântatule Tată ceresc, în Numele Domnului Isus, mă rog
pentru acest biet băiețaș. Fără viziune, fără să privesc înapoi în viața lui,
eu doar Îți cer să fii îndurător și acordă, Doamne, ca acest băiețaș să
înceapă să umble el însuși și să fie făcut bine. O, fie ca cu fiecare ceas,
rudele lui să vadă că el se face mai bine și fie ca el să se însănătoșească
în întregime. Noi cerem în Numele lui Cristos. Amin.
Acum, voi cere ca să vă aplecați capetele doar un pic.
Voi verifica băiețașul doar așa… Sunt aici părinții lui, cu rudele lui
sau cineva care este… Mama lui stă aici. În regulă. Acum, eu doar vreau
să te verific. Acum fiecare cu capul vostru aplecat, în afară de mamă.
Acum, fiule, crezi că dacă tu ai merge… Isus te va lăsa să te
însănătoșești? Vreau ca tu să mergi cu fratele Branham. Doar pune-ți
singur piciorul, pășește drept afară astfel cu piciorul tău. Asta este. Acesta
este băiatul. Amin. Acum, audiență, vă puteți ridica capetele voastre.
Acum, haide, pășește cu mine. Iată! Să-L lăudăm pe Domnul! Laudă
Domnului! El va fi bine.
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Haideți doar să ne ridicăm mâinile și să-i dăm laudă lui Dumnezeu.
Tată ceresc, noi Îți mulțumim în seara aceasta pentru Isus, Fiul lui
Dumnezeu, care vindecă bolnavii. Și noi nu cerem miracole, Doamne, dar
Tu ești atât de bun să ne arăți că ești aici, prin semne și minuni ale Viului
Dumnezeu. Și noi Îți mulțumim din toată inima noastră. Și arătăm
aprecierile noastre cât știm noi cel mai bine prin a-Ți da laudă.
O, primește-ne, Doamne Isuse și binecuvântează-ne! Și noi cerem asta
în Numele lui Isus. Amin.
94
În regulă. Necazul tău, frate? Problemă cu inima. Ești indian?
M-am gândit. Te-am văzut stând acolo jos. Ei bine, aș putea spune multe
acum. Dar ai știut tu că Dumnezeu ți-a dat această țară ție, poporului tău?
În ținutul meu, indienii au o afacere mică: o mică pensiune. Eu am luat pe
unii din Canada zilele trecute în statul Maine. Mi-am dat seama că tu nu
ai destui bani. Tu trebuie să muncești, să ai de ce să trăiești. Aceea este
politic, națiunile, dar este Cineva aici, acum care te iubește, care îți va da
felul corect de afacere. Acela este Salvatorul tău, Cristos.
Doar tot atât de sigur cum stau eu aici, eu cred că El te va vindeca
de necazul acesta la inimă.
Binecuvântatule Isus, așa cum îl țin pe acest băștinaș din Canada
de mână, adevăratul canadian, acela căruia Tu i-ai dat țara să… Și eu mă
rog pentru el, scumpe Dumnezeule. Și el este fratele nostru. Și el este aici
cu una din cele mai periculoase boli care există, necaz cu inima. Dar el
este creștin și Te crede. Și eu cer cu toată inima mea ca Tu să-l vindeci și
să îndepărtezi acest necaz al inimii. Fie ca el niciodată să nu-l mai
deranjeze din această oră înainte. Eu blestem acest dușman al trupului
său numit necaz la inimă. În Numele lui Cristos, fie ca să-l părăsească, să
meargă afară în întuneric și niciodată să nu-l deranjeze din nou. Amin.
Te binecuvântez, fratele meu. Eu cred că aceea se va termina
acum.
95
Problema ta, soră? Crezi tu că Cristos te va vindeca?
Binecuvântatule Dumnezeu, această femeie prețioasă stă aici crezând cu
toată inima ei că Tu o vei vindeca și o vei face bine. Eu cer ca această
tensiune să scadă în sângele ei și ea să poată să fie făcută bine și să
trăiască o viață normală de-acum înainte. Acordă aceasta, Tată, în
Numele lui Cristos, eu mă rog. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze și
să fie cu tine.
93
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Ale tale… În picioarele tale. Crezi tu, mamă, că Dumnezeu te va
face bine?
Binecuvântatule Salvator, țin mâna mea peste mâna acestei femei
prețioase. Și picioarele și tălpile picioarelor ei cedează. Dar fie ca ea în
seara aceasta să se sprijine pe brațele eterne. Și fie ca Dumnezeul din
cer care L-a trimis pe Cristos și a murit în locul nostru, care a fost rănit
pentru fărădelegile noastre și prin rănile Lui noi am fost vindecați, fie ca
asta să fie aplicată cazului ei în seara aceasta, mă rog această rugăciune
de credință, în Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră? Nu cu ceva entuziasm sau
ceva, dar eu cred că tu te vei face bine. Amin. Este acela soțul tău? Tu…
96
Care este problema ta? Astmatică. Te face să respiri și să tușești.
Crezi tu că El te va face bine? Duhul tău, se simte că tu ești creștină. Astfel
tu---tu crede-L pe El cu toată inima ta și tu te vei însănătoși.
Scumpule Tată ceresc, așa cum o țin pe această canadiană
indiancă de mână, eu mă rog ca Tu să o vindeci. Dumnezeule
Atotputernic, care L-ai înviat pe Cristos din morți, acordă-i vindecarea. Nu
există medicament pentru asta. Doctorii nici măcar nu pot afla nimic, nici
măcar un remediu. Dar, Doamne, noi n-am venit în seara aceasta pentru
un remediu; noi venim la o vindecare: Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
Blestemat fie acest astm de pe femeie și fie ca ea să fie vindecată, în
Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Acum, du-te și fii vindecată
în Numele lui Cristos. În regulă.
97
Desigur, noi putem vedea că femeia este oarbă. Eu tocmai am
predicat cu un timp în urmă despre orbul Bartimeu. Mamă, crezi tu că
Cristos te va vindeca? Eu pot numai să mă rog; Cristos face vindecarea;
noi știm asta. Să ne aplecăm capetele doar un moment.
Așa cum eu privesc la fața ei bătrână de mamă cu arătare blândă,
numai Dumnezeu știe prin ce a trecut ea. Mă uit în jos la această biată
mână mică, ridată. Fără îndoială că ea a mângâiat bebelușii pe obraz și a
spălat haine pentru ei. Nimeni nu cunoaște durerea care a trecut peste
fruntea ei, decât numai Cristos. Dar deoarece este mamă și femeie, eu
cer lui Cristos să facă ceva. O, binecuvântatule Dumnezeu, care ai făcut
cerurile și pământul, blestemată fie orbirea din ochii acestei femei. Și fie
ca ea în această seară să fie vindecată și fie ca acel duh de orbire care

STAȚI LINISTIȚI

45

este în ochii ei să înceapă să se dea înapoi și fie ca vederea să înceapă
să răsară în ochii ei chiar din acest ceas.
Binecuvântatule Tată, slujitorul Tău umil și nefolositor se roagă
această rugăciune de credință după cea mai bună cunoștință a mea
pentru această femeie mică care arată blândă și scumpă, care stă aici.
Acum, eu cer vedere în ochii ei, în Numele lui Cristos.
Acum, țineți-vă în continuare capul aplecat doar un moment. Eu
nu cer ca aceasta să fie făcut ca un semn, dar cer ca Cristos să facă doar
ceva mic aici ca s-o încurajeze. O persoană oarbă pare să fie întotdeauna
astfel, o, așa de dărâmată sau așa ceva, doar stând într-o lume
întunecoasă.
Acum, fiecare doar fiți tăcuți și în rugăciune, cu capetele voastre
aplecate. Acum, ai tu ochii peste pleoape---pleoapele peste globii oculari?
Acum, stai în acel fel, doar un moment. Și acum, vreau ca tu să privești
direct la mine, în Numele lui Cristos. Poți să mă vezi? Tu mă poți vedea?
Minunat. Atinge nasul meu. Ei bine, binecuvântăm pe Domnul.
Deschideți-vă ochii, fiecare. Ea poate vedea. Dumnezeu a vindecat-o.
Doar atinge-mi nasul meu. Amin.
98
Să zicem: „Laudă Domnului”, fiecare. Ascultă, tu arată-ne lumina
de acolo. (Doamna spune: „Da eu pot vedea luminile) În ordine. Păi, ea;
numără-le, doar continuă să le numeri și să-mi arăți. Doar arată-le cu
degetele și spune, arătându-mi-le, astfel ca ei să poată vedea… („Luminile.”)
Da, o-o! („Acolo și acolo, și acolo, și acolo.”)
Să spunem: Laudă Domnului. (Adunarea spune: „Laudă Domnului.”)
99
Ce s-a întâmplat? Dumnezeu să te binecuvânteze, mamă.
Coboară drept jos de pe platformă, bucurându-te. Priviți, ea merge
singură. Să spunem: „Laudă Domnului.” Fiecare. (Adunarea spune: „Laudă
Domnului.”) Să ne aplecăm capetele acum și să-I mulțumim Lui.
Tată ceresc, noi Îți mulțumim în seara aceasta. Tu ai---ai restabilit
vederea orbului. Și acum, Doamne, noi ne dăm seama că această mică
femeie… Fie ca acești ochi încontinuu…Așa cum acel duh a plecat și
vederea a început să se strecoare în ochii ei din nou, aceea a înviorat-o,
Doamne. Asta a făcut-o fericită. Asta ne face pe noi fericiți. Mă rog ca
aceea să continue să crească, vederea în ochii ei, până când ea este
perfect normală iarăși. Cer în Numele lui Isus și Îți mulțumesc pentru ceea
ce ai făcut Tu. Amin.
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Acum, lăsați-mă să vă explic ceva. Vedeți, fiind oarbă, duhul de
orbire a ieșit din acea---acea vedere, ca---vederea. Și când duhul a
plecat...
Ascultați aici. Fiți atenți aici. Cum ar fi dacă o bandă transparentă
ar fi în jurul mâinii mele, împiedicând circulația? Acum, voi nu trebuie
să-mi tăiați degetele. Acum, ce face un doctor? El operează ceva ce poate
vedea sau simți. Acelea sunt singurele simțuri cu care el poate lucra; ceea
ce poate vedea, sau ceea ce simte.
Acum, dacă este orbire, acei nervi au murit în ochi. Acum, ce se
întâmplă când acei nervi au murit? Ei nu au murit peste tot în trup. Ce era
în urechile băiețașului, cu câtva timp în urmă care era surd? Cum este cu
corzile vocale ale muților care nu pot vorbi? Ei spun că sunt moarte. Ei nu
pot vedea ce să opereze. Nu există nimic acolo de operat. Ei spun că--că nervul a murit. Ei bine, de ce nu au murit peste tot în trup? De ce a
murit el chiar acolo?
101
Acum, ce este asta, biblia a spus că acela este un duh orb. Câți
știu asta? Biblia a spus: „Este un duh surd, un duh mut.” Este aceea
corect? Păi, duhul a tăiat circulația. Acum, să îndepărtezi pe acela,
desigur aceea va durea puțin, dar circulația se pornește înapoi. Dacă
natura nu este împiedicată, va lucra perfect. Diavolul împiedică natura. Și
când o face, acolo este asta. Apoi îndepărtezi cauza; vindecarea este
sigură. Este aceea corect?
Acum, când duhul orb a ieșit, ea a putut să vadă; asta-i tot. Dacă
ea va continua să creadă… Acum, în douăzeci și patru de ore, ea va
vedea mai bine tot timpul. Apoi după aceea, dacă ea doar va continua să
creadă, atunci aceea va începe să vină înapoi și să fie normală din nou.
În regulă, dacă ea doar va crede; să nu se îndoiască, ci să aibă credință.
102
În regulă. Necazul tău? Crezi că Dumnezeu te va vindeca?
Binecuvântatule Tată ceresc, mă rog ca Tu să vindeci această femeie și
să o faci bine. Îndepărtează această stare a vezicii și vindecă-o. Tu poți
face surzii să audă și muții să vorbească și orbii să vadă, ologii să umble.
Păi, Tu ești Dumnezeu. Tu cunoști discernământul inimii. Și „Eu sunt
Domnul care îți vindecă toate bolile Tale.” Și ei știu că acest Duh care se
mișcă aici, acum, nu este o telepatie mintală, nici ghicitor de noroc, ei știu
că este Cristos care vindecă. Și noi Te rugăm ca Tu s-o vindeci, în Numele
lui Isus. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
100
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Cu ce vrei tu să te vindece Isus? Vrei tu… Care ureche este? Crezi
tu că El îți va da auzul în ea? Dacă tu vei crede asta, El o va face. Eu--eu încerc să opresc și le pun una după alta acum miracolele, nu s-ar
cuveni să fac asta. Vedeți? Femeia este surdă de urechea stângă. De
când nu mai auzi cu urechea stângă? Patruzeci de ani de când nu mai
aude cu urechea stângă. Câți credeți că Dumnezeu poate pune înapoi
auzul în acea ureche?
În regulă. Doar aplecați-vă capetele numai un moment. Acum, fiți
cu adevărat cu respect dacă vreți, doar un moment.
Acum, binecuvântatule Tată ceresc, eu doar înțeleg acum de ce
faci Tu aceasta, dar Îți cer încă o dată: această femeie de-aici care suferă
cu artrită; ea este surdă în urechea ei stângă. De patruzeci de ani acea
ureche a fost surdă. Tu ești Cristos. Mă rog ca Tu să o vindeci, Doamne.
Și noi nu cerem un miracol. Ci să putem afla favoare, Doamne, ca oamenii
să poată cunoaște aceasta: când tu ai fost aici pe pământ, ei Te-au văzut
așa cum discerneai gândurile oamenilor și ei au știut și au crezut că Tu…
Sau ei s-au gândit, mai degrabă, că Tu erai un duh rău. Și ei au numit
Duhul Sfânt din Tine un duh necurat. Și tu ai spus că aceea era hulă
împotriva Duhului Sfânt.
Dar după ce Tu ai fost răstignit și Sângele a fost vărsat și acum, El
a venit să-Și facă lucrarea Lui sub sângele vărsat, noi știm că hula este
de neiertat. Și noi ne rugăm, Dumnezeule, că dacă vreunii din noi au niște
gânduri rele, că Tu ne vei ierta pentru asta. Noi nu vrem să fim găsiți în
starea aceea la venirea Ta, Doamne, sau când Tu ne chemi de pe
pământ.
104
Dar ca oamenii să poată cunoaște că acest Duh, care poate
cunoaște secretul inimii este de asemenea Cristos care vindecă… Și noi
știm că diavolul nu are putere să vindece; El nu poate vindeca. Căci
Dumnezeu a spus: „Eu sunt Domnul care îți vindecă toate bolile Tale.”
Deci, satan nu poate vindeca.
Nici nu au putut Iane și Iambre să ia—să facă vindecarea. Ei
puteau aduce bolile, pentru că aceea a fost de la diavol, dar ei nu au
putut-o înlătura. Și Moise și Aaron au fost singurii care puteau vindeca,
puteau tămădui prin Dumnezeu. Ei puteau înlătura plaga și înlătura
blestemul. Dar magicienii puteau aduce blestemul, dar nu-l puteau
înlătura; Dumnezeu este singurul Vindecător.
103
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Și acum, eu mă rog ca Tu să acorzi aceste lucruri. Eu cred că Tu
le acorzi în seara aceasta, ca oamenii să poată---să poată ști că aceasta
nu este telepatie; ești Tu care permiți ca ele să fie făcute pentru gloria Ta.
Eu cer vindecarea în această ureche, în Numele lui Isus Cristos.
105
Acum, cu capetele voastre aplecate. Această ureche? Aceasta
este cea care este surdă. În regulă. Mă poți auzi acum? Poți să mă auzi
acum? În regulă, vă puteți ridica capul. Acum, fiți atenți aici. Îmi iau degetul
mare, lățimea degetului meu mare, îl pun în urechea doamnei, îl apăs
înăuntru. Mă auzi, doamnă? Spune: „Amin. Eu Îl iubesc pe Domnul.” (Sora
zice: „Eu Îl iubesc pe Domnul.”)

Este în regulă. Artrita ta, de asemenea, s-a dus. Tu ești bine. Să
zicem: „Laudă Domnului.” (Adunarea spune: „Laudă Domnului.”)
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Acum, ce permite Dumnezeu aici în seara asta? Surdul, mutul,
vorbirea, vederea, ologul, pentru ce face El asta? Vedeți, fariseii au știut
sau au crezut că din cauză că El a putut discerne gândurile lor, ei au spus:
„El este Beelzebub.” Dar ei nu au putut înțelege cum putea El vindeca.
Asta este. Pentru că nu există vindecare în afara lui Dumnezeu. Câți știu
asta?
Lăsați-mă să spun în seara asta aceasta---aceasta într-un
moment, înainte de a merge cu linia de rugăciune mai departe. Nu există
nicio altă vindecare în lume decât vindecare divină. Și eu cer oricărui
doctor să dovedească că există vreo altă vindecare în afară de vindecarea
divină.
Oamenii strigă: „Un dar de vindecare divină.” Nu există altă
vindecare cu excepția vindecării divine. Cum îi dacă îți rupi brațul? Ce face
doctorul? Îl vindecă? El îl pune la loc; Dumnezeu îl vindecă. Dacă acolo…
El poate înlătura un obstacol. Dar dacă ai o tumoare? El o poate tăia, dar
cine face vindecarea? Arătați-mi un medicament care va dezvolta celule
și voi puteți să-l turnați într-un vas și să faceți un om din el.
Dumnezeu este Singurul care poate vindeca. Niciun spital, niciun
doctor, n-a existat niciodată nimic care a vindecat cu excepția lui
Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu singur este Creator. Și Dumnezeu este
Singurul care poate crea și dezvolta celule și calciu și să unească oase și
să vindece trupul. Câți știți acela a fi adevărul?
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Astfel nu fiți împotriva spitalelor; nu fiți împotriva doctorilor. Ei doar
fac o parte, înlătură piedicile și lucruri ca acelea. Dar Dumnezeu este
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singurul care poate vindeca pentru că diavolul nu poate crea. Câți știți că
diavolul nu poate crea? El poate doar perverti ceea ce este creat. Este
aceea corect?
Ce este nelegiuirea? Este neprihănire pervertită. Aici. Voi sunteți
o audiență amestecată și eu vă vorbesc deschis în seara aceasta. Dar eu
simt să fac asta. De exemplu voi sunteți… Voi bărbați căsătoriți, voi trăiți
cu soția voastră dacă---dacă aceea este soția voastră. Aceea este în
regulă. Aceea este---aceea este ce Dumnezeu a spus să faceți. Dar cu o
altă femeie sau cu un alt bărbat, este absolut păcat; și voi veți merge în
iad pentru că faceți asta. Ce este asta? Este același act, dar este pervertit.
Vedeți?
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Ce este nelegiuirea? Este neprihănire pervertită. Ce este o
minciună? Este un adevăr denaturat. Înțelegeți? Așa este! Astfel ce…
Cine poate vindeca? Numai Dumnezeu. Niciun medicament, nu există un
singur medicament care poate vindeca. Nu există niciunul care pretinde
să vindece. El doar omoară germenii și---și---și lucrurile asemănătoare, în
timp ce Dumnezeu face vindecarea, din cauză că Dumnezeu este
Singurul care poate crea înapoi aceea.
Voi ziceți: „Cum e cu penicilina, frate Branham?” Ți se dă o injecție
cu penicilină pentru gripă. În regulă. Iată ce este asta. Poate casa voastră
ajunge plină de șobolani. Și voi mergeți și puneți ceva otravă de șobolani
și voi ucideți toți șobolanii. Aceea nu astupă găurile. Ea doar ucide
șobolanii. Și aceea este ce face penicilina; ea omoară șobolanii care sunt
în interiorul vostru și Dumnezeu trebuie să vindece---partea distrusă de
șobolani. Vedeți? Dumnezeu este Vindecătorul. Sigur.
Nu este nimic foarte departe. Este chiar aici cu noi. Este
Dumnezeu. Amin. Eu mă simt într-adevăr religios în seara asta, oarecum
este…Eu chiar mă simt într-adevăr bine. Sunt bucuros să văd pe Domnul
nostru că ajută poporul Său.
În regulă, sora mea. De ce boală vrei să te vindece Domnul? În
regulă. Crezi tu că El te va vindeca? Binecuvântatule Tată…

