
ATUNCI ISUS A VENIT ŞI A CHEMAT

… crede.

Să ne ridicăm doar pentru un moment acum în timp ce citim Cuvântul Domnului. În Sfântul Ioan, al 11-lea capitol, şi
începând cu al 18-lea verset. 

Acum Betania era aproape de Ierusalim, cam la cinsprezece stadii: 

Şi mulţi din Iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru fratele lor. 

Şi Maria, de îndată... sau, Marta, de îndată ce a auzit... că vine Isus, i-a ieşit înainte: dar Maria şedea liniştită în
casă. 

Atunci Marta a zis lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu... n-ar fi murit. 

Dar ştiu, chiar şi acum, orice vei cere Tu de la Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da. 

Isus i-a zis, Fratele tău va învia iar. 

Marta a zis către El, ştiu că va învia iar la înviere în ziua de apoi. 

Isus i-a zis, Eu sunt Învierea, şi... Viaţa: cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, totuşi va trăi: 

... oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? 

Ea i-a zis, Da, Doamne: Eu cred că Tu eşti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. 

Şi când a spus aceste vorbe, s-a dus pe calea ei, şi a chemat în taină pe sora sa Maria, şi i-a zis, A venit Învăţătorul,
şi te cheamă. 

2 Să ne aplecăm capetele acum pentru rugăciune. 
3 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne-am adunat aici din nou în această seară cu scopul de a Te sluji, de a citi Cuvântul

Tău, de a lua un text, şi de a crede că Tu ne vei aduce şi ne vei descoperi contextul textului. Ne rugăm, Doamne,
pentru fiecare nevoie pe care o avem aici în seara aceasta. 

4 S-ar putea să fie unii care nu Te cunosc. Fie ca ei să Te afle, în seara aceasta, ca Slavatorul lor şi aşa să accepte. Fie
ca ei să fie în stare, în seara aceasta, prin ceva care va fi făcut, sau spus, care să îl aducă pe Cristos ca o adevărată
realitate pentru ei. Într-atâta, ca viaţa lor întreagă să-i fie dedicată Lui şi în slujba Sa. Îţi mulţumim pentru lucrurile
care l-am văzut pe El făcându-le şi pentru nădejdea care o avem că noi avem o viaţă dincolo de această umbră în care
trăim acum. Ştiind aceasta, că atunci când El vine noi vom fi luaţi sus să-L întâlnim în văzduh. Şi cu aceasta, Doamne,
te rugăm să ne imprimi această nădejde, această nădejde binecuvântată, în inima tuturora, în această seară. Celor care
au fost pe cale mult timp şi au suportat multe lucruri grele, fie ca, în această seară, credinţa lor să fie ridicată. Acordă
aceasta, Doamne, ca ei să ia o nouă perspectivă, în această seară, şi să îşi reînnoiască juruinţele şi să înceapă din nou. 

5 Tată, ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi şi suferinzi. Fie ca aceasta să fie seara lor de eliberare. Mulţi, Doamne,
care şi-au pus batistele aici sus pe platformă. Şi ne rugăm, Tată Ceresc, în timp ce pun mâinile peste acestea în cutie.
Acum, noi suntem învăţaţi, în Biblie, că, "Au luat de pe trupul Sfântului Pavel batiste şi şorţuri, şi duhurile rele ieşeau
din oameni, şi bolile erau vindecate." Acum noi realizăm că nu suntem Sfântul Pavel, dar Tu încă rămâi Isus. Şi ne
rugăm, Doamne, ca Tu să vindeci pe fiecare pe care-i reprezintă aceste batiste. Fie ca fiecare din ei să fie vindecaţi
pentru Slava Ta. 

Frânge-ne acum Pâinea Vieţii, din Cuvânt, în timp ce aşteptăm, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Vă puteţi aşeza. 
6  Este bine să fiu din nou înapoi aici în această seară, şi să-i slujesc Domnului. Frumos să văd acest parter aproape

arhiplin, în această seară, astfel noi suntem foarte recunoscători pentru participarea voastră. Şi fiind prima dată când
sunt aici, cred că este foarte bine. 

7  Acum, nu contează la câţi vorbim, noi vorbim acelaşi lucru. Am vorbit la grupuri de doar trei sau patru, apoi am
vorbit la cinci sute de mii la un moment dat. Două sute cinzeci de mii, altădată. Şi nu contează ce este, ce Cristos îmi
trimite, să asculte. Eu vorbesc... nu aş schimba subiectul meu nici un pic, dacă erau un milion de oameni stând aici, în
această seară, tot la fel. Pentru că, eu doar semăn sămânţă, şi Aceasta trebuie să cadă pe pământ pe undeva. Şi când
acea ultimă sămânţă a fost adusă înăuntru, nu vor mai fi. Ştim că acolo ar putea fi... 

8  Ne întrebăm de ce trezirea nu are loc chiar acum, de ce nu vedem entuziasmul la oameni. Eu nu ştiu de ce. Dar
haideţi să ne gândim doar, ce-i dacă ar fi aşa. Poate este un băieţel aici, în această seară, sau o fetiţă s-a născut în
Seattle, Washington. Acum, acea Carte conţine numele ei. El a venit să răscumpere pe aceia ai căror nume era în acea
Carte. Răscumpărare înseamnă "a aduce înapoi de unde a căzut." Şi în rasa umană, ea era căzută. Şi ea nu poate
accepta Aceasta acum; ea este prea tânără. Astfel biserica lent va înainta, doar merge înainte, va avea adunări, şi aşa
mai  departe,  până  când acea  ultimă persoană  este  adusă înăuntru,  atunci  acea Carte  este  închisă,  nu  vor  mai  fi
adăugaţi. Atunci totul s-a terminat. 

9 Până atunci, când va fi acel timp, nici unul din noi nu ştie. Dar să continuăm să facem tot ce putem, spre slava Sa,



până când acel timp este gata. Noi nu ştim cine este acea persoană. Poate fi deja înăuntru, noi doar aşteptăm Venirea
Lui. Noi nu ştim. Şi nu va fi niciodată dezvăluit omului, timpul Venirii Lui, pentru că nici măcar Îngerii din Cer nu
ştiu când va fi. Dar noi doar ne aştepăm la orice timp, şi aşteptând, veghem după Venirea Lui. 

10  Acum, voi trebuie să aveţi credinţă în ceva. Indiferent de ce este, trebuie să aşezaţi pe undeva credinţa voastră.
Credinţa voastră, credinţa voastră ar putea fi în... într-o carte de texte. Ar putea fi în crezul vostru. Dacă aceea este a
voastră-dacă aceea este credinţa voastră, este în crezul vostru, atunci aceea este-aceea este unde este aşezată credinţa
voastră. 

11 Să spunem, de exemplu, o-o anume denominaţiune, să spună, "Noi avem o culegere de texte." Voi credeţi aceea.
Bine, orice în afară de aceea, nu puteţi crede, vedeţi, pentru că aceea este în ce credeţi voi, este acea culegere de texte
ale denominaţiunii respective. Şi ar putea fi că voi credeţi într-un anumit lucru, vă puteţi face alegerea voastră. Asta-i
ce voi, noi suntem Americani liberi, să fim. 

12  Dar, pentru mine, credinţa mea este în Cuvântul lui Dumnezeu, ce Dumnezeu a spus că este Adevărul. Toate
celelalte lucruri care sunt contrare la Acela, de parcă nu sunt aşa. Vedeţi? Eu nu spun că nu este aşa, dar, pentru mine,
dacă este contrar la Acesta, nu este aşa. Şi aflăm astăzi că aşa de mulţi oameni îşi bizuie credinţa lor pe ceva, şi pe
vreun ism, sau vreo întâmplare, sau vreun ceva. Dar, pentru mine, trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu, şi Cuvântul
pe care El l-a promis pentru această zi. 

13  Nu legea. Legea a fost pentru Iudeu, cu ani în urmă. Astăzi noi suntem în tărâmurile de har, şi suntem-trăim
deasupra legii. Un om care este-care trăieşte în har nu are lege. Nu este nici o lege la har. 

14 Cum mă puteţi condamna că am trecut pe roşu aici, când oraşul mi-a dat dreptul să trec pe orice roşu care doresc?
Vedeţi? Nu aţi putea. Nu există nici o lege să mă condamne. 

15 Aşadar, atât timp cât sunt în Cristos, sunt liber de lege. Vedeţi? Sunt deasupra legii pentru că sunt în harul Său. El
a pus acea încredere în mine, că eu nu voi face nimic care este greşit, sau El nu mi-ar fi dat acel har. Asta-i ceea ce
face El pentru voi în acelaşi fel. Noi suntem în harul Său. 

Acum, subiectul meu, din această seară. 
16 Nu uitaţi mâine seară, acum. Noi vom încerca să stăm doar poate un pic mai mult. Vreau să ajung aici puţin mai

devreme mâine seară,  pentru că vreau...  Mâine seară este cumva o seară care o oferim pentru mântuire,  doar să
accentuăm la o chemare la altar, să accentuăm acelora care trebuie să primească botezul cu Duhul Sfânt. Şi o seară,
sau o zi, înainte şă plec, aş vrea să vorbesc despre... un subiect despre Sânge, Însemnul, Sângele care trebuie să fie pe
uşă, şi dacă este voia Domnului. 

17 Acum, în această seară. În fiecare seară, am întârziat în fiecare seară. Îmi voi da silinţa, în această seară, să ies la
timp. Îmi dau seama că nu ne-a rămas prea mult timp, şi încerc să recuperez cât timp avem, astfel voi suportaţi cu
mine. Cel... Mă voi ruga ca Dumnezeu să ia fiecare suflet care este aici, care este de mântuit, fie ca El să îl mântuie.
Eu nu ştiu cum o face El. Şi este treaba noastră să trimitem Cuvântul, sau să predicăm Cuvântul. Şi lăsaţi... Acesta este
o sămânţă. Şi când sămânţa aceea începe să crească, va produce chiar exact ceea ce este făgăduinţa. 

18 Acum din Sfântul Ioan 11, în această seară, extragem acest text: Atunci Isus A Venit Şi A Chemat. Isus a venit. 
19 Acum luăm un fundal al acestui tablou în această seară. A fost Isus, când El era doar un-un om tânăr, El a venit să

locuiască cu o familie la Betania; şi erau Maria şi Marta şi Lazăr. Şi ei şi-au părăsit-biserica lor, sau crezul lor al
Fariseilor şi al Saducheilor, şi au început cu Isus, şi L-au invitat acasă la ei. Şi Lazăr era un-un prieten apropiat al Lui.
Şi ni se spune, şi că Lazăr a fost şi un mare ascultător al lui Ioan Botezătorul care vorbea despre un Mesia care urma
să vină. Şi astfel când a venit Isus pe scenă, şi a venit la Betania, ei întotdeauna L-au primit în această casă. 

20  Acum, am fost învăţaţi că Marta şi Maria au făcut mici tapiserii pentru templu, şi aşa mai departe, unde Lazăr
învăţa pentru a fi un scrib, pentru a scrie slovele legii. Pe... Ei le scriau pe piei atunci, ca piei de animale, pergamente,
şi erau rulate în suluri mici şi vârâte într-un vas mic. Şi Lazăr avea un scris foarte frumos. Şi el putea scrie aceste
suluri. 

21 Şi Isus stătea cu ei. Şi ei L-au privit făcând aşa de multe lucruri, aveau aşa încredere în El, încât ei pur şi simplu şi-
au predat Lui întreaga lor viaţă. Deşi El era... 

22  Vedeţi, Isus, din ziua Lui, a fost mai ridiculizat şi batjocorit, decât cultul cel mai de jos care există pe pământ
astăzi. Nu ar putea fi nimic mai prejos şi mai dispreţuit decât Isus. Vedeţi? Bisericile Îl urau. Şi ei doar nu aveau nici o
trebuinţă de El, deloc, pentru că El mereu îi mustra, şi îi chema cu tot felul de nume, şi le spărgea adunările. El chiar a
întors lumea cu susul în jos, cum s-ar spune. Ei încercau să găsească vreo vină, să-L acuze, şi ei nu au putut să o
găsească. Şi totuşi El era... Pentru ei, "El era un nelegitim. A fost născut în afara sfintei căsătorii. Era un fel de om
ciudat. Nu avea educaţie lumească, despre care să vorbească, şi totuşi Se numea un profet. Şi, oh, vai, El era un om
aşa groaznic!" Şi fiecare din ei Îl arătau cu degetul în jos, peste tot. 

23  Nu s-a schimbat prea mult. Vedeţi? Cum am spus seara trecută, "Diavolul îşi ia omul dar nu spiritul lui." Duhul
oamenilor, care este în oameni, a trăit înainte. Dacă ar fi să stăm aici timp de două luni, unde să avem un studiu
adevărat din Scripturi, mi-ar place să vă dovedesc că nu există un cult pe faţa pământului, astăzi, fără ca să nu pot
dovedi că a început în Genesa, şi să vă arăt începuturile acestuia. Este o sămânţă, întocmai ca o viţă care creşte, toate.



Şi ajunge chiar la timpul de înflorire acum, şi se întorc înapoi la-la sămânţă din nou. Astfel toate aceste lucruri pe care
le vedeţi că au loc pe pământ, au început în Genesa, căci Genesa este capitolul sămânţă din Biblie, începutul. 

24  Astfel vedeţi,  acele duhuri,  au fost  peste acei  oameni în trecut în zilele acelea,  încă trăiesc în oameni astăzi.
Vedeţi? Satan ia omul, dar duhul trăieşte în continuare. 

25 Dumnezeu îl ia pe omul Său, dar Duhul trăieşte în continuare. Aceea îl face pe Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în
veci. L-a luat pe Cristos Isus, dar Duhul, Duhul Sfânt, a venit înapoi, a fost peste oameni în Biserică pe tot parcursul
epocilor. Vedeţi? Pentru că, Dumnezeu îl ia pe omul Său, dar nu Duhul Său. 

26 Satan îl ia pe omul lui, şi voi aflaţi aceleaşi duhuri. Urmăriţi natura lor. 
27  Identificaţi-vă, în această seară, în starea voastră prezentă unde staţi acum, cu vreun personaj Biblic. Unde aţi fi

fost dacă aţi fi trăit în timpul lui Noe? Unde aţi fi fost? Unde aţi fi fost în zilele Domnului Isus când a fost El aici pe
pământ, în trupul Lui? Cu ce grup aţi fi identificaţi, în această seară? Doar gândiţi-vă la aceasta. Vedeţi? Cu ce grup
aţi fi fost identificaţi, când Pavel îi corecta în trecut acolo în Corinteni pentru lucrurile care le făceau ei? Cu ce grup aţi
fi identificaţi? Vedeţi? Doar priviţi în urmă. Este o oglindă. Noi putem vedea unde noi, ce... Orice am fost, ce suntem
acum, asta-i ce am fi fost în urmă acolo. Pentru că, duhul care este în noi acum, identificat în urmă acolo, că acela este
acelaşi duh care a fost peste ei în urmă acolo. Vai! 

28 Aceea ar trebui să ne zguduie şi să ne facă să ieşim din al nostru-somnul nostru în care suntem, căldicei. Dar voi
ştiţi că Biblia spune că noi trebuie să ajungem în acel fel, astfel ca El să poată vărsa afară întregul lucru din gura Sa. A
promis El lucrul acesta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Noi toţi  ştim că El a promis aceasta. Şi El o va face.
Biserica întreagă trebuie să fie vărsată din gura Sa. 

Atunci, din biserică vine Mireasa. Aceia sunt cei Aleşi. 
29 Acum, Isus a plecat din casa Lui şi stătea cu Marta şi Maria şi Lazăr. Şi într-o zi, voi ştiţi... 
30  El a spus, în Biblie, El nu a făcut nimic până Tatăl nu i-a arătat Lui ce să facă. Sfântul Ioan 5:19, Isus a spus,

"Adevărat, adevărat, Eu vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce Îl vede pe Tatăl făcând, aceea face şi
Fiul întocmai." Şi dacă exemplificaţi această Scriptură, dacă am avea timp să o analizăm astfel ca aceasta să, arate
corect, pentru voi. Voi doar parcurgeţi bine... Aceasta doar se împleteşte prin toată Biblia. Şi fiecare verset din Biblie
o cuprinde în aceasta. 

31  Biblia este în continuitate. Fiecare Cuvânt se îmbină împreună. Nu există nici o contradicţie în Aceasta. Merge
totul  împreună.  Dacă  aveţi  o  contradicţie,  o  aveţi  în  afara  Bibliei,  pentru  că  Biblia  nu  se  contrazice.  Este  în
continuitate, continuitate, în întregime. Observaţi. 

32  Acum aceasta,  Isus,  când...  El  a  fost  cel  mai  mare  dar  care  Dumnezeu  l-a  dat  vreodată  pământului,  lumii.
"Dumnezeu atât de mult a iubit lumea," Ioan 3:16. Acum, oamenii au avut credinţă în Acesta. 

33 Întotdeauna, darurile lui Dumnezeu sunt desconsiderate, de către mişcările religioase moderne. Priviţi în trecut în
orice  vreme,  în  zilele  lui  Ilie,  în  zilele  lui  Moise,  zilele  oriunde  vreţi  voi.  Oriunde  este,  sunt  întotdeauna
desconsiderate, întotdeauna. Niciodată nu se schimbă. 

34 Şi atunci noi vedem acolo, de asemenea, că, în acea zi, când Dumnezeu îl folosea pe Isus... 
35  Acum, a existat un timp când o femeie a folosit darul lui Dumnezeu, prin Isus. Ea a atins haina Lui, şi Isus a

mărturisit că El nu a ştiut cine a făcut-o. Acum, eu nu cred că El a fost doar... El glumea sau se juca. Eu cred că fiecare
Cuvânt pe care El îl spunea însemna ceva, avea o însemnătate. Şi El a spus, "Cine s-a atins de Mine?" El nu a ştiut. Şi
El a privit peste tot în jur, peste audienţă, până când El a găsit femeia cu acea credinţă, şi i-a spus despre scurgerea ei
de sânge care a fost tămăduită datorită credinţei ei. Acum, aceea a fost femeia care a folosit darul lui Dumnezeu.
Acum, vedeţi, acea femeie folosind darul Lui, El a slăbit din cauza aceasta. 

36 Dar priviţi la acest caz aici, când El l-a înviat pe Lazăr din morţi. Nu a fost spus nimic despre El să fi slăbit acolo.
Cu cât mai mult a fost să cheme un om, al cărui suflet a fost plecat în călătorie timp de patru zile, şi putrezirea s-a
aşezat deja în trupul omului! Nasul lui, poate, în patru zile, era căzut deja înăuntru. Şi acolo era El, l-a chemat iarăşi
înapoi la viaţă, şi el a trăit, şi a mâncat, şi a băut, ca oricare alt om. Cu cât mai măreţ a fost aceea decât a fost femeia
care i-a atins haina Lui! Dar acela a fost Dumnezeu care a folosit darul Său. Vedeţi? 

37  Acum, aceea este diferenţa aici pe platformă. Acum, dacă veţi urmări-urmăriţi serviciul şi aţi ieşi, uneori, cum
spune Acesta lucruri  care se vor întâmpla,  ei  bine,  cu ani  înainte,  cu săptămâni înainte,  cu luni  înainte,  unde să
mergeţi, ce să faceţi. Acela este Dumnezeu folosindu-L. 

38 Aici, sunteţi voi care Îl folosiţi. Nu sunt eu. Acesta doar curge înainte, pentru că este doar un dar să-să te relaxezi,
Îl ia afară de la angrenajul uman, ca Dumnezeu să Se poată angrena cu Acesta, şi să spună lucruri. Acum, credinţa
voastră proprie, voi nu vă daţi seama că, voi faceţi asta, voi înşivă. Credinţa voastră proprie este cea care face aceea. 

39 Acum, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, El doar te ridică, spune, "Acum, va fi, că te duci într-un anumit loc. În
timp ce vei conduce pe stradă, se va întâmpla un anumit lucru aici. Acolo va fi un om îmbrăcat cu un-cu un costum
maro. El are păr cărunt. El te va întâmpina acolo jos. Tu du-te la el, pentru că soţia lui este foarte bolnavă. Ea se află în
acest alt loc. Iată cum va arăta ea. Şi du-te puneţi mâinile peste ea. Spune-i să ducă acel lucru înapoi, care l-a luat cu



câţiva ani în urmă, şi să facă încă altceva, o ispăşire, şi ea va fi bine." Apoi eu o voi spune oamenilor. Mergem. Iată-l
pe om acolo. Aceea este exact ce s-a întâmplat. Despre diferite lucruri prin naţiune. 

40  Despre această Marilyn Monroe când a murit ea, ei nu vor crede niciodată altceva decât că acea fată a comis
suicid. Dar ea nu a comis suicid. Ea a murit într-un atac de cord. Am văzut aceasta, cu zile înainte să se întâmple, şi le-
am spus despre aceasta. Dar ei nu m-au ascultat. 

41 Când acei lupători s-au omorât între ei. Cu şase luni înainte ca vreodată... Sus acolo în New York, unul l-a omorât
pe celălalt. I-am văzut în-în tavernele lor, certându-se unul cu altul. Şi am văzut unul omorându-l pe celălalt, cu şase
luni înainte ca să se întâmple. 

42  Toate aceste lucruri... care Domnul le arată, este El care foloseşte darul Său. Nu există... Tu nu devi slăbit, după
aceea. Dar când... Asta-i ce mă slăbeşte, este când voi folosiţi darul lui Dumnezeu, ca Duhul Sfânt. Eu nu sunt darul
Lui. Duhul Sfânt este darul Lui. Acela este darul lui Dumnezeu pentru Biserică, este Duhul Sfânt, şi voi Îl folosiţi. Şi
acesta doar Se foloseşte oriunde te poţi decupla. Vedeţi ce vreau să spun? Şi să laşi ca Duhul Sfânt să înceapă să te
folosească. 

43 Acum, în acest caz, lui Isus i-a fost spus de către Tatăl, să părăsească casa şi să plece. 
44 Dacă observaţi cum a lucrat, ele, după ce Lazăr s-a îmbolnăvit. Şi fără îndoială, mulţi din ei au spus, "Ah-haa! Să

vedem acum unde este acel predicator holy-roller, care se va ruga pentru bolnavi. El nu este pe scenă." 
45 Aşadar, El a plecat. Şi ele, în cele din urmă, au trimis după El. Când doctorul a renunţat la el, ele au trimis după El

ca să vină. Şi în loc să vină, El doar a continuat să plece chiar mai departe. Ele au trimis din nou. În loc să vină, El
doar a continuat să meargă în sens opus. Vedeţi? Şi atunci, deodată, El s-a oprit, a privit în urmă la ucenici; după un
anumit număr de zile, s-a împlinit viziunea care I-a arătat-o Tatăl. A spus, "Lazăr doarme." 

Ucenicii au spus, "Bine, el face bine." Vedeţi? 
46 "El doarme," nu mort. Nu există un astfel de lucru ca un credincios să moară. Vedeţi? Şi El le-a spus pe limba lor,

"El este mort, şi pentru binele vostru Mă bucur că Eu nu am fost acolo. Dar, Mă duc să-l trezesc. Mă duc să-l trezesc."
Vedeţi! 

47 El ştia că se va face, acum. Pentru că, dacă El nu ar fi ştiut, atunci El ar fi spusA ceva greşit când El a spus, "Nu
fac nimic până când Tatăl nu Îmi arată mai întâi." Vedeţi? El a ştiut lucrul acesta. 

48 Şi atunci priviţi-L la mormânt, "Tată, Îţi mulţumesc, că Tu M-ai ascultat deja. Dar Eu spun asta pentru cei care stau
împrejur." Vedeţi? 

"Lazăre, vino afară." Şi a venit. A ieşit din mormânt. 
49  Acum, când Isus a părăsit casa, ei bine, acea moarte şi necazul au intrat. Şi doar reţineţi, când El părăseşte casa

voastră, necazul este pe drum. Acum, El nu a fost scos afară, aici. Sau, El pur şi simplu era plecat, pentru că Tatăl L-a
îndepărtat. Toate speranţele erau duse. Acum, ce căsuţă tristă! Mulţi dintre noi, în seara asta, ştim cum să simţim cu
acea casă, când moartea a lovit casa noastră. Şi voi nu ştiţi niciodată ce este aceasta până când voi trebuie să treceţi
prin aceasta o dată. Dar, ştiţi, când ei erau... 

50 Moartea a lovit căsuţa. Ele au trimis după EL Ce casă distrusă a fost aceea! Omul în care au avut încredere, Omul
pe care l-au iubit,  Omul pe care l-au văzut vindecând bolnavi,  şi  făcând orbii  să vadă, şi profeţind, şi  cunoscând
gândurile inimii, şi spunând oamenilor ce se va întâmpla, de fiecare dată! Şi El corespundea cu Scriptura, până la
punct, chiar exact, într-atât, încât acei oameni iubitori ai Scripturii L-au crezut. Vedeţi? Şi acolo erau unii dintre cei
mai loiali prieteni ai Săi, şi El a lăsat ca aceea să se întâmple. Vedeţi? El a lăsat ca aceea să se întâmple doar ca să
vadă ce vor face ei. Fără îndoială, asta este ce era în gândirea Tatălui privitor la lucrul acesta. Toate speranţele duse.
Omul în care s-au încrezut, s-a dovedit că El nu era ce se gândeau ei că El era, sau a-a fi. Şi ele erau în disperare.
Lazăr, fratele lor, era mort. 

51 Ele nu se puteau întoarce la biserică, pentru că deja L-au acceptat pe Isus, "fanaticul," şi au fost excomunicate, şi
aveau scrisoarea lor, cum ar fi, astăzi, de la biserica lor, că nu se mai puteau întoarce înapoi. Şi au rămas fără biserică.
Au rămas fără un prieten, se părea. Oamenii din cetate i-au respins. Prietenii lor buni cu care se asociau de obicei în
biserică, nu mai aveau de-a face cu ei, pentru că l-au acceptat pe Isus, "Acest fanatic radical." 

52  Astfel, atunci, Omul în care aveau încredere în mod categoric i-a refuzat şi nu le-ar fi făcut un favor. Şi ele au
trimis a doua oară. Şi El încă le-a refuzat;  şi  a lăsat omul să moară, şi  să fie îmbălsămat, şi  pus în mormânt, şi
îngropat. Acum, este vorba despre un ceas întunecat, acela a fost ceasul cel mai întunecat pe care l-a văzut vreodată
acea casă mică. 

53  Şi atunci a venit Isus. Acela este El, în acel ceas întunecat. El lasă ca să se întâmple, uneori. Cel mai întunecat
ceas, atunci apare Isus. Prezenţa Lui aduce întotdeauna speranţe noi. 

54  Acesta poate fi ceasul cel mai întunecat pentru unii din voi oameni. Ar putea fi, doctorul a renunţat la voi, cu
cancer. Şi omul a făcut tot ce putea face să vă salveze viaţa, dar este dincolo de-de cunoştinţa lui. El nu mai are cu ce
să lucreze. A făcut tot ce putea face, şi voi veţi muri. Ar putea fi cel mai întunecat ceas pe care l-aţi văzut vreodată.
Dar, doar amintiţi-vă, este în ceasul acela întunecat când vine El. El vine. Atunci, când El vine, aduce speranţe noi.



Aduce speranţe noi când El vine. Prezenţa Lui aduce speranţă. 
55  Marta, s-a dus afară. Ea întotdeauna şi-a arătat caracterul ei, că ea nu era văzută chiar exact aşa de loială ca şi

Maria, pentru că Maria asculta Cuvântul, dar, Marta, când ea gătea cina pentru El, şi lucruri. Ea a arătat ce era ea chiar
atunci. 

56 Deoarece, când Isus s-a întors în cetate, fără îndoială că mulţi dintre ei au spus, "Acum, după ce băiatul este deja
mort, şi îngropat, acum acest predicator holy-roller se strecoară înapoi în cetate." Fără îndoială că atunci când Marta a
pornit afară, unii dintre ei au spus, "Uitaţi, acolo merge ea acum. Dacă eram în locul ei, L-aş învăţa eu minte. I-aş
spune eu despre asta când aş ajunge acolo. Oh, fără îndoială că ea o va face. Vom merge s-o vedem făcând aceasta."
Dacă o făcea, această poveste nu ar fi citită cum este, în această seară. 

57 Acum priviţi-o. Iat-o mergând. Ea poate a trecut pe lângă păstorul primei ei-biserici a ei. Şi el a spus, "Acum, să
aflăm ce se întâmplă acum. Vedeţi? El a dispărut. Când ceasul, ceasul crucial, a sosit, El a dispărut." 

58 Acum, Marta, fără îndoială, era o cititoare a Bibliei, sau ea nu l-ar fi acceptat niciodată pe Isus, în primul rând. Ea
nu putea accepta aceasta prin psihologia oamenilor, sau pe bazele religiei din ziua aceea. Nu putea accepta pe baza
bisericii, pentru că biserica L-a urât. Şi religioniştii Îl urau. Şi ei toţi L-au urât. Astfel, ea trebuie că era o cititoare a
Scripturii, şi ea a citit în Biblie. 

59 În zilele lui Ilie, era o femeie cu nu-... de o femeie Sunamită. Şi ea era stearpă. Şi ea a avut credinţă într-un om, un
profet, era din acea zi, în Ilie. Şi ea i-a construit un loc mic lângă casa ei. Sau, ea şi soţul ei aveau o casă frumoasă. Ei
au construit un loc şi au pus un-un vas de apă acolo înăuntru, şi un loc pentru el să se spele şi să se îngrijească, şi chiar
au făcut un loc cu adevărat fumos, comfortabil. Şi când el venea pe acolo, el şi Ghehazi, slujitorul său, şi el a spus,
"Uite ce bunătate aa arătat această femeie Sunamită faţă de noi." A spus, "Du-te întreab-o dacă trebuie să vorbesc cu
căpetenia oştirilor de care eu-eu ştiu. Îl cunosc foarte bine. Sau, să vorbesc cu împăratul? Am fost şi eu chemat uneori
să vorbesc cu el şi să mă consult cu el." A spus, "Acum, mă întreb dacă i-aş putea vorbi când mă duc înaintea lui din
nou, sau când sunt chemat la unul din aceşti oameni?" 

60  Astfel Ghehazi s-a dus şi a întrebat-o. Şi ea a spus, "Nu." A spus, "Eu locuiesc cu poporul meu. Nu am nici un
motiv să cer lucruri de felul acela. Aceea era chiar din inima mea, doar pentru că eu ştiu că el este un om al lui
Dumnezeu. Şi vreau să-i arăt amabilitate. Asta-i tot." El a spus... 

61 Bine, s-a întors, şi Ghehazi a spus, "Dar bărbatul ei este bătrân şi ei nu au copii." 
62 Astfel, Ilie trebuie că a văzut o vedenie. Şi a spus, "Du-te, spune-i, 'Pe la timpul de viaţă, cam la un an de acum, va

ţine în braţe un copil."' Şi aşa a fost. Ea a avut un băieţel. 
63 Băieţelul era cam de doisprezece ani. Era afară la câmp cu tatăl său, cam pe la ora unsprezece ziua, aşadar trebuie

să fi fost o insolaţie. El plângea, "Capul meu! Capul meu!" Şi tatăl lui la trimis în acasă, şi-şi astfel l-au pus în poala
mamei. Şi spre amiază, băieţelul a murit, s-a îmbolnăvit aşa de tare; probabil o insolaţie. Fără răsuflare în el. A murit. 

64 Aşadar ea l-a luat şi l-a aşezat pe patul lui Ilie. Ce loc unde să-l pună! Oh, vai! Chiar exact bine. L-a pus pe patullui
Ilie. 

65  Şi ea i-a spus slujitorului, "Pune şaua pe un catâr acum, şi mergi înainte. Şi să nu opreşti decât când ţi-oi spune,
pentru că vrem să mergem la omul lui Dumnezeu." Ea ştia, dacă ea putea ajunge la acel om, va afla motivul de ce.
Dacă Dumnezeu putea să-i spună că acel copilaş venea, şi ar fi binecuvântat-o cu binecuvântarea lui Dumnezeu, că al
ei-că pântecul ei sterp putea purta un fiu, cu siguranţă Dumnezeu putea să-i spună acelui om de ce l-a luat El. Ea a
spus, "Să nu opreşti până nu-ţi spun. Du-te la acel om al lui Dumnezeu." 

66 Acum, când călăreţul a ajuns aproape de omul lui Dumnezeu, el nu a ştiut. Dumnezeu nu spune profeţilor Săi tot ce
urmează să se întâmple. El nu ştia ce să facă. Astfel el a spus, "Iată că vine Sunamita aceea," i-a spus lui Ghehazi. A
spus, "Şi-şi este amărâtă, şi Dumnezeu mi-a ascuns lucrul acesta. Eu nu ştiu ce vrea." 

67 Aşadar, când ea s-a apropiat. Îmi place aceasta. Când a ajuns aproape de Ilie, Ilie a strigat, a spus, "Este totul bine
cu tine? Este totul bine cu bărbatul tău? Este totul bine cu copilul?" 

68 Observaţi, un soţ care umbla pe duşumea, strigând. Vedeţi? El nu avea credinţa pe care o avea ea. Şi el, doar striga
şi se agita; toţi vecinii, se agitau. Şi copilaşul, cu câteva ore înainte, zăcea rece, pe pat. 

69 Urmăriţi, când a ajuns ea la acest om al lui Dumnezeu. A spus, "Totul este bine." Amin. Îmi place asta. "Totul este
în regulă acum. Sunt în prezenţa reprezentantului Său." Amin. Iată-vă. "Este totul bine." Şi apoi a căzut la picioarele
lui şi a început să-i destăinuie; nu el să-i spună ei. Ea i-a spus lui. 

70  Şi atunci i-a spus lui Ghehazi, "Încingeţi coapsele, ia acest toiag şi du-te şi pune-1 peste copil." El nu ştia ce să
facă. 

71 Astfel... Şi cred că acolo este unde Pavel, un alt om din Scriptură, niciodată nu ar fi, niciodată nu ar fi luat batiste
de pe trupul lui, dacă nu ar fi avut Scripturi să o facă. Ilie ştia ce, tot ce atingea el, era binecuvântat; dar dacă ar fi
putut să o facă pe femeie să creadă asta! Aşadar mă gândesc că asta este ce a făcut Pavel. Acum, noi ungem batiste cu
ulei. Acum, aceea nu este Scriptural, dar este în regulă. Este perfect în regulă. "Dar ei au luat de pe trupul lui Pavel,"
Biblia a spus, "batiste sau şorţuri." Observaţi. Dar... 



72  Şi Ilie, a spus, "Ia acest toiag, du-te şi pune-1 pe copil. Şi dacă cineva îţi vorbeşte, să nu-i răspunzi. Doar mergi
înainte, pune toiagul peste copil." 

73  Acum, credinţa femeii nu era în toiag. Era în profet. Ea a spus, "Viu este Domnul Dumnezeu, şi sufletul tău nu
moare niciodată, eu nu te voi părăsi." Şi ea a stat chiar acolo, persistentă, până a primit răspunsul la ce a vrut ea să ştie.

74 Bine, Ilie nu a avut răspunsul, astfel acolo era doar un singur lucru de făcut, să meargă cu ea. Aşadar, el şi-a încins
coapsele, şi a plecat. 

75 L-a întâlnit pe Ghehazi întorcându-se. A spus, "Ai îndeplinit poruncile mele?" 
76 El a spus, "Am făcut. Am pus toiagul pe copil. Nu este viaţă sau nimic încă." Erau ore în şir de când copilul era

mort. 
77  Bine, Ilie a mers înăuntru. El nu ştia ce să facă. Astfel, amintiţi-vă, se plimba în sus şi-n jos pe duşumea, doar

încoace şi încolo, încoace şi încolo, până când a venit Duhul asupra lui. Şi când a venit Duhul asupra lui, el şi-a pus
trupul lui peste trupul acelui copil, şi acesta a strănutat de şapte ori şi a venit la viaţă, din pricina acelei determinări şi
acea credinţă a acelei mame. 

78 Acum, Marta, ştiind că această femeie Sunamită a avut credinţă în acest profet, fiind reprezentantul lui Dumnezeu
pe pământ pentru acea zi. Ilie a fost... a fost reprezentantul lui Dumnezeu în ziua lui. Ea a ştiut că a văzut suficient de
la Isus că El era reprezentantul lui Dumnezeu din acea zi. Iată-vă. Vedeţi? Face ca Scripturile să meargă corect. 

79 Atunci, când ea alergat afară la El, şi părea ca şi cum ea avea dreptul să-L dojenească, şi să spună, "De ce nu Ai
venit? De ce nu Ai venit? Noi am trimis după Tine. Am părăsit biserica. Am făcut toate  acestea."  Nu. Aceea este
versiunea acesteia din 1964. Nu atunci, vedeţi. "Am făcut toate  acestea.  Am făcut  asta.  Am dat  aceasta.  Am dat
aceea." Tu ai dat ce? Dumnezeu a dat un Fiu pentru tine şi pentru mine, cei nevrednici. 

80  Ea trebuie că a mers afară acolo. Şi a ştiut că Dumnezeu sa manifestat pe Sine. Şi umăriţi când ea vine. Ei o
urmăresc, să vadă ce va spune. Acum ea s-a dus acolo afară, şi a căzut înaintea Lui, mai întâi, şi a spus, "Doamne."
Asta-i ce era El. "Dacă Tu ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit." Vedeţi? "Fratele tău nu ar fi murit." Şi ea... 

El a spus, "Fratele tău va învia din nou." Şi El... 
81  "Da, Doamne. Va învia în ziua de apoi, la învierea generală. El a fost un băiat bun. Va învia în ziua de apoi."

Vedeţi, ei credeau în învierea generală. 

Isus a spus, "Dar Eu sunt acea înviere şi Viaţă.", 
82 Oh, vai, după ce a refuzat-o! Cum putea un Om, care este Viaţa învierii, să trateze vreodată un prieten aşa? Uneori

El vă testează, să vadă ce veţi face. Vedeţi? Pune lucrul înaintea voastră, şi vede ce faceţi cu acesta. El s-ar putea să
facă aceea, în această seară. El a făcut lucrul acesta, aşa doar ca să vadă ce veţi face în legătură cu aceasta. 

83 Apoi aflăm, că atunci când s-a făcut acest lucru, ea a spus, "Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină
în lume." Aceea este exact ceea ce El a mărturisit a fi. "Şi chiar acum, deşi fratele meu este mort, deşi este îmbălsămat,
deşi este îngropat, deşi duhneşte în mormânt, dar chiar şi acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da."
Iată-vă. Iată-vă. Iată punctul cheie. Ea a crezut în ce cerea El. Dacă El ar fi cerut lui Dumnezeu pentru ea, Dumnezeu
ar fi auzit rugăciunea Lui. "Chiar şi acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da." 

84 Acum aţi putea avea acel fel de credinţă, în această seară, în Cuvântul lui Dumnezeu? Ei bine, Isus este Cuvântul
Lui. Aţi putea avea aşa de multă credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu? Când Acesta este tot atât de-tot atât de direct
identificat pentru această zi cât de mult a fost Acesta identificat în acea zi. Aţi putea să credeţi asta? "Orice vei cere Tu
de la Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da." Vedeţi? 

85 Spui, "Dar doctorul m-a refuzat, Frate Branham, a spus că nu mai poate face nimic pentru mine." 
86 "Dar chiar şi acum, Doamne!" Spuneţi, "Nu am umblat de ani de zile. Dar chiar şi acum, Doamne, orice îi ceri Tu

lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da." El stă la dreapta Măririi în locurile Înalte, aşteptând ca voi să cereţi. "Chiar şi
acum, orice îi vei cere Tu de la Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da." 

87 Nu spune Biblia, "El stă la dreapta Măririi"? Ce este dreapta? Nu o mână ca om, a mea. Este puterea, mâna dreaptă
a puterii. El este Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Dumnezeu aici acum. Mâna dreaptă, Prezent veşnic, chiar aici.
Când aveţi nevoie de Dumnezeu, nu trebuie să mergeţi în Cer. El este chiar aici cu voi. Mâna dreaptă a puterii Măririi
Sale, stând aici, gata să mijlocească pe baza mărturisirii voastre, aştepând să fie chemat. 

88 "Chiar şi acum, Doamne!" Deşi doctorul mi-a spus că nu pot trăi decât încă o săptămână, "Chiar şi acum, Doamne,
orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da." 

89 Nu-i de mirare că El a spus, "Fratele tău va învia din nou." A spus, "Eu sunt acea înviere şi Viaţă. Cel ce crede în
Mine, chiar dacă ar fi murit, totuşi va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul
acesta?" 

Ea a spus, "Da, Doamne, eu cred." Asta e. 
90 Acum, când aveţi credinţă adevărată, când acei zimţi încep să se unească împreună aşa, roata se va învârti. Ceva

urmează să se întâmple, căci acolo este putere de ambele părţi. Putere, în credinţă! Şi putere... Roata mică învârtită



prin credinţă. Cea mare învârtită de puterea lui Dumnezeu. Când acele lucruri încep să se învârtă, ceva trebuie să se
întâmple. 

91 Pentru a crea acea lumină acolo sus, este nevoie de două bucăţi de material, şi un dinamo, care se învârt împreună.
Este exact ca voi. Va produce lumină. Va produce credinţă. Va produce-va produce putere. Va produce vindecare.
Când  credinciosul  şi  Dumnezeu  încep  să  se  învârtă  împreună,  aceasta  generează  puterea  învierii  Sale.  Când
credinciosul ia Cuvântul Lui în inima lor şi încep să o genereze. Aceasta produce credinţă, pentru că El a promis.
Totul este în linie. Singurul lucru care trebuie să-l faceţi ca să obţineţi energie electrică este să apăsaţi pe buton. Asta-i
tot ce aveţi de făcut când această Scriptură trebuie să fie împlinită acum. Apăsaţi pe buton. Nu vă temeţi. 

92  Asta este problema cu oamenii. Eu am spus deseori... Este puţin ridicol să spun aceasta. Găsesc două clase de
oameni în timp ce călătoresc, fundamentaliştii şi Penticostalii. În afară de aceea, eu nu ştiu. Şi fundamentaliştii sunt
oameni care poziţional ştiu unde stau ei, dar nu au nici o credinţă în ceea ce fac. Şi Penticostalii sunt oamenii care au...
au acea credinţă dar ei nu ştiu cine sunt. 

93 Este chiar ca un om care are bani în bancă şi nu poate scrie un cec şi celălalt poate scrie un cec şi nu are nici un ban
în bancă. Dacă aţi putea doar să-i puneţi împreună. Dacă aţi putea săi treziţi pe Penticostali, că acel Duh Sfânt care voi
susţineţi că îl aveţi, acela este El identificându-Şi Numele şi Cuvântul Lui. Atunci semnaţi-vă numele pe cec şi daţi-l
înăuntru. Observaţi- 1-observaţi că este recunoscut de băncile Cerului. 

94  "Cereţi Tatălui în numele Meu, orice." Vedeţi? Nu vă fie frică să cereţi. El a promis că El o va face. Păi, acolo,
este... Voi nu trebuie să vă faceţi griji cu privire la aceasta. El a promis-o. 

95 Observaţi aceasta acum. Şi ea a avut dreptate, când a recunoscut dacă Dumnezeu era în Ilie. El era. El era. El era şi
Cristos. Credeţi lucrul acesta? Isus a spus că era, a spus că era un dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu a venit
la el. Dacă Dumnezeu era în Ilie, cu cât mai mult a fost El în Fiul Său! Şi dacă Dumnezeu, cu acea mică porţie, a putut
învia un copilaş mort, cu cât mai mult, Dumnezeu în plinătatea Lui! 

96 Bine, cu cât mai mult acum, Dumnezeu identificându-se cu noi şi în noi! Ispăşirea este făcută. Nu era făcută atunci.
Ei încă erau sub ispăşirea berbecului sacrificat. Şi acum noi suntem sub ispăşirea Sângelui lui Dumnezeu; nu sânge
Iudeu, nu sângele Neamurilor. El nu a fost niciuna. El a fost Sângele lui Dumnezeu. 

97  Sângele vine de la sexul masculin. O găină poate depune un ou, dar dacă ea nu a fost cu pasărea mascul, nu va
cloci. Nu este fertil. Fertilitatea vine de la hemoglobină, care este sângele care este în sexul masculin, întotdeauna.
Femeia este doar ovulul. 

98  Şi în acest caz, Isus a fost Sângele lui Dumnezeu, o celulă de Sânge creată. El nu a fost nici Iudeu nici din
Neamuri. El a fost Dumnezeu. Biblia a spus, "Noi suntem mântuiţi prin Sângele lui Dumnezeu," nu Iudeu sau din
Neamuri, Sângele creat. Acolo-i unde, dacă El era un Iudeu, credinţa mea este dusă. Dacă El era din Neamuri, credinţa
mea este dusă. El a fost un Dumnezeu. A fost Dumnezeul nemuritor manifestat în trup, căci El a creat o celulă de
Sânge şi şi-a făcut Propriul Lui trup. Amin. Asta face ca diavolii să tremure şi să fugă. Aceea îl pune pe fugă. Când
voi vedeţi adevăratul lucru autentic. Laudă Domnului. [Adunarea aplaudă – Ed.] Dumnezeu manifestat în trup. El este
Sângele lui Dumnezeu. Prin urmare, Viaţa vine de la acel germene. Şi acum prin acel Sânge... 

99  Pe vechea jertfă, un închinător punea mâinile pe un berbec, şi îi tăia gâtul. Preoţii luau sângele şi îl ardeau. Şi
închinătorul, simţind durerile morţii asupra berbecului, mâinile lui pline de sânge de la micuţul, berbec muribund,
murind, sau oiţă, în timp ce murea, dar el se întorcea afară cu aceeaşi conştiinţă cu care intra. Pentru că, atunci când
acea celulă de sânge era ruptă, era sângele altuia, berbec mascul, vedeţi, şi ovulul de la femelă. Şi viaţa care era în
aceea nu putea veni înapoi peste viaţa lui, pentru că este viaţa unui animal. Viaţa animalului nu are un suflet, astfel
acesta nu ştie să distingă binele de rău. Aşadar nu se putea întoarce înapoi. 

100  Dar pe Acesta, când noi ne punem cu adevărat mâinile pe Jertfa noastră, Isus, şi simţim în inimile noastre că
suntem vinovaţi, şi ştim ce facem. Sângele acelei Jertfe, Viaţa care era în acel Sânge era Dumnezeu Însuşi, aşadar El
vine înapoi peste voi, Duhul Sfânt. Tu devi un fiu al lui Dumnezeu, atunci, fără să mai ai conştiinţă de păcat. Cel care
este născut din Dumnezeu nu comite păcat. El nu poate păcătui. Sămânţa lui Dumnezeu este în el. El nu poate păcătui.
Nu mai are dorinţă de păcat, deloc. Aşadar, atâta timp cât doriţi să păcătuiţi, sunteţi vinovaţi de acesta. Dar când nu
mai aveţi dorinţă, dacă faceţi ceva greşit, atunci nu o faceţi cu voia. 

101  Evrei 6 a spus, "Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă
pentru păcat." Păcat cu voia. Astfel dacă voi în continu vreţi  să păcătuiţi,  cu voia, este ceva greşit cu experienţa
voastră. 

102  Acum, când ea L-a auzit. Ea a avut dreptate... Când El a spus, "Eu sunt învierea şi Viaţa. EU SUNT." Oh! Ce
asigurare a Cuvântului făgăduit, căci El era acel EU SUNT care a fost în pustie cu Moise, în urmă acolo în rugul
aprins! Chiar când toate speranţele erau duse, totuşi ea a fost mulţumită. Dacă ea ar fi putut să-l convingă pe El să
ceară, aceea ar fi avut loc. Acum, cum avem noi nevoie de credinţă ca aceea astăzi! 

103 Acum, ea a trebuit să creadă imposibilul, pentru mintea modernă, felul modern de gândire. Ea a trebuit să creadă
imposibilul. Dar lucrurile imposibile se fac realitate când Dumnezeu este luat pe Cuvântul Său. Imposibilurile se fac
realităţi când Dumnezeu este luat pe Cuvântul Său. 



104 Observaţi, ce frumos, "Dar chiar şi acum, Doamne, chiar şi acum," nu contează care este situaţia. "Chiar şi acum,
orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu o va face," în acel ceas întunecat. 

105 Să analizăm doar câţiva oameni aici, sau aşa, în Biblie, doar un minut, doar să luăm acel ceas întunecat înainte să
chemăm rândul de rugăciune. 

106  Să ne gândim la Iov. El a fost cel mai neprihănit om de pe pământ,  şi  Satan a venit peste el.  Şi  a venit  la
Dumnezeu, mai întâi, şi l-a acuzat pe Iov de a fi doar favoritul lui Dumnezeu. A spus, "Sigur, l-ai îngrădit de tot.
Desfă împrejmuirea. Îl voi face să Te blesteme în Faţă." 

Dumnezeu a spus, "Nu o poţi face." Vedeţi? 
107 Şi  acum,  Iova  ajuns  în  tot  felul  de  necazuri.  Amintiţi-vă,  el  şi-a  pierdut  toată  averea.  Şi-a  pierdut  toată

popularitatea. 
108 El era un prinţ, ştiţi, în Răsărit, şi toţi prinţii tineri obişnuiau să vină şi să se închine înaintea lui pentru că el era un

om al înţelepciunii. El a fost un profet. Şi toţi vroiau să-l vadă şi să vorbească cu el, doar o clipă. Doar o clipă din
timpul lui ar fi însemnat aşa de mult. Şi cum obişnuia el să meargă pe stradă, şi cinstea în inima lui pentru Dumnezeu,
căci Dumnezeu l-a făcut profet. 

109  Şi înţelepţii ar fi venit şi ar fi spus, "Iov, domnule, noi ştim că marele Dumnezeu al Cerului este cu tine. Ne-ar
place să avem doar un cuvânt ca sfat. Noi am făcut  cutare-şi cutare  lucru. Ce ar trebui să avem?" Şi Dumnezeu îi
descoperea lui Iov. Şi ei mergeau să facă aceea în acel fel, şi aceea ar fi fost întocmai cum va fi. Aceea era bine. 

110 Dar, dintr-o dată, toţi oamenii au devenit împotriva lui. Da. Toţi l-au refuzat. Atunci au venit cicloanele, i-a ucis
copiii şi i-a ucis toate animalele. Tot ce avea el era dus. Apoi au venit câţiva din cei mai buni ai săi, poate diaconii din
biserica lui,  vedeţi,  au venit să-i dea mângâiere. Şi ei îl  acuzau. "Acum, Iov, tu şti,  un om care era favorizat de
Dumnezeu, ca tine, şi toate acestea i s-au întâmplat, acolo trebuie să fie ceva greşit. Tu ai făcut ceva greşit." 

111 Iov a spus, "Sunt mulţumit că eu niciodată. Inima mea este curată înaintea lui Dumnezeu, şi mi-am făcut arderea
de tot." Amin. 

112 Iată-vă, atunci staţi pe aceasta. Dacă aţi împlinit cerinţele lui Dumnezeu, staţi chiar acolo. Nu vă mişcaţi. Abraham
a considerat tot ce era contrar cu acea făgăduinţă ca şi cum nu ar fi existat. El nu s-a clătinat la acea făgăduinţă prin
necredinţă, ci a fost tare, dând laudă lui Dumnezeu. 

113 Iova stat drept cu aceasta. După puţin, propria lui nevastă sa întors împotriva lui cumva. Iov s-a umplut cu bube,
sănătatea lui a cedat. S-a dus afară şi a şezut pe un morman de cenuşă, şi se scărpina cu un ciob de oală sau ceva, ciob.
Imaginaţi-vă doar în ce stare jalnică a fost acel om! 

114  Îmi amintesc că am luat aceea o dată, la tabernacolul meu, cu ani în urmă. Şi am stat pe aceasta timp de un an,
doar Cartea lui Iov. Acela-i felul. Noi doar îl analizăm, doar legând tot Cuvântul împreună. Şi atunci l-am avut pe acea
grămadă de cenuşă acolo timp de cam cinci Duminici la rând. Şi eu niciodată... După puţin, o surioară mi-a scris o
scrisoare. A spus, "Frate Branham, când îl vei da jos pe Iov de pe acea grămadă de cenuşă?" Dar eu-eu încercam să
scot ceva în evidenţă. Vedeţi? Eu-eu eram. Eu încercam să fac aceasta stabilit, că, de ce se afla el acolo. 

115 Şi nevasta lui a venit afară şi a spus, "Iov, eşti jalnic. De ce nu îl blestemi pe Dumnezeu şi să mori?" 
116 Acum priviţi. El nu a numit-o o femeie nebună. A spus, "Tu vorbeşti ca o femeie nebună." Cu alte cuvinte, "Tu-tu-

tu vorbeşti nebuneşte." El a spus, "Domnul a dat, şi Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului." 
117 Atunci, el a ştiut că va muri. Şi a spus, "Doamne..." Al 14-lea capitol din Iov, a spus, ,,Este nădejde într-un copac,

când este doborât jos." El a ştiut că a fost... Aceasta a influenţat oamenii. Viaţa lui a fost de folos. Dumnezeu niciodată
nu ne dă vieţile doar ca să ne ţinem în jur de, aceasta, aceea. El o dă, ca să fim folositori Lui. Faceţi ceva. Spuneţi la
altcineva. Nu puteţi vorbi? Fluiera ţi un imn, sau ceva. Daţi ceva impresie, pe undeva. Şi Iov a fost tipul de om care a
fost folositor. 

118  El a spus, "Dacă un pom se duce jos în mormânt; un-un miros de ploaie, rădăcinile ies din nou. Dacă o floare
moare, sămânţa mică zace acolo şi plesneşte, măduva se scurge din aceasta." Nu există cale prin care să găseşti viaţa
în aceasta. Dar când vine primăvara în jur, acea floricică răsare din nou. "Acum, există nădejde, dacă moare o floare,
dacă moare un pom. Dar un om," a spus, "el se culcă jos, îşi dă duhul. Fiii lui vin să-i dea cinste, şi el nu ştie nimic."
Iov vroia să ştie. "Când ei plantează o sămânţă în pământ, şi aceasta răsare. Dar ei plantează un om în pământ, şi el nu
vine sus." Acum el a spus, "Cume cu toate acestea?" 

119  Şi el nu putea înţelege lucrul acesta. "Cum un om, cu mult mai multă slavă decât o floare; un om, cu mult mai
multă slavă decât un pom, după chipul lui Dumnezeu; şi totuşi l-a plantat în pământ, şi aceea-aceea a stabilit-o. Fiii lui
vin să-l jelească, şi el nu percepe aceasta. O de m-ai ascunde Tu în mormânt, de m-ai păstra Tu în locul ascuns până-
Ţi va trece mânia. Tu mi-ai rânduit o vreme şi un loc; nu pot trece." 

120 Observaţi acum, când a venit toată această nenorocire. Şi prietenii lui i-au întors spatele, şi l-au acuzat de a fi un
păcătos în ascuns. Nevasta l-a refuzat. Toţi l-au refuzat. A spus, "Suflarea lui a ajuns nesuferită pentru nevasta lui." Şi
toate lucrurile care i s-au întâmplat! Şi părea ca şi cum Dumnezeu l-a refuzat. Şi el urma să moară şi să meargă în
pământ. 



121 Dumnezeu i-a vorbit, la fel cum ar fi spus, "Iov, acum încingeţi coapsele. Eu am să-ţi vorbesc." Şi atunci când El a
spus, "Vezi tu, pomul nu a păcătuit niciodată. Floarea nu a păcătuit niciodată. Aceasta a servit scopului Meu. De aceea
a fost germinată, una de la cealaltă, şi nu a păcătuit, astfel răsare din nou. Dar un om a păcătuit, de aceea este tăiat
jos." 

122 Astfel, atunci, Iov a început să se întrebe, şi atunci a ajuns într-o suferinţă întocmai cum a ajuns Marta. În ceasul
cel mai întunecat, când, toată influenţa lui, a trăit-o în zadar? Cum i-ar vorbi El lui Iov? El este un profet. Cum îi va
vorbi El lui? Într-o vedenie. 

123 Atunci şi-a ridicat privirea, şi tunetele au bubuit, fulgerele au luminat, şi a venit Isus acolo. Atunci el L-a văzut în
zilele de pe urmă. A spus, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte, şi în zilele din urmă El va sta pe acest pământ.
Deşi viermii pielii nimicesc acest trup, totuşi în carnea mea voi vedea eu pe Dumnezeul pe care eu îl voi vedea."
Ceasul cel mai întunecat, atunci vine Isus. 

124 Acum, aceea este Cartea cea mai veche din Biblie. Iov, a fost scrisă înainte ca Genesa să fie scrisă, se susţine. 
125 Observaţi-l acum pe Moise, în ceasul lui întunecat. El a ştiut. Mama lui i-a spus cum Iehova l-a ridicat, cum urma

să fie eliberatorul poporului. Şi el a încercat să facă lucrul acesta dintr-un punct de vedere militar, pentru că el era un
om militar, crescut cu Faraon, a devenit un-un conducător. El trebuia să fie următorul faraon. Şi el s-a dus afară să
încerce să-i elibereze cu mâna lui. 

Dar Dumnezeu nu eliberează aşa. Dumnezeu eliberează cu mâna Lui. 
126 Astfel el a ajuns deştept, educat, a învăţat toate... şi-a obţinut Ph.D.-ul, şi LL.D.-ul şi toate L.L.-urile şi DD-urile

care au mers cu aceasta, eu presupun. Astfel el s-a gândit, "Eu întradevăr o am acum. Doar ce sunt proaspăt ieşit de la
seminar." Aşa că a ieşit acolo, şi a eşuat. 

127 Atunci Dumnezeu l-a dus acolo afară pentru patruzeci de ani şi a scos din el toată acea educaţie, vedeţi, patruzeci
de ani. Acum este un om bătrân, barba atârnându-i până jos de tot la brâu, un toiag în mâna lui, toate speranţele de
eliberare a poporului sunt deja duse. Acei Evrei sărmani acolo jos, suferind cu acei supraveghetori, şi cu spinările
bătute, şi-şi tencuitori în acel noroi. Toate speranţele de eliberare erau duse. Şi atunci într-o zi, pe partea din spate a
deşertului, a venit Isus, un Stâlp de Foc. A spus, "EU SUNT." 

Asta-i Cine era El. Într-o zi El vorbea... 
128 El a spus, "Păi, Tu spui că Tu l-ai ,văzut pe Abraham'? Păi" a spus, "păi, Tu n-ai nici peste cinzeci de ani. Şi spui...

Noi ştim că Tu eşti nebun. Tu ai-Tu ai un drac." 

El a spus, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT." 
129 Astfel, a fost Isus care a venit acolo, într-un Stâlp de Foc, în cel mai întunecat ceas al lui. Şi a mers jos, atunci. 
130  Ştiţi, când Isus vă apucă, vă face să faceţi lucruri care sună nebunesc, pentru lume. Vă puteţi imagina acel om

bătrân mergând jos acolo ca să preia acea cetate, sau să preia acea ţară? Şi el a făcut lucrul acesta, cu un toiag strâmb
în mâna lui, dar el însuşi era în mâna lui Dumnezeu. Asta-i ce a făcut diferenţa. 

131 Bine, să vorbim despre un alt personaj doar un moment. Să vorbim despre Iair, din Biblie, din zilele lui Isus. El, el
era un ins micuţ bun. Era un-un credincios, un credincios în taină. L-aş numi ceva ca un credincios de margine, ca
iscoadele care au trecut dincolo şi au gustat lucrurile bune şi s-au întors şi au spus că nu se putea face. Dar Iair era un
credincios în taină. El l-a crezut pe Domnul Isus, pentru că era un om bun. El probabil a studiat sulurile, şi vedea unde
Isus a îndeplinit toate aceste cerinţe, şi El era acel profet care se presupunea să fie ridicat, conform cu Moise. Dar el
nu şi-a putut face mărturisirea, deoarece, că, oricine care făcea o mărturisire că ei au fost cu Is-... au fost afară cu Isus,
ei bine, chiar atunci erau excomunicaţi. Şi el era un preot. 

132 Dar, ştiţi, Dumnezeu are o cale de a forţa chestiunea, uneori, ca să te facă să o faci. Astfel, ştiţi, el avea o fetiţă,
singurul lui copil. Şi ea s-a îmbolnăvit foarte tare, şi au chemat doctorul. Şi doctorul a făcut tot ce a putut să facă, şi
copila mică se îmbolnăvea tot mai tare. Acum doctorul l-a chemat afară, a spus, "Iair, detest să îţi spun asta, Dr. sau
Rev. Iair. Dar şti ce? Acea copilă va muri. Are doar cam încă o oră de trăit." Îmi pot imagina, toată isteria, şi oamenii
care stăteau în jur, plângând. Şi au întins-o afară pe o targă mică, ca o canapea mică, acolo. Şi atunci Is-... 

133 Îl pot vedea pe micul Iair mergând în jur, luându-şi pălăria lui de slujitor şi haina pe el. Soţia lui zice, "Unde te
duci?" 

134 "Şti, cred că asta-i forţat asupra mea." Atunci a ieşit afară pe uşă. Şi a spus, "Unde..." Păstorul lui stătea acolo, a
spus, "Iair, unde te duci?" 

"Ah, bine, mă gândeam să fac o plimbare." 
135  Voi ştiţi, este ceasul lui cel mai întunecat. Iată vine cineva în sus pe drum, a zis, "Hei, Iair! Şti cine este jos la

debarcader? Isus din Nazaret, acel profet, doar ce a ajuns." Era cel mai întunecat ceas al lui, atunci a venit Isus pe
acolo chiar în ceasul întunecat. Îl pot vedea trăgându-şi pălăria lui mică în jos pe faţă, şi pornind pe drum cât de tare
putea merge el. 

136 El a spus, "Doamne, vino pune-Ţi mâinile peste copila mea, şi ea va trăi." Când el era pe drum mergând înapoi,
primul lucru pe care-l ştiţi, altcineva a spus, "Nu-L supăra. El... Ea a murit deja. A murit ieri, şi este întinsă afară



acum." Oh, şi el este... Inima lui mică a fost gata să se rupă. 
137 Îl pot vedea pe Isus uitându-se la el, a spus, "Nu ţi-am spus Eu, 'Nu te teme şi vei vedea slava lui Dumnezeu'?" Îmi

închipui inima lui a început să bată bine din nou. A mers sus pe drum, urmărind fiecare mişcare. A intrat în casă, au
spus, "Oh, ea este moartă." 

El a spus, "Ea nu este moartă. Ea doarme." 
138 "Bine," au spus, "acum noi... Am auzit că Tu eşti nebun; acum ştim că Tu eşti." 
139 El a spus, "Ieşiţi afară, voi toţi necredincioşii. Nu pot face nimic în timp ce voi necredincioşilor şedeţi aici." El i-a

scos pe pe toţi afară. Atunci El s-a dus acolo la copilă, a spus, "Ridicăte, fetiţo," şi ea s-a ridicat. Cel mai întunecat
ceas, moartea deja a lovit căminul, atunci Isus a venit acolo. 

140  Acum observăm, când fetiţa lui a fost bolnavă,  el nu a aşteptat,  ca Nicodim, pentru o întrevedere personală
noaptea. Nevoia a fost chiar atunci. El a trebuit să meargă în acţiune chiar acum. La fel chiar acum. Dacă este cândva
un timp când vreţi să fiţi vindecaţi, timpul este chiar acum. Să nu aşteptaţi după vreun alt timp. Acesta este timpul să
intrăm în acţiune. Da, domnule. El a ajuns disperat, atunci Isus a venit şi a chemat-o de la moarte. 

141 Orbul Bartimeu, încă un personaj despre care să vorbim, doar pentru un minut. Aş vrea să vă redau povestea vieţii
lui, cum a-a fost, cum îşi câştiga existenţa cu câţiva porumbei care făceau acrobaţie. Şi aşa, în acele zile, aveau un
miel care să conducă un orb, exact cum au ei astăzi un câine care îl conduce pe orb. 

142 Şi astfel într-o zi, povestea a spus despre orbul Bartimeu, că, Isus, înainte să vină El pe scenă, şi că el avea o fetiţă
care era bolnavă. Şi a spus... a ieşit şi a plâns şi s-a rugat Domnului, a spus, "Doamne, dacă Tu vei... dacă Tu îmi vei
da doar această viaţă a fetiţei mele! Nu am reuşit niciodată să o văd. Dar dacă Tu o vei lăsa doar să trăiască, eu Îţi
promit, mâine, că Îţi voi da cele două turturele ale mele." Aceea era ce avea el ca să distreze oamenii. Aşa de mulţi
cerşetori, el trebuia să aibă ceva neobişnuit. Aşadar cele două turturele se rostogoleau una peste cealaltă. Aşa că a
spus, bine, el va... El a jertfit, a dat jertfa, pentru că copila s-a făcut bine. 

143 La câteva nopţi după aceea, soţia s-a îmbolnăvit. Şi el şi-a făcut drumul în jur, pe lângă casă, a spus, "Doamne, nu
am nimic altceva decât mieluşelul meu care mă călăuzeşte." A spus, "Dafă Tu vei lăsa ca ea să se facă bine," a spus,
"Eu voi-eu voi-eu Îţi voi da acest miel." Şi astfel, a doua zi, soţia lui s-a făcut bine. 

144 Şi aici era el, mergând în jos. Şi a spus, preotul a spus, "Unde te duci, orb Bartimeu?" 
145 El a spus, "Mă duc jos să ofer acest miel." A spus, "Soţia mea; Iehova a vindecat-o pe soţia mea." Şi a spus, "Mă

duc să ofer acest miel." 
146 A spus, "Tu nu poţi oferi acel miel, Bartimeu." A spus, "Acel miel este ochii tăi." 
147  El a spus, "Dar dacă Bartimeu îşi  îndeplineşte promisiunea faţă de Dumnezeu, Dumnezeu va rândui un miel

pentru ochiul lui Bartimeu." 
148 Într-o zi, a auzit o zarvă venind prin cetate, unii din ei strigau, "Spune, Tu profet din Galileea, mi se spune că Tu

învii morţii." Acela era preotul. "Avem un cimitr plin de ei aici. Vino şi invie-i pe câţiva din ei. Ei îmi spun că Tu învii
morţii. Să Te vedem că mergi, să învii unul din ei. Ceva oameni buni care zac acolo. Să Te vedem că îi învii." Alţii au
spus, "Dacă Tu eşti un profet, spune-mi ce am făcut ieri." 

149 Unii din ei au spus, "Slavă lui Dumnezeu în înălţime! Faceţi loc pentru Regele Israelului!" 
150 Tot felul de forfote, şi sute de ei. Acum, dacă veţi merge, mergeţi vredodată la Ierihon, şi să însemnaţi unde şedea

el, el se afla aproape la două sute de yarzi de unde se ieşea pe poartă. Acum, fără îndoială, oamenii se îmbulzeau peste
el. Şi sărmanul om bătrân stătea acolo în vânt, cu frisoane, şi zdrenţele în jurul lui. Şi fără miel să-l călăuzească, şi
fără-şi fără porumbei. Şi probabil era fără combustibil pentru iarnă, şi este... s-ar putea să fi fost cam prin Octombrie,
şi era frig. Şi acolo şedea el, în acea stare. Şi el... Vreo doamnă amabilă trebuie să-i fi spus, când... 

151  El a spus, "Cine? Ce este tot zgomotul acesta?" Ştiţi, este ceva ciudat. Unde este Isus, este întotdeauna mult
zgomot. Da. Exact. A spus, "Ce este tot zgomotul acesta?" Ei bine, au spus... 

152 Această doamnă amabilă, ea trebuie că a fost o urmaşă a lui Isus. A spus, "Şti, este Isus din Nazaret." 

"Ei bine, cine este Isus din Nazaret?" 
153 "Ei bine, tu şti, Scriptura spune că Domnul Dumnezeu va ridica un profet." 

"Oh, da! Vrei să spui Fiullui David?Este El pe pământ?" 

"Eu L-am văzut făcând chiar exact. El este Cuvântul. Exact aşa." 
154  El a strigat, "Oh, Isus, ai... Oh, Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!" Acum, el ştia. El deja a trecut. Ştia că

strigătul lui fizic nu putea fi auzit. Dar a ştiut, că dacă El era Cuvântul, şi El era acel Mesia, El ar trebui să fie un
profet,  pentru  că  Mesia  era  un  profet.  Şi  ştia  că  el  putea...  credinţa  lui  în  Dumnezeu.  Fără  îndoială  că  el  a
strigat, ,,Iehova, ai milă de mine! Ai milă! Acum fă să-L pot opri." Şi a strigat, "Tu Fiul lui David, ai milă de mine!"
Probabil, toate strigătele, El nu le putea auzi. Dar credinţa lui L-a oprit. Isus a spus aşa. 

155 "Şi Isus a stat pe loc." Vreau să predic despre aceea, poate, cândva, într-o zi. "Şi atunci Isus a stat pe loc." 
156 Şi El a stat pe loc. A privit în jur. Şi El a spus, "Credinţa ta te-a tămăduit." În ceasul cel mai întunecat, atunci a



venit Isus. 
157 În dimineaţa chiar înainte de aceea, acolo era un... când El... chiar în dimineaţa înainte ca El să vină înăuntru, să

iasă pe poartă în acea dupămasă. El a venit în cetate, acolo era un om numit Zacheu. Şi el era omul de afaceri al
oraşului. Şi soţia lui, Rebeca, era o-o femeie bună, o credincioasă în Domnul Isus. 

158  Dar el nu a crezut aceasta, el însuşi, pentru că rabinul i-a spus, "Nu există profeţi. Nu am avut profeţi. Este o
grămadă de nonsens. Să nu crezi un astfel de lucru ca acela. Tu eşti un om mult prea cult; afacerea ta aici. Păi, să nu
faci niciodată aceea. Priveşte la poziţia ta în biserică." 

159 Şi astfel i-a spus Rebecăi, a spus, "Oh, acolo-i nonsens. Nu există un astfel de lucru ca profet." 
160 Dar, ştiţi, Rebeca s-a rugat; până când inima lui mică era gata să se rupă. El a vrut să vadă el însuşi. Astfel el ştia

că El tebuia să fie în oraş în acea zi. Aşa că ştiţi ce a făcut? El era mic de statură, astfel el nu ar fi reuşit să-să-L vadă
când El trecea pe acolo, din pricina norodului. Astfel a spus, "Voi afla dacă El este un profet sau nu. Dacă-L privesc în
faţă, vă voi spune dacă El arată diferit decât oricare alt om." Astfel s-a căţărat într-un pom, şi a tras toate frunzele în
jurul lui, şi lucruri, şi a stat acolo. Şi a spus, "Acum, şti ţi, când El trece pe aici, Îl voi vedea." 

161  Aşa cum a venit El de după colţ, umblând aşa, umblând în jos pe stradă, a ajuns chiar sub pom. Şi S-a oprit, a
privit în sus, a spus, "Zachee, dă-te jos. Mă voi duce cu tine acasă." Oh, ceasul lui cel mai întunecat. Era El un profet
sau nu era El un profet? În ceasul cel mai întunecat, a venit Isus. Ştia cine era el. "Zacheu, coboară." 

162 Zacheu a spus, "Dacă am făcut ceva rău, voi plăti înapoi. Voi face orice." El a fost convins. Isus a venit pe acolo. 
163  Femeia cu scurgerea de sânge a mers. Biblia a spus, "Ea şia cheltuit toţi banii cu doctorii. Nici unul din ei nu o

puteau ajuta." Fără îndoială, doctorii au încercat din greu, dar nu au reuşit. Nu o puteau ajuta. Ea avea această scurgere
de sânge de ani şi ani, probabil de la menopauză. Şi ea era o femeie bătrână acum, şi doar continua să meargă înainte.
Nu o putea face. Oh, ea a avut... Ea era în disperare. Pentru că, fără îndoială, în acea dimineaţă când micuţa-micuţa
barcă s-a împins între salcii acolo jos, cineva... Ea locuia sus pe deal, deasupra. Probabil că soţul ei a vândut caii, şi-şi
ferma era ipotecată, şi de toate, încercând să o facă sănătoasă pe sărmana lui soţioară. Şi nu... Ea a auzit despre El. A
spus, "Cine este acela acolo jos?" 

A spus, "Acela-i acel profet din Galileea." 
164 Ea a spus în inima ei, fără nici o Scriptură pentru aceasta, "Eu Îl cred. Şi dacă aş putea doar să mă ating de haina

acelui Om neprihănit, mă voi tămădui." Hmm! Dacă ea a putut face aceea fără o făgăduinţă a Scripturii, ce ar trebui
noi să facem cu făgăduinţa Scripturii? Ea s-a împins înăuntru. 

165 Acolo era păstorul, ei toţi, stând acolo ca să o critice, făcând haz de El şi încercând să-L facă să părăsească ţara.
Nu vroiau ca oamenii lor să fie toţi deranjaţi în minţile lor. Nu au putut coopera în adunare. Nu a fost nimic ce puteau
să facă. 

166  Dar El a venit acolo ca să aibă o adunare, oricum. Vedeţi? Şi astfel El urma să o aibă, oricum. Deci noi aflăm,
acolo erau doi sau trei care să-L ajute, aşa că L-au adus dincolo de râu, oricum. Astfel atunci aflăm, că pe... cum a
început El să urce. 

167 Această femeie mică, a spus, "Bine, un astfel de Om ca acela, atât de important, eu sunt prea neînsemnată pentru
El." 

168  Şi mulţi, unii dintre ei au început să zică, "Ăh, prezintă-mă Lui, pentru că eu-eu vreau să aflu dacă El este un
profet sau nu." "Ăh, deci, bine, prezintă-mă, Simon," cutare şi cutare. Toţi, "Bună, Rabbi ! Păi, ei spun că Tu eşti un
profet." 

169 "Da. Da. Îţi mulţumesc, domnule. Domnul să te binecuvânteze." Merge înainte, înainte aşa, în timp ce El mergea
înainte. 

170  Primul lucru, această femeie micuţă a continuat să se înghesue printre acei oameni, şi în jur, până când a atins
haina Lui  de la suprafaţă acum. Îmbrăcămintea palestiniană flutură  liber;  are o una înăuntru-haină înterioară,  de
asemenea, pentru a proteja picioarele de praf. Şi El nu ar fi simţit niciodată aceea fizic. Atunci, ea L-a atins. Aceea-i
exact ce a vrut ea să facă. Ea a mers înapoi afară şi a şezut jos. 

171 Acela a fost ceasul ei cel mai întunecat, toţi banii erau duşi, toate celelalte, şi Isus a venit pe acolo. Isus s-a întors
şi a spus, "Cine s-a atins de Mine?" S-a uitat acolo, şi acolo era ea. A spus, "Credinţa ta te-a mântuit." 

172 Femeia mică la fântână moral, ea nu putea fi mai rău. Ea avea... Doar ce l-a luat pe al şaselea bărbat al ei, astfel
moral ea nu putea fi mai rău. Cel mai întunecat ceas al ei, fără îndoială, mergând acolo şi spunând, "Ce netrebnică
sunt! Eu sunt o femeie tânără, frumoasă, dar încep chiar să îmbătrânesc doar un pic. Eu am peste douăzeci de ani
acum, aşa că a mea... nu pot merge..." 

173 Acum doar aminteşte-ţi, soră, când tu treci de acei douăzeci de ani, când treci de douăzeci şi doi de ani, tu decazi,
indiferent dacă tu crezi că nu decazi,  sau nu. Tu decazi.  Da. Tu decazi.  Fiecare om decade, la fel.  Voi, când vă
apropiaţi de vreo... sunteţi... 

174 Asta-i ce am întrebat la o adunare Kiwanis odată. Am spus, "Spuneţi-mi cum se face, căci, când mănânc mâncare,
aceasta produce celule de sânge şi devin mai mare şi mai puternic. Când eram de şaisprezece ani, mâncam acelaşi



lucru ce mănânc chiar acum. Deveneam mai mare şi mai puternic tot timpul. Acum, de când am trecut de douăzeci şi
doi de ani, nu contează cât de mult mănânc, cât de bine mă întreţin, devin mai slăbit şi mai bătrân. Cum se face, dacă
îmi reînnoiesc viaţa acum, ar fi aceea...? De fiecare dată când mănânc, îmi reînnoiesc viaţa, pentru că introduc celule
de sânge. De ce nu mă edifică acum ca atunci?" Nu o puteţi dovedi ştiinţific, dacă ar trebui. 

175 Este o întâlnire stabilită de Dumnezeu. Şi voi o veţi întâmpina, de asemenea. Doar reţineţi aceea. Veţi ajunge la
aceasta. Vărsaţi apă dintr-un ulcior, într-un pahar, acesta se umple pe jumătate, şi apoi vărsaţi mai repede şi aceasta se
duce în jos; spuneţi-mi unde se duce şi ce se întâmplă. Vedeţi? Este pentru că Dumnezeu a stabilit întâlnirea. 

176 Şi această femeie micuţă, ştia că zilele ei erau aproape pe terminate atunci. Ocupaţia ei ar fi ruinată. Astfel ea se
gândea despre, "Ce voi face? Dar," a spus, "tu şti, m-am gândit întotdeauna că într-o zi s-ar putea să vină Mesia." S-a
dus acolo, la fântână. Este de obicei când vă gândiţi  la El, este când vine El.  Vedeţi? Şi astfel ea s-a dus acolo;
întuneric. Şi toate femeile erau plecate. Şi ea era imorală, nu putea vorbi cu ele, sau nimic. Avea cârligele, şi a lăsat
troliul în jos. Şi a început... 

A auzit un Om spunând, "Du-te ia-l pe bărbatul tău şi vino aici." 

Ea a spus, "N-am nici un bărbat." 
177 El a spus, "Aşa este. Ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este al tău." 
178 Atunci ea a ajuns disperată. A spus, "Domnule, eu văd că Tu eşti un profet. Ştiu că atunci când vine Mesia, asta-i

ce va face El." 

El a spus, "Eu sunt Acela." 
179 Oh, ucenicii erau pe mare, într-o noapte, şi toate speranţele erau duse. Poate tu şezi aici, în această seară, în acelaşi

fel, toate speranţele duse. Barca lor mică era inundată şi de toate. Şi, Isus, ei au plecat fără El. 
180 Şi atunci când ei strigau şi plângeau, şi se întrebau ce urma să se întâmple, ce s-a întâmplat după aceea? Ei L-au

văzut umblând pe mare. Ştiţi ce? Ei s-au speriat de El. Arăta înfricoşător, arăta ca ceva care putea fi un fel de spiritism
sau ceva. Vedeţi? Aici vine un Om umblând acolo, ca o umbră pe apă, şi au început să strige. Singurul lucru care-i
putea ajuta, şi atunci lor le era frică de Acesta. 

181 Dacă aceea nu este întocmai exact felul cum este astăzi, ei se tem de Acesta, se tem de Acesta. 
182 Dar ce s-a întâmplat? Chiar în ceasul temerii lor, a venit un Glas, a spus, "Nu vă temeţi. Eu Sunt." Atunci, a venit

Isus. Oh, vai! A venit Isus. "Nu vă temeţi. Eu Sunt." 
183  Acum, Isus este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Mă întreb, în această seară... Trebuie să omit o parte din textul meu

aici. Dar mă întreb, în această seară, dacă noi, în acest ceas... Stăpânul a venit aşa cum a promis El, şi îi cheamă pe
copiii Săi credincioşi să-L recunoască în Cuvântul Lui, făcându-L manifestat.  Mă întreb dacă Isus a venit la noi.
Acesta este-acesta este ceasul cel mai întunecat pe care l-a văzut biserica vreodată. 

184 Acum, ştiţi ce? Fiecare biserică, curând, va trebui să aparţină de acel-acel Consiliu Mondial al Bisericilor. Şi când
voi o faceţi, vă veţi pierde drepturile voastre evanghelice când faceţi aceea. Şi dacă nu o faceţi, atunci nu mai puteţi fi
o denominaţiune. Pentru că, fiecare denominaţiune trebuie să intre în aceasta. Aţi citit despre aceasta, doar la fel ca şi
mine. Este ceasul cel mai întunecat care l-a avut biserica mică vreodată. Totul a mers afară pentru aceasta. Penticostal,
oh, trezeşte-te! 

185 Şi chiar în acest ceas cel mai întunecat, atunci iată-l pe Isus venind, să adeverească că El este cu voi. El este aici,
vedeţi, ceasul cel mai întunecat. 

186 Am auzit o povestioară, îmi ia doar un minut să o spun. O femeie a fost-a fost chemată, comitatul a venit să se uite
la ea, căci era lovită de sărăcie. Ea avea un fiu, şi el a plecat în India cu ceva timp în urmă. Şi el, un prieten foarte bun,
şi băiat bun. Şi astfel femeia chiar a ajuns aşa, fără mâncare şi de toate, încât comitatul a venit să investigheze, pentru
a-i da alimente de la comitat. Şi când erau ei acolo, omul a spus, "Bine, nu aveţi pe cineva drag să vă ajute?" 

Ea a spus, "Oh, am un fiu." 

A spus, "Cu ce se ocupă el?" 

A spus, "Oh, el este un-un-un inginer electric în India." 

"Bine, pentru cine lucrează el?" 

A spus, "guvernul Statelor Unite." 

"Păi," a spus, "nu vă ajută el?" 

A spus, "Păi," a spus, "el-el nu mă ajută. Dar..." 
187 A spus, "Bine, şi atunci de ce nu-i cereţi lui în loc să chemaţi comita tul?" 
188 Ea a spus, "El este un băiat aşa de scump. Îmi scrie scrisori aşa de dulci." Şi a spus, "Ştiţi, îl iubesc, aşa că nu-i pot

spune că eu-eu sunt într-o aşa nevoie." 
189 Ei au spus, "El-el îţi scrie scrisori, şi tu ai veşti de la el, şi de toate?" 

"Da." 



"Şi totuşi nu te ajută?" 
190  A spus, "Nu." A spus, "Dar el îmi trimite unele din cele mai frumoase poze care le-am văzut vreodată în viaţa

mea." Şi ea a spus... 

Astfel omul a spus, "Dă-mi voie să văd câteva din poze." 
191 Ea a spus, "Bine, domnule. Le am chiar aici în Biblie." Şi ea le-a deschis, şi a început să le scoată afară. Ştiţi ce

erau? Ordine de plată din India, cu poze. Toate au poze, vedeţi, ordine de plată. Ea avea mii de dolari, dar doar nu ştia
cât de mult avea. Erau toţi ascunşi în Biblie. 

192  Mă întreb, în această seară, dacă Isus nu ni-ar dezvălui ce este ascuns în această Biblie, pentru noi. Noi suntem
bogaţi în harul Său şi îndurarea Sa. Mă întreb dacă El ar veni să ne cheme. Să ne uităm prin Biblie şi să vedem ce
avem în El, în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment. 

193 Tată Ceresc, lasă ca mila Ta... Tu eşti aici, Tată. Păi, eu sunt tot atât de conştient de lucrul acesta. Păi, Tu ai spus,
"Oriunde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor." Acum, că, "Cerurile şi pământul vor
trece, dar Aceea nu va trece niciodată." Ajută-ne, în această seară, acum, în timp ce ne rugăm pentru aceşti oameni
bolnavi, pentru următoarele câteva minute. Fă-Te de cunoscut, Doamne. Isuse, vino şi cheamă bolnavii, (vrei Tu?) ca
ei să poată să ştie că Tu eşti-Tu eşti Dumnezeu omniprezent. Tu eşti aici, acelaşi ieri, azi, şi în veci. În Numele lui
Isus, mă rog. Amin. 

194 Prieteni, doar un moment sau două până va fi cu adevărat timpul de eliberare, dar să chemăm doar un rând mic de
rugăciune. Aţi vrea să îl aveţi? Ridicaţi mâna sus, dacă voidacă sunteţi dispuşi să rămâneţi alte zece, cinsprezece
minute. Bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doar-doar... Este totul în regulă cu custodele acolo, în regulă ca noi să
avem aceea? Vă mulţumesc, foarte mult. 

195 Acum, unde este Billy? Câte cartonaşe ai distribuit? A, B, C. Ce am dat mai întâi, A-urile? Am terminat de chemat
A-urile, prima seară aici? [Cineva a spus, "Da." – Ed.] Să chemăm de la Auri din nou. Să vedem, de unde am început,
Billy? Îţi aminteşti? Unu, nu-i aşa? Da. ["Unu."] Unu până cam la... Să chemăm de altundeva. Să vedem, de unde vom
chema? Să spunem şaptezeci şi cinci. 

196 Cine are cartonaşul de rugăciune A şaptezeci şi cinci? Ridicăţi mâna. Aşa este bine, bun. Îl avem. Vino chiar jos
aici, atunci, şaptezeci şi cinci. 

197  Şaptezeci şi şase, ridică-ţi mâna. Şaptezeci şi şase, foarte repede. Bine. Cine? Nu se poate ridica? Sau, nu, este
departe în spate de tot. Scuză-mă. Şaptezeci şi şase. 

198 Şaptezeci şi şapte, şaptezeci şi şapte, vrei să-ţi ridici mâna. Oricine are cartonaşul de rugăciune... Oh, cineva aici.
Bine. Chiar aici, domnule, şaptezeci şi şapte. 

199 Şaptezeci şi opt. Repede acum, ridică-ţi mâna, şaptezeci şi opt. Şaptezeci şi opt. 
200 Şaptezeci şi nouă, optzeci, optzeci şi unu, -doi, -trei,-patru, - cinci. Aceea să... Doar ridicaţi-vă chiar acolo, repede.

Avem doar o... 
201 Acum, vreţi restul din voi să staţi cu adevărat liniştiţi, reverenţi? Nu vă mişcaţi în jur acum. Lăsaţi acei, care doar

ce au fost chemaţi. 
202  Şaptezeci şi nouă, optzeci. Optzeci la optzeci şi cinci. Se pare că ei nu sunt... Poate unora dintre ei li s-au dat

cartonaşele acum patru sau cinci seri în urmă. Ei ar putea fi acum... Optzeci şi cinci la nouăzeci, veniţi aici, veniţi sus
de la acela. În A-uri acum, A, un cartonaş de rugăciune A, de la şaptezeci şi cinci, optzeci, optzeci şi cinci, nouăzeci.
Ar fi cinsprezece persoane. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece... Iată-i acolo. Bine. Asta-i bine. Va
fi bine, doar pentru un minut acum. 

203 Acum câţi, restul din voi acolo, care sunt... care cred că-că puteţi face cum a făcut acea femeie mică, să atingeţi
marginea hainei Lui? Ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "Eu-eu-eu-eu cred. Eu chiar cred că pot atinge marginea hainei Lui." 

204 Acum Învăţă torul a venit. Acum El va... El este gata să vă cheme, dacă voi doar Îl veţi crede. Acum nu vă îndoiţi
de El. Credeţi-L. Doar aveţi credinţă acum. Fiţi cu adevărat reverenţi. Credeţi cu toată inima acum că Învăţătorul a
venit şi vă cheamă. 

205 Acum, în timp ce rândul de rugăciune se alinează jos acolo, cred că câţiva dintre fraţi ajută să alinieze rândul de
rugăciune în ordinea numerelor lor. Acum fiecare are un cartonaş. Este... Câte cartonaşe mai sunt încă aici? Să vă
vedem mâinile. Ţineţile. Ne vom ruga pentru fiecare din ei. Nu mă interesează cine sunt, noi suntem... Dacă Domnul
mă ţine în viaţă, mă voi ruga pentru fiecare înainte să plec Duminică. 

206 Acum amintiţi-vă, este un dejun al slujitorilor de dimineaţă. Şi aţi anunţat, unde este? A fost anunţat. Bine. Care,
dacă puteţi, veniţi. Va fi... Eu presupun că va trebui să vorbesc, de dimineaţă devreme acolo? [Cineva spune, "Da, mic
dejun." – Ed.] În regulă. Okay. Bun. În regulă. 

201 Ce, spuneţi "Nu v-am auzit"? Am chemat cam, cred, cinsprezece. Şaptezeci şi cinci, optzeci, optzeci şi cinci,
nouăzeci, ceva de genul acela. Aceea... Aceea va fi în regulă. Doar ca... Bine. Începeţi să-i trimiteţi sus. Dacă vă uitaţi,
acum aceea este... Vedeţi? 

208  Acum, fiecare cu adevărat reverenţi. Acum, acum ascultaţi. Ştiu că trebuie să mergeţi la lucru dimineaţă. Slujba



voastră este importantă. Ştiu lucrul acesta. Copii voştri vă aşteaptă. Bona; a spus că pleacă la nouă treizeci. Dar doar
să aşteptăm. Ce este mai important, să ştiţi dacă acesta este Adevărul sau nu? Ce este mai important decât sufletul
vostru? Acum, dacă această Biblie a promis aceasta, Dumnezeu o face, acela este lucrul cel mai important la care mă
pot gândi. Vedeţi? 

Au un scaun acolo, cu sistemul de sunet, şi aceea a fost ce a făcut zgomotul acela. 
209 Acum priviţi. Acum, amintiţi-vă, toţi să fiţi siguri acum. Sper că nu v-am dat impresia să vă fac să credeţi că eu

sunt vreun fel de cult sau ceva, că eu aş fi acea Persoană, Domnul Isus. Nu credeţi aceea, aşa-i? Sigur că nu. Eu sunt
slujitorul Lui. Sunt un păcătos care a fost salvat prin har. Dar, în aceasta, a sosit ora până unde El a dat un dar. 

210 Doar ce am avut o examinare recent, când o grămadă de doctori medicali m-au luat sub observaţie, să mă pună la
un test, la un test de unde. Şi ştiţi ce au ajuns ei să-mi spună? 

211 Au spus, "Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea." A spus, "Ştiţi, sunteţi..." A spus, "O persoană, că atunci când
cele cinci  simţuri  ale  tale  pe  care  tu  cu  care  este  controlat  corpul." A spus, "Acum, acum, a ta..." A spus,
"Aceea-i prima ta, conştiinţă. Tu trăieşti în ea. Dar când cele cinci simţuri ale tale devin in-inactive, atunci tu ai un
subconştient. Acela este foarte departe de tine. Trebuie să fi mort faţă de aceste simţuri sau orice aici, în timp ce te
duci înapoi de aici la acest subconştient şi visezi." A spus, "Există o parte din tine care se duce pe undeva. Şi tu, când
te trezeşti, înapoi în acest conştient din nou, îţi revi înapoi aici, îţi aminteşti ce ai visat." 

212 Câţi aţi avut vreodată un vis? Sigur, cu ani în urmă, voi toţi. Bine, există o parte din voi pe undeva, pentru că voi
vil amintiţi încă în mintea voastră. Aşa este? Aşa că acela era subconştientul vostru. 

213 A spus, "Acela este normalul. Dar," a spus, "Rev. Branham," a spus, "zecile de mii de mii de oameni pe care i-am
examinat vreodată, nu am găsit nicicând un personaj ca tine." 

Am spus, "Sunt eu nebun?" 
214 A spus, "Eu nu cred că oamenii vin din toată lumea, ca să vorbească cu un om nebun." 

Şi am spus, "Păi, eu sunt? Ştiu că sunt neliniştit." 
215 A spus, "Nu mai mult decât oricare alt slujitor sau doctor, oricine care are de-a face cu publicul." 

Am spus, "Ce este aşa de ciudat?" 
216  A spus, "Şti ce? Cele două conştiinţe ale tale stau chiar drept împreună." A spus, "Ai putea visa un vis cu ochii

deschişi." Vedeţi? 

El nu a ştiut ce era, ce e cu aceasta. Am spus, "Aşa este?" 
217 El a spus, "Da. Tu nu ar trebui să te duci să dormi ca să visezi un vis." 
218 Am spus, "Doctore, ai citit vreodată în... despre o vedenie? Tu şti ce este o vedenie?" 

El a spus "Este acela un termen Biblic, D-le Branham?" 

Am spus, "Da." 
219 A spus, "Ei bine, eu nu ştiu nimic despre Biblie." A spus, "Nu aş şti despre ce vorbeşti." 

Am spus, "Ai citit vreodată Biblia?" 

A spus, "Da." 

"Citeşte în urmă în Biblie despre vechii profeţi din Vechi ul." 

"Oh," a spus, "aceea! Ce? Ei au prevăzut lucruri?" 

"Da." Am spus, "Aceea mi se întâmplă mie, domnule." 
220 A spus, "Aceea, mă bucur că tu... Aceea o rezolvă. Ei bine, asta e, vezi." A spus, "Şti ce? Tu ar trebui-ar trebui să

intri şi să ne laşi să examinăm aceasta." A spus, "Aceasta ar fi o cercetare ştiinţifică importantă." 

Am spus, "Aşteaptă un minut, doctore. Ai avut vreodată un vis?" 

A spus, "Da." 
221  Am spus, "Atunci visează-mi un vis. Spune-mi ce se va întâmpla mâine. Nu ai putea face lucrul acesta dacă ar

trebui. Vezi? Ori cine te lasă să ai acel vis trebuie să-l facă." 
222 "Nici eu nu pot vedea o vedenie. Trebuie să fie El care lasă vedenile. Nu le pot vedea până când nu îmi spune El.

Nu ştiu ce să spun până când nu îmi spune El să spun. Dar este un dar, vezi tu, că am fost născut cu acela. Primul lucru
care mi-l amintesc vreodată din viaţa mea a fost că am văzut o vedenie. Şi nici măcar o singură dată nu a fost greşită."
Vedeţi? Este a voastră-a voastră... Acela-i motivul că vedeţi oameni... 

223 Noi avem multe imitaţii. Aceea-i exact aşa. Dar vom avea întotdeauna aceea. Sigur. 
224 Am citit povestea despre Martin Luther, pentru voi cei Luterani. Istoria lui Martin Luther a spus, "Nu a fost aşa de

ciudat că Martin Luther a putut protesta biserica Catolică şi să scape cu aceasta; dar că a putut să-şi ţină capul sus
deasupra la tot fanatismul care a urmat trezirea lui, şi încă să stea clar cu Scriptura." Asta e. Da. 

225 Aceea nu are nimic de-a face cu ei. Tu eşti răspunzător înaintea lui Dumnezeu... Căci, vedeţi, acesta este doar un



dar. Vedeţi? Te abandonezi aici, şi atunci Domnul vorbeşte. 
226 Acum, aici. Aici, aceasta este femeia? Acum, aici, aceasta ar trebui să o dovedească, acum pentru fiecare. Fiţi cu

adevărat reverenţi, doar câteva minute. S-ar putea să fie un nou venit aici. Acum aici este o-o femeie tânără, eu-eu nu
am văzut-o niciodată în viaţa mea. Ea este o străină pentru mine. Eu nu o cunosc. 

227 Dar aici ne întâlnim, întocmai ca Sfântul Ioan 11... Am fost acolo, în această seară, vedeţi, când... Sfântul Ioan 4,
adică, unde Isus a întâlnit-o pe femeie la fântână. Am vorbit despre ea. Ea probabil era cu mult mai tânâră decât El. Şi
El i-a spus unde era necazul ei. Şi prin aceea, ea a spus, "Acum, Domnule, Tu, văd că Tu eşti un profet." 

228 Acum, vedeţi, un profet este cineva la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu. Profeţia pentru acea zi, Cuvântul care
a trebuit să se împlinească în acea zi, a venit la acel om, şi El este acel Cuvânt viu pentru acea zi. 

229  Ea a spus,  "Văd că Tu eşti  un profet.  Acum noi aşteptăm acel profet." Dacă vă veţi  întoarce înapoi  la acea
trimitere, vă va îndrepta direct înapoi la-la acel profet. A spus, "Noi ştim când are să vină Mesia, asta-i ce va face El.
El ne va spune acele lucruri." 

El a spus, "Eu sunt Acela, care vorbeşte cu tine." 
230  Şi ea s-a dus şi a zis, "Veniţi, de vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu cumva este acesta

Mesia?" Şi toţi oamenii au crezut. 
231 Acum, El a promis că, "Lucrările care El le-a făcut, le vor face şi credincioşii." Şi acum, în aceste zile de pe urmă,

a adeverit Venirea Sa apropiată prin aceasta, când El Se descoperă în acelaşi fel cum a făcut El la Sodoma. 
232  Ai ascultat la Mesajele din săptămâna asta? Crezi că acela este Adevărul? [Sora spune, "Da." – Ed.] Acum, noi

fiind străini unul faţă de celălalt, este corect, nu-i aşa? ["Da."] Doar aşa ca oamenii să vadă, ridică-ţi mâna, aşa ca
oamenii să vadă. 

233 Nu am văzut-o niciodată pe femeie, în viaţa mea. Nu ştiu nimic mai mult despre ea decât nimic. Vedeţi? Ea este
doar o femeie tânără, cu mult mai tânără decât mine. Născut ani aparte, la mile depărtare, şi aici ne întâlnim, de prima
dată.  Iată-ne  stând  amândoi  aici,  oameni  peste  tot  în  jur,  lumini,  toate  celelalte.  Noi  stăm aici  în  Prezenţa  lui
Dumnezeu. Şi eu vorbesc cu tine, ca să aflu, mai întâi, dacă acea ungere va veni asupra mea. Şi dacă da, atunci eu voi
fi în stare să fac lucrul acesta. Fără Aceea, eu nu o pot face. Acum, singurul lucru care-l fac este doar să mă rog şi să
pun mâinile peste tine, cum ar face păstorul tău, sau oricine ar fi, şi aş continua. Vezi? Este un dar. Mă aduc, din câte
ştiu, relaxat faţă de Acesta. Dar, atunci, eu nu-L pot face să vină. El trebuie să vină. Trebuie să vină, El însuşi. 

234 Acum fiţi doar reverenţi. El este aici. Acum, în Numele lui Isus Cristos, iau fiecare duh de aici sub controlul meu,
pentru slava lui Dumnezeu. Acum staţi în linişte. Dacă se întâmplă ceva, eu voi fi în stare să controlez, doar dacă voi
nu veţi începe să săriţi şi să începeţi să vă agitaţi. Staţi liniştiţi. Epilepsia şi lucruri uneori intră în adunare şi doar se
avântă afară o duzină din ele, aşa. Câţi aţi văzut aşa ceva să se întâmple în adunarea mea? Sigur. Vedeţi? Sigur. Dar
voi doar staţi liniştiţi. Eu sunt responsabil pentru aceea. Dar dacă voi sunteţi aroganţi, eu nu sunt responsabil, pentru
că este o pedeapsă. 

235 Acum, nu am nici o idee pentru ce este femeia aici. Acum, ea ştie despre aceasta acum, la acest timp, că ceva se
petrece. Vedeţi? Pentru că, chiar între mine şi ea, ea doar începe să dispară. Este acea Lumină care intră. 

236  Acum, femeia este într-adevăr, lucrul ei principal pentru care este aici, ea stă pentru altcineva. Ea are pe cineva
pentru care ea-ea se roagă. Şi aceea este 0-0-0-0 persoană care este foarte grav, într-o cădere nervoasă. Aceasta-i o
soră. Aşa este. Aşa este, ridică-ţi mâinile sus. Cu o cădere nervoasă. Acum priviţi. 

237 Astfel oamenii spun, "Eu cred că el doar a ghicit aceea." Nu, nu. Vedeţi? Niciodată nu am ghicit. 
238  Acum urmăriţi. Ea este o persoană foarte bună, un duh bun. Acum doar un moment. Acum uită-te la mine. Şi

aceea-i ce Petru şi Ioan au spus, la poartă, "Acum uită-te la mine." Vezi? Se pare să fie altceva în inima ta. Da. Tu
suferi, tu însuţi, cu ceva crize de ameţeli, cum îţi vin. Tu ai aceea. Aşa este. 

239 Tu ai altceva pe inima ta, despre care tu vrei să şti, şi aceea este pentru acel frate. El se află în spital aici. [Sora
spune, "Da" – Ed.] Vrei să-ţi spun cum a ajuns el acolo? El a fost întrun accident de automobil. Aşa este. Hah! Crezi
că primeşti ceea ce ai cerut? Atunci du-te pe drumul tău. Totul s-a terminat, atunci. Vezi? 

"Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sunt cu putinţă." 
240 Ce mai faceţi, doamnă? Acum, crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, acelaşi ieri, azi, şi în veci? [Sora

spune, "Eu cred." – Ed.] Dacă El îmi va descoperi care este necazul tău, crezi că El poate face lucrul acesta? ["Cu
siguranţă."] Bine. Acum fie ca El să acorde aceasta. 

241 Un lucru de care tu suferi, da, aha, mai întâi, tu ai avut ceva operaţie. Şi ai avut un sân îndepărtat, amputat. Apoi,
teai rănit la sân, la celălalt sân, şi asta-i ce este necazul tău. Tu nu eşti de aici. [Sora spune "Nu." – Ed.] Tu eşti din
apropierea  unui  râu  de  ceva...  Eşti  din  Louisville,  Kentucky.  ["Şi  aproape  de  tine."]  Şi  numele  tău  este  D-na
Lumpkins. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea, aceea-i corect. Tu ai fost în tabernacol. Nu te-am recunoscut. Dar
este exact aşa. Du-te pe drumul tău, crezând acum. Dumnezeu să te binecuvânteze. Asta-i bine. În regulă. 

242  Vino acum. Crezi cu toată inima ta, domnule? Crezi că eu sunt slujitorul Lui? [Fratele spune, "Eu cred." – Ed.]
Crezi că-că tu, când vi, tu vi întocmai cum Simon Petru a făcut de data aceea? Vezi? Tu nu vi la mine. Tu vi la El. Şi



eu sunt doar reprezentantul Lui. Vezi? El... eu noi... suntem mlădiţele; El este Viţa. Acum, dacă Domnul Isus... Noi
fiind total străini unul faţă de celălalt, presupun că suntem. Şi dacă-şi dacă noi suntem total străini, şi Domnul Isus îmi
poate descoperi ceva cum a făcut El lui Simon Petru, la unii din ceilalţi, când au venit, te va face lucrul acesta să crezi,
cu toată inima ta? Vei crede aceasta? ["Da."] Acum, în regulă, domnule. Acum uită-te la mine doar un moment. 

243  Acum, necazul tău, eu te văd. Este ceva în legătură cu stomacul. Este în... Este o tumoare în stomac. [Fratele
spune, "Aşa este." – Ed.] Aşa este, o tumoare în stomacul tău. Spune, apropo, tu eşti un slujitor, de asemenea. ["Da."]
Da, domnule. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine eşti? Crezi că Dumnezeu te cunoaşte? ["Cred, cu toată inima
mea."] Tot, cu toată inima ta. Bine. Rev. Brown, mergi înainte, fi bine, Isus Cristos... 

244 Crede. Crezi că Dumnezeu poate vindeca artrita ta şi să te facă bine? Du-te, crezând lucrul acesta atunci. Spune,
"Îţi mulţumesc, Doamne Isuse." 

245 Vino, doamnă. Tu suferi cu o problemă nervoasă. Crezi că Dumnezeu te poate face bine de aceea? [Sora spune,
"Amin." – Ed.] Bine. Doar du-te, spunând, "Laudă Domnului!" Văd, o rotiţă învârtindu-se jos de tot  aici.  Aceasta
obişnuia să se învârtă sus aici. De obicei erai o persoană mică fericită când erai tânără, plină de bucurie şi veselie. Şi
deodată, s-a întâmplat ceva. Acum doar urcă sus acolo, şi crede aceea din nou. Doar începe, fericită, bucurându-te,
Isus Cristos te va aduce la aceasta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te, crede lucrul acesta acum, cu toată inima ta.
Bine. 

246 Tu crezi? Tu te ologeşti, de asemenea. Crezi că Dumnezeu poate vindeca aceasta şi să te facă bine? [Sora spune,
"Da." – Ed.] Bine. Doar du-te, spune, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse," şi cu toată inima ta. 

247  Crezi că Dumnezeu poate vindeca acel astm şi să te facă bine, fiule? Du-te pe drum tău, bucurându-te, fiind
sănătos  şi  fericit.  De  asemenea,  slăbiciune,  prostată,  şi  artrită.  Crezi  că  Dumnezeu poate  face  bine  aceea,  să  te
vindece? [Fratele spune, "Da." – Ed.] Dacă crezi lucrul acesta cu toată inima ta, du-te pe drumul tău, bucurându-te,
spunând, "Îţi mulţumesc, Doamne." 

248  Doar o clipă acum. Doar o clipă. Ceva s-a întâmplat. O persoană diferită de aceasta. Doar crede acum, cu toată
inima ta. 

249  Este această doamnă care stă chiar  aici,  suferind cu o problemă de spate. Crezi că Isus Cristos te face bine, cu
toată inima ta? Bine. Tu poţi avea ceea ce ceri, atunci. Vezi? Domnul Isus te vindecă şi te face bine. 

250  "Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt cu putinţă celor ce cred." Credeţi aceea cu toată inima voastră? [Adunarea
spune, "Amin." – Ed.] Ce crezi despre aceasta, stând acolo, suferind de acea hernie? Crezi că Dumnezeu te va vindeca
de acea hernie şi te va face bine? Da. Crezi că El o va face? Bine. Poţi avea ceea ce ceri. Domnul să te binecuvânteze. 

251 Vezi, El este acolo afară întocmai cum este El aici. Aceea ar trebui chiar să ne sfâşie în bucăţi, nu-i aşa? Crezi că
Dumnezeu va vindeca acel diabet şi să facă să te faci bine, şi tu mergi acasă, starea sângelui va fi... Du-te la Calvar,
pentru o transfuzie de sânge, totul se va termina. Du-te, crede aceasta cu toată inima ta. Nu te îndoi. Doar crede, cu
toată inima ta, că Dumnezeu te va face bine. 

252 Vino aici. Tu ai cea mai periculoasă boală care există în lume. Este boală de inimă. Dar Isus locuieşte în inimă.
Crezi că El te ya vindeca în acea inimă? Bine. Du-te pe drumul tău, spunând, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse," şi te
face bine. 

253 Du-te, mănâncă cina ta. Isus Cristos te-a vindecat de acea boală de stomac, te face bine. În regulă. 
254 Tu crezi? Tu crezi, dacă eu nu spun nici un cuvânt, doar pun mâinile peste tine, te vei face bine, oricum? Domnul

să te binecuvânteze. Doar crede cu toată inima ta. 
255 Crezi, dacă pun mâinile peste tine, te vei face bine, de asemenea? Vino. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie

vindecată. 
256 Vino. Acum, tu şti că eu ştiu ce este în neregulă cu tine. Dar, acolo, dacă nici măcar nu îţi spun, crezi că tu nu eşti

nevoită  să  îţi  fie  extirpată acea tumoare,  şi  va  fi  chiar  totul  bine de acum? [Sora spune "Nu mă duc să îmi fie
extirpată." – Ed.] În regulă. În regulă. Du-te drept înainte atunci, crede-l pe Dumnezeu, te vei face bine şi vei fi în
regulă. ["Crezi că este ceva în neregulă cu mine?"] Dacă-dacă doar crezi asta, El ţi-o va lua afară. Tu nici măcar nu
trebuie să o ai, dacă doar crezi cu toată inima ta. ["Nu o voi avea nicioadată extirpată."] Laudă Domnului. 

257 Acum crezi că Dumnezeu vindecă cancer, şi face oamenii, cu cancer, bine? [Fratele spune, "Da, domnule." – Ed.]
În regulă, domnule. Du-te pe drumul tău, şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne, eu voi fi bine." Şi tu vei fi în regulă. 

Acum Isus a venit şi te cheamă. Crezi asta? 
258 Crezi aceasta, aşezată acolo, doamnă, cumva de statură grea, cu acea problemă de sinus? Crezi că Dumnezeu te va

face bine? În regulă. Vezi? Chiar priveşte aici, chiar priveşte în continuare, şi crede. Şi aceea... 
259 Doamna care şade acolo, a clătinat din cap, chiar de lângă tine. Nu ştia ce să creadă despre lucrul acesta. Dacă vei

crede, artrita ta te va părăsi, de asemenea. În regulă. 

Crezi cu toată inima ta? 
260 Acest om în vârstă care stă aici, din Okeechobee, acolo în acea direcţie, crezi că Isus Cristos îţi va vindeca ochii

care merg spre orbire? Poţi avea ceea ce ceri, dacă vei cere aceasta. 



261  Învăţătorul  a venit  şi  vă cheamă. Îl  credeţi  voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atunci doar ridicaţi-vă în
picioare şi acceptaţi-L, şi spuneţi, "Eu te cred, Doamne Isuse, chiar acum. Îmi ridic mâinile, şi cred că Tu mă vindeci
acum." 

Doamne Isuse, această audienţă este a Ta. Suntem în întârziere, Doamne. 

Dar nu trece pe lângă mine, O Mântuitorule blând, 
Ascultă strigătul meu umil; 
În timp ce Tu îi chemi pe alţii, 
Nu trece pe lângă mine. 

Izvorul întregii mele mângâieri, 
Mai mult decât viaţa pentru mine; 
Pe cine am eu pe pământ în afară de Tine? 
Sau pe cine în Cer decât pe Tine? 

Nevăzătoarea Fanny Crosby a făcut acea afirmaţie. 
262  Doamne Isuse, nu trece pe lângă nici unul din ei, ci dă-le la fiecare din ei vindecarea lor, în această seară. Îi

încredinţez Tie, în Numele lui Isus Cristos. 
263 Ridicaţi-vă mâinile acum şi Acântaţi laudele. Eu mă voi ruga pentru ei. În regulă. Fiecare, voi Îl credeţi? 
264 Acum, Dl. organist, Îl voi Lăuda. Îl voi Lăuda. Dă-ne acordul. În regulă. 

Fiecare cu mâinile sus acum. 

Îl voi lăuda, Îl voi lăuda, 
Ludă Mielului ucis pentru păcătoşi; 
Daţi-I slavă, voi toate popoarele, 
Căci sângele Lui a spălat fiecare pată. 

265 Acum daţi mâinile cu cineva de lângă voi, spuneţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, prietene. Eu-eu sunt bucuros
să ştiu că tu l-ai acceptat pe Isus ca vindecătorul tău." Acum, asta-i bine. Aşa este. Daţi mâinile şi spuneţi, "Mulţumim
Domnului." 

266  Acum să ne ridicăm mâinile către El,  şi să cântăm din nou cu tot din toate inimile noastre; capetele noastre
aplecate, ochii noştri închişi, din toate inimile noastre acum. 

Îl voi lăuda, Îl voi lăuda, 
Lăudaţi pe Domnul ucis pentru păcătoşi; 
Daţi-I slavă, voi toate popoarele, 
Căci sângele Lui a spălat fiecare... 

267  Este El identificat printre voi destul încât să-L puteţi accepta? Credeţi că El este aici? Credeţi că acela este El?
Prieteni, dacă aş putea veni jos acolo în acea audienţă şi să vindec pe careva dintre voi oamenii, eu sigur aş face-o. Aş
face-o bucuros. Cu toată inima mea, aş face lucrul acesta. Dar eu-eu nu pot face aceea. Eu-eu nu am nici-nici un mod
să o fac. Dar singurul lucru pe care îl am, este acest dar mic pe care vi l-am arătat, şi acela identifică făgăduinţa
Scripturii că Isus Cristos este chiar aici cu noi, ţinându-Şi făgăduinţa. Oh, aceea ar trebui să ne înflăcăreze inimile.
Vai, doar gândiţi-vă la Isus, acel Nume minunat! 

268 Când, când acel Nume a fost rostit de prima dată, când s-a suit Maria în Iuda. Şi Elisabeta a zămislit, şi micuţul
Ioan era de şase luni, în pântecul mamei lui, şi nu s-a mişcat încă. Acum, oricine ştie, cam pe la trei luni, sau patru, cel
mult, copilul se mişcă. Şi Elisabeta era ciudată, ea... Acesta nu s-a mişcat. Ea însăşi s-a ascuns. Şi când a văzut-o pe
Maria venind, faţa ei mică toată luminată, cu slava lui Dumnezeu. Şi a spus, "Tu şti..." Şi ea a văzut că ea urma să fie
mamă, şi a spus, "Eu presupun că tu şi Iosif sunteţi căsătoriţi." 

"Nu. Nu suntem căsătoriţi." "Bine, ăh, şi tu vei avea un copil?" 
269  "Da. Duhul Sfânt m-a preaumbrit, şi El a spus că acea Făptură care se va naşte în mine va fi numit 'Fiul lui

Dumnezeu.' Şi Îi voi pune Numele 'Isus."' 
270  Şi de îndată ce ea a spus, "Isus," de prima dată când Numele lui Isus Cristos a fost rostit vreodată printr-o buză

omenească, copilaşul mort din pântecul mamei sale a primit Duhul Sfânt şi a început să salte de bucurie, în pântecul
unei mame. 

271 Ce ar trebui să facă Numele lui Isus unei Biserici născute din nou? Eu nu pricep asta. Slavă lui Dumnezeu! El este
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, dătătorul Vieţii. Amin. Să-I dăm laudă. Doar ridicaţi-vă mâinile. Şi eu Îl voi lauda.
Aleluia! 


