PERSEVERENŢĂ
Îţi mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvânteze. Îţi mulţumesc.
Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să fiu aici în această dimineaţă în Prezenţa Domnului, în tabernacol cu
oamenii. Şi este o zi ploioasă afară, şi eu doar ce am ajuns cu maşina chiar acum, şi felul cum voi aţi cântat şi bătând
din palme, ei trebuie că au ploi de binecuvântări înăuntru. Astfel aceea este foarte bine. Deci noi suntem foarte
mulţumitori pentru această zi. Este o... Noi trebuie să avem ploaia. Dacă noi nu avem ploaia, atunci Stăpânul nu îşi
poate aduna roadele Lui. Astfel noi avem o-o ploaie înăuntru, spirituală, sau acolo nu va fi nici o roadă pentru recoltă.
Noi trebuie să avem o ploaie afară sau noi nu vom avea nici o recoltă naturală. Aceea este corect.
2
Şi, voi ştiţi, amândouă din acestea, este nevoie de ceva care a murit ca noi să putem trăi. Recolta aduce viaţă, şi
viaţa trebuie să producă moarte. Prin moarte noi trăim. Voi ştiţi, în fiecare zi, prin viaţa voastră naturală, ceva trebuie
să moară aşa ca voi să puteţi trăi. Voi trebuie să... ceva moare. Astfel voi-voi mâncaţi şi trăiţi din substanţe moarte.
Dacă mâncaţi cotlete de porc, porcul a murit. Dacă mâncaţi friptură de vacă, vaca a murit. Dacă mâncaţi porumb,
acesta a murit. Dacă mâncaţi pâine de grâu, ei bine, acesta a murit. Voi mâncaţi nap, acesta a murit. Voi trăiţi din
substanţe moarte, în mod natural. Atunci, nu este acela adevărul că Ceva a trebuit să moară aşa ca noi să putem trăi
Etern? Cristos a murit, Fiul lui Dumnezeu, ca noi să putem trăi Etern. Astfel eu sunt aşa de fericit pentru toată aceea în
această dimineaţă, să fie ştiut că aceste timpuri de mari dezastre în care noi trăim acum, şi să ştim că Cristos a murit
pentru păcătoşi, şi acela am fost eu, că El a murit pentru mine.
3
Acum, eu presupun că Duminica trecută vă amintiţi că Domnul cu câteva zile în urmă mi-a vorbit şi a spus că noi o
să... Voi observaţi pe banda din Duminica trecută a fost că vor veni dezastre. Doar venind în jos ascultam la emisiune,
şi Germania are inundaţia cea mai gravă pe care au avut-o ei vreodată în naţiune. A ucis sute, şi oamenii chiar se
spânzură. Am notat aceasta, venind în jos. Şi digurile s-au rupt, şi totul, în Germania. Şi Anglia are cele mai teribile
furtuni, au suflat, eu cred, şaptezeci de mii de case, deja. Vedeţi? Ei bine, noi suntem la timpul sfârşitului. Isus va
apărea în una din aceste zile, şi noi suntem la timpul sfârşitului. Doar amintiţi-vă, acesta este doar începutul, aceasta o
să continue să vină iar şi iar. Vedeţi? Noi suntem la sfârşit.
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Acum, mâine, chiar după mesaj astăzi, noi ne pregătim să plecăm la Arizona din nou, astfel noi cerem bisericii să
se roage pentru noi, şi aşa cum noi mergem. Şi apoi eu am decizii importante pe care trebuie să le iau, prieteni, şi eu
nu le pot lua singur, pentru că nu ştiu ce să fac. Şi voi cere acestei biserici, ca un grup de credincioşi care şed aici cu
mine, ca voi să vă rugaţi pentru mine, ca deciziile mele să fie pentru locul corect unde să merg. Cam trei sute de oraşe
peste ocean, mă gândesc, ei cheamă, şi-şi-şi Elveţia, Germania, şi-şi Africa, şi peste tot. Aşadar ne rugăm ca
Dumnezeu să ne ajute doar să facem lucrul corect unde El ne poate folosi. Şi voi rugaţi-vă pentru mine. Eu mă voi
ruga pentru voi întotdeuna, voi ştiţi aceea. Astfel voi rugaţi-vă pentru mine ca Domnul Dumnezeu să mă ghideze.
5
Acum, la întoarcerea din Arizona, cu voia Domnului, eu-eu vreau să vă atrag atenţia şi noi o vom anunţa la
biserică, ei o vor face aici, şi mie mi-ar place să am puţin mai mult timp să vorbesc cu adunarea aici. Eu am un Mesaj,
şi mi-ar place să predic cam opt ore sau aşa ceva, vedeţi, deci în acel fel. Când noi...
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O doamnă îmi vorbea, D-na Wood aici din biserică, eu vorbeam cu ea, şi eu am fost la Milltown la biserica Baptistă
acolo unde noi aveam serviciu, şi atunci eu cred la unul din primele lor servicii, a spus, "Eu am venit înăuntru la ora
zece, Frate Branham, tu predicai." Şi a spus, "Tu ai predicat până la amiază, apoi toată după-amiaza, apoi ei au avut un
timp scurt de cincisprezece, douăzeci de minute să mănânce masa de prânz." Şi a spus, "Noi am plecat în seara aceea
la ora zece, şi tu încă predicai." Eu-eu am spus-spus, "Ei bine, tu şti că eu nu ştiu prea mult, dar, tu şti, când eu dau la
o parte puţinul pe care eu îl ştiu, şi îl las pe El să vorbească, eu... El ştie o mulţime." Astfel, şi mie doar îmi place să
aud aceasta, de asemenea, astfel eu... Dar eu doar ziceam aceea pe ocolite.
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Dar, venind înapoi, cu voia Domnului, mi-ar place să încep devreme şi doar să continui până la sfârşit pentru un
Mesaj pe care Dumnezeu mi-l pune pe inima mea. Şi mă rog ca El sămi acorde plinătatea acestuia afară în deşert,
pentru biserică în ziua din urmă acum. Vedeţi, doar una din ultimele mişcări ale Duhului, eu cred, este aproape. Şi noi
credem că Domnul Isus se pregăteşte să dezlănţuie cerurile cu puterile lui Dumnezeu, ca să rupă cerurile, că noi
credem că El va face aceea. Şi astfel noi suntem încrezători că El ne va da un mesaj mai complet pe aceasta aşa cum
ne întoarcem. Şi să avem în jur de... să începem cam pe la ora nouă dimineaţa, şi, sau nouă-treizeci, şi să continuăm cu
acesta până pe la ora două sau trei, sau oricând am timp să-l termin, vedeţi. Când...
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Apoi mă găndesc atunci că poate merg în Africa de acolo. Aşadar dacă Dumnezeu continuă să conducă în acea
direcţie, sau Elveţia mai întâi, apoi Palestina şi Africa, la convenţii. Aşadar, fiţi în rugăciune. Orice faceţi, doar uitaţivă în sus astăzi şi rugaţi-vă, rugaţi-vă. Aceea este tot, aceea este singura nădejde pe care noi o avem, este rugăciunea.
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Noi suntem trecuţi de... eu sper că nu sună profanator, sau ca unii-cineva care nu au ştiut despre ce vorbeau ei, dar
eu cred că naţiunea noastră, ca o naţiune, este toată deja trecută de răscumpărare. Este prea... Dacă erau destui Creştini
sau destui împreună să o tragă împreună, dar cât de multă tragere a fost făcută, evanghelişti mari şi servicii mari peste
tot, şi încă aceasta continuu plonjează în haos. Astfel eu-eu cred că întocmai ca toate naţiunile mari, vedeţi, acestea
toate trebuie să cadă. Acestea, toate aceste sisteme şi aşa mai departe trebuie să cadă.
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Gândind la oamenii care îşi dau vieţile lor pentru o democraţie. Acela este-acela este un lucru loial pentru naţiune.

Aceea este bine. Nimic împotrivă la aceea. Dar cum este cu vieţile noastre pentru Cristos, vedeţi voi? Un bărbat să fie
un erou; se ridică, un ins tânăr doar în floarea vieţii, şi să-şi aibă capul împuşcat drept jos de pe umeri, şi să fie un
erou, şi poate nici măcar nu auzi despre acesta în afara familei lui acasă, sau cineva în jurul vecinătăţii lui care îl
cunoştea. Dar totuşi ne este teamă să păşim afară şi să facem acea a tot-suficientă mişcare pentru Cristos, vedeţi voi,
unde, "Cel ce îşi găseşte viaţa o va pierde; cel ce îşi pierde viaţa pentru Mine o va găsi, păstra viaţa lui." Astfel să-să
ne punem doar tot ce avem chiar în Domnul Isus şi doar să ne sigilăm pe noi înşine departe de la lucrurile lumii, şi să
ne uităm la El şi să credem Cuvântul Lui şi să ne mişcăm drept înainte cu El.
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Acum, chiar înainte... Acum, astăzi, scuzaţi-mă, eu... Duminica trecută eu v-am ţinut aşa de mult pe acea temă
despre uniunea între Dumnezeu şi poporul Său. Şi acum azi mam gândit că o să vă las afară mai devreme astăzi,
pentru că Duminica trecută au fost mulţi pentru care să se facă rugăciune şi nu am avut timp să ţin rândul de rugăciune
după-după ce noi am terminat cu predicatul. Şi-şi mă gândesc că ei au dat nişte cartonaşe Duminica trecută sau ceva
pentru oameni, sau orice este aceasta, noi îi vom chema dacă ei sunt în clădire, şi, dacă nu sunt, noi ne vom ruga
oricum.
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Acum, astăzi eu doar vreau să vorbesc asupra unui subiect să clădim cumva credinţă. Voi trebuie să clădiţi. Dacă
voi construiţi vreo... Dacă sunt slujitori aici care fără îndoială că sunt, ştiu că atunci când le vorbeşti oamenilor tu ai o
atmosferă de predicare pentru mântuire, atunci tu vrei să faci acea chemare la aceea. Şi apoi dacă vrei atmosfera de
vindecare, tu-tu obţi ungerea tu însuţi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi o predai oamenilor, şi aceea pune întregul grup
în ungere pentru un anumit lucru. Sau, în aşteptarea anumitor lucruri. Vedeţi, noi aşteptăm ceva.
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Şi voi ştiţi, eu cred atunci, să aduc aceea puţin mai în sus, că Dumnezeu are toată Biserica Lui acum, rămăşiţa
chemată afară a bisericii Lui, în aşteptarea venirii Lui, vedeţi. Eu îmi amintesc la poarta venirii Lui, acolo trebuie să fi
fost o Vinerea Mare nemaipomenită când ei au ştiut că El venea la sărbătoare, şi aşteptări. Mulţi dintre ei au aşteptat
ca El să fie acolo, ca să vadă vreun fel de miracol pe care El îl va face. Sau, şi alţii vroiau să-l vadă pe El. Alţii au vrut
să îşi bată joc de El. Şi a fost un fel de un-un paşte diferit decât cum a fost de mult timp, când El a venit călare în oraş.
Să fim doar în aşteptarea Lui să vină să ne ia Acasă, şi atunci noi vom, când El vine de data aceasta.
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Acum să ne aplecăm capetele aşa cum vorbim cu El. Acum peste această audienţă de oameni, dacă este vreo cerere
aici care aţi vrea să fie cunoscută lui Dumnezeu, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâna către El, şi, precum "Dumnezeule, fi
milostiv cu mine. Eu-eu am nevoie de mântuire, am nevoie de vindecare, eu vreau o umblare mai aproape de Tine."
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este peste tot în clădire.
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Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne apropiem de tronul Tău de har, în Numele Domnului Isus, acel Unul Care ne-a
adus acest har uimitor, cum Îţi mulţumim noi cu toate inimile noastre pentru El Care a fost fără păcat şi a coborât şi a
cumpărat mântuirea pentru noi, cei nevrednici, ca noi fiind nevrednici totuşi să putem fi aduşi aproape de El prin
vărsarea Sângelui Său, ca El să ne poată spăla cu apa Cuvântului şi să ne prezinte Tatălui Său ca o fecioară curată,
curăţită, sfinţită prin Sângele Lui, şi făcută plăcută în privirea lui Dumnezeu, spălată şi pregătită. Aşa cum ne gândim
la spălarea Jertfei, gândindu-ne că atunci când Ioan L-a văzut venind în apă, a vorbit şi a spus, "Eu am trebuinţă să fiu
botezat de Tine, şi de ce vi Tu la mine?"
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A spus, "Lasă aceasta, Ioan, să fie aşa." Oh, îmi place aceea. În alte cuvinte, "Ioan, tu eşti profetul, Eu sunt
Dumnezeul tău. Noi suntem bărbaţii conducători ai acestei zile. Eu ştiu că tu înţelegi, şi astfel înţeleg Eu. Dar,
aminteşte-ţi, Ioan, este de datoria noastră, ni se cuvine nouă ca noi să împlinim toată neprihănirea." Ioan, ştiind că
Jertfa trebuie să fie spălată înainte ca Aceasta să fie jertfită, şi El era Jertfa, astfel el L-a botezat, pe Cel fără de păcat,
spălând Jertfa înainte ca Aceasta să fie prezentată.
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Dumnezeule, spală inimile noastre în această dimineaţă, Spală-ne cu apa Cuvântului, ca să ne putem prezenta Ţie.
Curăţeşte-ne, Doamne, de toată necredinţa, ca noi să putem fi atraşi aproape de Tine ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută
lui Dumnezeu, pentru că aceasta este servirea noastră rezonabilă. Noi Îţi mulţumim pentru aceste lucruri. Îţi mulţumim
pentru fiecare persoană care este prezentă. Rugându-ne ca Tu să binecuvântezi marea Bisercă universală a viului
Dumnezeu, prin naţiuni şi în jurul lumii. În această dimineaţă unde slujitori stau la amvon, mă rog ca Tu să reverşi
Duhul Tău, Doamne, întrun mod miraculos peste fiecare păstor credincios la locul lui de datorie, peste evanghelişti,
peste misionari. O Dumnezeule, când mă gândesc la ei afară acolo, unii din ei fără o pereche de pantofi, pantaloni
vechi zdrenţuiţi înfăşuraţi în jurul lor, mergând prin junglă, să ducă pace şi izbăvire la acei care sunt departe de
Cristos.
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Dumnezeule, noi spunem, "Trimite-l pe Isus repede. Vino, Doamne Isuse." Şi acum noi vedem natura, acelaşi
semn ca steaua care i-a condus pe magi la Betleem, în mişcare din nou. Isus a spus că va fi nedumerire de timp,
necazuri între naţiuni, semne în cer şi pământ, marea vuind, furtuni mari şi valuri de maree şi cutremure în diferite
locuri. Aceste lucruri sunt doar... ele sunt sonerii ce pun alarma inimilor noastre, Doamne, ca noi să ştim să fim
pregătiţi. Noi nu ştim în ce minut sau oră El poate apărea.
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Şi cum noi venim astăzi, ne rugăm ca Tu să binecuvântezi secretul în spatele fiecărei mâini care s-a ridicat.
Dumnezeule, Tu şti totul despre aceasta. Mă rog ca Tu să-i speli, Doamne, şi sacrificiul şi dorinţa lor, şi să le dai ce au
ei nevoie. Şi aşa cum noi venim astăzi, Doamne, mă rog dacă ar fi aici acei care nu Te cunosc ca Mântuitor, ca aceasta
să fie acea zi, acea zi măreaţă a vieţii lor, când ei vor spune "da" Domnului Isus. Acordă aceasta, Doamne.
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Binecuvântează-i pe aceia acum, Tată, aşa cum noi încercăm să ne pregătim să determinăm oamenii să aibă
credinţă, prin citirea Cuvântului Tău. Dumnezeule, trimite Cuvântul Tău cu putere, prin întreaga clădire aici, şi în
ţinuturile unde vor merge benzile, şi naţiunile străine, oriunde ar putea fi acestea, şi fie ca mulţi să fie salvaţi şi
vindecaţi astăzi pentru gloria lui Dumnezeu. Noi cerem aceasta în Numele preaiubitului Său Fiu Sfânt, Domnul Isus
Cristos. Amin.
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Ne rugăm ca Dumnezeu să adauge binecuvântările Lui extraordinare acum aşa cum cititm Cuvântul Său. Amintiţivă, cuvintele mele vor da greş, ele sunt cuvântul unui om, dar Cuvântul Lui nu poate da greş. "Cerul şi pământul vor
trece dar Cuvântul Meu nu va trece." Ce nădejde este aceea astăzi! Mă simt de parcă aş cânta cu Eddie Perronet,
"Exclamaţi toţi puterea Numelui lui Isus, lăsaţi îngerii să cadă prosternaţi; să aducă înainte diadema regală, şi să-L
încoroneze Domn al tuturor. Pe Cristos, Stânca solidă, eu stau; toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare, toate
celelalte terenuri."
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Acum, pentru mulţi dintre voi care citiţi cu noi şi v-ar place să însemnaţi textul, şi uneori aceea se referă la
Scripturile pe care eu le-am scris aici pe notiţe, noi vom începe, citim în această dimineaţă din Sfântul Matei 15:21.
Atunci Isus a plecat de acolo, s-a dus în părţile Tirului din Sidon.
Şi, iată, că o femeie Canaanită a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El, spunând, Ai milă de mine,
O Doamne, Fiul lui David; fiica mea este muncită rău de un drac.
Dar El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor, spunând, Dă-i drumul;
căci ea strigă după noi.
Dar El a răspuns şi a zis, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.
Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând, Doamne, ajutămi.
Şi El a răspuns şi a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor, şi să o arunci la câini.
Şi ea a zis, Adevărat, Doamne: dar şi câinii mănâncă... firmiturile care sunt căzute de la masa stăpânilor lor.
Atunci Isus a răspuns şi i-a zis, O femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se chiar cum voieşti. Şi fiica ei s-a tămăduit
chiar din ceasul acela.
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Acum, în această dimineaţă noi vrem să vorbim despre credinţă. Acum, subiectul meu în această dimineaţă este:
Perseverenţă. Perseverenţă înseamnă "a-a fi persistent, în a atinge un scop." Acum, "Credinţa este substanţa
lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute."
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Noi avem trupul nostru, şi fiinţa noastră aici este ca o sămânţă. Şi o sămânţă în exterior are un înveliş; înăuntrul
învelişului are o crustă, sau un miez, scuzaţi-mă; şi înăuntrul miezului are un germene. Acela este felul cum suntem
noi: trup, suflet, duh. Acum, la trup sunt cinci simţuri; văz, gust, pipăit, miros, şi auz. La suflet este conştiinţă, şi aşa
mai departe, cinci căi de acces la acesta.
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Interiorul este unul, o cale de acces. Şi acea cale de acces este acelaşi loc în care Dumnezeu a stabilit la fiecare om
de la Adam şi Eva, propria-voinţă. Tu voieşti să trăieşti sau tu voieşti să mori, oricare vrei tu. Aceasta este, că sunteţi
bazaţi pe acţiunea de liberă alegere, şi orice duh pe care îl laşi să te domine tu îi vei da roadele, viaţa ta va fi dominată
din interior. Şi credinţa... Aşa de mulţi oameni se bazează pe aceste cinci simţuri din exterior. Ele sunt bune, nimic
împotriva lor, dacă ele sunt în acord cu acest al şaselea simţ. Acest suflet... acest duh poate fi numai de două feluri,
unul din ele este Duhul lui Dumnezeu, celălalt este duhul diavolului. Tu nu poţi servi la doi stăpâni în acelaşi timp. Tu
eşti cu totul dat unuia sau cu totul dat celuilalt. Şi dacă tu ai Duhul lui Dumnezeu în tine, tu ai credinţă, şi vei crede
fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu l-a scris. Şi dacă tu nu îl ai, tu ai putea să fi...
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Acum, diavolul nu este cum cred unii oameni, "el este rău şi de toate," dar el este înşelător. Diavolul vă face să
credeţi că voi sunteţi în regulă. Dar când voi sunteţi în dezacord cu Cuvântul, aceea arată că acesta nu este Duhul lui
Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt a scris Biblia. Şi atunci trebuie să fie de acord cu Cuvântul. Şi amintiţi-vă Duminica
trecută, doar puţină necredinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Eva, Satan i-a spus ei adevărul, şi el niciodată nu a tăgăduit
Cuvântul a fi adevărat, dar acea singură parte mică a Cuvântului a cauzat tot necazul acesta. Femeia L-a tăgăduit
pentru că ea urmărea după înţelepciune în loc să stea cu Cuvântul. Când Dumnezeu spune ceva, cerurile şi pământul
vor trece dar Cuvântul Lui niciodată nu va trece. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie împlinit până la punct. Chiar
până la fiecare fărâmă şi iotă, Acesta trebuie împlinit.
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Acum, perseverenţă, a fi persistent, să încerci să atingi un scop, încercând să, tu îţi ai gândul concentrat pe ceva, şi
tu eşti-eşti persistent în aceasta pentru că tu crezi că este lucrul pe care îl vrei, şi crezi că îl poţi obţine. Acum, scuzaţimă. A fi persistent, tu te-ai hotărât acum că aceea este ce vei face. Acum, tu nu poţi avea credinţă în Dumnezeu fără să
cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu sau să cunoşti ceva despre Dumnezeu.
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Acum, cineva ţi-a spus, "Dacă te duci să atingi acel stâlp, te vei face bine. Tu eşti bolnav." Eu nu aş crede aceea.
Tu ai putea s-o faci. Dar aceea este doar puţin prea tare pentru credinţa mea. Eu-eu nu cred că este vreo putere în acel
stâlp, nici mai mult decât cum nu cred că este o putere într-o statuie sau un monument sau un crucifix, sau aşa ceva.
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Eu cred că puterea este în Cristos, şi Cristos este Cuvântul. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Acum, Cuvântul Însuşi vine

înapoi în forma Duhului Sfânt, în noi, şi Acesta este Cuvânt în voi. Dumnezeu în voi. Astfel mulţi vor să indice pe
Dumnezeu la ceva mistic mult îndepărtat, sau aşa de departe că ei îl depăşesc. Dumnezeu este în voi. Nădejdea Slavei,
Cristos, gândirea care a fost în Cristos, în voi. Voi vă întindeţi direct în afara acestuia, încercând să obţineţi ce v-a fost
dat. Dumnezeu, în fiinţa umană! Tot...
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° Cristos, când El a fost pe pământ, a fost trupul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat acest trup. A fost un trup diferit,
dar totuşi a fost un trup uman. Voi ştiţi, Solomon I-a zidit o casă. Dar Ştefan a spus, "Cu toate acestea Cel Preaînalt nu
locuieşte în case făcute cu mâinile, dar un trup ai pregătit Tu pentru Mine." Acum, Dumnezeu a pregătit pentru Sine
un trup în forma Domnului Isus, care a fost Cristosul, însemnând Cel uns. Şi, acum, tot ce era Dumnezeu, era în
Cristos, El a fost plinătatea dumnezeirii trupeşte. Aceea este ce spune Scriptura. Acum, şi tot ce era Dumnezeu, El a
turnat în Cristos. El a fost Emanuel, Dumnezeu cu noi!
31
Şi tot ce era Cristos, El a turnat în Biserică. Ce este aceasta? Unsul, să continue lucrarea Lui ca Cuvântul Lui să
poată trăi constant. El a trăit prin Cuvântul Tatălui. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu." Şi biserica nu trăieşte numai cu pâine, ci prin Cuvântul lui Cristos. Şi Duhul Sfânt intră şi ia
Cuvântul lui Cristos şi Îl face un fapt viu astăzi. "Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred."
32
Vedeţi, Dumnezeu nu se poate schimba. Dacă Dumnezeu ia vreodată o decizie, aceasta trebuie să rămână în acel
fel. Dacă El se schimbă, atunci El este uman cum sunt eu, El-El este doar un om care poate face o greşeală. Dar El este
infinit! Deci, şi El este infinit şi El-El este omnipotent, şi El nu poate face o greşeală şi să fie Dumnezeu. Astfel prima
Lui decizie... Când un om a păcătuit El-El l-a iertat pe baza credinţei în Cuvântul Lui. Al doilea om vine, El trebuie să
acţioneze în acelaşi fel sau El a acţionat greşit când El a acţionat de prima dată. Dacă un om a fost vindecat prin
vindecare Divină, prin credinţă în Dumnezeu, El a acordat aceea primului om, dacă următorul om vine, Dumnezeu
trebuie să acţioneze în acelaşi fel dacă acesta este întâlnit pe aceeaşi bază. Dacă El nu a făcut, El ia în consideraţie
persoana şi demonstrează parţialitate, ceea ce sigur nu l-ar face pe El Dumnezeu. Vedeţi?
33
Tu trebuie să ai credinţă în ceea ce faci. "Şi dacă inima noastră nu ne condamnă." Dacă noi ştim că Biblia ne învaţă
ceva şi noi omitem să facem aceea, atunci este ceva în care nu putem să avem credinţă. Vedeţi, voi-voi nu vă puteţi
aduna, pentru că ştiţi că sunt anumite lucruri acolo pe care Dumnezeu le învaţă, la care nu le veţi face faţă. Şi când voi
faceţi aceea, atunci unde vă aflaţi voi? Vedeţi, voi-voi nu puteţi avea credinţă la ceea ce veniţi voi. Voi nu puteţi veni
aici şi să spuneţi, "eu-eu-eu, seara trecută am fost afară beat, şi, Doamne, eu vreau ca Tu să mă vindeci în această
dimineaţă. Eu-eu, eu nu voi-eu nu voi mai bea prea mult." Voi trebuie să vă predaţi pe voi înşivă, trebuie să vă daţi
complet pe voi înşivă lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă supuneţi la fiecare părticică din Cuvânt. Să vă dăruiţi complet
şi atunci luaţi Cuvântul. Acel Cuvânt este în biserică. Este un Cuvânt viu.
34
Biblia a spus, "Cuvântul este o sămânţă pe care semănătorul a mers să o semene." Acum, voi nu vă puteţi aştepta
să semănaţi scaieţi şi să obţineţi grâu. Dacă semănaţi grâu, voi culegeţi grâu. Dacă semănaţi scaieţi, voi culegeţi
scaieţi. Astfel, voi trebuie să aveţi Cuvântul lui Dumnezeu.
35
Şi nici un credincios nu va pune vreodată Cuvântul lui Dumnezeu pe undeva în trecut, niciodată nu îl va face pe El
un plăpând sau un istoric-istoric Dumnezeu. El este un Dumnezeu istoric, desigur, dar "El este acelaşi," Biblia a spus,
Evrei 13:8, "acelaşi ieri, azi, şi în veci." Astfel, tot atât de mult cum a fost El în istorie, El este astăzi. El nu îşi poate
pierde puterea Lui. Şi unde este slăbiciunea care a căzut în bisericile noastre, la început, în biserica apostolică
timpurie. Şi ce am făcut noi? Noi am început să luăm acea biserică şi să rupem părtăşia şi făcând diferiţi oameni
sectanţi şi organizaţii, până când am dus-o în jos la un mare haos de nimic. Înapoi la Cuvânt! Înapoi la Dumnezeu!
Înapoi la Cuvântul viu!
36
Dacă acea Biblie nu produce tot ce Ea spune că Ea produce, pe fiecare promisiune, eu nu am nici o credinţă în Ea.
Dar chiar primul Cuvânt care a spus, "Veniţi la Mine voi toţi cei trudiţi şi împovăraţi," când eu am testat aceasta, a
fost adevăr. Atunci este Acesta Cuvântul sau nu este Acesta Cuvântul? Dacă Acesta este Cuvântul, El trebuie să
producă tot ce a promis EL Dacă nu este, atunci acesta... Care este corect şi care este greşit? Acesta este tot Cuvântul
lui Dumnezeu sau, pentru mine, nimic din acesta nu este. Nimic sau totul, una. Deci eu Îl cred, fiecare învăţătură,
fiecare rând, fiecare semn de punctuaţie, fiecare virgulă, fiecare cratimă, eu cred întregul lucru ca fiind Cuvântul lui
Dumnezeu. Atârn sufletul meu pe Acesta!
37
Nu să atingeţi un stâlp, să atingeţi altceva, sau un stâlp totem, sau vreo femeie sau vreun bărbat; eu cred în
atingerea lui Dumnezeu prin a crede Cuvântul Lui, prin credinţă. Atunci când voi faceţi aceea, acel Cuvânt devine o
viaţă în voi, Cuvântul germinat. Şi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este germinat. Singurul lucru, că tu iei o mână de
grâu şi îl ţi aici pe platformă, acesta nu va face nimic stând aici. El trebuie să ajungă în pământ. Nu numai pământ, ci
felul corect de pământ să-l suporte. Dacă Cuvântul bun cade în pământ slab, acesta va aduce o recoltă slabă. Voi luaţi
boabe bune şi le puneţi în pământ bun, în condiţiile corecte acesta va produce însutit. Aşa este Cuvântul lui Dumnezeu
când El este adus în inima umană, cu o credinţă, credinţă nemuritoare în Domnul Isus Cristos, cu Duhul Sfânt şi
puterea lui Dumnezeu acolo ca să-L ude, El va germina şi va produce tot ce El a spus că El va face. Acesta este un
Cuvânt. Acesta este-Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.
38
Isus a spus, Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Păi, desigur! Eu cred
aceea. "Aceste lucrări pe care Eu le fac," traducerea corectă la aceea, "mai multe decât acestea veţi face." Aceasta

spune, "Mai mari decât acestea veţi face." Voi nu aţi putea face mai mari; El a oprit natura, El a înviat morţii, El a
făcut totul. Dar, cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost manifestat într-un Om, Cristos, acum El este manifestat universal în
Biserica Lui. "Mai multe decât acestea," aceleaşi lucrări.
39
Cineva mi-a spus nu cu mult timp în urmă, pentru a fi puţin critic, a spus, "'Lucrări mai mari,' A spus El, 'veţi face.'
Noi facem lucrările mai mari."
40
Am spus, "Faceţi pe cele mai mici înainte să le faceţi pe cele mai mari. Doar arătaţi-mi lucrările mai mici." Voi Îl
puteţi face, să-L suciţi în jur şi să încercaţi să-L faceţi să spună ceva, dar totuşi El rămâne acelaşi. Şi tu să priveşti pe
oricine care are destulă credinţă să creadă aceea, El se va manifesta pe Sine în acelaşi fel în care Dumnezeu a făcut-o.
Acum noi avem aşa de mult astăzi sub emoţii şi aşa mai departe, aceea şi lucruri. Eu nu am nimic de spus împotriva la
aceasta, aceea este între individ şi Dumnezeu.
41
Dar, pentru mine, fiecare cuvânt, fiecare acţiune trebuie să vină de la această Biblie. Acesta trebuie să fie Cuvântul
lui Dumnezeu, atunci eu ştiu că Acesta este adevărat. Dacă Dumnezeu, Biblia, susţine aceasta şi spune că este
adevărat, cu o promisiune, atunci este Adevărul. Este cineva care a găsit credinţă, care stă acolo pe acel Cuvânt şi Îl
face viu din nou. "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Când noi vedem aceea în promisiunea lui Dumnezeu, atunci
noi putem fi perseverenţi. Noi putem crede cu adevărat, să stăm acolo pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Staţi
chiar cu aceasta nu contează cât timp ia, aceasta o va aduce la iveală.
42
Voi ştiţi, El a vorbit o dată de sămânţa de muştar, sau credinţă cât un grăunte de sămânţă de muştar, cea mai mică.
Sămânţa de muştar este printre cele mai mici seminţe care sunt pe pământ astăzi. Dar ce este aceasta? Ea nu se va
amesteca cu nimic. Sămânţa de muştar nu se va amesteca cu nici o alta. Puteţi lua nap şi spanac, şi să faceţi rapiţă şi
aşa mai departe, şi puteţi produce diferite substanţe prin a amesteca seminţe. Dar muştarul nu se amestecă, ei îmi spun
că tu nu o poţi amesteca cu nimic. Acesta este muştar, şi rămâne muştar.
43
Şi când un om ia un Cuvânt al lui Dumnezeu, nu contează cât de mică este acea credinţă, dar dacă aceasta nu se va
amesteca cu nici o necredinţă, aceasta îl va scoate la Lumină. Unii dintre noi au o credinţă mare care doar va face
miracole. Unii au credinţă doar să se ţină până se întâmplă. Dar dacă este credinţă veritabilă, o dată prinşi de aceasta,
nu există nimic care să te clatine de la aceasta. Aceasta nu se va amesteca. Atunci acea persoană este persistentă. El
are perseverenţă. Nu contează câţi oameni spun, "Zilele miracolelor au trecut," el nu o crede. El se ţine înainte pentru
că el a îndeplinit condiţiile şi a scufundat acel Cuvânt într-o inimă de credinţă care Îl crede. Acolo stă el.
44
Eu ştiu aceasta. Am văzut cancer citologic plecând de la oameni, şi surzi, muţi, şi orbi, universal, în jurul lumii,
morţi înviaţi, şi eu ştiu că este adevărat. Exact! Lucrând pe baza viziunii, desigur, atunci tu şti. Atunci tu şti care este
voia lui Dumnezeu. Tu nu poţi lucra până când nu şti voia lui Dumnezeu. O promisiune în Biblie care îţi spune un
anumit lucru, aceea este Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci El trimite Duhul Lui înapoi în biserică în daruri, ca să se
manifeste pe Sine doar ca să netezească micile diferenţe şi aşa mai departe, ca să se facă pe Sine real în mijlocul
nostru. Oh, ce, cum am putea cere ceva diferit, vedeţi, când El vine la noi şi se face pe Sine atât de cunoscut, pe Sine
atât de personificat, Dumnezeu în mijlocul poporului Său.
45
"Puţină vreme şi lumea," lumea, există un cuvânt Grecesc, kosmos, care înseamnă "ordinea lumii." Aceasta se va
scufunda. Fiecare ordine a lumii trebuie să se scufunde, fiecare naţiune care este dominată de Satan. Întotdeauna a fost
şi întotdeauna va fi, în afara Israelului, când ei devin o naţiune. Satan l-a dus pe Isus pe vârful muntelui, a spus, I-a
arătat împărăţiile lumii, toate care erau, şi vor veni, a spus, "eu voi-eu ţi le voi da Ţie dacă te vei arunca jos şi Te vei
închina mie."
46
El a spus, "Pleacă, Satano." El ştia că El va cădea moştenitor la ele în Mileniu. Dar fiecare... Eu am stat unde
Faraonii au guvernat odată lumea, cunoscută, şi tu ar trebui să sapi douăzeci de picioare sub pământ ca să găseşti
împărăţiile lor, scaunele lor unde au stat odată, Cezarii din Roma şi-şi Faraonii din Egipt, toate aceste lucruri. Şi dacă
lumea ar sta, aşa vor fi şi aceste democraţii. Dar există... despre ce vorbesc ei toţi? Ceva în inima umană încercând să
găsească unitatea.
47
Şi dacă doar v-aţi uita în sus, unitatea vine de la Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Când credinciosul, creaţiunea
aici pe pământ pe care Dumnezeu a creat-o, este unită cu Dumnezeu, atunci acolo vine o unitate şi dă credinţă. Şi când
un om vede aceea, el este persistent, nimeni nu îl va clătina.
48
Isus a spus acolo, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi. Încă puţină vreme şi lumea, kosmos, nu Mă va
mai vedea." Acela este sistemul lumii, "Ei nu Mă vor mai vedea."
49
Mulţi membrii de biserică, oameni buni mergând la biserică, trăind sub acel gând că ei sunt în regulă. Păi, tu nu
eşti în regulă ca un membru de biserică. Tu eşti un cetăţean. Tu ai putea încerca să faci bine, dar, prietene, lasă-mă săţi spun, tu trebuie să fi născut din nou. Tu nu vi în Biserică, tu nu vi în Biserică prin strângere de mâini, tu nu vi în
Biserică prin aparţinerea la biserică. Tu vi în Biserică prin naştere.
50
Eu am fost în familia Branham cincizeci şi doi de ani, ei niciodată nu mi-au cerut să mă alătur familiei ca să-mi fac
numele un Branham. Eu am fost născut în familia Branhamilor. Eu sunt un Branham prin naştere.
51
Şi aşa este cum tu eşti un Creştin, prin naştere, când tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu. Persistent! Da, aceea
este când tu poţi realiza ceva. Toţi oamenii în jos de-a lungul epocilor au fost întotdeauna în stare să realizeze ce... Ei

erau persistenţi dacă ei erau... dacă ei au credinţă în ce încearcă să realizeze. Aceasta depinde la ce este realizarea
voastră. Depinde de ce încercaţi voi să faceţi, fie că sunteţi persistenţi sau nu, câtă credinţă aveţi voi în ceea ce faceţi.
Noi trebuie să avem credinţă în Dumnezeu. Noi trebuie să-l credem pe Dumnezeu.
52
Am multe Scripturi scrise aici la care vreau să mă refer. Acum, dacă un om încearcă să fie persistent, şi el-el
trebuie să aibă ceva mai întâi care îi va da credinţă în ceea ce face. Acum noi ne amintim, de la început, Biblia ne
spune că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acum, amintiţi-vă aceea. Dumnezeu, când Cristos a fost pe
pământ, El a spus, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Marcu 16, a spus, "Duceţi-vă în toată lumea."
Ultima cuvântare care Isus a dat-o bisericii. Ascultaţi.
53
Prima însărcinare care El a dat-o vreodată bisericii Lui, a fost, duceţi-vă în cetăţi înainte ca El să vină, Matei 10, şi
să "Vindecaţi pe bolnavi, curăţaţi pe leproşi, înviaţi pe morţi, scoateţi afară draci, şi cum fără plată aţi primit, fără plată
să daţi." Aceea a fost prima Lui însărcinare către biserică.
54
Ultima însărcinare, sau ultimele cuvinte care au căzut de pe buzele Lui când El s-a înălţat, până când El va veni
din nou cu un strigăt, Glasul Arhanghelului, El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea, predicaţi Evanghelia la toată făptura.
Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit, şi..." Şi este o conjuncţie, legând fraza voastră
împreună. "Şi aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. În Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă
ei vor lua în mână şerpi sau vor bea ceva de moarte, Aceasta nu-i va vătăma. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se
vor insănătoşa." Biblia a spus, "Ei s-au întors înapoi cu bucurie, Domnul lucrând cu ei, adeverind Cuvântul cu semnele
ce-i însoţeau." Vedeţi? Ei au avut... Ei au fost persistenţi în aceasta pentru că ei aveau ceva de realizat. Ei au avut o
însărcinare directă. Cât de departe era să meargă acea însărcinare? La toată lumea, la fiecare făptură. Câte generaţii?
Fiecare generaţie, fiecare făptură.
55
Petru a spus, în ziua Cincizecimii, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi. Fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru
iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduinţa este pentru voi şi pentru copiii voştri şi
pentru acei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Cum puteţi voi
plasa Duhul Sfânt şi puterea lui Cristos în urmă de tot în ceva (aproape preistoric) în urmă de tot în ceva generaţie
înapoi acolo? Dumnezeu a ştiut că ei vor spune aceea. Acela este motivul că El a spus, "Eu nu vă voi lăsa neconsolaţi.
Eu îl voi ruga pe Tatăl să vă trimită un alt Mângâietor, Duhul Sfânt. Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea,
dar voi Mă veţi vedea căci Eu..." Şi Eu este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul
împlinirii." Amin. Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Dumnezeu locuind în Biserica Lui, în poporul Lui.
56
"Ce denominaţiune, Frate Branham?" El nu trage sfori la denominaţiune. Dumnezeu lucrează cu individuali.
Fiecare bărbat, fiecare femeie, băiat sau fată care se vor încrede în El. Nu contează la ce denominaţiune aparţin ei, El
caută inimi înfometate.
57
Acum, persistent, încercând a realiza ceva. Toţi oamenii prin toate epocile au fost în acel fel. Acum noi luăm, spre
exemplu, Noe. Noe a fost foarte persistent după ce a aflat voia lui Dumnezeu.
58
Voi mai întâi trebuie să aflaţi voia lui Dumnezeu. Acum, voi trebuie să aflaţi voia lui Dumnezeu în această
dimineaţă, aşa cum veniţi să se facă rugăciune pentru voi, voi trebuie să aflaţi voia lui Dumnezeu, dacă este voia lui
Dumnezeu să vă vindece sau nu. Şi următorul lucru pe care trebuie să-l faceţi, dacă veniţi să obţineţi mântuire, voi
trebuie să aflaţi dacă este voia lui Dumnezeu să vă mântuiască sau nu. Primul lucru pe care trebuie să-l aflaţi, care este
voia lui Dumnezeu. Şi apoi, dacă aţi primit cu adevărat sămânţa în inima voastră, atunci puteţi fi persistenţi. Nimic nu
vă va clinti. Nu contează ce încearcă omul înţelept să spună, "Aceasta nu este aşa, şi nu este aceasta şi aceea şi
cealaltă." Aceasta nu vă va clinti nici o iotă, pentru că voi ştiţi care este voia lui Dumnezeu. El a vorbit-o în inima
voastră, credinţa voastră stă acolo şi o va ţine drept înainte indiferent dacă acolo nu este mai mult decât un grăunte de
sămânţă de muştar. Aceasta vă va purta drept afară la-la acel loc. Voia lui Dumnezeu. Da.
59
Noe, după ce el a auzit Vocea lui Dumnezeu spunându-i că acolo a venit un potop, vine, scuzaţi-mă, care va
distruge lumea, natura urma să se dezlănţuie. Nu a spus Isus, ,,Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului
omului"? Natura se va dezlănţui, şi noi vedem aceasta astăzi.
60
Vreau să mă opresc aici pentru un minut. Când am venit în Bombay, unde noi... Domnul ne-a dat cea mai mare
mulţime pe care am avut-o vreodată, cinci sute de mii deodată, la care să predic. Acolo a fost un fragment în ziar ce
citeam, a spus, "Ei bine, cutremurul trebuie că a încetat." A spus, "Cu câteva zile înainte să vină acel cutremur,
toate..." În India ei sunt săraci, cu adevărat săraci. Ei îşi construiesc gardurile din pietre, şi aşa mai departe. Şi
păsărelele au zburat din cuiburile lor din pietre şi s-au dus afară în câmpuri şi s-au aşezat în copaci. Vitele care au stat
în jurul zidurilor şi turnurilor, au mers afară în câmpuri în soarele fierbinte, nu ar fi stat la umbră. Ele au stat în soare
acolo afară. Ei nu au ştiut ce a fost acest lucru ciudat. Atunci, deodată, un cutremur a zguduit zidurile jos, turnurile jos.
Dacă păsărelele ar fi fost acolo, ar fi fost ucise. Dacă vitele ar fi stat dedesubt acolo, ar fi fost ucise.
61
Nu îl vedeţi voi pe acelaşi Dumnezeu care a avertizat păsările şi vitele în zilele lui Noe. Şi de ce vreţi voi să numiţi
aceasta prevenire, sau orice vreţi să spuneţi, cum Dumnezeu a tratat cu aceste păsări? El le-a dat instinctul să zboare
afară din acel zid şi să scape de acel lucru înainte ca acesta să lovească. Credeţi voi că Dumnezeu se gândeşte destul la
o vrabie ca să o ia afară din zid, cu cât mai mult sunteţi voi decât o vrabie? El ştie cum să aibă grijă de ai Lui Propri.
62
Soră care stai aici pe acest pătuţ, targă, dacă El a hrănit vrabia şi a îmbrăcat câmpul cu iarbă, cu cât mai mult se

gândeşte El la tine! Cu cât mai mult eşti tu decât o vrabie? Ai credinţă în Dumnezeu indiferent de simţuri sau orice
altceva. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Prinde-te de El şi ţine-te de El. Exact! Şi fi persistentă, crede-L, ţine-te
de Cuvântul Lui.
63
Atunci după ce cutremurul s-a oprit, păsărelele au zburat înapoi, au zburat în locurile lor şi au făcut pietrele lor în
aşa fel încât să poată să ţină, sau locuri în pietre din nou, şi au construit cuiburile lor. Vitele, la fel.
64
Dumnezeul care a fost în zilele lui Noe. Noe! Ei bine, voi vă gândiţi că ştiinţa i-ar fi spus lui... Ei aveau ştiinţă mai
mare decât au ei acum. Ei au putut obţine realizări mai mari decât pot ei acum. Ei-ei au avut un colorant care face
lucrurile să arate perfect până în această zi. Ei au avut un lichid de îmbălsămare că ei au putut face mumii. Noi nu am
putea face aceea astăzi, aşa mi se spune. Atunci cu alt lucru, ei au construit piramida. Cine ar putea construi o
piramidă astăzi? Acei bolovani mari acolo care au stat acolo şi am privit în sus acolo şi am văzut sfinxul, şi, păi, ar fi
nevoie de multe vagoane-platformă ca să pună un picior al acestuia acolo. Cum au pus ei toţi acei bolovani sus acolo?
Unde au făcut ei aceasta? Puterea benzinei nu ar face aceasta. Nu există nimic din ce avem noi, doar dacă ar fi fost
energia atomică, şi aceea ar fi putut fi acelaşi lucru ce a cauzat distrugerea antediluviană ce a aruncat lumea afară din
orbită şi a aruncat-o departe de soare, a împins-o înapoi şi a cauzat ploaia.
65
Dacă Dumnezeu a spus că acolo va fi ploaie, acolo a urmat să fie ploaie indiferent dacă acolo ar fi fost vreodată
sau nu. Nu contează câte dovezi ştiinţifice au fost la Noe, Noe a auzit Glasul lui Dumnezeu, a spus, "V-a ploua." Şi
acolo nu a fost niciodată ploaie pe pământ. Vedeţi voi?
66
Aşa cum El l-a dus pe Abraham sus pe vârful muntelui, şi acolo i-a spus să-l jertfească pe propriul său fiu. Şi când
Abraham l-a avut pregătit pe Isaac, şi micuţul Isaac a întrebat.
Ei bine un simbol al lui Dumnezeu şi Fiul Său. I-a legat mâinile la spate. El a spus, "Aici este focul, şi aici sunt
lemnele, şi aşa mai departe, aici sunt pietrele, aici este altarul, dar unde este jertfa?"
67
Şi acel tată bătrân, acum cam în vârstă de o sută paisprezece ani, cu un fiu după care el a aşteptat douăzeci şi cinci
de ani, prin dificultăţi şi aşa mai departe, şi cum ţinea el la acel Cuvânt nemuritor al lui Dumnezeu, a fost plantat în
inima lui, el urma să aibă copilul oricum. Ce a fost el? Persistent. El a spus, "Eu l-am ţinut până acum. Eu ştiu că dacă
Dumnezeu mi l-a dat prin aL crede, El îl va învia din morţi." Iată-vă. Persistent, ţinând acel Cuvânt al lui Dumnezeu
mai întâi.
68
Şi, aceea, când el a fost gata să-i ia viaţa, acolo a fost un Înger care i-a prins mâna şi a oprit cuţitul. Şi acolo a fost
un berbec agăţat de coarnele lui, în pustie în spatele lui. De unde a venit acel berbec? El era în călătorie de trei zile, şi
orice om în acea zi a putut merge cu uşurinţă douăzeci şi cinci de mile. Eu umblu douăzeci şi cinci şi treizeci de
fiecare dată când merg la vânătoare sau în patrulă, sau orice, eu umblu uşor. Şi noi avem aşa-numitele picioare pe
benzină. Acel om a mers într-o călătorie de trei zile, şi atunci s-a uitat în depărtare şi a văzut muntele. Păi, animalele
sălbatice ar fi ucis acel berbec. Şi un alt lucru, el a fost sus pe vârful muntelui unde nu există apă nici nimic. Nu-i de
mirare că el a numit locul Jehovah-jireh, "Domnul va rândui o jertfă pentru Sine."
69
"Cum poate El să facă aceste lucruri, Frate Branham, în zilele de ştiinţă, în zilele marii lumi ştiinţifice? Cum poate
El face aceasta? Cum crezi tu că Îi va merge vreodată cu aceasta?" El încă este Jehovah-jireh, Domnul. Noi ţinem
Cuvântul Lui şi El este în stare să facă ceea ce El a spus. Amin. El poate lua o biserică moartă, rece formală, El poate
lua un membru afară din acea biserică şi să pună viaţa lui Dumnezeu în acel ins, şi să-l înflăcăreze cu Evenaghelia. El
poate lua o prostituată de pe stradă, El poate lua un beţivan de pe alee acolo afară, să facă un bărbat şi o doamnă din
ei, pentru că El este Jehovah-jireh, "Domnul va rândui o jertfă pentru Sine." Amin.
7
° Cum îl punem noi jos pe Dumnezeu pe principiile noastre! Ne gândim pe principiile noastre. Noi credem pe
principiile noastre. Daţi drumul la acel lucru. Aceea este ce a băgat-o pe Eva în încurcătură, ea se gândea pe principiile
ei proprii. Gândiţi-vă pe principiile lui Dumnezeu, ce spune Cuvântul Lui. Ridicaţi-vă deasupra la aceea, prin credinţă,
crezând Cuvântul Lui.
71
Noe a spus, "Nu-mi pasă cât de mult poate ştiinţa să dovedească că nu este apă acolo sus, Dumnezeu este în stare
să pună apă acolo sus. El o va face pentru că El a promis-o. Dacă El a promis-o, El o va face."
72
Şi el-el, ce a făcut el? El nu mergea doar în jur şi să zică, "Ei bine, El mi-a spus aceea. Da, eu-eu cred că aceasta va
fi." El a făcut ceva cu privire la aceasta. Oh, frate, soră, înţelegeţi voi ce vreau să spun? El nu a stat doar acolo şi să
spună, "Dumnezeu a spus aşa," el a făcut ceva cu privire la aceasta. Dacă voi vreţi să fiţi mântuiţi în această
dimineaţă, Dumnezeu a promis mântuire. Atunci fă ceva cu privire la aceasta, nu sta doar acolo. Nu te alătura unei
biserici şi să duci scrisoarea ta de la biserică la biserică. El a promis mântuire, izbăvire.
73
Dacă tu eşti bolnav, "De ce stai aici?" Aşa cum leprosul a zis în acea zi când cetatea a fost asediată, "De ce să stăm
aici până când murim?" Când Samaria a fost asediată de Sirieni, ei au spus, "Noi stăm aici până când murim, noi vomnoi vom fi aici întotdeauna. Noi vom muri chiar aici. Dacă mergem în cetate, ei mor acolo de foame. Să mergem jos în
tabăra vrăjmaşului." Oh, doamne, ce slabă... Ce puţină credinţă au putut ei avea. Ce lucru mic... Ei merg în tabăra
vrăjmaşului care încerca să-i ucidă. Dar au spus, "Dacă murim, noi vom muri oricum. Astfel dacă ne salvăm... noi ne
vom salva vieţile, păi, noi vom face bine." Şi ei s-au dus acolo jos, şi Dumnezeu a onorat acea fărâmă mică de umbră
de credinţă. Şi nu i-a izbăvit numai pe ei, dar a izbăvit Israelul.
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Ceea ce avem noi nevoie astăzi este bărbaţi şi femei care îl vor lua pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui şi să fie
persistenţi cu Acesta. Dumnezeu va face ca cutremurele şi zguduiturile să meargă jos la tabără mai întâi. Dumnezeu se
va îngriji fie că va fi ploaie acolo sus sau nu.
75
Spuneţi "Bine, Frate Branham, doctorul mi-a spus că eram pe moarte. Eu am cancer." Aceea poate fi aşa. Omul îţi
spune tot cum ştie el. Dar, singurul lucru ce el îl poate face, el are cinci simţuri cu care să lucreze, două din ele el le
poate folosi. Ce este aceasta? Un simţ este pipăitul, locul următor este-este văzul. Văzul şi pipăitul, el poate pipăi
ceva, sau vede ceva printro rază-x. Aceea este tot ce are omul cu care să lucreze. Aceea este tot ce ştie el, dar el face
cât de bine poate. Dar nu vă uitaţi la aceea, el a ajuns la limita lui. Uitaţi-vă aici sus la ce a promis Acesta! Spuneţi,
"Cum poate fi făcut?" Dumnezeu a spus aşa. Aceea o stabileşte când Dumnezeu a spus-o. Aceea stabileşte, aceasta
este stabilită Etern pentru totdeauna în Cer, Cuvântul Lui este. Şi Cuvintele Lui au fost făcute trup, şi trupul Lui astăzi
în voi, dacă voi Îl lăsaţi să devină trup. "Dacă voi rămâneţi în Mine şi Cuvintele Mele în voi, atunci cereţi orice veţi
vrea şi va fi făcut." Sfântul Ioan 15. Vedeţi, noi vrem doar să lăsăm acele Cuvinte să stea înăuntru aici. Credeţi
aceasta, este adevărul. Este o sămânţă, şi aceasta va-aceasta va aduce la împlinire tot ce El a promis.
76
Acum, observaţi, ştiinţa ar fi venit acolo afară, un grup de oameni de ştiinţă, şi au spus, "D-le Noe, tu eşti un
slujitor bun. Noi-noi te apreciem. Tu ai o adunare plăcută aici, familia ta, dar, şi oricum, dacă tu... noi nu suntem de
acord cu tine, şi noi ştim că tu eşti-tu eşti diferit. Tu-tu doar provoci fanatism să fie semănat în mijlocul oamenilor, şi
tu chiar sperii pe unii din oameni, spunându-le că lumea vine la un sfârşit. Noi vrem să-ţi demonstrăm şi să-ţi dovedim
ştiinţific."
77
Oh, acel diavol niciodată nu a murit. El-el doar încearcă încă să facă aceea. Acelaşi care a spus, "Dacă Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu, lasă-mă să văd un miracol. Fă un miracol şi transformă această pâine, aceasta. Ţi-e foame, fă din aceste
pietre pâini, eu te voi crede." Acelaşi diavol în acei preoţi educaţi, au spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară
de pe cruce şi dovedeşte-ne aceasta." Vedeţi? Acel diavol nu, el doar nu moare. Vedeţi, diavolul întotdeauna îşi ia
omul lui dar duhul lui stă aici pentru un altul. Dar lăsaţi-mă să vă spun ceva încurajare, Dumnezeu îşi ia omul Lui dar
Duhul Lui stă aici pentru un altul, de asemenea. Da. Cineva va primi acel Cuvânt. Cineva o să fie uns într-un fel sau
altul. Aceasta depinde de ceea ce voi, ce duh este în interiorul acestui grăunte. Acela este el, voi o să Îl credeţi sau să
nu Îl credeţi. Aceea este, ei bine, voi nu sunteţi...
78
Cineva mi-a spus nu cu mult timp în urmă, un slujitor. Veţi fi surprinşi. Şi eu mă aflam în biroul unui doctor când
el a spus aceasta. Şi eu vă spun adevărul, am găsit mai mulţi doctori crezând în vindecare Divină decât am găsit
slujitori. Aceea este corect. Da, domnule. Eu am fost sub... Am fost intervievat voi ştiţi acolo pe seama revistei Look,
sau nu Look, dar aceea a fost revista care a scris acel miracol despre Donny? Reader's Digest. Da. Şi când ei mi-au
luat interviu acolo la Fraţii Mayo, voi ştiţi ce au spus ei? "Noi nu pretindem a fi vindecători, noi doar pretindem că
asistăm natura. Există numai un singur Vindecător, acela este Dumnezeu." Oh, doamne! Iată-vă. Este omul care poate
gândi. Cineva care se poate uita acolo afară şi să se uite peste întregul lucru. Noi suntem fiinţe umane. Suntem supuşi
morţii, greşelilor şi de toate. El este Dumnezeu, infinit.
79
Noi trebuie să credem aceasta. Dacă aş fi putut explica aceasta, atunci nu mai este credinţă. Eu nu pot explica de ce
o vacă neagră poate mânca iarbă verde şi să dea lapte alb, dar ea face aceasta. Aceea este corect. Nici voi nu o puteţi
explica. Nu, domnule. Eu nu pot explica cum face Dumnezeu aceste lucruri, dar El doar a spus că El le va face. Eu nu
o voi şti niciodată, voi niciodată nu o să o ştiţi, dar noi o credem. Prin credinţă sunteţi voi mântuiţi. Prin credinţă
sunteţi voi vindecaţi. Tot ce vine, de asemenea, de la Dumnezeu, trebuie să vină prin credinţă.
80
Cu ceva timp în urmă, stând printr-o emisiune, un ins îşi bătea joc de adunare, nu a ştiut cine eram. A spus, "Eu nu
cred Aceea." A spus, "Aceasta nu s-ar putea face. Eu doar nu pot crede Aceasta în acel fel." A spus, "Eu trebuie să...
Aceasta trebuie să mi se dovedească ştiinţific."
81
Am spus, "Atunci tu nu ai putea fi niciodată un Creştin. Tu nu poţi niciodată."
El a spus, ",Oh, eu sunt un Creştin."
82
Am spus, "Tu nu poţi fi. Tu nu poţi." Am spus, "Dovedeştemi ştiinţific unde este Cristos." Am spus, "Eşti tu un
om însurat?"
A spus, "Da."
Am spus, "Îţi iubeşti soţia?"
A spus, "Da."
Am spus, "Dovedeşte-mi ştiinţific ce este dragostea." El, eu am spus...
"Bine," a spus, "Eu nu aş putea face aceea."
83
Am spus, "Atunci tu nu ai nimic din ce numesc eu dragoste. Vezi? Acum, tu doar... tu, aceea este doar o credinţă
prefăcută în mintea ta. Vezi? Dacă tu nu o poţi dovedi ştiinţific. Spunemi ce... Du-te jos aici şi cumpără-mi dragoste în
valoare de douăzeci şi cinci de cenţi. Cumpără-mi credinţă în valoare de zece cenţi. Tu nu o poţi face."
84
Şi întreaga armură a lui Dumnezeu este credinţă, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie,
blândeţe, răbdare. Întreaga armură a credinciosului este credinţa. Noi îl credem pe Dumnezeu prin credinţă, pentru că,
Dumnezeu a spus aşa. Atunci ce este aceasta? Abraham a fost justificat, potrivit lui Pavel, prin credinţă; dar, potrivit

lui Iacov, prin fapte. Abraham vorbea ce a văzut Dumnezeu, şi Iacov vorbea ce a văzut omul. "Arată-mi credinţa ta
prin faptele tale," "fără faptele tale," şi aşa mai departe. Vedeţi? Atunci dacă tu nu ai fapte cu credinţa ta, aceasta arată
că tu nu ai credinţă, tu doar vorbeşti de la gură. Dar dacă tu ai credinţă cu adevărat, tu o crezi şi acţionezi ca aceasta.
Aceea este corect, pune-o în acţiune!
85
Noe a făcut-o, el a pus-o în acţiune. El a mers drept înainte construind arca. Nu contează ce a spus orice ştiinţă,
"Acum, uite aici, noi îţi vom dovedi ştiinţific că nu este nici o ploaie acolo sus."
86
"Nu-mi pasă cât de mult îmi puteţi voi dovedi, cât de mult puteţi spune aceea prin cercetări ştiinţifice, sau oricum
vreţi să o numiţi, Dumnezeu mi-a spus 'Vine o ploaie,' şi eu îl cred pe Dumnezeu." Asta este tot. "Va ploua."
87
"De unde vine aceasta? D-le Noe, mi-ar place să te întreb, domnule, reverend, de unde vine acea ploaie? Unde se
află aceasta?"
88
"Ei bine, Dumnezeu este în stare să o pună acolo sus dacă El mi-a spus că va fi acolo." Corect!
89
Şi astăzi ei spun că aceasta nu se poate face. Ei văd discernământul în adunare. Ei spun, "Aceasta trebuie să fie o
telepatie." O telepatie, o telepatie? O discernere de duh, de viziuni de la Domnul! Ce fel de telepatie au avut profeţii?
Ce a avut Isus când El a stat acolo în acea zi?
90
Şi aici vine Filip sus, şi el a fost mântuit şi s-a dus acolo şi l-a adus pe Natanael, l-a adus sus înaintea lui Isus, şi
Natanael a zis, "Ah, acum acolo nu ar putea veni nimic bun din - din N azaret."
91
Astfel când el a venit sus unde era Isus, Isus s-a uitat la el şi a spus, "Tu eşti-tu eşti un Israelit. Tu nu ai nici un
vicleşug."
92
Şi el a spus, "Rabinule, când m-ai cunoscut Tu? Cum m-ai cunoscut Tu vreodată?"
93
A spus, "Înainte ca să te cheme Filip, când tu erai sub pom Eu te-am văzut."
94
Acum, fizic, aceea era... Dacă aţi fost vreodată acolo, sunt cincisprezece mile în jurul muntelui. Cele două locuri, o
călătorie de o zi în jurul muntelui. Cum a putut El să-l vadă? Atunci ce? Fiind un om al credinţei, fiind un om care a
vrut să vadă Cuvântul lui Dumnezeu manifestat, a vrut să ştie ceea ce Dumnezeu a spus, "Domnul Dumnezeul vostru
va ridica, când vine Mesia El o să fie un Profet întocmai cum a fost el." Şi el a văzut aceea, şi el a ştiut. El a spus,
"Rabinule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu." Aceea este corect. Numele lui este nemuritor.
95
Dar acolo au stat acei mari preoţi ţepeni care aveau suficiente DD., Ph.D., LL.D-uri în spatele lor, poate, veniţi
printr-o linie de slujitori stând acolo, se gândeau că ei au cunoscut Cuvântul. Ei îl cunoşteau, cuvânt, dar există mult
care nu... Nu cunoscând Cuvântul Lui, ci cunoscându-l pe El, al cunoşte pe El care este în Cuvânt. Aceea este corect.
Cunoscându-l pe El, Viaţa care este în Cuvânt. Acum, ei au stat acolo şi au spus, "Acest om este Beelzebul. El este un
ghicitor. El vede acele lucruri. El este-El este un ghicitor. Aceea este..."
96
Isus s-a întors şi a spus, ştiind. Acum aşteptaţi, ei niciodată nu au spus aceea cu voce tare, ei au gândit aceea în
inima lor. Şi El cunoştea gândurile lor. Spune Biblia aceea? Sfântul Luca, da. Da, El cunoştea gândurile lor. Vedeţi, ei
s-au gândit că El le citea mintea. A perceput gândurile lor. El a spus, "Voi vorbiţi un cuvânt împotriva Mea, Eu vă voi
ierta pentru aceasta. Dar, în altă privinţă, într-o zi Duhul Sfânt va veni să facă chiar acelaşi lucru, şi voi vorbiţi un
singur cuvânt împotriva acestuia, voi vorbiţi împotriva aceluia, aceasta nu vă va fi iertat niciodată în această lume, nici
în lumea care va veni." Vedeţi?
97
Vedeţi, Duhul Sfânt, ei nu L-au putut înţelege. Ei au trebuit să răspundă la adunarea lor, pentru că adunarea lor
stătea acolo. Şi ei au spus, "Ei bine, El-El trebuie că citeşte minţiile lor. El are o telepatie. El este Beelzebul, un
ghicitor." Şi oricine ştie că un ghicitor este de la diavolul. Şi ei au numit lucrarea lui Dumnezeu "un diavol," numind
lucrările lui Dumnezeu.
98
Nu ştiţi voi că tot ce are diavolul este ceva care este pervertit de la real? Ce este o minciună? Este adevărul
pervertit. Ce este un adulter? Este un act neprihănit pervertit. Tot păcatul esteeste adevăr şi neprihănire pervertite. Ce
este moartea? Viaţa pervertită. Cu certitudine, este felul în care este în Cuvântul Lui. Acela este felul în care este, şi
oamenii doar încearcă să pună acesta în umbră, să-l umbrească, să-l facă să spună lucruri pentru că ei nu ştiu, ei nu
ştiu. Ei nu au credinţă să ia Cuvântul. Dar Natanael a făcut-o.
99
Cum a fost cu Simon când a venit el acolo sus? L-a auzit pe acel Fariseu bătrân tatăl lui, să spună, "Simon, fiul
meu, înainte ca timpul sfârşitului să vină, acolo poate va fi... am aşteptat ca El să vină în zilele mele, dar El nu a venit.
El poate vine în timpul tău. Şi dacă El vine, Simon, iată ce se va întâmpla. Acolo vor fi de toate să se petreacă, fiule, şi
vor fi tot felul de lucruri false ridicându-se peste tot. Dar tu aminteşte-ţi aceasta, stai cu Cuvântul. Acum, acest Mesia
se ridică, El va fi un Profet. Şi acest Mesia va fi un Profet întocmai cum a fost Moise, pentru că Cuvântul
Dumnezeului nostru spune că El va fi un Profet ca el. Acum, tu vei şti că El va fi mai mult de cât un Profet, El va fi
Dumnezeul-Profet. Dar acţiunile şi cuvintele Lui vor fi un Profet, pentru că tu nu te poţi duce mai sus decât aceea
până te duci la Dumnezeu. Vezi?" Astfel el a spus, "El va, El va fi un Dumnezeu-Profet. Lucrările Lui aici pe pământ
vor arăta un Profet, astfel noi ştim că acesta este, acesta va fi Dumnezeu. Ţine minte aceea."
100
Şi eu presupun că atunci când Andrei a venit şi i-a spus în acea seară, "Oh, noi am văzut pe Mesia," Îmi imaginez
că Simon a spus, "Pleacă, pleacă. Pleacă de aici. Ah, du-te, nu mă deranja."
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Dar următoarea zi când el a participat la adunare, a păşit în Prezenţa Domnului Isus, şi El a spus, "Numele tău este
Simon, şi tu eşti fiul lui Iona." Aceea a scos înţepeneala din el. Ce a făcut El? El, Isus... Acel pescar ignorant care nu a
putut măcar să-şi semneze propriul lui nume, Biblia a spus că el a fost şi ignorant şi neînvăţat. Dar aceasta l-a
mulţumit pe Dumnezeu, cu acea credinţă, să-l facă pe el Petru, piatra mică, să-i dea lui cheile Împărăţiei, "Pe această
piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Ce, pe o piatră cum spun Catolicii? Nu. Pe ce, ce este aceasta? Pe descoperirea
spirituală. Vedeţi, "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Ceruri ţi-a descoperit
aceasta. Pe această piatră, pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu fiind descoperit spiritual, Eu voi zidi Biserica Mea, şi
porţile iadului nu pot birui împotriva Ei." De ce? Este mai mult de cât o sămânţă de muştar. Este puterea lui
Dumnezeu mişcându-se printre muritori asupra Cuvântului, Cuvântul făcut viaţă.
102
Aceea este ce a fost în Noe. El a spus... Cuvântul este viaţă în el. "Şi mă voi pregăti pentru aceasta."
103
"Ei bine, nu a plouat ieri. Tu ai spus că va ploua. Când va ploua?"
"Eu nu ştiu, dar va ploua."
"Cum şti tu că o va face?"
"Dumnezeu a spus aşa."
104
Cum i-au spus ei lui Abraham, păi, în vârstă de optzeci de ani, el; şi soţia lui, de nouăzeci de ani. Sărmana soţie
micuţă alergând înainte acolo, a împachetat ceva ace şi lucruri pentru botoşei pentru prunc, timp de douăzeci şi cinci
de ani; iat-o aici de nouăzeci de ani, pe un baston aşa, mergând în jur. Abraham, gârbovit, cu barba atârnând în jos,
"Cume cu aceasta, Abraham? Hei, tu ai lăsat-tu ai lăsat cetatea Ur cu mult timp în urmă. Tu ai spus că o să ai un copil.
Cume cu aceasta acum?"
"Slavă lui Dumnezeu, noi îl vom avea oricum!" "De ce?"
"Dumnezeu a spus aşa! "
"Păi, aceea a fost acum douăzeci şi cinci de ani."
105
„Dumnezeu a spus aşa! Nu contează dacă sunt o sută douăzeci şi cinci de ani, El o va face oricum!" Vedeţi?
Persistent, perseverenţă, urmărire, a urmări după. Voi v-aţi prins de aceasta!
Ca băieţelul care flutura zmeul. A spus, "Unde este el?"
106
El a spus, "Eu nu ştiu, dar este pe acolo pe undeva, eu îl pot simţi la capătul firului."
107
Asta este. Bărbat sau femeie care ia Cuvântul lui Dumnezeu, voi v-aţi prins de ceva. Ancora voastră ţine interiorul
velei. Furtunile şi vânturile puternice pot împinge şi clătina în toate felurile, dar voi sunteţi ancoraţi. Ea vine drept
înainte sus la loc. Voi perseveraţi. Voi o să Îl credeţi.
108
Noe L-a crezut, sigur, şi el a atins scopul lui Dumnezeu pentru viaţa lui. Voi vreţi să atingeţi scopul lui Dumnezeu
în viaţa voastră? Atunci fiţi perseverenţi când voi... perseverenţi când voi primiţi Cuvântul. Ţineţi-vă de El,
promisiunea, este a voastră.
109
Moise. La câte personaje aş putea să merg acum! Eu spun aici Moise, acolo în Exod, Moise, el a fost un savant,
un diplomat, un soldat. Nu numai un soldat, el a fost un general. El nu este numai un general, dar el era un Faraon ce
urma. Amin. Mă simt religios chiar acum, astfel scuzaţi-mă. Da, un Faraon ce urma. Dacă el a vrut să izbăvească
poporul lui, ei bine, el avea Egiptul în mâna lui. El a fost Faraonul următor, el ar fi făcut ce vroia când a devenit
Faraon. Dar Dumnezeu i-a vorbit, aha, într-o zi acolo într-un rug aprins.
110
Oh, el a fugit ca un laş, cu toată educaţia lui. Toată teologia lui, el a eşuat. Toate lucrurile lui măreţe, el a eşuat.
Dar într-o zi, într-un rug aprins, Dumnezeu l-a întâlnit. Când Dumnezeu a venit la el în acest rug aprins, priviţi-l, cu un
toiag în mâna lui, soţia lui pe un catâr, cu micuţul Gherşom stând pe şoldul ei, în drumul lui spre Egipt. Ce a fost el?
Mergând să ia în stăpânire. El a fost, a avut perseverenţă, a fost foarte persistent.
111
"Moise, crezi tu, la vârsta de optzeci de ani, şi cu un toiag strâmb în mâna ta, uscat cât poate fi?" Hm! Un toiag
strâmb, o invazie a unui singur om, mergând în jos spre Egipt ca un om mergând acolo spre Rusia să o cucerească.
Noi avem nevoie doar... Dumnezeu are nevoie numai de un singur om. Aceea este numai, El are nevoie numai de un
singur om în întregime în mâna Lui. Un om, aceea este tot ce El are nevoie. El poate zgudui Rusia în bucăţi cu acel
singur om.
112
El a luat pe Noe, sau Moise, scuzaţi-mă. El l-a luat pe Moise în timp ce el alerga de această parte, aşezat la o viaţă
plăcută, fată tânără drăgălaşă, s-a căsătorit cu ea, a avut un copil, căzând moştenitor la oile socrului său, Ietro, preotul
din Madian. El a avut totul rezolvat. Avea o casă frumoasă, loc, trai confortabil afară acolo, şi vâna din când în când
cu arbaleta, poate, şi ucide un cerb, şi o mulţime de fragi şi o mulţime de oi, şi lână şi comerţ, caravanele veneau pe
acolo. Păi, el o ducea bine, nu a avut nimic de ce să se îngrijoreze. Dar într-o zi, într-o zi povara poporului, poporul lui
care era împovărat a fost dus din mintea lui. Ei erau jos în Egipt. El a eşuat, aşa ca Dumnezeu să poată face altceva cu
privire la aceasta. Dar într-o zi când Dumnezeu l-a întâlnit întrun rug aprins, vorbiţi despre perseverenţă, iată-l aici!
"Unde este armata ta?"
113
"Nu am nevoie de niciuna. Armata mea este o armată nevăzută." Aşa cum a fost la Dotan într-o dimineaţă, când
profetul... "Armata mea este o armată nevăzută." Aici merge el, singurul lucru care îl puteţi vedea este un toiag vechi

strâmb, ducând acest catâr în urmă, şi barba în bătaia vântului. "Laudă lui Dumnezeu!" Ochii lui fixaţi spre Cer,
mergând jos să ia în stăpânire.
114
Uneori credinţa vă face să acţionaţi ridicol, pentru mintea carnală. Dar dacă este Cuvântul lui Dumnezeu, acesta
trebuie să vină la împlinire. Fiţi perseverenţi, priviţi pe Dumnezeu să o facă să vină la împlinire.
115
El a mers jos, a fost foarte persistent. A păşit în faţa Faraonului, părea ca şi cum el va eşua. A spus, "Eu îţi voi
arăta dacă sunt trimis sau nu de Dumnezeu." El a aruncat jos toiagul pe podea în acel fel, ca şi cum ar spune... şi s-a
transformat întrun şarpe; el şi Aaron. Şi el doar a chemat acolo doi astrologi, sau doi oameni posedaţi-de-diavol aşa
cum avem noi în zilele din urmă, imitând până chiar la cei Aleşi, dacă este posibil.
Aceea este corect. Au coborât, au aruncat toiegele lor jos, s-au transformat în acelaşi lucru. Acum, Moise ştia acest
singur lucru, că Dumnezeul care l-a trimis era în stare să aibă grijă de el. Acum, el nu a ştiut cum să acţioneze în
continuare.
116
Tu ajungi la un punct unde nu şti ce să faci, şi oamenii spun, "El niciodată nu a fost vindecat. Păi, acolo este
lucrul încă acolo." Dacă Dumnezeu a pus aceea în inima ta, tu stai liniştit. Tu doar continuă să mărturiseşti pentru
gloria lui Dumnezeu. Continuă!
117
Moise a spus, "Eu ştiu că Dumnezeu m-a trimis." Ce s-a întâmplat? Şarpele s-a umflat de trei sau patru ori, atât de
mare, poate un piton sau ceva, s-a ridicat peste şi i-a înghiţit pe ceilalţi. Va-ţi gândit vreodată ce au devenit celelalte
două toiege? Ei au ridicat numai unul. El le-a mâncat pe celelalte. Ele nu au mai fost. Şi acela este felul în care
Dumnezeu va face într-una din aceste zile prin puterea Lui. Da.
118
Moise persevera. Atunci, primul lucru pe care îl ştiţi, El la trimis afară, şi a spus, "Fă asta, Faraon." Şi el a spus,
"Dacă nu, noi vom face aşa-şi-aşa." Şi el a strigat către Dumnezeu, şi El a trimis muşte, purici, orice altceva peste
pământ. Ce era el? El era hotărât. Dumnezeu i-a spus, "Adu-i pe acei copii înapoi la acest munte, înapoi aici." El ştia
că avea voia lui Dumnezeu, el ştia că el avea viziunea înaintea lui. El a ştiut că cerurile şi pământul vor trece, dar acea
viziune nu putea eşua. Astfel el a coborât acolo, persistent.
119
Ascultă, frate, dacă tu poţi veni în această dimineaţă cu o viziune a voii lui Dumnezeu, dacă poţi veni cu Cuvântul
lui Dumnezeu, mie nu-mi pasă ce se întâmplă, "Eu voi fi persistent. Eu am... în inima mea, de când eu stăteam aici, eu
am o viziune de la Dumnezeu. Eu sunt persistent. Eu am să fiu... eu am să fiu perseverent. Eu mă duc jos, eu am să iau
în stăpânire. Acest lucru trebuie să mă părăsească." Acesta te va părăsi, frate. Nu te îngrijora, acesta te va părăsi.
120
David, stând acolo sus în faţa lui Goliat, păi, el a fost persistent. A spus, "Voi vreţi să spuneţi că veţi sta şi veţi
lăsa acea ştiinţă modernă, oamenii de ştiinţă acolo afară?" Acum aceasta sună a sacrilegiu, dar eu sper că voi ştiţi ce
vreau eu să spun. Tu vrei să spui că acei oameni de ştiinţă moderni pot sta acolo şi să spună că zilele miracolelor au
trecut, când Cuvântul viului Dumnezeu contestă aceasta? Vrei să-mi spui că vei lăsa ştiinţa modernă să spună că nu
există un astfel de lucru ca vindecare Divină, şi Biblia, şaizeci-şi-ceva la sută din slujba lui Isus a fost Divină... da,
optezeci-şi-şase la sută, eu cred, a fost vindecare Divină? Şi promisiunea, şi ultimele promisiuni!
121
Vreţi să-mi spuneţi, fraţii mei slujitori, că veţi sta şi veţi lăsa aceste aşa-numite culte denominaţionale moderne să
meargă în Liga Bisericilor aici, sau Consiliul Bisericilor, şi vreţi să-mi spuneţi că veţi sta în acea organizaţie şi îi veţi
lăsa să sufoce Cuvântul lui Dumnezeu în voi, şi să vă spună că zilele miracolelor au trecut? Cine sunteţi voi oricum?
Aţi avut voi vreodată vreo experienţă? Aţi fost voi vreodată născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu? Tu, dacă ai fost,
frate, tu cu siguranţă vei lua Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceasta. Lasă ca totul altceva să fie o minciună. Cu
certitudine!
122
Observaţi, David a avut o experienţă. El a luat o praştie mică. El nu a avut prea mult. A fost o praştie, dar el a ştiut
că Dumnezeu din Cer era cu el. Şi s-a dus afară acolo şi a ucis un urs şi un leu, şi el ştia ce va face. Şi el a spus "Voi
vreţi sămi spuneţi că, dacă Dumnezeu îmi poate da acel urs şi acel leu în mâinile mele, cu cât mai mult poate El să mil dea pe acel Filistean lăudăros, netăiat împrejur acolo afară?"
123
Această lume lăudăroasă de azi, spunând că zilele miracolelor au trecut, şi o Rusie ridicându-se aici, luând
bisericile jos cu asalt şi făcându-le de ocară. Nu este nimic în ele pentru care să lucrezi. De ce este că acest mic Castro
bătrân jos acolo, acel ins mic posedat-de-diavolul... Acum, eu-eu îl ştiu, am dat mâna cu el şi l-am întâlnit, şi aşa mai
departe, când am fost acolo. Şi el a vorbit frumos cu mine, şi de toate aşa; a spus că el a crezut că acolo venea un
Mileniu şi un Cristos, şi aşa mai departe, dar el s-a vândut diavolului. Dar ce a făcut el? El a făcut câteva lucruri bune.
El a făcut un lucru, el a contrafăcut toţi banii aceia şi a început sistemul monetar din nou. Aceea este ce o să trebuiască
să se întâmple aici într-una din aceste zile, unde aceşti gurmanzi mari ai distilatoarelor de whiskey, şi companiile de
tutun care pot lua taxa lor pe venit şi să o pună în televiziune afară aici. Eu ştiu că vorbesc pe benzi. Dar lăsaţimă să vă
spun, acela este adevărul, totuşi. Aceia sunt banii care ar trebui să meargă la guvern. Dar ei pot să se sustragă. Dar
începeţi voi, lăsaţi-o neplătită a voastră o singură dată şi vedeţi ce se întâmplă. Ei vă vor jupui pentru aceasta.
124
Vreţi să-mi spuneţi că acea grămadă de Filisteni netăiaţi împrejur pot sta aici afară şi să înfrunte armatele viului
Dumnezeu? Noi susţinem un astfel de lucru ca acela. Ce are nevoie biserica azi este întoarcerea înapoi la Dumnezeu,
înapoi la Cuvântul Lui, înapoi la Putere, înapoi la cincizecime; nu la organizaţia Penticostală, înapoi la experienţa
cincizecimii. Acei băieţi sunt în afara roţii când ei vorbesc despre organizaţia Penticostală. Cincizecimea este o
experienţă, aceasta vine la Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, sau oricare vrea Aceasta. Aceea este corect. Dumnezeu

nu lucrează cu o naţiune, cu un popor, cu o denominaţiune, El lucrează cu o persoană. Întotdeauna, cu Neamurile,
luând un popor dintre Neamuri de dragul Numelui Său. Vedeţi? Acela este felul în care El lucrează cu ei. Acum,
repede,
eu
trebuie
să
mă
grăbesc.
125
David a spus, "Vreţi să-mi spuneţi că veţi lăsa ca aceea să se întâmple?" El a spus, "Această praştie mică!" El a
mers după acel leu. Ce? Şi l-a ucis. Şi a mers după urs şi l-a ucis. A spus, "Cu cât mai mult Dumnezeu mi-l va da pe
acel Filistean lăudăros afară acolo care spune că zilele miracolelor au trecut?"
126
El a râs de el şi a spus, "Eu te voi lua pe capătul acestei suveici, suliţe, te agăţ sus, şi las păsările să-ţi mănânce
carnea." El ar fi putut s-o facă.
127
Saul i-a spus, a spus, "Omul acesta este un... păi, degetele lui sunt lungi de paisprezece ţoli." A spus, "Păi, acel om
este un războinic din tinereţea lui, şi tu nu eşti altceva decât un băieţel roşcat."
128
"Oh, dar," el a spus, "eu am să-ţi spun ceva. Eu am ceva despre care tu nu şti."
129
"Păi, tu nu eşti nimic," fratele lui a spus, "du-te înapoi acasă. Tu eşti obraznic. O să-i spun tăticului să-ţi dea o
bătaie când te întorci."
13
° Ce-a spus el? El a spus, "Eu păşteam. Robul tău, tatăl meu, eu păşteam oile lui acolo afară într-o zi. Eu mă încred
în Domnul Dumnezeu. Şi un leu a venit şi a luat unul din miei, şi eu am mers după el." De ce? Lui i s-a dat o
însărcinare, călăuzit de tatăl său. "Şi eu l-am doborât. Şi când el s-a ridicat, l-am omorât, pentru că eu am fost lăsat cu
o însărcinare."
131
Oh, frate slujitor, noi suntem lăsaţi cu o însărcinare. Un leu vine înăuntru şi ia unul din slujitorii Lui şi îl duce
afară, eu vin cu o praştie în această dimineaţă. O praştie a rugăciunii de credinţă va salva bolnavul, şi Dumnezeu îl va
ridica. Ce a spus El! Noi venim după el, să aducem acel miel înapoi la turmă. Noi avem nevoie de tine, fiecare Creştin,
noi avem nevoie de fiecare din voi. Noi avem nevoie de tine, noi trebuie să te avem. Tatăl ne dă o însărcinare, să
mergem să o luăm. Să ţinem însărcinarea.
132
El a spus, "Şi dacă El a putut face aceea pentru acea oaie, cu cât mai mult stând aici sfidând oştirile Dumnezeului
celui viu! Eu sunt ruşinat de fratele meu şi toţi ceilalţi," a spus el, aşa de mult să spună. "Eu sunt ruşinat de ei, de
slăbiciunea voastră."
133
Şi eu sunt ruşinat de grupul meu ministerial când într-o zi îi aud să stea şi să fie de acord, se aliniază cu
necredincioşii spunând, "Oh, nu există un astfel de lucru. Nu există. Voi-voivoi nu aşteptaţi să se întâmple acele
lucruri."
134
Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, "Făgăduinţa este pentru voi şi pentru copiii voştri, şi pentru copiii copiilor
voştri, pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Dacă El
încă cheamă, El încă revarsă Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt încă trăieşte în voi, trebuie să trăiască aceeaşi viaţă care
El a trăit în urmă acolo în Cristos Isus.
135
Dacă vedeţi o ramură să răsară, şi aceasta rodeşte un măr, ei bine, următoarea nu va fi o pară şi următoarea o
prună. Dacă da, aceasta este altoită. Aceea este corect. Dar dacă rădăcina originală a pomului produce o altă ramură,
acesta va fi un măr. Astfel, azi, avem multe organizaţii şi denominaţiuni care au fost altoite. Acei pomi vor trăi. Da,
domnule.
136
Am văzut un pom zilele trecute cu nouă fructe citrice diferite în el, şi el avea rodie, şi el avea, eu cred că era
grepfruit, lămâie şi toate pe acesta, dar acesta era de fapt un portocal. Şi am spus omului, D-l Sharrit, prietenul meu,
am spus, "Ei bine, cum e aceea, fiind un portocal?"
137
El a spus, "Ei bine, tu doar clivezi pomul şi pui acest altoi înăuntru acolo."
138
Am spus, "Ei bine, când acesta rodeşte, va rodi el portocale?"
El a spus, "Nu, el rodeşte după soiul lor."
139
Iată-vă! Frate, când eu vă spun, când bisericile sunt altoite în Cristos, astfel, sau încearcă, presupuse a fi, doar
clivate înăuntru acolo cu numele, numindu-se pe ei bisericile lui Cristos, când ei o fac, ce produc ei? Roade
denominaţionale. Dar dacă acea ramură va produce vreodată o altă ramură, aceasta va fi cum era prima. Dar lasă-mă
să-ţi spun, frate, dacă Duhul Sfânt este real în Biserică astăzi, ea avea felul de Biserică care a scris Cartea Faptelor în
urma ei, dacă Biserica viului Dumnezeu, Biserica lui Isus Cristos devine din nou vie prin acelaşi Duh Sfânt care a
căzut în Ziua Cincizecimii, aceasta va scrie o Carte a Faptelor în urma ei. Corect. Ea va fi persistentă, perseverentă
până când acel lucru vine la împlinire. O Dumnezeule, ai milă de noi. Da, domnule. Da, domnule.
140
Samson, Samson, el a fost foarte perseverent atâta timp cât el a putut simţi acele şapte şuviţe în jurul lui. El a ştiut
că a fost o promisiune pe care Dumnezeu ia dat-o. Şi fiecare bărbat şi femeie ar putea fi la fel de persistent cum a fost
Samson, atâta timp cât voi puteţi simţi acea putere de promisiune în jurul vostru, de la Dumnezeu. Aici este Cuvântul,
Cuvântul a spus aşa. Şi voi puteţi fi perseverenţi atâta timp cât ştiţi că voi aveţi acea promisiune în inima voastră, acea
credinţă care v-a spus, în timp ce şedeţi aici acum, acea credinţă spune, "Eu sunt vindecat. Eu sunt vindecat." Vedeţi?
Voi simţiţi aceea, doar continuaţi să mergeţi înainte. Frate, Dumnezeu se va ocupa de Filisteni, nu te îngrijora.
141
V-aţi gândit vreodată cum Samson, cu acea falcă veche de catâr... Voi ştiţi ce groase erau acele coifuri? Unele din

ele cam de un ţol, sau un ţol şi jumate din alamă solidă. Puteau lua o sabie cu două mâini şi să-l lovească în cap cu
aceasta, aceea nu l-ar fi rănit. Şi Samson a luat un putregai vechi, scuzaţi-mă, acea falcă uscată de catâr, a apucat-o şi a
doborât o mie din ei. Păi, din prima lovitură peste unul din acele capete, acea falcă s-ar fi făcut într-un milion de
bucăţi. Dar, vedeţi, miracolul a fost în falcă la fel ca şi în Samson. El a simţit, "Dacă eu pot simţi acea promisiune
acolo," a spus, "aduceţi-i." Şi, frate, el a început să-i bată pe Filisteni la dreapta şi la stânga. De ce? El a fost persistent
până ultimul Filistean zăcea la pământ. Amin! Ce a avut el? Nu foarte mult. El a avut o falcă a unui catâr să lupte
contra la săbii şi suliţe şi oameni antrenaţi. Dar el a avut puterea lui Dumnezeu asupra lui. Voi observaţi, puterea lui
Dumnezeu a venit peste el, mai întâi.
142
Oh, frate, luptă până fiecare simptom este dus. Aleluia! Luptă până fiecare-fiecare îndoială este dusă.
143
Spuneţi, "Ei bine, cazul meu este diferit." Ia acea falcă şi bate-l afară de acolo.
144
Acesta a spus, "Dar, tu şti, eu sunt doar puţin diferit, eu devin prea bătrân." Loveşte-o afară. Abraham a fost de o
sută. Mergi înainte.
145
"Bine, dar cazul meu este foarte grav." Iona a fost în pântecele balenei, mâinile legate la spate, zăcând în vărsătura
balenei. Peste tot unde a privit era pântecele balenei. El a avut o mulţime de simptome, dar el s-a întors şi a spus, "Încă
o dată mă voi uita la templul Tău sfânt, Doamne." Nu Îl puteţi ascunde. Asta este, persistent! Perseverenţă, staţi chiar
cu Cuvântul lui Dumnezeu. De ce a rămas Iona în acel fel? Pentru că el a ştiut că atunci când Solomon a dedicat
templul, el s-a rugat şi a spus, "Doamne, dacă poporul Tău va fi în necaz oriunde şi priveşte către acest loc sfânt,
atunci să auzi din Cer, răspunde rugăciunii lor." Şi el ştia acest singur lucru, că Dumnezeu va auzi acea rugăciune.
146
Şi dacă Iona, sub acele circumstanţe, a putut avea atât de multă credinţă în Dumnezeu, cume cu voi? Nu este
niciunul din voi aici în circumstanţe atât de rău. Acum cu cât mai mult! Sa uitat la un templu unde un om în cele din
urmă a căzut, Saul, care a făcut rugăciunea, dar a fost consacrarea lui Dumnezeu când Duhul Sfânt a adeverit aceasta
printr-un Stâlp de Foc care a intrat şi a coborât în spate? Acelaşi Stâlp de Foc care aveţi fotografia cu voi azi,
mişcându-se printre noi, făcând aceleaşi semne şi minuni. Care este treaba? Ascultaţi în linişte. Ascultaţi. Cum am
putea noi, când noi nu privim la un templu pământesc, sau ceva organizaţie sau ceva denominaţiune, ci la mâna
dreaptă a lui Dumnezeu, unde Isus şade acolo cu veşmintele Lui Proprii însângerate, amin, Propriul Lui Sânge înaintea
Tatălui, să facă mijlocire asupra mărturisirii voastre! Amin. Evrei 3, a spus că El-El este un Mare Preot, veşnic viu să
mijlocească, oh, doamne, înaintea Tatălui în această dimineaţă. Un Mare Preot! Dacă Iona a putut privi afară, să
refuze să vadă pântecele balenei, cu cât mai mult putem noi să omitem să vedem durerea mică şi puţin disconfort, sau
puţin de orice avem noi! "Eu privesc spre promisiunea Ta sfântă, Doamne." Voi nu puteţi ascunde un sfânt de
rugăciunea lui, asta e tot despre ce este vorba. Sigur, oh, el a fost.
147
Eu trebuie să mă grăbesc acum, prietenii mei, eu o să fiu iarăşi prea târziu. Lăsaţi încă câteva, un text mic aici.
148
Ioan, el a fost aşa de sigur, pentru că Dumnezeu i-a spus. Voi ştiţi, acum tatăl lui era un preot, voi ştiţi, dar, ciudat,
el nu sa dus jos să fie un preot, el a mers în pustie. El nu a vrut să se amestece în teoria omului. El a mers în pustie să
afle, la vârsta de nouă ani. Tatăl şi mama lui fiind în vârstă, au ştiut că ei nu o să- 1 mai vadă vreodată pe fiul lor
profet să vină vreodată în putere în acea zi.
149
Şi, amintiţi-vă chiar acelaşi Duh ne este promis în această zi din urmă, Ilie.
150
Amintiţi-vă, Isus niciodată nu s-a referit la aceea când El a spus... El a vorbit despre Ioan Boteză torul. Dacă
observaţi, "Eu trimit pe solul Meu înaintea feţei Mele," Matei 3. Pentru că, voi nu, voi aveţi o contradicţie în Scriptură.
151
El a spus, "Înainte de a veni această zi, ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului va veni să ardă pământul cu foc."
Pământul nu a fost ars cu foc în trecut în zilele lor. Lumea va fi arsă cu foc după această venire. El îl va trimite pe Ilie
să îndrepte lucrurile şi să aducă oamenii înapoi la reconciliere. Şi ce acest Ilie, primul a venit, să reaşeze, să aducă
credinţa părinţilor la copii, dar cel din ultimele zile să-i reaşeze înapoi la Credinţa părinţilor. Vedeţi? Vedeţi, înapoi la
părinţii penticostali originali, Mesajul corect, începutul. Ilie! "Dumnezeule, trimite-1," este rugăciunea mea. "Trimitel, O Doamne, trimite-l de grabă." Ne vom ruga pentru el, ca el să apară pe scenă. Şi Dumnezeu are întotdeauna
reprezentantul Lui pe undeva pe pământ. El nu a fost niciodată fără un martor pe undeva, întotdeauna a avut un martor
stând adevărat. Şi eu cred că el este... eu cred că suntem în umbra venirii Domnului chiar acum. Timpul pentru puterea
lui Dumnezeu să se ridice din nou într-o formă a unui profet ca Ilie, şi să trimită aici jos şi să îndrepte oamenii, şi să-i
aducă, acel grup mic. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi, doar în minoritate, Biserica va
fi.
152
În regulă, noi aflăm că Ioan nu s-a dus să obţină instruirea lui bisericească, dar el s-a dus în pustie să obţină o
experienţă. Când el a venit înapoi afară, el a vorbit sălbatic. "Generaţie de vipere," şerpi ce a găsit el în pustie.
"Securea este pusă la rădăcina pomului." Predicile lui erau bazate pe astfel de lucruri ca acelea. Dar, priviţi, ei vin în
jur, el a spus, "Este Unul stând în mijlocul vostru acum pe care nu îl cunoaşteţi." El ştia despre ce vorbea.
"Eşti tu Mesia?"
El a spus, "Nu"
153
"Eşti tu acel Profet, acel Mesia-Profet care trebuia să se ridice?"
"Eu nu sunt," a spus el, "dar El stă printre voi acum."
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Cumva poate Caiafa, marele preot, se afla acolo. Care, eu presupun că nu a fost, el era prea demn să coboare la un
loc ca acela. Dar el, careva dintre preoţi ar fi putut spune, "Domnule, aici este Fratele Jones. El este un ins bun. Fratele
aşa-şi-aşa aici, Frate John Doe, el, eu-eu cred că el, Domnul îl face pe el un Mesia."
155
Ioan a spus, "Eu Îl voi cunoaşte. Acolo va fi un semn care Îl va însoţi." El a ştiut ce. Binecuvântaţi sunt cei
duhovniceşti care înţeleg. Binecuvântaţi sunt cei care au ochi şi pot vedea, urechi care pot auzi. A spus, "Eu Îl voi
cunoaşte. Dumnezeu va identifica, Îl va identifica." Dumnezeu adevereşte slujitorii Lui. Da, domnule. Şi după o
vreme, El vine, el a privit în sus acolo şi a văzut, a spus "Iată, Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii." El
a fost persistent că nu Ph.D., LL., dublu L, orice a fost, urma să vină, vreun preot, vreun om favorit al orei cu vreun fel
de bal vesel. El a fost... acel Om a venit jos acolo şi el a ştiut Cine a fost El pentru că acolo a fost un semn care Îl
însoţea. A ştiut Cine era Acesta.
156
"Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred." Biserica lui Dumnezeu fiind înviată şi pusă în putere. Da. Acum, în
jos până termin textul acum. Ioan, persistent. Şi el a avut perseverenţă pentru că el ştia că îl va cunoaşte pe acel Mesia,
pentru că Mesia trebuia să poarte un semn. Şi noi vedem semne astăzi, semne ale lui Mesia ce vine, presând înăuntru.
Acum ascultaţi în linişte acum.
157
Când această femeie grecoaică, când ea a auzit despre Isus, "Credinţa vine prin auzire." Acum, ea a fost o
grecoaică, o păgână, astfel ea a auzit şi a venit. Voi ştiţi ce? Credinţa găseşte o sursă pe care alţii nu o văd. Credinţa
găseşte o sursă pe care alţii nu o pot vedea.
158
Voi spuneţi, "Oh, ce este sus acolo? Ce este acolo jos? Ce este acolo? Ce este acea mică... Oh, este misiunea mică.
Este aşa-şiaşa. Dacă Dumnezeu urma să facă ceva, El ar veni la ierarhia Romano Catolică, El ar veni la arhiepiscopul
bisericii Metodiste, El ar veni la părinţii Anglicani, sau vreunul din ei. El ar veni..." Da, aceea este ce credeau ei la
început. Dar unde a fost El născut? Într-un staul. Unde şi-a luat El ucenicii Lui? De pe râu, pescari, de rang inferior,
fără educaţie. Vedeţi, Dumnezeu face ce vrea El, dar voi Îl cunoaşteţi.
159
Cum a fost diferit aici, de Moab sus aici, când Israel trecea pe acolo? Moab a oferit şapte tauri, chiar exact ce a
oferit Israel. Moab a oferit şapte jertfe, berbeci, exact ca Israel. Fundamental, ei au fost exact la fel. Şi ei erau de fapt
fraţi, Moab provine de la fiica lui Lot. Şi aici era Balak sus acolo oferind aceeaşi jertfă, a făcut tot atât de fundamental
cât a putut el fi. Dar ce a făcut diferenţa? Unul din ei a avut o Stâncă lovită, un Stâlp de Foc, un sunet al Regelui în
tabără, un grup de interdenominaţionali. Ei nu aveau casă, nici un loc să-l numească al lor. Ei erau purtaţi de soartă,
pelerini şi străini, pribegind în jur, mărturisind că erau pelerini şi străini. Ei erau în căutarea unei cetăţi.
160
Acela este felul cum este astăzi. Nu vreo legătură cu ceva mare organizaţie. Care este în regulă, dar, aceea, mie
nu-mi pasă la cât de mult aparţineţi voi de o organizaţie, aparţineţi oriunde vreţi voi. Dar, primul lucru, puneţi-vă
numele în Carte Acolo, lăsaţi pe Dumnezeu să le scrie în Sângele lui Isus Cristos, primiţi Duhul Sfânt, cu credinţă ca
să credeţi fiecare Cuvânt pe care l-a scris El, că Acesta este adevărat. Iată-vă. Da.
161
Acum, această femeie era o grecoaică, în primul rând, dar credinţa găseşte o sursă despre care alţii nu ştiu nimic.
162
Acum, amintiţi-vă, Cuvântul Lui-Lui este o Sabie. Biblia a spus aşa. Este o Sabie. Evrei, al 4-lea, 4:12, dacă vreţi
să notaţi aceea. Evrei 4:12, a spus El este, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri."
Lăsaţi-mă să mă opresc aici doar un minut. Ascultaţi, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două
tăişuri, pătrunzând până să desprindă osul, şi aşa mai departe, măduva, şi un Discernător al gândurilor inimii." Este
aceea corect? Aceea-aceea, să ne oprim doar un minut, gândiţi-vă acum, "Un Discernător al gândurilor inimii." Minte
Scriptura? Ea nu poate. Dacă Ea se contrazice pe Sine, nu valorează hârtia pe care este scrisă, este o înşelătoare. Dacă
promisiunile lui Dumnezeu se contrazic, cece o să credeţi voi?
163
Ca băiatul Indian care a venit doar recent la Doctor Morris Reidhead şi aceia, preşedintele Misiunii Sudane, şi a
stat acolo şi a spus, "Amintiţi-vă," a spus, "noi ştim că Isus trăieşte," el a spus, Doctor Reidhead a spus-a spus, "pentru
că El trăieşte în inima mea. Aceea este corect."
164
El a spus, "Da, şi Mahomed trăieşte în inima mea, de asemenea." A spus, "Noi putem produce tot atât de multă
psihologie în Mahomedanism cât poate Creştinismul." Dar a spus, "Ei bine, eu vreau să văd acele dovezi de semn,
semnele din Marcu 16 îndeplinite."
165
A spus, "Oh, aceea," a spus, "tu eşti-tu eşti doar..." A spus, "Tu vezi, domnule, de la capitolul al 9-lea... al 9-lea
verset din capitolul 16 din Marcu, nu este inspirat ca restul. Aceea este doar pusă acolo de către Vatican."
166
El a spus, "Atunci poate restul din Aceasta nu este inspirat. Deci ce fel de Carte citeşti tu?" A spus, "Tot Koranul
este inspirat." Ce ruşine! Ce dizgraţie pentru o biserică Creştină!
Acela ori este Cuvântul lui Dumnezeu ori El nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi dacă voi doar puneţi credinţă în El,
observaţi-L lucrând. Voi credeţi-L, acceptaţi-L. Da, domnule. Noi Îl credem.
16
7 Ce? Un Discernător a gândurilor inimii. Acum priviţi, "La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu,"
Sfântul Ioan 1, "şi Cuvântul s-a făcut trup, Cristos." Şi când El a venit aici, El a privit jos asupra oamenilor. O femeie
mică a atins haina Lui, El s-a întors, a spus, "Cine s-a atins de Mine?" Petru L-a dojenit. El a privit în jur şi a spus,
"Cine s-a atins de Mine?"
A spus, "Toţi se ating de Tine."
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A privit în jur şi a spus, "Dar Eu am perceput că am fost slăbit." A privit afară. "Scurgerea ta de sânge s-a oprit."
Ce? Cuvântul lui Dumnezeu desluşind gândul.
169
Acei Farisei au spus, în inima lor, au spus, "El este Beelzebul. Vedeţi, El, aceea este ce este El. Aceea este chiar
exact."
1
1° El s-a întors în jur şi a spus, "Eu vă voi ierta pentru aceea." Isus privind peste audienţă şi desluşind gândurile lor.
Ce a fost aceasta? Cuvântul, Cuvântul făcut trup, un discernător a gândurilor şi intenţiilor inimii. Aceea este ce
Cuvântul lui Dumnzeu este acum. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Vedeţi?
171
Voi trebuie să primiţi Cuvântul viu în voi ca să îl aveţi pe Dumnezeul viu în voi, pentru că Cuvântul aici este
Dumnezeu când El este făcut trup în voi, făcut Duh, Viaţă în voi. Când El merge în trupul vostru şi în credinţa voastră,
şi devine Viaţă, atunci voi sunteţi un exemplu viu. Voi sunteţi o epistolă a lui Dumnezeu, citită de către toţi oamenii.
Voi nu Îl veţi avea ca Cristos, nu plinătatea, pentru că El a fost împărţit în Ziua Cincizecimii.
172
Acum, voi oamenii care credeţi că trebuie să vorbiţi în limbi ca să aveţi Duhul Sfânt, vreau ca voi să ascultaţi la
aceasta doar un minut. Când Duhul Sfânt s-a pogorât, în Ziua Cincizecimii, El a fost limbi de foc. Acela a fost Stâlpul
de Foc care a condus copiii lui Israel, s-a împărţit pe Sine şi a fost peste fiecare din ei, Dumnezeu în Biserica Lui. Da,
domnule, Duhul Sfânt. Aceea este corect. Acolo este unde ei au primit Duhul Sfânt, când ei au vorbit în limbi. Aceasta
nu a fost o limbă necunoscută, ei vorbeau oamenilor afară acolo care i-au înţeles. Evanghelia trebuia să meargă afară
la acel timp. Ei au mers afară în public, şi apoi afară în curţi şi au început să vorbească în limbi, nu necunoscute. Voi
aveţi căruţa înaintea calului când vă gândiţi că trebuie să vorbiţi în limbi necunoscute. Nu, domnule, ei au vorbit în
limbi. Poporul a înţeles fiecare om, "Cum auzim noi pe fiecare om în limba noastră în care ne-am născut?" Un act al
lui Dumnezeu trimiţând afară Duhul Sfânt. Atât pentru aceasta.
173
Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, chiar şi un Discernător al gândurilor
inimii. Şi ce? Aceasta poate fi mânuită numai cu o mână. O sabie este dominantă. Ea-ea nu are nimic în ea decât dacă
este mânuită de o mână. Şi când o mână de credinţă poate ridica Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta va face acelaşi lucru
ce a făcut Isus. "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi."
174
Poate tu poţi tăia doar puţin, poate tu ai o mână slabă de credinţă, tu poţi tăia suficient jos să spui, "Ei bine, eu pot
vedea destulă lumină a zilei ca să văd că sunt mântuit." Dar cume cu celelalte promisiuni? Dacă tu ai o mână puternică
de credinţă, ridică sus întregul Cuvânt al lui Dumnezeu şi taie drept înainte prin fiecare întunecime, amin, până când
Lumina lui Dumnezeu străluceşte înăuntru, şi priveşte faţă în faţă cu Dumnezeu, stând pe Cuvântul Lui. Amin.
175
Ea a avut multe obstacole, această sărmană femeie mică avea. Ea a avut multe obstacole, dar credinţa ei nu a avut
niciunul. Nu, nu. Ea a auzit. Credinţa a avut control. Ea a auzit şi credinţa ei a avut control. Acum, ei i-ar fi putut
spune aceasta, "Tu şti că tu eşti o grecoaică. Tu şti că tu nu vei obţine niciodată nimic, pentru că este segregare, vezi
tu. Tu nu vei obţine niciodată nimic aici." Dar a dat ea atenţie la aceea? Nu, domnule. Ea a avut credinţă, şi acea
credinţă a fost tot ce a avut ea nevoie, pentru că ea a ştiut că acela era Cuvântul lui Dumnezeu stând acolo. Ea a avut
credinţă. Unii din ei poate i-au spus aşa, "Dar aşteaptă un minut!" Naţiunea ei proprie, biserica ei proprie poate au
spus, "Acum aşteaptă un minut, zilele miracolelor au trecut. Să nu te duci acolo jos. Zilele miracolelor au trecut." Dar
este ceva deosebit despre credinţă, are o sursă care nu dă nici o atenţie la aceea, şi doar nu o observă. Ea deja a luat
acel Cuvânt. El este Cuvântul. Ea a avut credinţă să Îl ţină. Ea a mers înainte. Ei poate că au râs de ea, au spus, "Ei
bine, toţi ceilalţi vor râde de tine, pentru că fiica ta va fi tot atât de bolnavă anul viitor cum este ea acest an. Ea încă va
avea acel drac, ea va fi la fel de bolnavă." Dar ea nu a dat vreo atenţie la aceea. Credinţa avea un control, vedeţi. "Tu
vei fi dată afară din biserica ta dacă te duci vreodată în una din acelea. Doar ţine minte, ei te vor da afară. Ei te vor
excomunica." Aceea nu a însemnat nimic pentru ea. Credinţa a mers înainte pe deasupra de aceea. Ea a fost hotărâtă să
ajungă la Isus. Asta-i tot.
176
Acum, pentru a economisi timp, când am putea lua un text despre fiecare din aceia şi să stăm cu aceasta, dar acum
să economisim timp. Când ea a ajuns la Isus, ea încă a avut o dezamăgire, ea însăşi, dar nu credinţa ei. Când ea a ajuns
la Isus, El a spus, "Eu nu sunt trimis la neamul tău." Ce respingere directă! "Eu nu sunt trimis la poporul tău." Doar
gândiţi-vă, Acela în care ea s-a gândit că avea aşa de multă credinţă, şi El a refuzat-o. "Eu nu sunt trimis la poporul
tău, Eu sunt trimis numai la Israel. Tu eşti din Neamuri, Eu nici măcar nu sunt trimis la voi. Şi, de altfel, voi nu sunteţi
altceva
decât
câini."
Iuh! Aceea nu a deranjat acea credinţă, doar a continuat să se mişte înainte. Da, a spus, "Eu sunt trimis doar la oile
pierdute ale Israelului."
177
Acum, dacă acela ar fi fost unul din noi, oh, vai, acela ar fi fost sfârşitul. "Denominaţiunea ta, nu este nimic de
ea." "Oh, El a vorbit despre denominaţiunea mea, eu nu-L voi mai asculta din nou!" Aha, iată-vă. Mergeţi înainte,
vedeţi, voi nu veţi primi niciodată nimic. Doar staţi cu acel Cuvânt. Unde este acel Cuvânt, voi mergeţi chiar cu El.
Credinţa s-a ancorat!
178
Unii din ei ar fi putut spune, "Ei bine, acum, eu îţi voi spune ceva, ei vor râde de tine. Ei te vor da afară din
biserica ta."
"Lăsaţi-i să mă dea afară. Vedeţi, este în regulă."
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Isus a spus, "Eu nu sunt trimis la neamul vostru, Eu niciodată nu am venit deloc pentru poporul tău. Şi voi nu
sunteţi nimic altceva decât câini, nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor şi să o arunc acolo la voi câinilor." Îuh!
180
Ce-i dacă acela era unul din voi Metodiştii, unul din voi Baptiştii, Prezbiterienii, unul din voi Penticostalii? Oh,
vai! Voi aţi fi spus, "Păi, acel impostor! Îi voi spune la Doctor Aşa-şiaşa şi Aşa-şi-aşa el-el avea dreptate." Vedeţi, voi
nu aveţi nici o credinţă.
181
Ea a ştiut că acolo era ajutor. Ea a auzit. Credinţa vine prin auzire. Auzind ce? Cuvântul. Ea a ştiut că acolo era
ceva real acolo. Da. Ea încă s-a ţinut. Nu contează dacă ea... El a spus, "Acum, aminteşte-ţi, Eu nu sunt trimis la voi.
Tatăl niciodată nu M-a trimis la voi Neamuri, voi grămadă de câini. Vă gândiţi că Eu aş lua pâinea copiilor şi să o
arunc acolo la voi grămadă de câini nevrednici? Eu nu sunt trimis la voi." Dar totuşi credinţa ei a ţinut drept înainte.
182
Frate, ea nu a fost o plantă de seră, care trebuia să fie dădăcită, alintată în jur ca unii din recolta de azi, "Oh, vai, ei
bine, eu nu voi mai merge din nou, aceea este tot ce este de aceasta." Oh, vai. Nu-i de mirare că voi nu puteţi ţine acea
Sabie a credinţei, nu-i de mirare că compromiteţi asupra Cuvântului. Voi mergeţi undeva unde puteţi auzi un fel de
ceva puţin de papălapte pus împreună. Tu micuţă plantă de seră, tu. Prima insectă mică te loveşte, ea te ucide, trebuie
să fi stropită tot timpul. "Oh, să nu credeţi treaba aceea, zilele miracolelor au trecut," este stropirea diavolului.
Începător!
183
Ea nu a fost. Frate, ea a fost fermă. Ea a avut cu adevărat ceva. Ea s-a ţinut. Ce a făcut ea? A recunoscut că El a
avut dreptate. Ea întotdeauna... Şi adevărata credinţă reală, ascultaţi, fie că taie organizaţia voastră sau nu, va
recunoaşte Adevărul. Da, domnule, Adevărul, credinţa. Dacă voi aveţi credinţă, şi acesta este Cuvântul lui Dumnezeu
şi promisiunea lui Dumnezeu, nu contează ce spun alţii, voi O credeţi, voi O admiteţi. Ea a spus, "Acela este
Adevărul, Doamne. Eu sunt o Grecoaică, eu sunt nevrednică. Eu-eu sunt un câine, eu nu sunt... Eu-eu nu sunt vrednică
de nimic, dar eu sunt doar după firimituri."
184
Eu sunt un căutător-de fărâmă, însumi, voi nu sunteţi? Eu doar vreau firimiturile, Doamne. Eu nu pot avea o
biserică cum au avut ei în Ziua Cincizecimii. Dacă eu nu pot, Doamne, lasă-mă doar să am firimiturile care cad. Petru
a spus, în Ziua Cincizecimii, "Aceasta este Aceea." Şi eu întotdeauna am spus, dacă aceasta nu este Aceea, eu doar voi
păstra aceasta până vine Aceea, voi vedeţi. Da. Da. Eu doar voi păstra aceasta până când Aceea apare. Vedeţi? Acesta
este Cuvântul. Când cineva... Eu nu... Eu-eu-eu aş putea să nu am destulă credinţă să mă duc ca Enoh, şi să fac o
plimbare de după-amiază şi să merg în sus acasă cu Dumnezeu, dar eu vă voi spune un lucru, eu nu voi sta niciodată în
calea cuiva care are atâta credinţă. Da, domnule. Dacă el o are, laudă lui Dumnezeu, sunt aşa de recunoscător pentru
aceasta. Lăsaţi acel Cuvânt să se ancoreze acolo. Sper ca El să se ancoreze în mine în acel fel ca atunci când moartea
va veni, eu să văd un drum deschis acolo, să merg doar drept afară. Aceea este corect. Da, domnule. Oh, astfel eu sunt
doar după firimituri.
185
Dar, încercaţi să le spuneţi la unii din aceşti oameni moderni astăzi, voi luaţi doar firimiturile. "Oh, nu!" Dacă ei
nu pot avea primul loc, ei nu vor absolut nimic. "Tu ori vi jos la mine..." Cum a fost Naaman cu lepra lui, "Tu vei veni
jos şi îţi vei lovi mâinile asuprea mea şi îmi vei spune toate aceste diferite lucruri, şi aşa mai departe, sau eu nu voi
crede Aceasta deloc. Acela e felul. Păi, eu doar nu voi mai merge înapoi." Acela este motivul că voi nu obţineţi nimic.
Vedeţi?
186
Voi trebuie să fiţi dispuşi să luaţi firimituri. Voi auziţi aceasta? Ia firimiturile, fratele meu, ia firimiturile, sora
mea, indiferent de ce îţi dă El, doar primeşte-L. Spune, "Dumnezeule," mulţumeşte-I, "Eu am doar un pic de credinţă,
dar eu sigur mă voi ţine de aceea şi Îţi mulţumesc pentru Aceasta. Eu cred că eu pot fi făcut bine. Da, Domnule. Eu
cred căci Cuvântul lui Dumnezeu este drept, şi eu mă voi ţine chiar de Acesta. Şi eu voi fi bine." Voi urmăriţi ce se
întâmplă. Doar luaţi firimiturile, măcar firimituri mici. Sigur.
187
Amintiţi-vă, ea nu a mai văzut un miracol. Ea a fost o păgână. Ea nu L-a văzut niciodată făcând vreun miracol. Ea
niciodată nu a ştiut că El era Dumnezeu. Ea niciodată nu a ştiut, numai doar din auzite. Dar când ea a ajuns acolo,
poate, şi a văzut ceva ce El a făcut, aceea a fost diferit. Vedeţi, ei i-au auzit spunând, "Ei bine, ştiţi voi că în Biblia lor
Aceasta spune că Domnul va ridica un profet, şi El va face miracole şi va cunoaşte secretele inimii, şi va spune
oamenilor aceste lucruri, şi lucruri mari vor avea loc." "Este aceea aşa?" Ea niciodată nu a văzut aceasta să se facă, dar
ea a crezut-o oricum. Iată-vă. Iată-vă.
188
Mă gândesc la curva Rahav, ea nu a mai văzut Israelul, dar ea a auzit, şi ea a ascuns iscoadele. A negat propria ei,
propria ei biserică, propriul ei popor şi toate celelalte, şi a ascuns iscoadele, pentru că ea a auzit. Ea nu a spus,
"Aşteptaţi până îl aud pe Iosua predicând o dată. Lăsaţi-mă să-mi trag concepţia mea după ce îl aud pe el să predice.
Lăsaţi-mă să-l văd pe Dumnezeu să despartă Marea Roşie pe undeva, sau lăsaţi-mă să-l văd pe El făcând ceva ca
aceea. Atunci poate eu v-aş ascunde pe toţi dacă aş fi văzut ceva în felul acela." Ea nu a aşteptat după aceea. Ea a
spus. "Eu cred. Noi am auzit. Noi am auzit."
189
O Dumnezeule, eu am auzit, eu ştiu că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu ştiu că El este Dumnezeu
manifestat în trup. Eu ştiu că El trăieşte astăzi în Biserica Lui. Eu ştiu că El este aici acum. Eu ştiu. Eu ştiu că Aceasta
nu a fost fotografia mea pe care El a făcut-o, eu ştiu că Aceasta a fost a Lui. Eu ştiu că acela este acelaşi Stâlp de Foc
cu noi astăzi, pentru că El face aceleaşi lucrări, aceleaşi semne, aceleaşi minuni, aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut.
Este acelaşi Stâlp de Foc care a condus pe Israel. Când, Isus, oricine care vă cunoaşteţi Biblia ştiţi că El a fost Îngerul

Legământului, Îngerul care a mers înaintea lor în pustie. Nu a făcut Cristos... Moise a considerat ocara lui Cristos
comori mai mari decât cele ale Egiptului, a urmat un Stâlp de Foc afară în pustie.
190
Isus, când El a fost... Acel Stâlp de Foc s-a manifestat, El a spus, "Eu vin de la Dumnezeu şi Mă duc la
Dumnezeu." El a mers înapoi la Tatăl.
191
Apoi, după moartea Sa, îngroparea, şi învierea, şi înălţarea, Pavel, Saul din Tars care era atunci pe, pe drum în jos
spre Damasc, a fost aruncat la pământ de acelaşi Stâlp de Foc, pe care nimeni altcineva nu L-a văzut. Ei toţi stând în
jur, ei nu L-au văzut, dar Saul L-a văzut. Şi o Voce a spus, "Saule, Saule pentru ce Mă prigoneşti?"
A spus "Cine eşti Tu, Doamne?"
El a spus, "Eu sunt Isus. Vezi, Eu vin de la Dumnezeu, Mă duc la Dumnezeu."
192
Acum, dacă eu v-am spus că viaţa lui John Dillinger era în mine, voi v-aţi aştepta ca eu să am pistoale mari afară
aici să vă împuşc. V-am spus că viaţa unui artist era în mine, voi v-aţi aştepta ca eu să pictez tabloul unui artist.
Ascultă, biserică! Eu nu vă mustru. Priviţi, dacă Viaţa lui Cristos este în biserică, ea va face... Dacă Duhul Sfânt este
în biserică, dacă acest Stâlp de Foc pe care ştiinţa l-a fotografiat, şi aşa mai departe, care îl vedem aici în biserică tot
timpul, dacă acela este Duhul lui Cristos Acesta va face lucrările lui Cristos. Isus a spus, "Dacă nu mă puteţi crede pe
Mine, credeţi lucrările pe care le fac Eu. Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine." Dacă Duhul Sfânt încă este
real, atunci Duhul Sfânt va mărturisi pentru Sine. Credeţi lucrările Duhului Sfânt.
193
Au existat o mulţime de credinţă-falsă şi prefăcătorie. Vă aşteptaţi la aceea. Dumnezeu a spus că va veni. Dar ce
încearcă să facă aceasta? Dacă este un dolar fals, trebuie să fie făcut de pe unul real. Voi aţi văzut oameni să pretindă
că au Duhul Sfânt, şi trăiesc în adulter, şi beau, şi toate celelalte, ei nu Îl au. Ei încearcă să-Limite. Dar există un
cineva autentic real care Îl are, are Duhul Sfânt, şi Dumnezeu confirmă Cuvintele Lui cu semne care urmează. Curva a
auzit, ea L-a crezut.
194
Acum, această femeie, această femeie Canaaneancă, ea a crezut de asemenea, această Grecoaică. A spus,
"Doamne." Mai întâi ea a spus, "Tu Fiul lui David." Un Neiudeu nu are nici o susţinere în Cristos prin Fiul Lui David;
aceea era prin Regele David, rasa Iudeilor. El nu i-a acordat nici o atenţie. Dar când ea s-a întors şi a spus, "Doamne
ajută-mi!" Amin, aceea L-a prins. El era Domnul ei; nu un Fiu al lui David, dar El era Domnul ei. "Doamne, ajutămi!" Aceea L-a prins. Şi ea... El s-a întors în jur. A spus "Este adevărat câinii mănâncă resturile de la masa stăpânului.
Aceea este adevărat." Uitaţi ce, acea femeie a avut apropierea corectă la darul lui Dumnezeu. Ce a spus ea? El a spus
că ea s-a apropiat corect.
195
El a ocărât-o, a spus, "Voi sunteţi... Eu nu sunt trimis la voi. Voi sunteţi câini în generaţia voastră. Neamul vostru
nu sunteţi altceva decât câini. Eu nu sunt trimis la voi."
196
Şi ea a spus, "Este adevărat, Doamne." Acolo este Cuvântul. Amin. Staţi cu Cuvântul. Credinţa întotdeauna va
recunoaşte Cuvântul. "Dar câinii mănâncă firimiturile de sub masa stăpânului lor." Aceea L-a prins. "Doamne, ajutămi!"
197
El S-a întors şi a spus, "Pentru că ai spus aceasta, O femeie, mare este credinţa ta. Şi, pentru că ai spus aceasta,
diavolul a părăsit-o pe fiica ta." Ce, ea a obţinut ce? Ea s-a apropiat de darul lui Dumnezeu în modul corect. Voi
trebuie să vă apropiaţi... Şi, amintiţi-vă, că aceea a fost prima dintre Neamuri căreia i s-a făcut vreodată un miracol
asupra lor de către Fiul lui David. Amintiţi-vă, acela a fost primul miracol făcut uneia dintre Neamuri, aceea este
corect, această vindecare a femeii Canaanite. Aceea este corect. Ea a avut apropierea corectă de darul lui Dumnezeu.
Credinţa admite că Cuvântul este corect. Smerit, umil. Vedeţi?
198
Nu o să mergeţi în jur spunând, "Huh! Eu-eu nu voi crede treaba aia. Dacă catehismul nostru nu o spun, aha, eu
nu văd." Nu contează ce spune catehismul vostru, voi puneţi catehismul sau orice altceva mai presus de Cuvântul lui
Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este drept. Toate celelalte sunt o minciună. Vedeţi?
199
Şi ea a venit smerită, liniştită, smerită, umilă. Voi trebuie să fiţi umili. Calea în sus este în jos, întotdeauna. "Cel
ce se smereşte, va fi înălţat, dar cel ce se înalţă va fi smerit."
200
Priviţi la Marta în acea zi. Oh, ştiu că vă ţin mult timp, dar eu-eu mă voi revanşa cândva faţă de voi şi voi face una
cu adevărat scurtă. Ascultaţi, eu mai am doar încă câteva lucruri de spus chiar acum, voi merge. Sper că nu vă încerc
răbdarea. Marta, ea a fost foarte, a avut foarte multă perseverenţă în Prezenţa lui Isus. Priviţi, ea a venit sus acolo şi a
spus, "Doamne." Acum, amintiţi-vă, ea a trimis după El să vină să se roage pentru fratele ei, şi El nu a făcut-o.
201
Acum, în Ioan 5:18, Isus a spus, Ioan 5:19, cred că este, Isus a spus, când El a trecut prin scăldătoarea Betesda
acolo, şi El a văzut, El ştia un om care avea o infirmitate de treizeci şi opt de ani. Priviţi, cam două mii de oameni
stând acolo, copii cu hidrocefalie, ologi, orbi, şchiopi, uscaţi, suciţi. Isus a trecut prin scăldătoare, a privit de jur
împrejur, plin de dragoste, plin de compasiune. Vedeţi, noi nu ştim ce înseamnă dragostea. Noi o luăm pe partea
umană. Plin de compasiune, sigur, voi vorbiţi de compasiune umană. Compasiunea reală este să faci voia lui
Dumnezeu. Vedeţi? Iat-o acolo.
202
"Oh, eu nu i-aş zice nimic lui, pentru că el este un băiat bun. El-el-el bea, el face aceasta." El are nevoie de
Cristos. "Eu nu i-aş spune-o lui, pentru că el a aparţinut la acea biserică pentru mult timp. Nu i-aş menţiona lui de
vindecare Divină." Oh, frate, tu nu şti ce este compasiunea.

203

Isus a trecut pe acolo, El a cunoscut voia lui Dumnezeu. Amintiţi-vă, El doa-El tocmai ce a înviat un om mort. Şi
amintiţi-vă ce a avut loc aici. El a trecut prin acea scăldătoare acolo, merge pe marginea acestei scăldători, acolo erau
mame cu copilaşi. Ei încercau să aştepte după Îngerul Domnului să tulbure apele. El a umblat pe acolo, El a mers la un
om care avea o infirmitate, să spunem o boală de prostată. El o avea de treizeci şi opt de ani. Se mişca încet. Aceasta
nu urma să-l ucidă. El a spus, "Vrei să fi vindecat?" Dar cume cu acest orb, olog, orb, şchiop, uscat? A spus, "Vrei să
fi vindecat?" Vedeţi, El a ştiut doar unde să meargă. Dumnezeu, Cuvântul, L-a condus. Acum, El a spus, "Vrei să fi
vindecat?"
204
A spus, "Domnule, eu n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare." El putea umbla. A spus, "Când eu cobor, altul
o ia înaintea mea."
205
El a spus, "Ridică-ţi patul şi du-te în casa ta." El a fost întrebat. Şi ei l-au adus pe Isus la tribunal să-Lia la
întrebări.
206
Şi dacă El a făcut acelaşi lucru astăzi, El ar fi luat la întrebări. Aceea este corect. "El a lăsat două mii, cum este cu
ei? Îl ştiu pe bătrânul Frate Aşa-şi-aşa jos acolo. Sora Aşa-şi-aşa, ea este o femeie bună. A zăcut acolo de douăzeci de
ani. Dacă este ceva Dumnezeu de El, El ar fi mers jos şi ar fi făcut aceea." Acelaşi diavol vechi spune acelaşi lucru
azi. "Dacă Tu eşti. Dacă aceasta este. Dacă aceea este." Acelaşi diavol vechi, vedeţi, acelaş lucru vechi.
207
Astfel aceşti Farisei L-au luat la întrebări acolo cu privire la aceste lucruri. Priviţi-l pe El, "Adevărat, adevărat Eu
vă spun că, Fiul nu poate face nimic de la Sine decât ce El vede pe Tatăl făcând." Vedeţi, El a avut o viziune. Viziunea
i-a arătat Lui. "Ce văd pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul la fel." Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Vedeţi,
acelaşi Dumnezeu.
208
Acum, Marta, în Prezenţa Lui, ea stătea acolo. Ea a spus, "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici."
209
Acum, de ce nu a venit El? Pentru că Tatăl i-a arătat Lui o viziune că Lazăr va muri. Acum, priviţi, ei-ei au trimis,
şi El a mers în altă cetate. Şi ei au trimis din nou, El a mers într-o altă cetate. Apoi în cele din urmă El a spus, "Lazăr
doarme." Oh, ei... Aceia sunt termenii care El i-a avut. Nu există nici o moarte la un Creştin. Noi ştim aceea.
Oh, el a spus, "Dacă el doarme, el face bine, se odihneşte."
210
A spus, "Dar el e mort," le-a spus în limba lor. "Dar mă duc să-l trezesc." Oh!
211
Merge până acolo unde se afla ea, oh, eu pot vedea aceasta. A intrat în cetate, îi pot auzi pe Iudei să spună, "Aha,
iată-l pe vindecătorul Divin! Aha. Şi ei au părăsit biserica lor, toate celelalte, să-L urmeze. Şi când a venit cazul real,
chiar prietenul Lui s-a strecurat afară din oraş. Au trimis, acum El s-a întors." Isus a mers înainte.
212
Dar micuţa Marta, ceva jos în inima ei, ceva. Ea a fost întotdeauna un fel de zăbavnică, ea a vrut să ţină casa
curată şi totul, şi Maria a ascultat la Cuvânt. Dar aici este unde ea şi-a arătat culoarea, ea s-a furişat drept afară şi a
mers jos acolo. Acum, ea, voi ştiţi ce cred eu, ea a citit despre acea femeie Sunamită, Sunamită, voi ştiţi, în Biblie.
Acum, ce ar fi spus ea? S-a dus afară, ea a spus, "Doamne." Aceea este ce a fost El. Se părea că ea avea un drept să-L
dojenească, să spună, "De ce nu ai venit? Păi, noi nu vom... Noi credem acum că Tu chiar că eşti un holy roller."
Vedeţi, acel miracol nu s-ar fi întâmplat.
213
Şi acela este motivul că nu se poate întâmpla astăzi. Oh, El este aici în forma Duhului, nu că voi Îl vedeţi, dar că
El este Duhul cu Cuvântul Lui. Vedeţi? Oh, sigur. Voi vă rugaţi pentru o trezire, şi aceasta se răspândeşte în biserică,
un lucru sau altul are loc, şi cineva strigă "glorie lui Dumnezeu, aleluia," voi aţi închide biserica. Nu ştiţi ce este o
trezire. Cristos vine la biserică, şi atunci voi nici măcar nu Îl faceţi bine venit. Face un miracol şi vindecă pe cineva, şi
spuneţi, "Ei bine, ar fi putut fi telepatie." Nu-i de mirare că El nu poate lucra printre voi. Nu-i de mirare Biserica
Laodicea... este pe dinafară, bătând, încercând să intre înapoi în biserica Lui proprie. Aceea este epoca în care trăim
noi acum. Aceste denominaţiuni L-au dat afară până că El este pe dinafară, încercând să ajungă înapoi înăuntru. Aceea
este corect, pus afară!
214
Acum, noi aflăm că Marta a mers la El, a spus, "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele Ameu. Dar
chiar şi acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da."
215
Priviţi-L, El a încercat-o. A spus, "Fratele tău va învia din nou."
216
A spus, "Da, Doamne. El a fost un băiat bun, el va apărea la învierea generală. El va învia în ziua de apoi."
217
A spus, "Eu sunt Învierea şi Viaţa." Acolo a pus testul. Un om stând acolo spunând... El a fost singurul Om care a
trăit vreodată, singurul Om care va trăi vreodată care a putut spune aceea, Fiul lui Dumnezeu, a spus, "Eu sunt
Învierea şi Viaţa."
218
Biblia a spus, "Nici o frumuseţe care noi să privim la El." Probabil umerii lui micuţi aplecaţi, încărunţind, când El
era în vârstă de treizeci de ani şi El era considerat a fi de cinzeci de ani.
219
A spus, "Tu eşti numai în vârstă de cinzeci de ani, şi spui că Tu l-ai văzut pe Abraham. Acum noi ştim că Tu eşti
nebun." Vedeţi? Lucrarea Lui probabil l-a adus în jos.
220
El a spus, "Înainte să fi fost Abraham, Eu sunt." Amin. Ei nu au ştiut aceasta. Acolo El era învăluit în trup uman.
221
A spus, "Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi el va trăi. Oricine trăieşte şi
crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?"

222

Ea a spus, "Da, Doamne. Eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume."
"Unde l-aţi îngropat?"
223
Eu am un lucru mic aici că eu am spus întotdeauna, voi ştiţi, sper că dacă rănesc simţurile cuiva nu o fac
intenţionat. O femeie de la Ştiinţa Creştină mi-a spus odată, ea a spus, "Frate Branham, te lauzi prea mult pe seama lui
Isus."
224
Am spus, "Oh, nu, nu." Am spus, "Nu mă laud pe jumătate îndeajuns. Doresc să fi avut ceva mai multe limbi să fi
putut să mă laud cu El." Vedeţi?
Şi ea a spus, "Ei bine, tu îl faci pe El Dumnezeu."
Am spus, "El a fost Dumnezeu! El încă este Dumnezeu. El pentru totdeauna va fi Dumnezeu."
A spus, "El a fost un muritor. El a fost un om."
Am spus, "El a fost şi Om şi Dumnezeu."
225
Ea a spus, "Am să-ţi dovedesc că El a fost doar un om muritor, cu Biblia ta proprie."
Am spus, "Lasă-mă să te aud făcând aceasta."
226
A spus, "Sfântul Ioan, al 11-lea capitol, Isus a mers la mormântul lui Lazăr şi El a plâns."
Am spus, "Este aceea Scriptura ta?" A spus, "Da."
227
Am spus, "Soră!" Eu nu vreau să sune ca un sacrilegiu. Acesta nu este un loc pentru glume, dar eu chiar i-am spus
asta pentru ea. Am spus, "Aceea este mai subţire decât zeama făcută dintr-o umbră a unui pui care era mort de foame."
Am spus, "Păi, tu şti frumos şi bine că nu putea fi un astfel de lucru ca acela." Am spus, "Lasă-mă să-ţi spun ceva."
228
Aici merge El, aplecat de umeri, plângând, El plânge cu tine când tu plângi. El simte durerile tale. El este un Mare
Preot poate fi atins de simţul infirmităţii tale. Plângând, mergând jos la mormânt, ştiind ce Tatăl i-a spus Lui. Căci El a
spus că El nu a făcut nimic până Tatăl I-a arătat. Iată-L acolo, vedeţi, mergând. El se ducea să-l învie, dar El a putut
plânge omeneşte cu oamenii. Mergând la mormânt, plângând. Dar când El a stat acolo, oh, vai, a spus, "Daţi piatra la
o parte."
229
A spus, "El miroase greu!" Nasul lui era deja căzut înăuntru. Şaptezeci şi două de ore, vedeţi, sau patru zile şi
nopţi. Vedeţi, faţa i-a căzut înăuntru, el era stricat, era putred.
230
A spus, "Daţi piatra la o parte." El a stat în spate acolo şi a spus, "Tată, Eu Îţi mulţumesc că Tu întotdeauna M-ai
ascultat, dar Eu-Eu doar am spus aceasta." Vedeţi, El deja i-a spus Lui. A spus, "Eu doar spun aceasta pentru aceştia
care stau împrejur." "Lazăre, vin-o afară!" Amin. Şi un om care era mort patru zile, a stat pe picioarele lui şi a trăit din
nou. Acela era mai mult decât un om. Acela a fost mai mult decât un om. Sigur a fost.
231
Acela a fost mai mult decât un om care a coborât de pe munte într-o noapte, flămând, căutând după ceva să
mănânce. El era un om, I-a fost foame de ceva să mănânce. Dar când a luat cinci peşti, sau cinci pâini şi doi peşti, şi a
hrănit cinci mii, acela era mai mult decât un om. Aceea este corect. Este adevărat. Da, domnule.
232
El a fost un om când el stătea întins în partea din spate a acelei corăbii în acea noapte, aşa obosit, puterea dusă de
la El, predicând şi vindecând, şi un diavol a apărut, şi probabil zece mii de diavoli ai mării, au spus, "Noi Îl vom îneca
acum, El doarme." Cum i-au făcut ei lui Pavel afară acolo în furtună. "Noi L-am prins acum, noi Îl avem în capcană.
El doarme, noi vom scufunda acea corabie." Diavolul suflând briza lui peste tot acolo, şi aceasta sălta în sus şi-n jos în
acel fel. Valurile nici măcar nu L-au trezit. El a fost un om culcat înapoi acolo, obosit, adormit.
233
Dar o dată ce El s-a sculat, oh, vai! "Oh, mergeţi şi treziţi-l pe Isus!" A pus piciorul Lui... Oh, biserică, aceea este
ce ar trebui voi să faceţi. Doresc să fi avut ceva timp eu aş predica acum, vedeţi, pe aceea. Vedeţi? A pus piciorul Lui
pe funia corabiei, a privit în sus, a spus, "Taci, linişteşte-te." Vedeţi? Şi valurile şi vânturile L-au ascultat. Acela a fost
mai mult decât un om, era nevoie de Dumnezeu să facă aceea.
234
Da, El a strigat pe cruce, pentru milă. Aceea este corect. A însetat la cruce. El a murit ca un om. Dar în dimineaţa
Paştelui, când Îngerul a rostogolit piatra la o parte, şi un Om care a fost mort, a biruit şi moartea, iadul şi mormântul, a
venit afară, a triumfat asupra morţii, iadului şi mormântului. A spus, "Eu sunt Cel care am fost mort, şi sunt viu pentru
totdeauna." Acela a fost mai mult decât un om. Acela era Dumnezeu în acel Om. Da, domnule.
235
Credinţa niciodată nu neagă Adevărul Lui. Oh, cum ar fi să spui, "Stâlpul De Foc, acela nu a fost corect. Şi
miracolele lui Moise nu au fost corecte," ei întotdeauna ar spune. Nu contează cât de ridicol este, aceasta stă chiar
exact cu Cuvântul. Exact. Oh, voi puteţi fi-voi puteţi fi perseverenţi. Voi puteţi fi persistenţi oricând vă prindeţi cu
adevărat de Cuvântul lui Dumnezeu, când voi vă ţineţi de Acesta.
236
Cum a fost Mica, Mica chiar acolo, când patru sute de proroci stăteau acolo spunând "Suie-te, Ahab, suie-te."
Mica ştia că viziunea lui era în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. El a vorbit Cuvântul oricum. Ei au spus, "Te vom
arunca în închisoare, şi îţi vom da apele întristării şi pâinea întristării."
237
El a spus, "Aruncaţi-mă înăuntru dacă vreţi." Ce a fost el? A fost persistent. El a cunoscut Cuvântul lui
Dumnezeu. El a cunoscut voia lui Dumnezeu. El a văzut o viziune. A ştiut ce a fost aceasta. Viziunea a venit de la
Dumnezeu, pentru că viziunile s-au comparat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, fiecare credincios trebuie să lupte, şi

voi trebuie să luptaţi, de asemenea.
238
Un om aici cu ceva timp în urmă îmi zicea, a spus că a mers... a spus, "Tu şti, un-un diavol mititel cam atât de
mare s-a ridicat în faţa mea o dată într-un vis." A spus, "Acel diavol a spus 'boo'; şi eu am făcut, 'umph.' Şi," a spus
"de fiecare dată când eu săream înapoi, el se făcea mai mare şi eu mă făceam mai mic." A spus "Primul lucru ce-l şti,
'boo,' şi eu săream înapoi. Şi el... de fiecare dată merge, ,boo, boo,"' sărea la el. A spus el se dădea înapoi, se dădea
înapoi, se dădea înapoi. A spus, "El s-a făcut mai mare decât eram eu." Şi a spus, "Am ştiut că trebuie să mă lupt cu el.
Astfel eu-eu nu am găsit nimic, astfel eu doar am luat o Biblie, şi eu... el a făcut 'boo'; eu am făcut 'boo,' şi eu." A
spus, "El a început să se micşoreze." Aceea este corect.
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Aceea este ce trebuie voi să faceţi, luaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să spuneţi "boo," dar spuneţi
"AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Fiţi perseverenţi, staţi pe Cuvânt! El este Adevărul. Noi credem Cuvântul astăzi. Noi
Îl credem cum L-a crezut Mica. Noi L-am crezut cum restul din ei cred. Nu contează câţi spun că Acesta este greşit,
Acesta încă este Adevărat. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu
le va face şi el." Ar putea vreun om să vă vindece? Nu, domnule. Aceasta deja este, aţi fost deja vindecaţi. Poate vreun
om să vă mântuiască? Aceasta deja s-a făcut. Câţi credeţi aceea? "El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre. El a fost
zdrobit pentru fărădelegile noastre." Este aceea corect? Corect. "Şi prin rănile Lui am fost tămăduiţi," timpul trecut.
Tot ce El poate face pentru voi este deja făcut.
240
Acum El a pus în biserică, să ţină biserica în linie cu Cuvântul, ce? Apostoli, proroci, învăţători, păstori,
evanghelişti, slujbe ale bisericii. Trimis de Dumnezeu, nu numit de om. Trimis de Dumnezeu, bărbaţi inspiraţi să
păstreze biserica aliniată. Acum, ce este aceasta? Daruri ale Duhului în biserică. Nu o grămadă de fanatism, ci cu
adevărat daruri ale Duhului în biserică. Aceea este corect, ţinând biserica. Dacă o biserică reală a fost ordinată de
Dumnezeu, cu adevărat umplută cu Duhul Sfânt, dacă păcatul ar apărea în biserică, ar fi o alta ca Anania şi Safira.
Când o biserică reală... Aş vrea să intru în una, să văd toate femeile şi bărbaţii sub Puterea Duhului Sfânt. Dacă cineva
a făcut ceva rău, Duhul Sfânt se ridică drept în sus şi descoperă aceasta. Ei vor trebui să se curăţească. Acelea sunt
daruri ale Duhului în biserică. O Dumnezeule, trimite-ne o biserică ca aceea, trimite-ne una ca aceea. Voi o credeţi?
Cristos, este El mort? El este viu.
Cum a fost El? El a spus acolo femeii.
241
A spus, când L-a întrebat un Fariseu de un semn, El a spus, "Voi generaţie preacurvară căutaţi după un semn."
Este aceea corect? Rea şi preacurvară! El a spus, "Ei îl vor primi. Ei vor primi semnul, acea rea şi preacurvară." Când
a fost o generaţie mai rea şi preacurvară de cât cum avem noi acum? Când a existat mai mult păcat? Noi avem mai
mulţi oameni pe pământ chiar acum, ei ne spun, aşa de mulţi oameni pe pământ chiar acum de cât cum au fost
vreodată pe pământ de la Adam, sunt pe pământ chiar acum. Aceasta este acea generaţie rea şi preacurvară.
Homosexuali, perversiuni, de toate, în creştere cu miile şi miile. Bisericile în decădere, "Neînblânziţi, îngâmfaţi,
iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, neînduplecaţi, acuzatori falşi, neînfrânaţi, dispreţuitori de cei
ce sunt buni, având o formă de evlavie," cum Duhul a spus, "şi tăgăduindui Puterea. Depărtaţi-vă de la aşa ceva!"
Vedeţi? Biblia a spus, "Depărtaţi-vă!" Noi trăim în acea zi.
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Acum, ţineţi minte, sunt oameni care merg în jur, spun, "Eu am putere să vă vindec." Acel ins vă spune o
minciună. El nu are nici o putere să vă vindece. Cristos a făcut-o deja! Oh, prin mărturisirea păcatelor, şi aşa mai
departe, şi vreun preot sau să fie un slujitor să vă ierte păcatele voastre? Nu, domnule, păcatele voastre sunt deja
iertate. Când Cristos a murit pe Cruce, El a spus, "Este terminat." Ce? Planul complet, totul. Cristos a făcut aceasta la
cruce. Voi sunteţi deja salvaţi. Fiecare păcătos este salvat, dar aceasta nu vă va face nici un bine până când nu o
acceptaţi. Voi mergeţi jos acolo la altar şi strigaţi, plângeţi până deveniţi cărunţi şi părul vostru cade, aceasta nu vă va
face nici un bine până nu credeţi, credeţi că Cristos a murit în locul vostru, şi voi... El a murit pentru ispăşirea
păcatelor voastre, când voi îl acceptaţi pe El ca Mântuitorul vostru. Atunci mântuirea vine la voi. Acelaşi lucru prin
vindecare. "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui am fost tămăduiţi."
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Există numai un singur lucru pe care Cristos l-ar putea face astăzi ca să arate că El există. Primul lucru, este, voi
trebuie să credeţi pe bazele Cuvântului Său. Aceea este exact corect, adevărul Cuvântului. Dar Isus a spus, "Lucrările
pe care Eu le fac!" Acum, El niciodată nu a spus, "Eu vindec" pe oricine. Dacă Isus a spus, "Nu sunt Eu care fac
lucrările, este Tatăl Meu care locuieşte în Mine," acum dacă Isus nu ar fi luat Numele de un "vindecător Divin," cum e
cu cineva biet ignorant ca mine, sau altcineva, sau oricare altul, şi încercaţi să fiţi un vindecător Divin? Cum puteţi voi
să fiţi un vindecător Divin când Aceasta este deja, toţi cei care ar putea fi vindecaţi sunt deja vindecaţi? Voi trebuie să
o acceptaţi, să o credeţi. Acum, este acesta adevărul? Aceea este ce vrem noi să ştim. Este acesta adevărul?
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Acum, dacă nu aţi putut lua cuvântul meu, voi doar ar trebui să plecaţi, sau al vostru... eu nu am putut lua
cuvântul tău, eu ar trebui să plec. Dar Dumnezeu nu este în acel fel, El trimite daruri în biserică, apostoli. Ce este un
apostol? Un misionar. Un misionar, este un cuvânt misionar înseamnă, "unul care este trimis." Un apostol înseamnă
"unul care este trimis." Un profet, acela este „un văzător." Un păstor, un învăţător, evanghelist, toate acele lucruri, ei
împart corect Cuvântul lui Dumnezeu, Îl aduce jos, şi atunci darurile Duhului ca să lucreze în biserică, ca să confirme
Cuvântul, să arate că Isus Cristos trăieşte în biserică.
245
Acum, noi suntem toţi familiarizaţi, acesta este doar grupul nostru de biserică. Eu nu ştiu dacă este careva... eu nu

sunt aici prea mult ca să ştiu dacă ei sunt vizitatori sau dacă ei nu sunt vizitatori, şi aşa mai departe. Dar, prieteni,
astăzi, voi oamenii care sunteţi bolnavi acum, dacă era ceva de făcut ca să vă ajut, eu aş face-o. Dacă am ştiut că era
cineva bolnav aici, mai ales această soră aici pe care o văd pe targă, dacă am ştiut că era ceva care eu aş fi putut face,
ca a lua, a împinge douăzeci şi cinci de cenţi cu nasul meu jos în jurul unui bloc de oraş, în jur, eu aş face-o. Eu aş ieşi
direct acolo afară şi aş spune, "Nu trageţi umbrela asupra mea, dacă ar fi plouat, doar lăsaţi-mă să împing. Eu vreau
să-i arăt lui Dumnezeu că sunt sincer." Acum, aceea nu ar face nimic bun. Eu am fost în Africa, şi ştiu unde ei se
întind pe cuie în India, şi tot felul de lucruri, făcând jertfe la dumnezei, şi îi dau pe copiii lor la crocodili, şi toate
celelalte. Nu este aceea; aceea este sinceritate, dar un om poate sincer să ia acid carbolic ca medicament. Vedeţi?
Vedeţi, voi-voi trebuie... Lucrul care este adevărat este ce vrem noi să ştim, şi Dumnezeu mărturiseşte despre
Adevărul Lui. "Cel ce crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu." Evrei 13:8, "Isus Cristos acelaşi!"
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Ce ar fi El dacă voi L-aţi căuta azi? Dacă eu vă spun că Cristos este în mine, Cristos este în voi, la ce ne putem
noi aştepta? V-aţi aştepta la un om cu gulerul întors în jur, şi ceva? Nu, nu, El nu s-a comportat în acel fel, El s-a
îmbrăcat ca restul oamenilor. Dacă a avut el cicatrici în mâna lui? Orice om poate face cicatrici în mâna lui, urme de
spini. Ei au duzine de ei de-a lungul ţării acum, imitatori, şi sânge şi foc şi fum, de toate. Acela nu este-acela nu este
Cuvântul! "Lucrările pe care le fac Eu!" Isus a spus, "Dacă nu mă puteţi crede pe Mine, credeţi lucrările pe care le fac
Eu. Ele vor mărturisi despre Mine. Ele sunt acelea care spun Cine sunt Eu."
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Acum să ne rugăm doar un moment. Aveţi cererile pe inima voastră. Tată Ceresc, eu ştiu că aceasta a fost brutal
şi tare. Eu Te rog să fi milostiv. Eu nu vreau să spun... Tu cunoşti inima mea, Doamne, dar eu doar mă rog ca Tu să
mă ajuţi acum. Mă rog ca Tu să laşi aceste cuvinte, deşi sunt întrerupte şi tăiate, şi-şi nu cum ar trebui să fie un
slujitor, Doamne. Şi eu aici, needucat, nu ştiu cum să le vorbesc oamenilor, dar tot ce ştiu este că Tu ai promis că dacă
eu îmi deschid gura Tu o vei umple. De treizeci şi unu de ani m-am încrezut în Tine în aceea. Astfel, Tată, pe undeva,
poate unii dintre oameni au colectat câteva Cuvinte, acei care sunt bolnavi, sau aceia care au nevoie de Cristos. Ei
sunt-ei sunt afară acolo pe undeva. Ei-ei au nevoie de Tine, Doamne, şi eu sper că ceva a fost spus care le va ridica
credinţa în promisiunile Tale. Mă rog ca Tu să acorzi acea binecuvântare.
248
Acum în timp ce ne avem capetele aplecate, sunt aceia aici care nu-l cunosc pe Cristos ca Mântuitor, să spună,
,,Frate Branham, eu-eu nu aş vrea să mor în acest fel. Eu-eu nu sunt pregătit să mor. Dacă eu mor, aş fi pierdut. Eu nu
am fost născut din nou. Eu-eu cu certitudine doresc rugăciunea ta chiar acum. Roagă-te pentru mine, eu sunt un
păcătos"? Doar ridicăţi mâna sus, vrei tu, să spui, "Doar aminteşte..." Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine,
pe tine. Dummnezeu să te binecuvânteze. Doriţi aceea cu adevărat din inima voastră. Dumnezeu să te binecuvânteze.
O duzină sau două de mâini în aceast grup mic de oameni aici. Această mână mică de oameni aici, în jur de o sută sau
două, cam aşa ceva, şi aici sunt o duzină de mâini. Chiar unde vă aflaţi. Altarele sunt stau pline de copii. Nu este cale
ca eu să vă aduc sus la altar, dar, chiar unde vă aflaţi, rugaţi-vă cu mine.
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Tată Ceresc, eu îi aduc la Tine pe aceşti oameni care şi-au ridicat mâinile. Eu cred că ei au făcut-o în sinceritate
profundă. Lasă-i să ştie că ei au rupt orice regulă ştiinţifică chiar acolo. Ştiinţa dovedeşte că braţele noastre trebuie să
atârne în jos, pentru că gravitaţia pământului ne ţine în jos. Dar aceasta arată că acolo a fost un Duh în ei care are
control, o putere a acelui braţ, că ei l-au ridicat înspre Creatorul care l-a făcut. Aceea a arătat chiar acolo. Aceasta nu
ar putea să fie dovedit ştiinţific, pentru că Duhul este cunoscut numai... Acesta este o credinţă. Noi credem în Acesta.
Şi aici un Duh a venit la ei şi le-a spus săşi ridice mâinile sus, că ei au vrut să fie mântuiţi.
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Acum, Dumnezeule Tată, eu-eu citez promisiunile Tale. Domnul Isus Cristos a spus, când El a fost aici pe
pământ, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu mai întâi. Şi toţi care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la
Mine. Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea
Sângele Meu, are Viaţă Eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi." Acestea sunt promisiuni. Acum, aceşti oameni nu ar
fi putut să-şi ridice mâinile fără ca acolo să fie un Duh care le-a spus că erau greşiţi. Ei nu ar fi putut face aceasta
numai dacă Tu i-ai rânduit dinainte. "Toţi care Tatăl i-a, i-a" timpul trecut "Mi ia dat, vor veni." Noi suntem
predestinaţi la Viaţă Eternă. Aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat; aceia pe care El i-a chemat, El
i-a justificat, aceia pe care El i-a justificat, El i-a glorificat deja în privirea lui Dumnezeu. Aceasta este doar marea
viziune a lui Dumnezeu în desfăşurare, fiind împlinită. Aceşti oameni, înainte de întemeierea lumii. Tu Care eşti
infinit ai cunoscut adunarea din această dimineaţă, şi ştiai că ei îşi vor ridica mâinile, şi acum ei şi-au ridicat mâinile.
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Aceea-i tot ce ştiu ca să merg, Doamne, este Cuvântul Tău. Atunci, în Numele lui Isus Cristos, eu îţi dau Ţie pe
aceştia care şi-au ridicat mâinile, ca trofee ale Cuvântului Tău. Ţine-i, o Doamne Dumnezeule, nimeni nu-i poate
smulge din mâna Ta. Dă-le Viaţă Eternă. Fie ca ei să găsească o biserică, sau să stea chiar aici în această dimineaţă şi
să fie botezaţi pentru iertarea păcatelor lor, sau mărturisirea credinţei lor. Fie ca ei, când ei vin sus afară din apă, cum
Duhul Sfânt la început s-a mişcat asupra apei, fie ca Duhul Sfânt să fie acolo să le umple inimile şi sufletele. Acordă
aceasta, Doamne. Fie ca ei să trăiască evlavioşi în toate zilele vieţii lor, şi să fie prezentaţi ca trofee şi pietre preţioase
în coroana Ta în acea zi. Prin Isus Cristos Domnul nostru, noi cerem aceasta. Amin.
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Domnul să vă binecuvânteze. Acum, într-adevăr ar fi trebuit să fiu plecat acum o oră. Dar acum noi vom chema
un rând de rugăciune. Aşteptaţi, sunt ceva cartonaşe de rugăciune împărţite? A primit careva cartonaşe de rugăciune?
Unde este Billy, este Billy pe aici? Unu la cincizeci? El a spus că a dat cincizeci de cartonaşe de rugăciune. Ei bine,
acum, noi nu putem, sunt prea mulţi care stau în picioare. Acum, vreţi voi să ne daţi doar încă timp de câteva momente

acum? Dacă voi... Acum, tot ce am spus... Acum, doar-doar un moment, eu ştiu prânzul nu se va arde. Aşteptaţi un
minut, Acesta este mai mult, Acesta este mai bun decât prânzul (ar trebui să fie): Cuvântul lui Dumnezeu.
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Ascultaţi prieteni, vreau să vă pun această întrebare înainte să spun aceasta. Pentru ce mergem noi la biserică?
Despre ce este vorba? Dacă nu este înviere din morţi, dacă nu este înviere, atunci să mâncăm, să bem, şi să fim veseli,
că noi nu suntem nimic decât buşteni, câini, şi aşa mai departe, oricum. Noi nu credem aceea. Noi ştim că există un
Dumnezeu viu. Cu certitudine. Aşadar, dacă El este viul Dumnezeu, eu vreau să vă întreb ceva. Atunci aceste Cuvinte
care le-am spus, voi aţi putea fi de acord cu mine, voi aţi putea să nu fiţi de acord cu mine. Dar dacă sunteţi de acord
cu mine, atunci voi încă-voi puteţi încă să vă îndoiţi până când vedeţi aceasta manifestat. Aceea este corect. Dacă
acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să Îşi ţină Cuvântul. Dacă El nu Îl ţine, ei bine, atunci acesta nu
este Dumnezeu, atunci eu-eu am fost un fals, am fost un... am făcut o manifestare falsă, eu-eu am fost un profet fals.
Dar dacă Dumnezeu spune aşa, Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul. Atunci dacă Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul, un Cuvânt, tu
poţi fi perseverent atunci. Tu te poţi prinde de promisiunea ta şi să o ţi. Este aceea corect?
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Acum, priviţi, v-am spus eu că aş putea să vă vindec? Nu, domnule. Nu am putut spune că v-aş putea mântui nici
mai mult decât aţi fost voi mântuiţi atunci. Eu cred că sunteţi mântuiţi. Voi nu aţi fi putut ridica mâna fără ca
Dumnezeu să vă spună. Acum apă este aici, ca voi să puteţi fi botezaţi oricând doriţi voi. Dacă voi vreţi să fiţi botezaţi
de al vostru... în biserica voastră, mergeţi drept înainte, indiferent. Noi nu avem membrime deloc, vedeţi, noi doar-noi
suntem doar o bisericuţă aici. Păstorul nostru bun aici, Fratele Neville, a fost un Metodist, şi el este aici doar... Noi
suntem interdenominaţionali. Noi... oricare este binevenit. Noi doar avem adunare venind înăuntru. Noi predicăm, ne
rugăm pentru bolnavi. Noi credem în a face ucenici pentru Cristos, neorganizând nimic. Vedeţi? Noi nu credem în
aceea. Nu, domnule. Acum, voi vreţi să organ-... voi vreţi organizaţia voastră, mergeţi drept înainte. Aceea esteaceea
este perfect în regulă, dar să nu depindeţi de aceasta. Să nu vă încredeţi în ea. Nu, domnule. Voi mergeţi acolo pentru
părtăşie, dar voi vă încredeţi în Dumnezeu.
255
Acum, acum, aici este un lucru. Dacă Cristos încă trăieşte... Acum, să luăm o mică Scriptură din nou acum. Noi
vrem să fim siguri acum că este totul clar. Un lucru mic aveam de gând să spun cu un timp în urmă, El a spus, "O
generaţie rea şi preacurvară o să-o să primească un semn." Acela a fost semnul lui Iona, învierea. Este aceea corect?
Câţi credeţi că acela este Adevărul? Acum eu doar vreau să văd. Acea rea... Credeţi că aceasta este o generaţie rea,
preacurvară? Ei bine, care ar fi semnul lui Iona? Ar fi învierea lui Cristos. Este aceea corect? Învierea lui Cristos, ar
dovedi acestei generaţii rele că Cristos încă trăieşte, care, El a fost înviat acum de două mii de ani, aşadar aceasta ar fi
dovada învierii.
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Ei bine, sunt mulţi dintre noi Protestanţi de-a lungul ţării care nu cred în învierea fizică. Sute de biserici nu cred în
aceea, întoarcerea fizică, sau orice. Vedeţi? Eu cred în naşterea literală, moartea, îngroparea, învierea, a Doua Venire,
tot Isus Cristos. Da, domnule. Eu cred că El este Cristos pe deplin. Acelaşi Isus luat sus, acelaşi Isus se va întoarce. Şi
eu cred în Persoana Duhului Sfânt, El este aici acum, Duhul Lui, Viaţa Lui mişcându-se în biserică.
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Acum, dacă aceasta ar fi de la Cristos... Acum eu am să personalizez aceasta. Sper că voi nu o-nu o luaţi în felul
acela. Eu am să personalizez aceasta acum, printr-un dar care a fost dat. Care, Acesta, în Washington această Lumină
atârnă, Stâlpul de Foc care a fost adeverit de mulţi ani în jurul lumii, şi aşa mai departe. Acum, dacă acel Duh este
înăuntru aici, atunci El va... dacă El este Duhul lui Cristos, El va face lucrările lui Cristos. Acum, aceea este Scriptura.
Şi Aceasta este corectă. Dacă acel Cuvânt a venit, atunci acest Cuvânt pe care vi l-am spus în această dimineaţă este
Adevărul. Pentru că Cristos nu ar veni în mine ca...
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Eu nu-eu nu fac-nu fac haz de voi oameni Catolici, dar voi spuneţi că este un duh al lui Petru care a fost în
biserica voastră acolo în urmă. Voi credeţi că un Iudeu ar ridica idoli? Voi credeţi că un Iudeu ar nega Duhul Sfânt şi
face o bucăţică de anafură aşezată pe altar, de unde şoareci şi şobolani ar lua-o, şi voi mergeţi să spuneţi că acela este
Dumnezeu? Care este treaba? Voi ştiţi că acela nu este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu coborând din Cer, un
Duh. Voi vă proşterneţi înaintea idolilor, încercând să hipnotizaţi o-o viaţă în aceea. Voi sunteţi idolul, Dumnezeu
aduce Duhul Lui în voi şi voi sunteţi reprezentanţii Lui vii. Vedeţi, Dumnezeu este în voi, împăcând lumea cu Sine.
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Acum noi vom chema rândul de rugăciune. De unde ai spune că ai dat, de la unu la cincizeci? Să începem, să
începem cu unu. Deci ce spui? În regulă, noi va trebui doar să chemăm câţiva o dată, pentru că a lor... Să vedem, să
chemăm doar cam opt sau zece o dată. Cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Acum să nu... Doar, doar
ridicaţi-vă cum este chemat numărul vostru, pentru că aceasta nu este o arenă acum, aceasta este biserică. În regulă.
Ce spui? A-A, numărul unu. Cine îl are? Vrei tu să vi roata aici, doamnă, sau chiar pe aici pe undeva? Chiar drept aici,
stai chiar aici în faţa altarului. A, numărul doi, cine are numărul doi? Cartonaşul de rugăciune numărul doi. Acum, ţine
mâna ta repede astfel noi suntem-noi vom... În regulă, treci chiar în spatele doamnei, dacă vrei. Numărul trei, numărul
trei. Ei bine, soră, tu nu te poţi ridica, aşa că doar rămâi acolo, şi eu voi veni să mă rog pentru tine chiar acolo.
Numărul patru, A, numărul patru, ridică-ţi mâna sus. A, numărul patru, numărul patru. În spate de tot, de tot, în spate
de tot. În regulă, vedeţi, ei doar vin jos aici, şi oricine care le vrea, ei amestecă aceste cartonaşe şi le înmânează
oamenilor în acest fel, unde voi le vreţi. Noi nu ştim. În regulă, numărul patru, vino aici, doamnă. Numărul cinci, cine
are numărul cinci? Cartonaşul de rugăciune cu numărul cinci, ai vrea tu să-ţi ridici mâna repede. Acum noi nu putem
lua mult timp acum, tu îţi vei pierde rândul. Numărul cinci, numărul şase, în regulă, numărul şapte.
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Acum, să vedem, să-să-să-să-să vină restul din ei. Noi le putem lua acestea în acest fel. Numărul opt, cartonaşul
de rugăciune cu numărul opt, cine are numărul opt? Eşti tu doamnă, tu ai opt, cine are numărul opt? Eşti tu cartonaşul
de rugăciune opt, doamnă, tu ai opt? În regulă. Ridicaţi-vă mâna aşa ca eu să vă pot vedea, vedeţi, când. Numărul
nouă, cine are numărul nouă? În regulă, aceea este bine, doamnă. Numărul zece, cartonaşul de rugăciune numărul
zece, cine are numărul zece? Vrei tu să-ţi ridici mâna, oricine este acesta... În regulă. Îmi pare rău. În regulă, acest
bărbat aici. În regulă, domnule, vino aici. Numărul unsprezece, numărul unsprezece. Te rog ridică-ţi mâna, numărul
unsprezece.
261
Să nu primiţi cartonaşul doar dacă îl veţi folosi, prieteni, pentru că dacă voi-voi-voi-voi-voi... Vedeţi voi, dacă vă
ridicaţi şi vă duceţi afară, şi nu folosiţi cartonaşul vostru de rugăciune, atunci voi-atunci voi-voi sunteţi... voi nu ar
trebui să faceţi aceea. Numărul unsprezece, numărul doisprezece. În regulă. Chiar aici, soră, du-te drept înapoi roata în
spate. Numărul treisprezece, chiar pe acolo. Numărul paisprezece, numărul cincisprezece. Aceea este bine, acela este
felul de a o face. Numărul şaisprezece. Acum voi o faceţi. Numărul şaptesprezece. Doar luaţi-vă locurile în spate
acolo. Şaptesprezece. Să vedem câţi mai avem acum. Ce spui? Vino roata pe acea parte dacă vrei, frate, astfel noi
ajungem să ne încurcăm pe aici. Numărul şaptesprezece, numărul optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci. În
regulă. Mă gândesc că aceea o rezolvă chiar acolo, pentru un-pentru puţin. Să vedem cum ajungem jos aici în rând, noi
vom vedea. Douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci. Acum să
vedem de ei, să vedem câţi sunt acolo acum. Numărul douăzeci şi cinci. Şi eu cred că vom fi doar cam aglomeraţi aici,
nu credeţi aşa? Douăzeci şi cinci, mă gândesc, douăzeci şi cinci. În regulă, acum noi avem încă douăzeci şi cinci care
vin chiar de îndată ce acest-acest grup este gata. Noi avem alţii douăzeci şi cinci care vin. În regulă, douăzeci şi cinci.
262
În regulă, acum să vedem câţi sunt aici care au cartonaşe de rugăciune. Câţi de aici nu au cartonaşe de rugăciune
şi voi totuşi voi doriţi ca Dumnezeu să vă vindece, ridicaţi-vă mâinile. Credeţi. Că voi aţi primit... Voi nu aţi primit
cartonaşe de rugăciune dar voi vreţi ca Dumnezeu să vă vindece, ridicaţivă mâna.
263
Acum, în timp ce ei îi aliniază pe aceia, daţi-mi atenţia acum, pentru că dacă pierdeţi aceasta acum voi-voi nu veţi
şti ce să faceţi. Acum, noi vom sta cât timp este nevoie, doar stăm cât timp este nevoie. Acum, să nu fiţi în nici o
grabă. Eu trebuie să mă liniştesc, eu însumi, pentru că Duhul Sfânt în astfel de lucruri nu ar unge procedând în acel fel.
264
Acum, câţi în această încăpere, sau acest rând de rugăciune stând aici, care ştiu că-că... Eu cunosc câteva din
aceste persoane. Cred că îi cunosc. Eu ştiu că o cunosc pe această doamnă chiar de aici, această doamnă aici. Ea vine
aici la biserică, nu-mi amintesc numele ei. [Sora spune, "Baker." – Ed.] Baker, aha, eu o cunosc. Eu nu sunt sigur, eu
nu... eu cred că acest ins mare, înalt stând chiar aici, eu cred că-l cunosc. Nu-i ştiu numele, dar eu l-am văzut aici.
265
Ei bine, oricum fiecare din voi în rând, şi fiecare din voi în audienţă care este bolnav, care ştiu că eu nu ştiu nimic
despre voi, ridicaţi-vă mâna, ştiu că eu nu cunosc. Da. Vedeţi? Nu. Eu nu ştiu nimic despre voi. Eu sunt un străin.
Acum să vedem rândul de rugăciune din nou, ridicaţi-vă mâna sus, ştiţi că eu nu ştiu nimic despre ce este în neregulă
cu voi acum. În regulă, în regulă, în regulă, doar cam sută la sută, mă gândesc. În regulă, şi în audienţă acum, acum
ridicaţi-vă voi mâna sus, voi care sunteţi bolnavi şi vă ridicaţi mâna şi voi încă spuneţi că eu... "El nu mă cunoaşte sau
nimic despre mine." Vedeţi, există o mulţime de oameni aici. Eu vin înăuntru şi afară, şi pe unii oameni îi cunosc şi pe
unii nu-i cunosc. Vedeţi? Şi eu-eu nu ştiu. Dar acei pe carei cunosc, eu nu aş şti ce a fost în neregulă cu ei.
266
Acum eu vreau să vă întreb ceva. Acum dacă... Acum, priviţi, acolo a fost o femeie mică. Voi persoanele care nu
veţi fi în rândul de rugăciune, vedeţi, voi persoanele care nu veţi fi în rândul de rugăciune. Acum, acolo a fost o
femeie mică, odată, nici ea nu urma să fie în rândul de rugăciune, şi ea avea o scurgere de sânge. Dar ea a crezut că
acela a fost o Persoană evlavioasă. Acum, ascultaţi atenţi acum, nu o rataţi. Ea a crezut că Isus era Cristosul, şi ea a
spus "Dacă aş putea doar să ating poala hainei Lui." Acum, ea nu a avut nici o Scriptură pentru aceea, vedeţi, nu mai
mult decât doar poate cum Ilie a luat... sau a luat toiagul lui şi l-a pus peste copil, sau ceva, vedeţi, sau atingând oasele
lui Ilie după ce el a fost mort. Dar ea a crezut că dacă Îl atingea ea va primi ceea ce a cerut. Ea s-a strecurat printre
mulţime şi a întins mâna. Acum, dacă careva a fost vreodată în Palestina, ei au o îmbrăcăminte dedesupt şi o
îmbrăcăminte peste, şi atârnă liber. Acela este motivul că ei au spălare de picioare şi lucruri, praful se adună pe
picioarele lor. Şi ea a atins marginea hainei Lui. Acum, dacă ea atingea haina mea, aşa, eu nu aş simţi-o. Aceasta
atârna chiar aproape de mine. Dar ea a atins partea de jos a poalei, marginea, care probabil că era cam atât de departe
de picioarele Lui, sau, corpul Lui. Ea a atins marginea hainei Lui, şi a mers înapoi şi s-a aşezat jos, sau orice a făcut
ea. Isus s-a oprit.
267
Şi, amintiţi-vă, toată mulţimea aveau braţele lor... "Bună, Rabinule! Bucuros să Te văd! Eşti tu Profetul? Noi-noi
suntem bucuroşi să Te vedem. Oh, Tu făţarnicule! Tu eşti un Om bun!" Oh, doar expresii diferite.
268
Acum ascultaţi foarte atent. Atunci această femeie mică, ea a atins haina Lui, şi a mers înapoi pentru că era
satisfăcută că ea l-a atins pe Dumnezeu. Isus s-a oprit, a spus, "Cine M-a atins?"
269
Petru L-a mustrat, a spus, "Toţi Te ating. De ce spui Tu un lucru ca acela?"
270
El a spus, "Dar Eu simt că Eu am devenit slăbit, putere a ieşit din Mine." El s-a uitat peste tot în jur în audienţă
până când El a găsit-o pe acea femeie mică, şi El i-a spus despre scurgerea ei de sânge, şi aceasta s-a oprit. Este aceea
corect? [Adunarea spune "Amin." – Ed.] Acum, acum, acum ţineţi aceea. Acum, voi spuneţi "amin" la aceea, care
înseamnă "aşa să fie." Acum, observaţi acum, spune Biblia, către voi cititorilor Creştini, că Isus Cristos acum este un

Mare Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre? Câţi ştiţi că Biblia a spus aceea? ["Amin."] Ei bine,
dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, nu ar acţiona El în acelaşi fel cum a făcut El atunci? Bine, atunci, dacă voi care
şedeţi acolo afară L-aţi atinge sus acolo, şi dacă eu sunt reprezentantul Lui, Glasul Lui aici acum, nu ar spune El
acelaşi lucru care El l-a spus atunci? Nu sună aceea Scriptural? Nu este aceasta corect? Vedeţi? Cum ştiţi că L-aţi atins
dacă El nu a acţionat la fel? Vedeţi? "Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi."
271
În regulă, acum voi fără cartonaşe de rugăciune, doar rugaţivă şi spuneţi, "Doamne Isuse, eu nu am ajuns aici în
timp să obţin un cartonaş de rugăciune, dar eu-eu mă rog Ţie, şi eu cred că ce a spus acest om este Adevărul. Astfel eu
voi... Vrei Tu te rog să mă laşi să ating haina Ta, Doamne Isuse? Tu eşti Marele Preot al meu. Eu nu privesc la acel
om mic cu capul pleşuv stând acolo sus pe platformă. Eu privesc la Tine, şi te ating pe Tine, şi eu cred că Tu mă vei
face bine. Aşadar, eu te ating pe Tine, Tu să-i vorbeşti Fratelui Branham şi fă acelşi lucru aici cum ai făcut Tu acelei
femei. Şi eu Te voi crede cu toată inima mea." Vreţi voi să faceţi aceea? Câţi vor face aceea, ridicaţi-vă mâna, spuneţi,
"eu-eu voi face aceasta." În regulă, doar rugaţi-vă. Acum aici este locul să vă puneţi credinţa la lucru. Voi să credeţi
aceasta, să nu vă îndoiţi de aceasta. Credeţi-o cu toată inima voastră. Amin.
272
Şi apoi voi în rândul de rugăciune, acum este... Care este prima persoană? Doar vino chiar aici un minut. Acum,
doar stai chiar acolo. Aceea este-aceea este suficient de bine, vezi, stai chiar acolo. Eu cred, cu un timp în urmă, tu ţiai ridicat mâna, eu nu te-am cunoscut. Aceea este corect. Noi suntem străini unul faţă de celălalt. În regulă.
273
Acum eu vreau să întreb această audienţă ceva. Aici sunt mâinile mele sus înaintea lui Dumnezeu, şi ea a ridicat
mâna ei că noi nu ne cunoşteam unul pe altul. Acum, nu este acesta un tablou Biblic din Sfântul Ioan 4, când Isus a
întâlnit o femeie la fântână? Un Om şi o femeie s-au întâlnit pentru prima dată. Şi ce a făcut Isus? El a mers să-i
vorbească. Ce făcea El? Acum, El a spus, "Tatăl..."
274
El avea nevoie să meargă sus la Ierusalim, sau sus la Samaria. Acum, vedeţi, Iudeii au văzut acel semn, căci El
era un Profet şi El a arătat semnul unui profet. Şi acolo sunt-acolo sunt numai trei rase de oameni, acela este poporul
lui Ham, Sem, şi Iafet. Acum, Iudeii au văzut semnul lor, pentru că ei aşteptau după un Mesia. Ei l-au văzut. Acum
Samaritenii trebuiau să-l vadă, pentru că ei aşteptau după un Mesia.
275
Nu Neamurile, nici o dată nu a făcut El vreodată aceea la Neamuri, dar El a profeţit că "În zilele de pe urmă," cum
El a făcut. "Cum a fost în zilele lui Noe şi în zilele lui Lot," când acel Înger a venit şi a vorbit lui Lot, i-a spus lui
Sarah ce a făcut ea în cort în spatele Lui. Isus a spus că aceea se va repeta din nou în ziua de pe urmă. Câţi cititori ai
Bibliei ştiu aceea? Vedeţi, corect. Vedeţi? Acum noi suntem în zilele de pe urmă, este timpul Neamurilor. Dacă El...
Vedeţi, eu am spus la începutul predicii mele, dacă Dumnezeu face orice, se face cunoscut pe Sine o dată, El trebuie
să rămână în acel fel.
276
Astfel cum a-cum a ştiut Natanael că El era Fiul lui Dumnezeu? Pentru că El i-a spus unde se afla, ceva despre el.
277
Cum a ştiut această femeie? Priviţi, să luăm conversaţia ei, să vedem cât-cu cât mai mult a ştiut ea despre aceasta
de cât toţi acei predicatori de acolo. Ea s-a dus acolo afară. Ea s-ar putea să fi fost o femeie frumoasă. Ea se ducea să
ia o găleată cu apă. Ea a tras sus găleata cu apă. El era un Iudeu, ea era o Samariteancă. Şi aşa, a tras sus găleata cu
apă, şi acolo în faţa panoramei mici acolo unde se află fântâna. Încă rămâne acolo la Sihar. Astfel atunci El şedea
acolo în felul acela, El a spus, "Femeie, adă-Mi să beau." Ea s-a întors în jur. Acum, ea a fost o femeie de faimă rea,
voi ştiţi, ea a fost căsătorită de prea multe ori. Şi a spus, "Adă-Mi să beau." El...
278
Ea a spus, "Nu este obiceiul ca voi Iudeii să cereţi unei femei Samaritence aşa ceva."
279
Conversaţia, vedeţi. Tatăl L-a trimis sus acolo. Acum amintiţi-vă, El nu a făcut nimic până când Tatăl I-a arătat.
Vedeţi? Astfel acum El şedea acolo, deci ce făcea El? El încerca să afle care era necazul ei, aşa ca ea să poată duce un
mesaj la acel popor. A spus... A vrut să afle necazul ei, voi şti ţi. A spus, "Adă-Mi să beau."
Ea a spus, "Nu este obiceiul."
280
El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut tu cu Cine vorbeşti, tu mi-ai fi cerut Mie să bei."
281
Ea a spus, "Ei bine, fântâna este adâncă, Tu nu ai nimic cu ce să scoţi. Cum ai lua Tu apă de aici?"
282
Şi a continuat vorbind, conversaţia s-a deschis, despre închinarea la Ierusalim. Ce făcea El? El încerca să-i
găsească duhul, să vadă ce era în neregulă. El a aflat aceasta. Voi ştiţi ce a fost? Ea a avut cinci bărbaţi. Şi El a spus,
"Du-te ia pe bărbatul tău şi vino aici."
Ea a spus, "Eu nu am nici un bărbat."
283
A spus, "Tu ai zis bine, tu ai zis bine, pentru că tu ai avut cinci bărbaţi şi acela cu care trăieşti acum nu este
bărbatul tău."
284
Acum priviţi. Acum, ea nu a spus, "El este un ghicitor," cum au făcut acei predicatori. Ea nu a spus, "El este
Beelzebul." Ea a spus, "Domnule," ascultaţi, "Eu văd că Tu eşti un Profet. Noi ştim când vine Mesia El ne va spune
aceste lucruri." Acela era semnul lui Mesia.
Isus a spus, "Eu sunt Acela care îţi vorbeşte."
285
Ea a alergat în cetate, şi a spus, "Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Nu este
acesta tocmai Mesia?"
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Ei bine, dacă acela a fost semnul lui Mesia la Iudei, la Samariteni, nu ar fi acesta semnul lui Mesia la Neamuri?
Nu ar fi Mesia atunci, dacă El a înviat din morţi şi trăieşte în Biserica Lui, manifestându-se pe Sine întru totul, nu ar
face El aceleaşi lucrări când El a promis că El o va face?
287
Acum eu stând aici vorbindu-ţi, eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Vezi? Dar dacă Domnul
Dumnezeu îmi va spune ceva pentru ce eşti tu aici, tu şti dacă este adevărat sau nu. Vezi, îmi spune ceva ce ai făcut,
ceva ce nu trebuia să faci. Dacă El îţi poate spune ce este ce ai făcut tu în trecut, cu siguranţă El ar şti care era viitorul.
Este aceea corect, dacă El ţiar putea spune aceea? Sigur. Şi dacă El îmi va spune pentru ce eşti tu aici, ai crede tu că El
este Fiul lui Dumnezeu, o crezi? Câţi în audienţă vor crede aceea? Şi eu şi această femeie aici cu mâinile noastre sus,
noi-noi nu... noi, vedeţi, noi suntem un străin. Nu am nici o idee, tu şti eu nu. Tu stai acolo, doar o străină pentru mine.
Dar dacă Domnul Dumnezeu... Eu vorbesc cu tine să fac ca Duhul să înceapă să ungă oamenii, tu vezi, şi apoi doar
pătrunde peste tot. Vezi? Şi eu-eu doar te privesc să văd ce îmi va spune El, pentru că eu nu ştiu nimic despre aceasta.
Dar dacă El îţi va spune ceva, atunci tu vei şti dacă este adevărul sau nu, nu-i aşa? Veţi crede toţi, dacă El ar face
aceasta?
288
Acum, Tată ceresc, eu nu pot face mai mult acum. Este gata până la acest timp, este nevoie de Tine de acum
încolo, Doamne. Eu am adus poporul la Cuvântul Tău. Aceea este tot ce ştiu. Tu ai promis aceste lucruri. Şi ar dura
săptămâni şi săptămâni, noi încă am putea fi pe aceasta, spunând despre promisiunile Tale tocmai despre aceste lucruri
pentru zilele din urmă. Aşa cum noi am fost toate timpurile acestea în jurul lumii, Tu nu neai dezamăgit niciodată,
Doamne. Acum aici se află o audienţă de oameni. Eu ştiu că una din aceste viziuni ne va face slăbiţi. Eu pricep
aceasta. Putere a ieşit din Tine, Fiul lui Dumnezeu, veritabilul Fiu al lui Dumnezeu. Cu cât mai mult va fi aceasta
pentru mine, un păcătos salvat prin Harul Tău.
289
Mă rog, Tată, ca Tu să laş să se întâmple aceasta acum, ca acest Mesaj în această dimineaţă să nu meargă
neroditor, ci aceşti tineri convertiţi, poate douăzeci sau treizeci din cei care doar şi-au ridicat mâinile către Tine, ca ei
să fie satisfăcuţi, Doamne, căci Dumnezeul lor a înviat din morţi şi El trăieşte pentru totdeauna, făcându-se pe Sine
cunoscut, chiar Dumnezeul care cunoaşte secretul inimii, şi a promis că în zilele din urmă va avea loc din nou. Iată-ne
aici, la sfârşitul timpului. Şi Neamurile au avut două mii de ani, la fel cum au avut Iudeii, să afle despre Dumnezeu, şi
acum ei primesc acelaşi semn şi Îl resping întocmai cum au făcut Iudeii. Iudeii au respins pe Mesia lor, pentru că ei au
avut totul denominat. Şi aşa au făcut ei astăzi, Doamne, au făcut acelaşi lucru. Dar noi nu putem fi chezaşi pentru
aceea. Noi suntem numai să purtăm mărturie, Doamne. Chiar ca o oaie, ea nu fabrică nimic, ea produce lână pentru că
este o oaie. Şi, Doamne Dumnezeule, lasă-ne să purtăm Duhul lui Dumnezeu, pentru că noi suntem Creştini. Noi
credem în Tine. Noi credem în Fiul lui Dumnezeu. Acum, Doamne, eu sunt nevrednic, dar ia... Cine e vrednic? Cine
este vrednic, Doamne? Niciunul din noi. Noi suntem toţi născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, venim pe lume
spunând minciuni. Iartă-ne de a noastră-murdăria noastră, Doamne. Şi acum foloseşte-ne în această zi din urmă în care
Te ocupi cu rasa umană. În Numele lui Isus. Amin.
290
Acum, în Numele lui Isus Cristos, eu iau fiecare duh de aici, înăuntru aici, sub controlul meu. Vedeţi? Acum fiţi
reverenţi.
Necunoscându-te, neştiind nimic despre tine. Acesta este un dar. Doar în felul în care te aduci pe tine, înaintea lui
Dumnezeu, te reverşi afară. Îl las pe El să se uite. Eu nu ştiu, dar ştiu că El este aici. Eu ştiu că El stă aici. Da, doamnă,
iată necazul tău. Tu vrei rugăciune pentru un cancer. Acel cancer este pe faţa ta; acesta nu se vede, să fie, dar este sus
în jurul ochiului tău. Aceea este corect, ridică-ţi mâna.
291
Am simţit aceea să vină direct înăuntru de acolo din audienţă, ai spus "El a ghicit aceea sau s-a uitat la acesta pe
faţă." Eu nu am făcut aceea. Staţi liniştiţi. Lăsaţi-mă să... Satan, tu eşti greşit. Stai liniştită, soră. Tu îl porneşti, dacă el
porneşte, atunci el se duce într-o furie. Noi mustrăm acel diavol, în Numele lui Isus Cristos, şi îl dăm de ruşine.
292
Tu ai mai mult decât acel necaz cu tine. Tu ai boală de inimă, de asemenea. Complicaţii, doar tot stare nervoasă,
fiind în acel fel ani de zile. Aceea este exact corect, oboseală, sentimente sumbre, şi de toate. Aceea este... Dacă aceea
este adevărat, ridică-ţi mâna sus. Acum tu eşti vindecată. Credinţa ta te-a salvat. Poţi merge acasă acum şi fi bine. Este
totul terminat. Doar du-te, crezând, tot ce ai de făcut. Mulţumeşte lui Dumnezeu.
293
Tu crezi? Doar stai chiar acolo, doamnă, priveşte în această parte. Mă crezi tu a fi slujitorul Lui? Poate Dumnezeu
să vindece boală de inimă? [Sora spune, "Da, El poate." – Ed.] În regulă, El a vindecat-o pe a ta, atunci, dacă vei
crede. Du-te, crede.
294
Tu crezi că El a vindecat cancer? Atunci mergi înapoi la locul tău, spune, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse."
295
Ce-i dacă eu nu ţi-am spus un cuvânt dar doar... Ai crede dacă ti-aş spune că ai fost vindecată când ai venit acolo
în rând? Vei lua cuvântul meu pentru aceasta? Tu eşti, şi nu este nevoie să-ţi spun aceasta, tu eşti deja vindecată. Eu
nu am atins o persoană.
296
Tu nu, tu nu va trebui să ai o operaţie dacă îl vei crede pe Dumnezeu. Crezi tu aceasta cu toată inima ta?
Tumoarea este dusă. Du-te acasă şi vei fi bine.
297
Priveşte încoace, soră. Tu crezi că eu sunt slujitorul Lui? Doar un moment. Acum, este un bărbat care continuă să
apară înaintea mea aici, el are acelaşi lucru ce are această femeie, pe undeva în audienţă. Şi vedeţi acea Lumină în
poză, Aceea stă chiar aici. Nu puteţi să vedeţi aceea? Este acest bărbat şezând chiar aici. Tu ai un cartonaş de

rugăciune, domnule? Ins tânăr, eu cred că tu eşti Fratele Hupp, nu-i aşa? Eu doar te-am recunoscut. Eu nu-eu nu ştiu
ce este în neregulă cu tine, Frate Hupp. Tu şti că eu nu ştiu. Tu crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul
tău? Tu ai un necaz. Tu şedeai acolo, crezând. Tu ar trebui să crezi din cauza fiicei tale aici recent. Tu crezi, nu-i aşa?
Această femeie are artrită; şi tu, de asemenea. Dacă aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus. Voi credeţi cu toată inima
voastră şi voi amândoi puteţi fi vindecaţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Satan s-a gândit că îi va merge cu acel
bărbat, el a ratat. Ai credinţă acum. Nu te îndoi. Acum, acest bărbat aici, oricum... Frate Hupp, tu nu ai un cartonaş de
rugăciune, aşa-i, Frate Hupp? Da, tu doar şezând acolo, crezând. Tu urmăreşte ce ţi se întâmplă. Doar crede acum cu
toată inima ta.
298
Fiecare în rugăciune. Tu crezi acum? Acum, vă daţi seama că aceste lucruri doar mă fac atât de slăbit eu doar...
299
Crezi tu cu inima ta? Dacă ţi-aş spune că tu vei fi bine, tu aiai lua tu cuvântul meu pentru aceasta şi să o crezi?
Atunci du-te şi Isus Cristos te face bine. Crede aceasta cu toată inima ta.
30
° Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca nervozitatea şi să te facă bine? Du-te, crede aceasta. Eu cred că eu... eu nu
sunt sigur, am crezut că o cunoşteam pe acea femeie. Nu am fost sigur. O viziune s-a deschis peste ea, dar eu-eu am
oprit-o, doar am privit în spate de cealaltă parte; pentru că eu cred că eu-eu am cunoscut femeia, dar eu-eu nu am fost
sigur.
301
Acum fiţi reverenţi, fiecare. Credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi, eu am un rând mare, lung de
rugăciune aici, eu nu vreau... Doar stau. Şi, chiar acum, eu v-am predicat timp de vreo două sau trei ore, dar chiar
acum sunt de două ori mai slăbit de cum eram cu toată predicarea. Vedeţi, aceasta doar îmi vlăguieşte viaţa. Dar,
acestea, noi am putea continua să vorbim oamenilor, aceea ar fi în regulă, aceea nu ar face nici un pic de diferenţă. Tu
poţi sta, să vorbeşti cât de mult vrei la la oameni, cât mai mult continuă să se întâmple, dar m-am oprit aşa ca să-mi
pot păstra puterea puţin pentru ceilalţi care vin în rând. Vedeţi ce vreau să spun? Câţi aţi văzut vreodată când de multe
ori mă opresc şi vorbesc oamenilor, Acesta le spune totul despre ei, şi despre cine sunt ei şi de unde vin ei? Vai, voi aţi
fost în adunări şi aţi văzut aceasta, voi ştiţi.
302
Acesta-acesta următorul, tu eşti următorul? În regulă, domnule, tu crezi cu toată inima ta? Păi, bine. Noi suntem
credincioşi, credem cu toată inima noastră. Şi necunoscândute, Domnul Isus să-mi spună ceva în neregulă cu tine, tu ai
şti dacă era corect sau nu, nu-i aşa, domnule? Da, domnule. Aceasta fiind a noastră... eu presupun că suntem străini
unul faţă de celălalt. Nu-mi amintesc faţa ta. Noi suntem slujitori împreună, şi noi suntem... dar nu ne cunoaştem unul
pe altul chiar personal ca prieteni. În regulă, domnule. Atunci tu priveşte încoace, domnule, şi tu mă crezi a fi
slujitorul lui Cristos cu toată inima ta. În regulă, domnule. Acest om suferă de o boală la colon. Este în colonul lui.
Este şi o boală de inimă ce ai tu. Tu eşti un slujitor, aceea este adevărat, tu aparţii la Biserica Fraţii Uniţi. Tu vi de la
Ramsey, Indiana. Numele tău este Dl. Beanblossom. Reverend Beanblossom, aceea este adevărat. Este aceea corect,
ridică-ţi mâna. Atunci du-te acasă şi fi bine. Isus Cristos te face bine. Tu crede cu toată inima ta.
303
Artrita nu-i mare lucru pentru Dumnezeu. Tu crezi că El te poate face bine? Tu crezi că El te va vindeca? Du-te şi
crede-L cu toată inima ta şi tu poţi avea aceasta cu toată... doar crede cu toată...
304
Frate, eu te cunosc, cunosc starea ta. Tu crezi chiar acum, cât sunt sub ungerea Duhului Sfânt, că Dumnezeu te va
vindeca şi te va face bine? Du-te şi crede aceasta, Frate Collins, şi să fi bine. În regulă.
305
Eu-eu... se părea că te-am văzut, dar nu sunt sigur. Dar dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, mă vei
crede că sunt profetul Lui, sau slujitorul Lui? Crezi aceasta? În regulă. Tu suferi de o stare nervoasă. Aceea este pentru
ce vrei tu rugăciune. Este aceea corect? Ridică-ţi mâna sus dacă aceea este adevărat. Du-te acasă, fi bine. Crede
aceasta. Treci peste aceasta acum. Ai acea puţină credinţă care o face cu adevărat.
306
Bine, tu crezi că Cristos te va face bine chiar acum în timp ce stai aici? Crede aceasta, şi du-te acasă şi spune,
"Isus Cristos mă face bine chiar acum." Crede cu toată inima ta. Tu trebuie să crezi, ca să trăieşti. Tu şti aceea, soră?
Dacă tu nu, tu trebuie să mori. Tu şti aceea. Dar El vindecă toate felurile de boli, cancer, orice altceva, şi te face bine.
Crezi tu aceea cu toată inima ta? Atunci du-te şi crede cu toată inima ta, şi să te faci bine, în Numele Domnului Isus
Cristos.
307
În regulă, frate, tu şti că eu te cunosc, şi astfel eu doar încerc să prind, totuşi. Dar crezi tu că Isus Cristos te va face
bine chiar acum în timp ce eşti sub ungerea Divină a Duhului Sfânt? Du-te şi crede aceasta cu toată inima ta.
308
Acum ce? În regulă. Doar un moment acum. De unde m-am oprit, unde m-am oprit cu un timp în urmă? Douăzeci
şi cinci, douăzeci şi şase, douăzeci şi şapte, douăzeci şi opt, douăzeci şi nouă, treizeci, mergeţi drept înainte şi puneţivă în rând. Treizeci, treizeci şi unu, treizeci şi doi, treizeci şi trei, treizeci şi patru, treizeci şi cinci, treizeci şi şase,
treizeci şi şapte, înainte până la cincizeci, aliniaţi-vă chiar acolo acum, cei care aveţi cartonaşele voastre de rugăciune,
astfel le înmânaţi la uşier sau fraţilor în timp ce ei trec.
309
Acum să luăm doar timp de o clipă pentru odihnă, doar un minut. Credeţi voi? Toate lucrurile sunt posibile,
credeţi numai.
31
° Frate şi Soră Spencer, eu v-am cunoscut de când eram un copil mic. Eu ştiu care este necazul vostru, şi ştiu de ce
staţi voi acolo. Voi credeţi că Isus Cristos vă va face bine, stând acolo? O Dumnezeul Cerului, acordă binecuvântarea
Ta peste acest cuplu în vârstă, trimiţându-i să fie bine, Tată. Mult înaintaţi în ani aici, dar încă Te slujesc. Eu îi

binecuvântez în Numele Domnului Isus Cristos. Amin. Întorceţi-vă la ale voastre... Dumnezeu să te binecuvânteze,
soră. El va lua optzeci şi trei, voi mai aveţi mulţi ani să vină, credeţi aceasta cu toată inima voastră şi Dumnezeu va fi
cu voi. Şi tu, de asemenea, Frate Jess. Dumnezeu să te binecuvânteze aici.
311
Credeţi acum cu toată inima voastră? Aşteptaţi, eu cred că am omis această surioară jos aici. În regulă. Noi avem
două tărgi, noi trebuie să ajungem la ele doar într-un minut. Nu te superi să aştepţi doar un minut, soră acolo, sau
oricare este cealaltă persoană?
312
Acum fiţi cu adevărat reverenţi şi staţi în linişte, fiţi toţi reverenţi. Vedeţi, voi trebuie să fiţi foarte, foarte
reverenţi. Acum să ne odihnim doar un moment, vedeţi, de la viziuni, doar o secundă. Şi fiţi cu adevărat reverenţi.
Acum toţi priviţi încoace, şi să cântăm în linişte, Crede Numai, acum. Noi toţi împreună acum.
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
313
Acum, el m-a rugat să merg să mă rog pentru ei acum, dar eu sunt doar într-un fel un pic mai relaxat acum.
Lăsaţi-mă să încep rândul din nou, doar într-un minut mă voi opri. Acum, unde sunt persoanele pentru care trebuie
făcută rugăciune, acea doamnă acolo în scaun? În regulă, doar un moment, eu voi-eu voi lua... eu voi veni acolo la ea,
vedeţi, doar un minut. În regulă, doar un moment. Acum, toţi cu adevărat reverenţi. Eu sunt destul de sigur că vă-că vă
daţi seama sub ce sunt eu aici. Vedeţi? Nu numai aici, dar, în ţările străine, uneori mii de mii de ori.
314
Am auzit un mic, simţit un mic resentiment cu un timp în urmă, despre numele cuiva că a fost chemat. Nu vă daţi
seama că Isus vă cunoaşte numele? Nu aţi văzut voi aceea? Trebuie să fie străini aici, ei nu au văzut aceasta. Păi, vai,
este uneori aici la platformă că El spune oamenilor toate păcatele lor, şi chiar le aduce la suprafaţă. Voi ştiţi aceea.
Fiecare... Nu i-a spus Isus lui Petru, "Numele tău este Simon. Numele tatălui tău era Iona. Fiul lui Iona"? Vedeţi? Doar
ca să arate că El este aici. Acum, oricine ştie, toţi aici sunt constrânşi să spună că există vreun fel de Duh făcând
aceasta. Acum, voi puteţi spune, "Beelzebul," sau voi puteţi spune, "Cristos." Dumnezeu va judeca orice este aceasta.
Vedeţi? Eu vă spun că aceea este promisiunea Bibliei, Biblia Sfântă a lui Dumnezeu aici dă promisiunea.
315
Acum, acum fiţi foarte reverenţi. Acum, doar un moment. Este acesta următorul om? În regulă, păşeşte afară pe
aici, domnule. Nu-l cunosc pe om. Dumnezeu îl cunoaşte. Dar, domnule, dacă Dumnezeu îmi va spune pentru ce eşti
tu aici, ei bine, aceasta te va face să crezi. Nu-i aşa? Sigur te va face. Pe câţi de acolo i-ar face aceasta să creadă? Aici
sunt doi oameni se întâlnesc, omul este mai tânăr decât mine. Dumnezeu l-a hrănit toată viaţa lui. El stă acolo cu ochii
lui închişi. Dar dacă Dumnezeu îmi va descoperi pentru ce este omul aici, sau ceva despre acesta, ar trebui să facă pe
fiecare din voi să credeţi cu toată inima voastră. Nu credeţi aşa?
316
Aici, doar un moment, chiar în spate aici, şezând în rând chiar în spate aici, este un bărbat, rugându-se. El are un
lucru foarte ciudat. Văd o fulgerare. Da, el a fost lovit de un trăznet. Da. Ai credinţă, fratele meu. Eu sunt un străin
pentru tine, domnule. Dacă aceea este corect, ridică-ţi mâna sus, noi nu ne cunoaştem unul pe altul. Dumnezeu te
cunoaşte. Ai credinţă acum.
317
Acum voi spuneţi, "Ce faci tu, Frate Branham?" Eu privesc acea Lumină. Ea se mişcă.
318
Boală de vezică, şezând acolo rugându-se pentru... cu boală de vezică, un bărbat se uită la mine. Noi suntem
străini unul faţă de celălalt, nu-i aşa? Spuneţi-mi ce a atins acel om. Boala ta de vezică s-a dus, domnule. Ce a atins el?
El este la treizeci de picioare de mine. El a atins Marele Preot care poate fi atins de simţ.
319
Acel bărbat care stă lângă tine, el se roagă, de asemenea. Iată ce se roagă el, "Doamne, lasă să fiu eu următorul."
El a spus aceea chiar acum. Acea este corect. Cum am ştiut despre ce te rogi tu? El care răspunde rugăciunii. Aceea
hernie pentru care te rogi tu, aceea este ce ai tu, o hernie. Dacă aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus. În regulă, dacă
tu crezi cu toată inima ta, lucrul se va vindeca.
320
Eu vă provoc credinţa voastră. În Numele lui Isus Cristos, credeţi! Oh, vai, ce simţire! El este aici. Da. Acum
lăsaţi să se întâmple. Acum veţi vedea Cine este Şef. El este Şef. Lăsaţi ca incredulul să spună ceva acum,
necredinciosul. Domnul Isus Cristos, ca să vă dovedească că vremea de pe urmă este aici, acela este Duhul Lui peste
mine. Acela este El. Nu sunt eu, eu nu vă cunosc. Este El. Voi doar credeţi cu toată inima voastră.
321
Acest om, eu cred care era următorul, acest om aici. Domnule, eu sunt-eu doar trebuie să urmăresc felul cum
merge Acela. Eu nu te cunosc. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi pentru ce eşti tu aici, mă vei crede tu a fi profetul
Lui, slujitorul Lui? Tu eşti o persoană galantă. Tu stai aici pentru altcineva, aceea este corect, merge la biserică cu
tine, ulcere. Aceea este corect. Tu nu eşti de aici. Aceasta nu este casa ta. Tu vi de destul de departe. Crezi că El îmi
poate spune de unde vi tu? Missouri. Aceea este exact corect. D-le Friels, acum dacă tu crezi cu toată inima ta, tu poţi
merge acasă şi să fi făcut bine, şi tot restul lucrurilor tale pe care tu le ceri. Du-te şi crede-l pe Domnul Isus Cristos.
322
Tu crezi? Se pare că ar fi trebuit să te cunosc. M-am uitat la tine pe undeva. Oh, eu ştiu, eu ştiu unde ai fost tu. Tu
eşti... Acum, aşteaptă un minut. Eu nu sunt agitat dar aceasta este ungere. Tu eşti... Acum, aşteaptă un minut. Tu ai
fost vindecată în Louisville, Kentucky, sau sora ta a fost vindecată. Tu eşti care este... Hupp, fiica Surorii Hupp. Aceea
este corect. Crezi tu cu toată inima ta, să fi vindecată cum a fost sora ta? Du-te acasă, primeşte aceasta, Isus Cristos te

face bine.
323
Frate, crede că acea nervozitate este dusă pentru totdeauna, şi doar du-te acasă, spune, "Mulţumesc Ţie, Doamne
Isuse, eu mă duc acasă, să fiu făcut bine." Şi El o va face.
324
Tu crezi cu toată inima ta, domnule? Ce-i dacă aş coborî şi aş pune mâinile peste tine, cu această ungere? Ai crede
tu că aceasta va fi, ţi se va întâmpla? Eu voi veni jos şi voi face aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Tu vei muri
zăcând acolo, tu eşti foarte, foarte bolnav, nimic nu poate fi făcut. Ai lichid în plămâni. Aceea este corect. Tu vei muri
zăcând acolo, la fel de sigur ca lumea. Acum, de ce să nu-L crezi doar cu toată inima ta. Ridică-te, în Numele lui
Isus... ? ... [Fratele Branham se roagă – Ed.] Dumnezeule, acordă aceasta. El a auzit rugăciunea mea în Numele lui
Isus. Dumnezeule, acordă aceasta.
Nu trece de mine, O blând...
325
Rugaţi-vă, fiecare, acum, toţi împreună, noi vom pune mâinile. Ungerea Duhului Sfânt este aici, eu voi pune
mâinile peste oameni. Biblia a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred." În regulă.
[Adunarea cântă Nu Trece De Mine în timp ce Fratele Branham continuă să se roage pentru oameni – Ed.] ? ... Ieşi
afară din ea, Satan, în Numele lui Isus Cristos ...?... În Numele Domnului Isus ...?... În Numele Domnului Isus ...?...
Tată ceresc ...? ...
326
Să ne rugăm acum pentru aceste pânze aici. Tatăl nostru Ceresc, ei au luat de pe trupul Sfântului Pavel, batiste,
sau şorţuri, şi Acesta a spus că "Duhuri necurate au plecat de la ei." Ne dăm seama că noi nu suntem Sfântul Pavel, dar
ştim că Tu încă eşti acelaşi Isus, căci Tu eşti tot atât de viu azi cât ai fost Tu în zilele Sfântului Pavel. Eu mă rog
pentru aceste cereri, Doamne, care reprezintă aceste batiste. Pânze mici şi batiste, şi ghete mici pentru copilaşi.
Dumnezeule, mă rog ca Tu să acorzi aceasta.
327
Noi suntem învăţaţi că Israel se afla în marşul lui către ţara promisă, un Stâlp mare de Foc a mers înaintea lor, un
profet i-a reprezentat, a reprezentat pe Dumnezeu, pentru ei pe pământ. Şi ei... acest profet i-a condus afară la Marea
Moartă, şi aceasta a tăiat drumul. Acolo era ceva în cale în timp ce ei umblau în linia de datorie. Dumnezeu a privit în
jos din Ceruri prin Stâlpul de Foc, şi marea s-a speriat, şi aceasta s-a rulat înapoi şi a deschis drumul chiar prin mare,
pentru Israel ca să meargă înainte pe calea datoriei, şi ei au mers către ţara promisă.
328
Dumnezeule, când aceste batiste sunt aşezate pe bolnavi şi pe suferinzi... Satan a traversat linia lor, el îi împiedică
de pe calea datoriei. Lasă ca Puterea care l-a înviat pe Domnul nostru, Care este prezent acum, să vină asupra acestor
batiste. Şi, oricând ele ating bolnavul, fie ca diavolul să se sperie, în timp ce El priveşte în jos prin Sângele lui Isus
Cristos, şi fie ca fiecare din ei să fie vindecaţi şi să continue înainte în calea datoriei. Acordă aceasta, Doamne. Noi Îţi
mulţumim. Prezenţa Ta este aici. Oh, această ungere glorioasă a Duhului Tău care ne cutremură pe noi fiinţe
muritoare, Doamne. Cum Îţi mulţumim noi pentru bunătatea Ta! Binecuvântează acestea acum, în Numele lui Isus.
329
Cu capetele voastre aplecate, fiecare persoană de aici. Nu aplecaţi numai capetele voastre, acum eu vă voi cere să
vă aplecaţi şi inimile voastre cu acesta. Ce ar fi putut Dumnezeu să facă mai mult ca să vă lase să vedeţi că El este
aici? Acum luaţi cuvântul meu. Această ungere este atât de zguduitoare chiar acum până eu sunt aproape ameţit aici.
Eu nu sunt un fanatic. Voi ştiţi că nu sunt. Eu nu sunt dedat la iluzii. Eu vă spun numai ce este adevărat. Aceasta este
Scriptural. Acea Lumină de fapt s-a răspândit peste tot, arată ca şi cum Aceasta este doar peste tot înjur aici. Aşa o
nevoie zguduitoare! Credeţi-mă.
330
Biblia a spus, în Marcu 16, "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred." Câţi credincioşi sunt aici, spuneţi "Amin."
[Adunarea spune "Amin." – Ed.] Ei bine, Biblia a spus, "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred." Aşa ca voi să ştiţi că
nu sunt eu, voi sunteţi incluşi tot aşa de mult cât sunt eu. Acesta este doar un dar de la Dumnezeu, să-l manifeste pe
El, Acesta spune lucruri. Şi eu iau pe oricare să certificaţi, de-a lungul anilor, a spus Acesta vreodată ceva fără să vină
la împlinire chiar exact? Perfect adevărat, de fiecare dată. Aceasta este-aceasta trebuie să fie, pentru că este
Dumnezeu. Acum, nu cercetaţi doar cumva pe jumătate, căutând după ceva departe de tot afară acolo. Priviţi, El este
aici acum, chiar acum!
331
Acum, dacă voi sunteţi un credincios, puneţi-vă mâna peste cineva alături de voi, şi ei îşi vor pune mâna peste
voi. Nu vă rugaţi pentru voi înşivă, rugaţi-vă pentru ei pentru că ei se vor ruga pentru voi. Acum ca voi să puteţi şti, şişi dacă veţi face aceasta, eu vă asigur. Ei bine, acolo nu mai sunt tărgi sau paturi rămase, el sunt toate duse. Dar voi aţi
fost aici când tărgile şi paturile erau aşezate aici, infirmi, schilozi, şchiopi, orbi, nici o singură dată fără să fie toţi din
ei. Acum, felul cum vă rugaţi în biserică, dacă eşti un Metodist, roagă-te cum o fac Metodiştii. Dacă eşti Baptist,
roagă-te cum o fac Baptiştii. Dacă eşti Penticostal, roagă-te cum fac ei. Orice eşti, roagă-te. Dar tu te rogi pentru
persoana peste care ai mâna ta. Apoi crede.
332
Acum, amintiţi-vă, Biblia a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe acei care cred. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi,
ei se vor insănătoşa." Acum rugaţi-vă pentru fiecare, ca individuali. Eu mă voi ruga pentru voi, în comun, de la
platformă. Acum, fiecare în felul vostru.
333
Tatăl nostru Ceresc, ne apropiem de îndurările Tale. Noi nu am veni în numele nostru propriu, nouă nu ni s-a dat
o promisiune prin acela. Dar ni s-a dat o promisiune prin Propriul Tău Fiu drag, că, "Dacă cereţi Tatălui orice în
Numele Meu, Eu o voi face." Aceea a fost promisiunea Ta. Acum, Tată, mă rog ca Tu să Te manifestezi cu aceşti

credincioşi. Ei îşi pun mâinile peste bolnavi, unul pe celălalt, şi noi venim acum la tronul lui Dumnezeu, aducându-i
pe ei. În Biblie, în Marcu, capitolul al 11-lea, versetul al 23-lea, spune, "Dacă tu zici acestui munte, 'Mută-te,' şi nu te
îndoieşti în inima ta, ci crezi că ce ai zis va veni la împlinire, tu poţi avea ce ai zis. Dacă rămâneţi în Mine şi Cuvintele
Mele în voi, cereţi ce vreţi, şi vi se va da."
334
Acum, Tată, pe fiecare precept din Cuvântul Tău, eu L-am acceptat indiferent de ce spun alţii. Eu L-am crezut
întocmai cum este El scris. Pentru că El nu este de interpretare personală, ni s-a spus, ci doar în felul cum este El scris.
Dacă Tu ne vei judeca după această Carte, Tu cu siguranţă ai avut grijă ca Acesta să ne vină în felul corect de formă,
pentru că noi trebuie să fim judecaţi de Carte. Şi acum, Tată, eu cred cu toată inima mea, şi chiar dincolo de darul
Duhului de profeţie în care Te faci cunoscut. Şi acela este motivul că eu ştiu că Acesta eşti Tu, pentru că Acesta este
întotdeauna exact cu Scriptura. Acum noi venim, Doamne, şi îţi mulţumim Ţie pentru aceasta. Şi unge-ne acum. Noi
ne apropiem de terenul vrăjmaşului.
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O Satan tu eşti o creatură învinsă. Tu nu ai nici o putere. Fiul lui Dumnezeu ţi-a luat puterea, te-a golit de tot ce ai
avut tu, la Calvar; a dovedit că El a fost cu noi, prin înviere. Şi ca la cei venind de la Emaus, El a apărut la noi în
această dimineaţă şi a făcut ceva în felul în care El a făcut-o înainte de răstignirea Lui, de aceea noi ştim că El a înviat
din morţi. Şi, Satan, noi venim în Numele Lui, Numele lui Isus, cu puterea lui Cristos. Şi tu eşti învins, şi tu eşti doar
un înşelător. Şi dacă noi acceptăm înşelăciunea ta, tu ne-ai ucide prematur. Dar tu nu o poţi face. Noi venim, sfidând
aceea prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin suferinţa pentru noi a lui Isus. Noi învingem înşelăciunea ta. Noi te sfidăm,
Satan. Şi venim după acele oi, ca leul din zilele lui David. Noi venim să aducem acele oi înapoi în stare bună de
sănătate şi tărie. Dă-le drumul, în Numele lui Isus Cristos! Ieşi afară din acest loc! Ieşi din aceşti oameni, Satan! Noi te
mustrăm, în Numele lui Isus Cristos. Dă-le drumul, căci prin Numele lui Cristos, noi le aducem înapoi la Tronul
Tatălui
în
această
dimineaţă,
cu
sănătate
şi
tărie,
prin
Numele
lui
Isus
Cristos.
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Voi toate persoanele acum care credeţi că rugăciunea de credinţă este făcută, că aţi pus mâinile voastre peste
cineva, că voi aţi crezut, şi credeţi că Cristos i-a vindecat, şi credeţi că voi sunteţi vindecaţi pentru că persoana s-a
rugat pentru voi, şi acceptaţi aceasta chiar acum că sunteţi vindecaţi, mie nu-mi pasă cât de infirm, cât de orb, cât de
surd, oricum sunteţi, cât de slăbiţi, cât de bolnavi, ridicaţi-vă în picioare, în Numele lui Isus Cristos, şi acceptaţi-o.
Amin. Ridicaţi-vă, peste tot, nu contează ce este în neregulă. Ridicaţi-vă în picioare, ridicaţi-vă mâinile sus şi lăudaţi
pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Amin.

