
ESTE RĂSĂRITUL SOARELUI

Să ne aplecăm capetele. Doamne, aşa cum ne adunăm aici în această dimineaţă frumoasă de Paşti, vedem muguraşii
presându-şi calea în afară, albinele zboară înăuntru luând porţia lor, păsările cântând de parcă inimile lor ar exploda cu
bucurie, pentru că există un Paşti. Noi credem că Tu l-ai înviat pe Isus din morţi, cu mulţi ani în urmă, astăzi, şi noi
sărbătorim această zi memorială. 

Şi lasă să vină un Paşti printre noi toţi, astăzi. Fie ca noi, ca slujitori a-i Lui, să înţelegem Cuvântul Lui, că noi am
fost în părtăşia Lui atunci, şi că acum că noi suntem înviaţi cu El şi şedem împreună în locurile Cereşti. 

Binecuvântează serviciul aici în tabernacol, şi prin ţările unde se duce, prin acest telefon. 
4 Vindecă pe toţi cei bolnavi şi nenorociţi. Fie ca acesta să fie un Paşti pentru ei, de asemenea, şi un exod de la boală

spre tărie. Şi cei care sunt morţi în păcat şi nelegiuire, fie ca ei să trăiască astăzi prin Cristos. Şi noi Te vom lăuda, căci
noi o cerem în Numele Lui. Amin. 

Eu cu certitudine consider aceasta un privilegiu minunat, în dimineaţa aceasta să fiu înapoi aici în Jeffersonville,
Indiana, cu această mare adunare, biserica plină şi stând în picioare, şi în jur şi afară, şi în loturi şi peste tot. Către voi
persoanele la telefon de-a lungul naţiunii, este o dimineaţă frumoasă aici. 

La ora cinci azi dimineaţă, micuţul meu prieten cu un piept roşu a zburat sus la fereastră şi m-a trezit. Se părea că
inimioara lui să plesnească, zicând, "El a înviat." Întotdeauna m-am gândit la acest păsăroi mic de a fi un prieten
pentru mine, pentru că îmi place de el. 

Aşa cum spune legenda despre el,  "Un păsăroi  mic maro L-a văzut  suferind pe cruce,  unde L-a pus păcatul."
Desigur, păsăroiul nu avea păcat. El nu a trebuit să moară pentru păsăroi. "Dar el a zburat înspre cruce şi a încercat să
scoată cuiele afară, cu ciocul lui mic, şi el şi-a roşit tot pieptul." Şi aşa este cum îl vreau eu pe al meu, de asemenea, ca
un scut, de a încerca să ocrotesc acest Lucru glorios pentru care El a murit. 

Dându-mi seama că timpul nostru este limitat aici, mai ales pentru prietenii aceia care ascultă înăuntru prin acest
telefon, mi-ar place să vă atrag atenţia în dimineaţa aceasta la o-o fotografie care cu un timp în urmă a fost luată de
aparat, despre o viziune care am avut-o aici la tabernacol, despre a pleca din Indiana, la Arizona; unde eu urma să
întâlnesc, în forma unei piramide, şapte Îngeri. Fără să ştiu ce se va întâmpla mai târziu, când am ajuns acolo, gândind
că a fost sfârşitul vieţii mele, că nimeni nu putea să suporte explozia; şi eu sunt sigur că voi toţi sunteţi familiari cu
povestirea. Iar atunci în Sabino Canyon, într-o dimineaţă ca aceasta, în timp ce eram în rugăciune, acolo a fost pusă o
sabie în mâna mea, şi a zis, "Aceasta este Cuvântul, şi Sabia Cuvântului." 

Mai târziu, Îngerii au apărut aşa cum s-a profeţit. Şi la acelaşi timp, un mare fascicul de Lumină a plecat de unde
stăteam eu, şi s-a mutat la treizeci de mile înălţime în aer, şi în jurul cercului, ca aripile Îngerilor, şi a desenat în cer o
formă a unei piramide în aceeaşi constelaţie de Îngeri care au apărut. 

10 Ştiinţa a luat fotografia, departe de tot din Mexic, aşa cum s-a mutat din nordul Arizonei, unde Duhul Sfânt a spus
că eu o să stau, "patruzeci de mile la nord-est de Tucson." Şi a mers în aer, şi revista Life a publicat fotografiile, "Un
fel de lucru misterios departe în sfere, unde nu poate să fie umezeală, unde nu poate să fie evaporări de nimic; treizeci
de mile înălţime, şi douăzeci şi şapte de mile lăţime," şi venind drept în sus de unde erau Îngerii aceia. 

11 Acum, ei au întrebat, să ştie. Ştiinţa, unul din ei în Tucson, a vrut să ştie vreo însemnătate, dar eu nu le-am spus.
Voi toţi aţi ştiut-o, v-am spus dinainte. Dar aceasta nu era pentru ei; aceasta era pentru voi. 

12 Şi astfel acolo El mi-a vorbit, şi a zis, "Cele Şapte Peceţi vor fi deschise. Cele şapte taine, taina care are şapte părţi
din Biblie, care a fost închisă de la întemeierea lumii, va fi descoperită." Şi noi, deşi un grup mic umilit, în comparaţie
cu toată lumea, ne-am bucurat de aceste binecuvântări, auzind acele taine. Căsătorie, divorţ, sămânţa şarpelui, toate
aceste întrebări diferite, ne-au fost complet descoperite, nu de om, ci de Dumnezeu, Însuşi, care a deschis acele şapte
taine; despre ce era Biserica, cum a fost Ea în Cristos la început, şi cum va fi Ea descoperită în ziua din urmă. 

13 Iar acum, aşa cum acesta a mers sus, noi avem fotografia afară pe tăbliţă. Dar, atunci, eu am fotografia aşezată aici
prezent, dacă voi observaţi, cum a avut-o revista Life. Dar eu mă întreb dacă audienţa mea, vizibilă aici, dacă a privit
de fapt vreodată la fotografie, vedeţi, vedeţi, în felul cum a trebuit să fie. 

14 Vă amintiţi, eu am predicat când a venit această viziune, asupra subiectului despre Cartea Apocalipsei, unde vechii
judecători, unde noi l-am văzut pe Isus în Apocalipsa 1. Când am început să deschidem cele Şapte Peceţi... sau-sau
Epocile Bisericii, adică, doar înainte de deschiderea celor Şapte Peceţi. Cristos stătea cu "părul ca lâna, alb." Şi eu v-
am descris  aceea,  că  vechii  judecători  Englezi,  şi  judecătorii  de  demult,  când  ei  au  mers  la  bancă,  să  depună
jurământul, li s-a dat autoritatea supremă. Ei purtau o perucă albă, aşa cum era, peste capetele lor, să arate autoritatea
lor supremă. 

15 Ei bine, dacă veţi întoarce fotografia în felul acesta şi priviţi, voi probabil că o puteţi vedea din audienţă, acesta-i
Cristos. Vedeţi ochii Lui privind aici, tot aşa de perfect cât putea să fie; purtând peruca albă de Divinitate Supremă şi
Judecător al tuturor cerurilor şi pământului. Puteţi voi vedea ochii Lui, nasul, gura Lui? [Adunarea zice, "Amin."]
Doar întoarceţi fotografia de la aceasta, felul cum ei au avut-o; în partea aceasta, în felul cum trebuie să fie. Şi voi...
O puteţi voi vedea? ["Amin."] El este Judecător Suprem. Nu există nimeni altul decât El. Şi aceea este din nou o
identificare perfectă, o adeverire că acest Mesaj este Adevărul. Acesta-i Adevărul. Acesta este adevărat. Şi nu Îl face o



a treia Persoană, ci singura Persoană! 
16 Cu albul, vedeţi, voi vedeţi închisă, faţa Lui, barba Lui, şi ochii Lui. Şi observaţi, El se uită... De la El vine această

Lumină strălucind pe partea dreaptă, la care El se uită. Şi pe cruce, aceea-i unde s-a uitat El, la dreapta, unde El a iertat
pe păcătos. În Lumina învierii Lui, noi încă mergem înainte în Numele Lui. 

17  Eu doresc, în dimineaţa aceasta, ca eu să fi avut doar atât timp să-să folosesc asupra acestor fenomene care sunt
dincolo de orice umbră de îndoială, au fost dovedite pentru ultimii treizeci de ani, sau treizeci şi cinci de ani, chiar aici
la această biserică; de când era jos pe râu, când aceeaşi Lumină a venit jos aici în Jeffersonville, în 1933, şi a vorbit
cuvintele acelea, "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va
premerge a doua." Noi suntem la timpul sfârşitului, şi noi o vedem. Noi ne întrebăm uneori de ce nu s-a răspândit
acesta pe tot pământul; poate vom avea o şansă cândva să explicăm asta, dacă Dumnezeu voieşte. 

18 Acum eu vreau să deschideţi în-în Bibliile voastre, aşa cum noi întotdeauna credem căci Cuvântul trebuie să vină
mai întâi, din citirea Cuvântului. Eu întotdeauna citesc Aceea, pentru că Aceasta... Cuvintele mele sunt cuvântul unui
om, acesta va da greş; dar Cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greş niciodată. 

19 Acum noi o să-să citim din Sfintele Scripturi, un text. Şi noi vrem să deschideţi, întâi, la trei locuri în Biblie, din
care eu le-am ales să citim. Unul din ele este în Apocalipsa, 1-ul capitol, şi al 17-lea şi al 18-lea verset; aici este unde
El a apărut cu "Părul Lui alb ca lâna; şi picioarele Lui erau ca alama." Iar atunci eu vreau ca voi de asemenea să luaţi,
în Bibliile voastre, Romani 8:11. Eu am ales, în dimineaţa aceasta, trei locuri să citim, din Sfintele Scripturi, pentru
Mesajul meu de astăzi, pe care Domnul l-a pus pe inima mea pentru înviere. Iar atunci eu vreau ca voi, de asemenea,
Marcu 16:1 şi 2. Acolo eu îmi voi trage-contextul meu. 

20 Acum în Apocalipsa 1:18, noi citim aceste Cuvinte, 17 şi 18. 

Şi când eu l-am văzut, eu am căzut la picioarele lui ca mort. Şi el şi-a pus mâna dreaptă asupra mea, zicându-mi, Nu
te teme; căci Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă: 

Eu sunt cel care trăieşte, şi a fost mort; şi, iată, Eu sunt viu pentru totdeauna, Amin; şi am cheile morţii şi iadului. 
21 Şi în Romani al 8-lea capitol şi al 11-lea verset, noi citim aceasta. 

Dar dacă Duhul aceluia care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel ce l-a înviat pe Cristos din morţi va
însufleţi şi trupurile voastre muritoare prin Duhul lui care locuieşte în voi. 

22 Iar acum în Marcu al 16-lea capitol, capitolul învierii, al 16-lea capitol, 1-ul şi al 2-lea verset. 

Iar când a trecut sabatul, Maria Magdalena, mama... şi Maria mama lui Iacov, şi Salome, au adus mirodenii dulci,
ca ele să poată veni şi să-l ungă. 

Şi foarte devreme dimineaţa în prima zi a săptămânii, ele au venit la mormânt la răsăritul soarelui. 
23  Acum, textul meu în dimineaţa aceasta, eu vreau să iau ca un text:  Este Răsăritul Soarelui.  Şi ca un subiect, eu

vreau să folosesc, "Puterea de însufleţire." 
24 Acum, voi ştiţi, voi poate aţi auzit la radio şi lucrătorii diferiţi să vorbească. Şi nobilul nostru Frate Neville vorbind

în dimineaţa aceasta subiectul lui de Paşti,  despre înviere. Şi m-am gândit ca poate eu să-l iau pe o-o cale puţin
diferită, nu să fiu deosebit, ci doar să adaug puţin mai mult, poate într-un alt unghi, pentru voi. Scripturile, fiecare
unghi în care te duci cu Scripturile, Ea întotdeauna îl declară pe Isus Cristos. Tu nu te poţi depărta de aceasta, oricum.
Ea întotdeauna îl declară pe El. 

25  Acum, aşa cum lumea astăzi într-un-un serviciu memorial, sau, cel puţin, în Statele Unite şi în această parte a
pământului, în dimineaţa aceasta, în biserici şi  peste tot, se sărbătoreşte un memorial despre-despre cel mai mare
triumf care l-a avut omul vreodată. 

26 Mă gândesc, ca Salvator când El a murit, sau ca un prunc când El s-a născut, El nu putea să fie aici fără să fie venit
pe pământ. Şi când El a murit, desigur El a ispăşit pentru păcatul nostru. Dar, deşi, acolo au fost născuţi mulţi copilaşi
minunaţi, şi au existat mulţi oameni care au suferit şi au murit pentru o cauză reală, dar nu a existat niciodată unul care
să se poată învia din nou până în ziua de astăzi. 

27 Acum, că aceasta este cea mai mare săptămână în istorie, cea mai mare sărbătorire din toate timpurile, acest Paşti
este unde El a dovedit ce El a spus. Omul poate spune lucruri, dar totuşi nu pot să fie crezute în mod exact,  cu
desăvârşire, până când s-a dovedit a fi Adevărul. Şi ca Dumnezeu, Care a spus, "Dovediţi toate lucrurile; ţineţi-vă tare
de ceea ce este bun," El nu v-ar spune să faceţi ceva ce nu ar face El Însuşi. Deci El a dovedit Cine era acesta care a
murit pentru păcatul nostru. 

28  Iar, acum, aceasta nu este numai o zi memorială, despre toate aceste flori grozave de Paşti, şi bonete de Paşti, şi
iepuri roz, şi aşa mai departe, în care noi am ajuns, şi sărbătoare sfântă; care este în regulă, dar acesta nu-i lucrul real
în felul acela. 

29 Aşa cum oamenii astăzi încearcă să spună, "Noi ar trebui să spălăm picioarele o dată pe an, pe-pe joi, iar vinerea
noi să luăm împărtăşirea," şi tot felul de doctrine diferite despre... Ei se ceartă despre dacă ar trebui să fie ziua aceasta
sau ziua aceea, sau dacă să fie o zi de sabat sau prima zi a săptămânii; sau... Toate lucrurile acestea sunt doar tradiţie.
La ce v-ar folosi vreuna din ele, dacă voi aţi avut Lent sau fără Lent, dacă nu există Viaţă în voi? Acesta-i numai un



memorial. Care, nu există nimic împotriva acestuia, dar ei cu certitudine şi-au îndeplinit tradiţiile lor, dar au lăsat afară
lucrul principal. 

30  Lui Satan nu-i pasă cât de religioşi sunteţi, sau cât de corecţi sunteţi în Doctrina voastră. Dacă voi pierdeţi acea
Viaţă, voi nu veţi veni sus, oricum. Nu contează cât de religioşi, cât de buni, la câte biserici aţi aparţinut sau veţi
aparţine, nu contează nici un lucru afară doar dacă aţi fost născuţi din nou. 

31 De aceea, dacă Dumnezeu a înviat pe Isus din morţi, L-a înviat El pentru un memorial? Şi este această dimineaţă
de înviere numai o-o singură zi în an, sau o zi anumită ca noi să sărbătorim aceasta? Sau, suntem noi beneficiari ai
învierii Lui? Ce înseamnă aceasta pentru mine? Ce înseamnă aceasta pentru voi? Acum noi credem, prin credinţă, că
El a înviat din morţi, dar ce are aceea de-a face cu mine? Aceea era cu două mii de ani în urmă. 

Acum să aflăm acest text! 
32 Aşa cum eram obosit, braţul mă durea, de la injecţiile care mi le-a dar sora. Căci, plec în străinătate acum, aşa cum

ştiţi, în câteva zile, şi eu trebuie să am aceste injecţii, fiul şi eu. Şi cu colera, febra galbenă, şi de toate, eu eram destul
de ostenit, mă făcea bolnav. Care, Cezarul cere să ai aceste injecţii înainte să te duci în altă naţiune. Şi El a zis, "Daţi
Cezarului ceea ce-i a Cezarului, dar atunci daţi lui Dumnezeu ceea ce-i a lui Dumnezeu." 

33  Şi aşa cum şedeam acolo, întrebându-mă ce să vorbesc la această audienţă care aşteaptă în dimineaţa aceasta;
pentru care eu sunt foarte mulţumitor, şi bărbaţi şi femei care şi-ar pune viaţa pe linie pentru ce a-i spune tu. "Cum să
o fac eu? Ce să iau ca un text?" 

34 Şi atunci în timp ce şedeam acolo, aproape adormit, uşa mea s-a zguduit, afară în partea din faţă a casei. Ne fiind
nimeni acolo decât eu, din câte ştiam eu. Am ascultat. Eu nu am priceput-o chiar corect. După o vreme, uşa de la
camera de zi, unde eu mă întorc în camera mea de lucru, s-a zguduit, şi cineva a continuat să scuture uşa. Şi am-am
mers la uşă şi am deschis uşa, şi, spre surprinderea mea, o-o fetiţă drăguţă, micuţă, cu părul galben, o fată cu ochi
albaştri stătea acolo, arăta ca o floare mică de Paşti; care şade aici privind la mine acum. 

35 Ea mi-a înmânat o felicitare. Şi aceasta era... Desigur, eu presupun când ajung acasă acolo vor fi felicitări de Paşti,
şi aşa mai departe; dar singura una, fiindcă plecam de-acasă, aceea am primit-o. Şi ea a zis, "Frate Branham, aceasta-i
de la mine şi tăticu." Ea a vrut să fie sigură că "mine" era în aceasta. Şi tatăl ei artritic, şezând într-un scaun cu rotile, a
trimis această felicitare. Când am luat-o şi i-am mulţumit micuţei drăgălaşe, aşa cum s-a întors şi a plecat de la uşă, am
deschis felicitarea. 

36  Şi în forma acestei felicitări mi-am tras textul. Căci, pe felicitare era Sfântul Marcu 16:1 şi 2, răsărit, soarele
răsărea. Atunci m-am gândit la asta, şi atunci subiectul despre "însufleţirea," lui Isus Cristos să fie înviat din morţi, eu
mi-am tras subiectul. 

37 Acum, soarele, la răsăritul soarelui. Ei bine, a existat un timp când lumea zăcea într-un întuneric deplin. Ea era fără
formă, şi era pustie. Şi a fost toată acoperită cu apă, şi zăcea acolo în întuneric, întunecată, atmosferă mohorâtă. Şi
Duhul lui Dumnezeu s-a mişcat asupra acelei ape, şi a zis, "Să fie lumină." Dumnezeu avea un motiv să facă aceea,
căci jos dedesubtul acelei ape existau seminţe pe care El le-a plantat, şi trebuia să aibe acea lumină a soarelui să le facă
să trăiască. 

38 Şi prima Lumină care a fost vreodată dată pe pământ era Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Prima Lumină care a
lovit vreodată pământul era Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. El a zis, "Să fie lumină," şi acolo era lumină. Aceea a
schimbat întunericul în lumină, pentru ca să producă o creaţiune de bucurie şi viaţă asupra pământului. Atunci, Duhul
lui Dumnezeu, aşa cum El s-a mişcat cu dragoste şi compasiune, la acea zi măreaţă, prima zi a zorilor de creaţiune
asupra pământului; soarele a răsărit şi a străbătut peste, razele lui, şi a uscat apele de pe pământ, şi a făcut o atmosferă
deasupra. Şi,  pentru prima dată, el  a fost să aducă bucurie şi  viaţă la pământ, printr-o sămânţă. Aceea era o oră
măreaţă. 

39 Dar, o, acesta nu era nimic, acel răsărit de soare, ca răsăritul soarelui în acea dimineaţă de Paşti. De data aceasta,
cu soarele săltând în ceruri, a produs un răsărit de soare mai măreţ decât ori când; pentru că au venit ştiri mai măreţe
cu acest răsărit de soare, decât cum au venit cu răsăritul soarelui la început. Acest răsărit de soare a adus o ştire, că, "l
este înviat! El este însufleţit din morţi, aşa cum El a promis. El a înviat din morţi." 

40 Prima dată când a răsărit soarele, în Geneza, el aducea un mesaj că va exista viaţă pe pământ, viaţă muritoare. 
41 Dar de data aceasta, când soarele a răsărit, acolo era unun răsărit de soare dublu; un alt, Fiu, răsărea. [În Engleză S-

o-n înseamnă Fiu – Trans.] Acesta era... nu numai că s-oa-r-e-1-e [În Engleză s-u-n înseamnă soare – Trans.] răsărea,
a fost că F-i-u-1 a înviat să aducă Viaţă Eternă la toată Sămânţa promisă a lui Dumnezeu care prin ştiinţa mai dinainte
El a văzut-o zăcând pe pământ. 

42 Nu mai putea-viaţa botanică să trăiască în urmă acolo la început fără ca s-o-a-r-e-1-e să o aducă la viaţă; nu mai
mult decât, astăzi, când fiii lui Dumnezeu care sunt pe pământ, este necesară Lumina F-i-u-1-u-i să-i aducă la Viaţa
Eternă,  pe  cei  aleşi  ai  Lui  pe  care  El  i-a  cunoscut  înainte  de  întemeierea  lumii.  El  i-a  ales  în  Sine  înainte  de
întemeierea lumii. 

43  Şi în dimineaţa de Paşti, atunci, în această ţărână pe undeva zăceau trupurile noastre la timpul acela, căci noi
suntem pulberea pământului. Şi în Cer, acolo era o Carte de amintire, şi atributele Lui erau în El, ştiind că din cauză că



acest Fiu al lui Dumnezeu a înviat, El de asemenea va învia la Viaţă pe fiecare fiu care a fost predestinat la acest timp
măreţ. El ştia că aceasta va fi. Şi cât mai glorios răsărit de soare era acela de cât cum era la început, la timpul când mai
întâi a apărut. 

Acum, despre această rupere măreaţă a Pecetei Paştelui! 
44 Acum, astăzi noi avem o tuberculoză, pecetea Paştelui. Oamenii trimit un mesaj, unul la altul, şi să suporte acest

fond mare sau impuls, pentru doctori şi ştiinţa medicală să lucreze la ceva, să reducă sau să ajute tuberculoza. Ele sunt
sigiliu, ce noi numim un sigiliu de Paşti, când noi trimitem mesajul unul la altul. Dar când noi primim mesajul, sigiliul
acela este rupt, pentru că sigiliul este ceea ce a legat un mesaj în interior. 

45 Iar acum, adevăratul Sigiliu de Paşti, la acest răsărit de soare, a fost rupt; şi secretul, despre Viaţă după moarte, a
fost  descoperit.  Înainte de timpul acela, noi nu am ştiut.  Lumea a bâjbâit  în întuneric,  a bâjbâit  în jur,  omul are
bănuială. Teorii erau printre inima omului, s-au făcut tradiţii. Oamenii s-au închinat la idoli. Ei s-au închinat la soare.
Ei s-au închinat la tot felul de dumnezei. Şi tot felul de oameni care au făcut pretinderi, ei toţi au mers în mormânt, şi
ei au stat în mormânt. 

46 Dar Sigiliul adevărat a fost rupt, şi Unul Care a trăit o dată cum trăim noi, a murit cum vom muri noi, a fost înviat
din morţi. Ce dimineaţă! Niciodată nu a fost una ca aceasta, în toată istoria lumii. Secretul s-a făcut cunoscut că El era
şi învierea şi Viaţa. 

47 Şi El a zis, când El a apărut în dimineaţa aceea, "Pentru că Eu trăiesc, trăiţi şi voi." Nu era numai El beneficiarul
învierii, ci toate acele Seminţe care se odihneau în marea promisiune a lui Dumnezeu erau un beneficiar al acelei
învieri la Viaţă. Pentru că, El a zis, "Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi." Aceea era ruperea Sigiliului. Pentru că El a
fost adus sus, tot aşa va fi fiecare care este în Cristos va fi adus sus cu El. 

48  La acest răsărit de soare glorios, Dumnezeu a dovedit, s-au adeverit, Cuvântul Lui. Toată mohorârea şi îndoiala
care s-a mutat în minţile oamenilor a fost luată la o parte, pentru că aici era Cel Care o dată a trăit, mâncat, băut, şi
împărtăşit cu rasa umană, care a zis, "Eu am putere să-mi depun viaţa Mea jos; Eu am putere să o înviez din nou." Şi
acum El nu a făcut numai declaraţia, ci El a dovedit-o de a fi Adevărul. O, ce lucru glorios este acela! 

49 Eu sunt sigur în dimineaţa aceasta căci chiar noi, care o credem, nu putem să înţelegem ce lucru măreţ era acela.
Pentru că El a înviat din morţi, şi noi am înviat deja din morţi, pentru că noi eram în El. 

50  Observaţi  acum. Aşa cum mohorârea a acoperit  pământul,  şi  seminţele nu puteau trăi fără ca s-o-a-r-e-1-e să
răsară, şi mohorârea a acoperit pământul. Iar acum F-i-u-1 a înviat, şi toată mohorârea a dispărut prin această Lumină,
aşa cum Ea s-a răspândit de-a lungul naţiunilor, la oameni, că, "El nu este aici, ci El a în viat! " Ce o-ce o declara ţie!
El a dovedit Cuvântul Lui. El L-a dovedit a fi, a fi adevărat, căci El acum a biruit moartea, iadul, şi mormântul. 

51  Trinitatea diavolului; moartea, iadul, şi mormântul; căci Satan este autorul morţii, el este posesorul iadului, şi de
asemenea a mormântului. Şi aceea era trinitatea lui Satan, fiind cauzată de un lucru, acela era moartea. Moartea, voi
mergeţi la mormânt; şi fiind un păcătos, voi mergeţi la iad. Totul chiar acel singur lucru, trinitatea lui Satan, care era
moartea. Aceea a ţinut omul în captivitate toţi anii aceştia. 

52 Dar acum adevărata trinitate a lui Dumnezeu, fiind Unul manifestat în Cristos, Care era Viaţa, şi a rupt Sigiliile şi a
biruit pe vrăjmaş, şi a înviat, singurul Dumnezeu adevărat şi viu. "Eu sunt Cel ce am fost mort, şi Eu sunt viu pentru
totdeauna, şi am cheile morţii şi iadului." Dumnezeu, în Unul, făcut Om, şi a locuit printre noi, şi a biruit pe fiecare
vrăjmaş. Şi a dovedit că trinitatea lui Satan a fost biruită, şi că trinitatea lui Dumnezeu a fost făcută cunoscut, căci
numai Dumnezeu singur avea putere să aducă Viaţă iarăşi înapoi. El era acel Emanuel. Dumnezeu a fost manifestat în
trup. 

53 Nu-i de mirare că El putea pretinde acolo, Matei al 27-lea capitol, "Toate puterile în Cer şi pe pământ sunt date în
mâna Mea. Eu vă trimit să fiţi martorii Mei, la toată lumea." El a biruit şi moartea, iadul, şi mormântul. Nu numai că a
făcut El asta; a şi venit afară, triumfător, cu toată puterea în Ceruri şi pe pământ. Tot ceea ce era Tatăl, tot ceea ce era
Duhul Sfânt, şi tot ce a existat vreodată, era în El. "Toate puterile în Cer şi pe pământ îmi sunt date Mie." Orice
altceva este fără putere. El a biruit-o. 

54 Acum! Şi atunci, nu numai atât, El a trimis Vorbă la ucenicii Lui, credincioşii Lui. ÎNu vă temeţi, căci Eu sunt Cel
ce era mort, şi este iarăşi viu pentru totdeauna. Şi Eu am cheile morţii şi iadului; Eu deja le-am biruit. Să nu vă mai
temeţi, căci fiecare Sămânţă dinainte hotărâtă, predestinată a lui Dumnezeu va veni la Viaţă când acea Lumină se
răspândeşte peste pământ, a Evangheliei glorioase. În fiecare epocă, Ea va produce recolta care a hotărât-o Dumnezeu
ca Ea să facă." El a înviat din morţi. 

55  O, ce lucru minunat este acela,  "Eu sunt viu,  sau însufleţit."  Cuvântul  înseamnă, cuvântul  însufleţit,  cuvântul
Grecesc înseamnă că este ceva care este „făcut viu după moarte." 

56 Ca-sămânţa care se duce în pământ, ea trebuie să moară, fiecare părticică din sămânţă. Ea trebuie să putrezească,
fiecare părticică din sămânţă. Şi fiecare părticică din viaţa, care era în sămânţă, trebuie să apară din nou. 

57  El a fost "însufleţit." Nu numai atât. "Şi voi trimite aceeaşi Viaţă care m-a însufleţit pe Mine, Puterea care M-a
adus din mormânt, Eu voi trimite Aceasta asupra voastră, să vă însufleţească, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi." 

58  În Luca, al 24-lea capitol, al 49-lea verset. El a zis, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui peste voi; dar voi să



zăboviţi, sau să aşteptaţi, în cetatea Ierusalim, până când veţi fi înzestraţi cu Putere de Sus." Să arate că nu numai El a
tras toate beneficiile din aceasta, ci El a împărtăşit acele beneficii. 

59 El a venit să răscumpere, sau să aducă la Viaţă, acele Seminţe predestinate pe care Dumnezeu le-a văzut înainte de
întemeierea lumii şi le-a pus numele în Cartea Vieţii. Şi aici sunt ei pe pământ, fără o speranţă; El a venit nu numai să
fie Binecuvântarea, ci să împărtăşească Binecuvântarea cu fiecare Sămânţă predestinată. Acum, dacă Sămânţa nu era
pe pământ, ea nu putea trăi. Ea trebuia să fie pe pământ, şi de asemenea germinată. Nu contează cât de mult este Ea
ţinută în întuneric,  Ea va apărea când F-i-u-1 străluceşte asupra Ei.  Observaţi  acum, El  a venit  să împărtăşească
Aceasta cu noi. 

60 Nu-i de mirare că Evanghelia este vestea bună. Tocmai cuvântul Evanghelie înseamnă "vestea bună." Vestea bună,
ce? Dacă un om a murit pentru binele nostru, aceea-i veste bună. Dacă Cristos s-a născut, aceea-i veste bună. Dar
niciodată  o veste,  niciodată  nu a  existat  o  veste  ca  această  veste,  că,  Cel  Care  a  făcut  promisiunea a confirmat
promisiunea, că, "El este viu pentru totdeauna, şi are şi cheile morţii şi iadului, în mâna Lui." Toată mohorârea a fost
scuturată la o parte. Acolo nu mai era mohorâre să fie văzută, căci Fiul era sculat din mormânt. Acolo nu era, "Păi, El
va veni, sau El poate veni." El deja a venit, Evanghelia, vestea bună! 

61  Observaţi, tocmai Mesajul Evangheliei, Însuşi, este să dovedească la oameni că El este înviat. "Mergeţi spuneţi
ucenicilor Mei că Eu sunt înviat din morţi, şi Mă voi întâlni cu ei, să le confirm aceasta." O Dumnezeule, cum va fi în
această zi din urmă din nou Lumină asupra pământului! "Şi Eu voi dovedi ucenicilor Mei! Mergeţi spuneţi-le că Eu nu
sunt mort, şi Eu nu sunt o tradiţie, ci Eu sunt un Cristos viu. Eu îi voi întâlni. Duceţi acest Mesaj la ucenicii Mei, că Eu
sunt înviat din morţi," Evanghelia, vestea bună. 

Voi ziceţi, "Este asta aşa?" 
62 Evrei 13:8 a zis, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Noi, beneficiarii Lui, suntem să dovedim că Viaţa Lui este în

noi acum, beneficiarii acestei Vieţi. Viaţa, niciodată nu a existat o viaţă trăită ca aceasta; El era Fiul lui Dumnezeu. Şi
El a murit, şi aceea a închis-o afară; dar când El a înviat din nou din morţi, în dimineaţa de Paşti, atunci noi, ca
slujitori ai Lui, suntem însărcinaţi de El să mergem în toată lumea şi să aducem această veste bună la fiecare persoană,
că El este viu. Şi cum o putem noi face numai prin Cuvânt? Căci este scris, "Evanghelia a venit nu numai prin Cuvânt,
ci prin puterea şi manifestarea Duhului Sfânt, să dovedească că El este viu." 

63 Acum, dacă există o altă evanghelie, aşa cum Pavel a vorbit către unul din grupuri, "Eu sunt aşa de surprins că v-
aţi  întors la  o  altă  evanghelie."  Care nu există  alta,  decât  o evanghelie  prefăcută,  la  o ficţiune denominaţională,
întorcându-vă de la acea veste bună. 

64 "Şi pentru că Eu trăiesc, trăiţi şi voi. Şi Eu locuiesc în voi, şi lucrările care le fac Eu," Ioan 14:12, "lucrările care le
fac Eu Mă vor identifica în voi." Ce Mesaj! Nu-i de mirare, că noi am avut o lume întunecată de teologie, dar în timpul
serii va veni din nou Lumină. Acolo va fi o înviere în timpul serii. Va fi Lumină în timpul serii. 

65  Acum, tocmai esenţa Mesajului care a fost trimis, că, "El este înviat din morţi," noi beneficiarii Lui, noi care
împărtăşim învierea cu El, tragem beneficii din aceasta, prin a dovedi lumii că El este viu. Noi nu o putem face numai
prin cuvânt. Noi nu o putem face prin vreo tradiţie de om. Noi numai reflectăm exact spre ceea ce noi indicăm. 

66 Eu mă tem astăzi că prea mulţi din noi nu-i aducem pe oameni la Cristos. Noi îi ducem la o biserică, la o teorie.
Dar noi trebuie să-i ducem la Cristos. El este Singurul, şi Singurul care are Viaţă. "Cel care are pe Fiul are Viaţă." 

67 Şi dacă viaţa unui om care este mort este reflectat în voi, voi veţi trăi aceeaşi viaţă care el a trăit-o. 
68 Dacă sângele unui om era de un anumit fel, şi tu ai luat sângele de la un om şi ai schimbat sângele din acel om în

altul, el va fi absolut acel fel de sânge. 
69 Şi dacă duhul care este în voi este socotit mort, şi voi sunteţi unşi cu Viaţa care era în Cristos, este asupra voastră!

Romani 8:11 a zis, "Dacă Duhul care a înviat pe Cristos din morţi, locuieşte în voi, El va însufleţi şi trupul vostru
muritor," chiar aceeaşi Viaţă, chiar aceleaşi puteri, chiar aceleaşi beneficii, care El le-a avut aici pe pământ, de la
Dumnezeu. El va răscumpărat, o Sămânţă care a fost cunoscută dinainte de Dumnezeu, a cărui nume au fost puse în
Cartea Vieţii Mielului înaintea de întemeierea lumii. 

70 Şi acea Lumină a Evangheliei de înviere, confirmarea Cuvântului! Cum am ştiut noi că El era Cristosul? Pentru că
El a dovedit despre ce a vorbit El. Cum voi cunoaşte eu Mesajul orei? Dumnezeu dovedeşte ce El a promis, şi El
vorbeşte despre aceasta. Aceea este identificarea, că noi suntem beneficiari cu El în înviere. El dovedeşte aceea despre
ce El a vorbit. 

71 Ce El a promis să facă în Cristos, El a dovedit în înviere. Ce El a promis să facă în zilele lui Moise, El a dovedit-o.
Ce El a promis în zilele lui Enoh, El a dovedit-o. În toate zilele apostolilor, El a dovedit-o. 

72 Acum în ziua aceasta, El dovedeşte ce El a spus, pentru că ei sunt o parte din acea Sămânţă care a fost reprezentată
în Cartea Vieţii pe care El a venit să o răscumpere iarăşi înapoi la Dumnezeu. O, ce Mesaj! 

73  În dimineaţa de Paşti, nu numai că El a înviat, dar şi beneficiarii Lui au înviat cu El. El... Ei erau în Cristos la
răstignirea Lui. Ei erau în El la învierea Lui. Noi suntem beneficiarii Lui, însufleţiţi după ce eram morţi în întuneric. 

74 Lumea întunecată de necredinţă, unde bisericile şi denominaţiunile, şi aşa mai departe, ne-au tras afară. Şi există



ceva în noi care cheamă, "O, noi vrem pe Dumnezeu! Noi flămânzim şi însetăm după Dumnezeu." Ne-am unit cu
Metodiştii, Baptiştii, Penticostalii, Prezbiterienii, şi câte altele, şi totuşi acolo era ceva greşit, noi doar nu L-am putut
afla încă. Şi dintr-o dată, în timp ce noi bâjbâiam în întuneric, marea înviere a venit la noi în manifestarea Cuvântului
promis al lui Dumnezeu. 

75  Cum, El era manifestarea Cuvântului promis al lui Dumnezeu. "Eu nu-i voi lăsa sufletul Lui în iad, nici nu voi
îngădui Eu ca Acel sfânt al Meu să vadă putrezirea." El L-a manifestat, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care I-a fost
promis. El a dovedit-o când El a înviat în dimineaţa de Paşti. 

76 Acum, acei care bâjbâiau odată în întuneric şi rătăceau în jur, dacă ei îşi spălau picioarele în această zi, sau dacă ei
ţineau o anumită zi, sau să facă o anumită aşezare de reguli, toate lucrurile acelea au trecut. Căci, a existat o înviere
glorioasă care a sfidat fiecare lucru făcut de om pe care omul l-a făcut vreodată, fiecare raţionare făcută de om. 

77 Acolo nu a fost niciodată, până la timpul acela, un om care îşi putea depune viaţa jos şi să o ia din nou. El a sfidat
acea dovadă ştiinţifică ce o aveau, prin a învia din nou. 

78  Când ei  au  zis,  că,  "Isus  Cristos  nu  este  acelaşi  ieri,  azi,  şi-n  veci,"  că,  "Puterea  Lui  nu  este  aceeaşi,"  că,
"Evanghelia Lui nu este aceeaşi," când Biblia spune că Ea este aceeaşi! Dumnezeu a sfidat fiecare denominaţiune,
fiecare crez, şi El s-a mişcat înainte cu Duhul Lui Sfânt, cum El a promis, şi ne-a dovedit-o, că El este viu. 

79  Noi suntem beneficiarii învierii Lui, însufleţiţi după ce am fost morţi în lume, în păcat şi fărădelegi. "El ne-a
însufleţit împreună cu El, înviaţi cu El, acum şezând în locurile Cereşti în Cristos Isus." A Lui aduce... 

80  Duhul Lui aduce aceeaşi Viaţă a Lui iarăşi pe pământ. "Dacă Duhul lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Cristos,"
trupul, trupul uns; dacă Duhul lui Dumnezeu a uns acel trup în aşa fel încât, când acea Sămânţă a căzut în pământ, El
doar nu a vrut să-L lase să se odihnească acolo. Nu. El L-a însufleţit şi L-a înviat. "Acel acelaşi Duh," prin aceleaşi
lucrări, prin aceeaşi Putere, prin aceleaşi semne, "să fie în voi, El vă va învia şi pe voi." 

81  Mi-ar place să citesc o mică Scriptură aici pentru voi. Aş vrea ca voi să întoarceţi la o altă Scriptură care o am
scrisă aici jos. Ar putea să vă ajute puţin. Ea se găseşte în Cartea Leviticului, al 23-lea capitol, al 9-lea până la al 11-
lea verset. Ascultaţi atenţi. În lege, legea Levitică, Dumnezeu vorbind către Moise. Ascultaţi. Toate aceste lucruri sunt
modele acum, şi noi ne vom opri aici pentru câteva momente să ajungem în acest model. 

Şi DoMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând, Vorbeşte către copiii lui Israel, şi spune către ei, 

Când voi... veniţi în ţara care Eu v-o dau, ... 
82 "În locul, poziţia, care Eu v-am dat-o. Acum tu vorbeşte către copiii lui Israel, că atunci când veţi ajunge la acest

anumit loc care Eu v-am promis că Eu vă voi duce, când voi ajungeţi acolo în această ţară." Acum vorbind natural
aici, modelează spiritualul. 

... şi veţi culege recolta de-acolo (voi aţi primit ce v-am spus Eu de-acolo), atunci voi să aduceţi un snop din primele
roade din recolta voastră la preot: 

Şi El va legăna snopul înaintea DOMNULUI, ca să fie acceptat pentru voi: în dimineaţa după sabat preotul să îl
legene. 

83 Dacă acolo ar fi vreun ritual sfânt, acesta să vină înainte în ziua sabatului, care era a şaptea zi din săptămână, care
este sâmbăta. Dar aţi observat, în acest memorial, să-l legene în prima zi a săptămânii? 

84 "Snopul, care era primul din sămânţa voastră care aţi plantat-o, când ea vine sus şi s-a copt, voi tăiaţi jos acest snop
şi îl duceţi la preot. Şi el să-l ia şi să-l legene înaintea Domnului, pentru acceptarea voastră, că voi sunteţi acceptaţi.
Voi aţi venit cu snopul vostru, şi el trebuie să-l legene înaintea Domnului, pe..." 

85 Nu la sabat, a şaptea zi; ci în prima zi, care noi o numim duminică, d-u-m-i-n-i-c-ă. 
86  Desigur, acela-i un-un cuvânt Roman, care ei au numit-o ziua soarelui pentru zeul soare. Dar cum este aceasta

schimbată! 
87  Acesta nu mai este s-u-n [s-o-a-r-e – Trans.] Aceasta-i S-o-n d-a-y [z-i-u-a F-i-u-1-u-i – Trans.], ziua Fiului, că

acel bob de Grâu (Acel întâi al lui Dumnezeu sculat din morţi) este să fie legănat peste adunare, că noi suntem
Sămânţa Lui;  şi  aceia sunt  primii  din Sămânţă din aceia care au adormit,  legănat  peste prima zi  din săptămână.
Duminica, El a înviat. A făcut cu mâna la revedere, şi s-a înălţat sus la Înălţime, în prezenţa poporului. 

88  Observaţi, Acesta era primul bob din Grâul lui Dumnezeu care a fost înviat din morţi, primul bob de Grâu al lui
Dumnezeu. Prin Puterea de însufleţire a lui Dumnezeu, Dumnezeu a însufleţit viaţa Lui, L-a înviat din morţi, şi El era
Prima roadă din aceia care au adormit, Prima roadă. El era acel Snop. 

89 De aceea trebuiau ei să legene acel snop, pentru că acesta era primul care a ajuns la maturitate. Şi a fost legănat ca
un memorial de mulţumire către Dumnezeu, crezând că restul din ei vor veni. Acesta era un semn. 

90  Şi, astăzi, pentru că El era primul Fiu al lui Dumnezeu să ajungă la maturitate deplină, să fie în Dumnezeu, El a
fost smuls sus de pe pământ şi este legănat peste popor. O, ce lecţie glorioasă! Prin Puterea de însufleţire, Acel dintâi!
Deşi, El a-El a fost tipizat; şi de multe ori, aşa cum vom vedea mai târziu, că El era tipizat. Dar acesta era de fapt
Primul rod dintre cei care au dormit. El a fost legănat peste Sămânţa promisă care aveau promisiunea Vieţii. 



91 El a fost legănat la Ziua Cincizecimii, "când acolo a venit un sunet din Cer ca o legănare, vâjâit de vânt puternic,"
şi a fost legănat peste popor, poporul penticostal care era sus la Cincizecime, aşteptând ca Binecuvântarea să vină. 

92 Şi să fie legănat din nou, ne dăm seama, în ziua din urmă, conform cu Luca 17:30, din nou în ziua Fiului, "în ziua
în care F-i-u-1 omului va fi descoperit," sau legănat din nou peste popor. 

93 Acum, Cine este Fiul omului? "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." Şi dacă toată învăţătura care noi o avem, şi confirmarea Cuvântului
lui Dumnezeu; prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin semne, prin minuni, noi vedem astăzi, că în Cartea lui-lui Luca aici,
din care noi tocmai am citat, sau-Luca capitolul al 17-lea şi versetul al 30-lea; şi Maleahi 4, şi diferitele Scripturi cu
care noi suntem familiari, că acel Cuvânt este din nou legănat peste popor, că tradiţiile moarte omeneşti sunt moarte, şi
Fiul lui Dumnezeu este iarăşi viu cu botezul Duhului Sfânt chiar printre noi, şi ne dă Viaţă. 

94  Cum Cristos era Cel dintâi să învieze, dintre toţi profeţii, şi aşa mai departe; deşi tipizat în multe locuri, El era
Primul rod dintre cei care au adormit. În Mireasa, venind din Cristos, ieşind afară din biserică, acolo va trebui să fie
iarăşi o legănare de Snop în zilele din urmă. O, vai! 

95 Legănarea snopului! Ce era snopul? Primul care a ajuns la maturitate, primul care a dovedit că el era un grâu, care
a dovedit că era un snop. 

96  Aleluia! Eu sunt sigur că voi vedeţi despre ce vorbesc. El era legănat peste popor. Şi prima dată când va veni
înainte, pentru epoca Miresei, pentru o înviere afară din denominaţionalismul întunecat, va fi un Mesaj, că maturitatea
deplină a Cuvântului s-a întors iarăşi înapoi în Puterea Lui deplină, şi fiind legănat peste popor, prin aceleaşi semne şi
minuni pe care El le-a făcut acolo în urmă. 

97  "Pentru că Eu trăiesc, trăiţi şi voi," vorbind către Soţia Lui. "Pentru că Eu trăiesc, trăiţi şi voi." Ce înviere a fost
aceea! Şi ce înviere este aceasta, să fi însufleţit din morţi, "să fi făcut viu în Cristos Isus," prin Puterea de însufleţire a
lui Dumnezeu. 

98  El era legănat  spre ei.  Cuvântul,  care El  era,  era legănat  înapoi  spre ei  în Ziua Cincizecimii,  Cuvântul  făcut
manifestat. Acum, şi aşa cum eu spun, El este să fie legănat din nou în ziua din urmă. Acum, spre exemplu... 

99  Voi ziceţi, "Păi, acum, aşteaptă un minut, Frate Branham. Eu cunosc o biserică care..." Păi, eu cunosc, la fel.
Vedeţi? 

100  Dar acum, spre exemplu, ce dacă-dacă noi urma să mergem înapoi la Tucson în după-masa aceasta, acum, şi
fiecare din noi avea un... urma să meargă într-un-un mare Cadillac, nou nouţ? Şi toate scaunele erau făcute din-din
piele de căprioară, cea mai moale dintre piei, moale şi uşor de şezut; şi duşumelele erau pluşate; volanul era poleit cu
nichel şi avea diamante peste tot; şi motorul era testat mecanic să fie exact motorul corect; şi roţile erau... toate aveau
rulmenţi şi erau gresate; şi cauciucurile erau toate de nestrăpuns şi fără explozie; şi totul era testat ştiinţific. 

101  Ele au fost împinse jos de pe linia de asamblare, ele amândouă, şi ele amândouă umplute cu benzină. Aceea-i
puterea de funcţionare, benzina, pentru că în ea este octanul. Dar acum când voi o să le porniţi, deşi ele amândouă
arată întocmai la fel, dar acolo este una din ele care nu are nici o scânteie, ceva putere de aprindere. 

102  "Păi," voi  ziceţi,  "puterea este în benzină,  Frate Branham." Dar mie nu-mi pasă cât  de multă putere este în
benzină; dacă acolo nu este o scânteie acolo să manifesteze acea putere, fără să existe o putere acolo să confirme că
aceea-i benzină, aceasta ar putea tot atât de bine să fie apă. Până... 

103 Nu contează cât de mult pretind teologii, cât de bine vă aveţi biserica aşezată, cât de multă educaţie aveţi, cât de
mult ca Biblia; până când acel Snop legănat, până când Duhul Sfânt nu vine asupra acelei persoane să însufleţească
acel Cuvânt! Benzina reprezintă Cuvântul. El este Adevărul; dar, fără Duhul, El nu se va mişca. 

104  Noi  am pus  prea  mult  efort  pe  Mecanică  şi  nimic  pe  Dinamică.  Ea  are  nevoie  de  Puterea  dinamică  a  lui
Dumnezeu, Puterea de înviere a lui Isus Cristos asupra Bisericii, să manifesteze şi să aducă la împlinire că Aceasta
este benzină. Ea poate fi într-un bidon de benzină; ar putea totuşi să fie apă, vedeţi. Dar singura dovadă a acesteia,
este, să pui această Viaţă pe ea, şi Ea va dovedi dacă este benzină sau nu. 

105 Şi când voi încercaţi să puneţi pe Duhul Sfânt într-o denominaţiune, voi sunteţi tot atât de mult cum aţi încerca...
Voi puteţi obţine un pârâit; voi veţi ruina motorul, prin a-l face plin de carbon. 

106 Dar, o, eu sunt aşa de bucuros că există o Putere de zece mii de octani, Cuvântul lui Dumnezeu şi un Duh Sfânt ca
să-L aprindă, şi să învieze Puterea lui Dumnezeu în viaţa unui om, sau viaţa unei femei, sau într-o biserică. Aceea a
împins acel Cadillac în jos pe drum acolo, sub Puterea dinamică a Duhului Sfânt care a venit înapoi şi a fost legănată
peste popor în Ziua Cincizecimii, făcându-L acelaşi ieri, azi, şi în veci. 

107 Acolo era primul Snop să vină sus de la toţi profeţii, care era Fiul lui Dumnezeu, Regele tuturor profeţilor. 
108 Acolo au fost biserici, biserici, mirese, mirese, biserici, mirese, mirese. 
109 Dar acolo trebuie să vină Una! Aleluia! Acolo trebuie să vină o Mireasă adevărată! Acolo trebuie să vină Una care

are nu numai Mecanica, dar şi Dinamica din El, face acea Biserică vie, să se mişte în Puterea învierii Lui. Până când
venim la locul acela, până când aflăm acel loc, la ce foloseşte să lustruim butucii? [de roţi la maşină – Trans.] La ce
foloseşte să-i dăm o împodobire sau o lucrare de lustruire, când nu există Dinamică în ea? Nu contează cât de mult



dovedeşte Mecanica a fi corectă, acolo trebuie să fie o Dinamică să facă ca Ea să funcţioneze. 
110  Aceea-i ce El a dovedit! Aleluia! Aceea-i ce a dovedit Paştele. El nu era numai Cuvântul, ci El era Dumnezeu

Însuşi, Dinamica, în Cuvânt. Aceea a făcut trupul lui Isus Cristos (rece, înţepenit, şi mort, în mormânt) să zguduie la
Viaţă şi să învie din nou, şi să rostogolească piatra la o parte. "Eu sunt Cel care era mort," aşa de mort până când
soarele a zis că El era mort, luna a zis că El era mort, stelele au spus că El era mort. Toată natura a zis că El era mort.
Iar  acum întreaga  lume trebuie  să  recunoască  că  El  este  viu  din  nou.  El  nu  era  numai  Mecanica,  Cuvântul  lui
Dumnezeu, El era Dinamica să-L dovedească. 

111 Şi cum El, fiind Mirele, Mireasa trebuie să vină înainte, pentru că Ea este parte din El. Şi Ea poate să fie numai
manifestarea  împlinirii  tuturor  descoperirilor  care  oricare  altele  au  vorbit  despre  Mireasă;  Ea  poate  numai  să
manifesteze. Dacă ea face ceva diferit de Mire, ea nu este Mireasa. Pentru că, Ea este carne din carnea Lui, os din osul
Lui; Viaţă din Viaţa Lui, Putere din Puterea Lui! Ea este El! Cum bărbatul şi femeia sunt unul, şi femeia luată din
coasta lui; Ea a luat un Duhul, Duhul feminin, de la El. Carnea din coasta Lui, a făcut şi Mecanica şi Dinamica, Soţia.
Duhul din El şi carnea din El, şi a pus aceasta împreună, şi a făcut Mecanica şi Dinamica. Până când biserica sau
poporul... 

112 Toţi aceşti iepuraşi de Paşti, şi ceremonii, şi biserici mari, şi fineţe, vor eşua şi vor trece. 
113  Până când acea Biserică  devine şi  Dinamica şi  Mecanica;  şi  Duhul lui  Dumnezeu,  care L-a mişcat,  să  facă

lucrurile care El le-a făcut! Dacă El a lovit pe şaisprezece cilindri, aşa va lovi Mireasa. Amin! Căci El a zis, în Ioan
14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el. Eu îi voi da o încărcătură din Dinamica Mea, în
Mecanica lui, încât lumea nu va fi în stare să i se împotrivească; şi Eu îl voi învia din nou în ziua din urmă." Acela-i
Mesajul de Paşti, Dinamica şi Mecanica, împreună! Mecanica fără Dinamică, nu-i bună; nici nu este Dinamica, fără
Mecanică. 

114  Voi puteţi ţipa şi striga, şi să săriţi în sus şi-n jos, cât vreţi de mult, şi să negaţi acest Cuvânt, aceasta nu vă va
ajuta la nimic. Voi doar să porniţi în jur-pistoanele de... Aveţi scânteia acolo să aprindă, dar fără benzină prin care să o
aprindeţi. 

115 Aceasta va lucra numai aşa cum vin împreună. Amin! Deci, unul va sta liniştit, iar Celălalt va merge sus. Acela-i
singurul  lucru ce  există  la  acesta.  Totuşi,  ele  amândouă ar  putea să  arate  la  fel,  amândouă pretind a  fi  biserici,
amândouă pretind a fi Mireasă. Dar Una are Mecanica şi Dinamica, Ea o aduce la împlinire, despre ce El a zis că este
Adevărul. 

116 Ea doar nu se va mişca, nu contează cât de bună este Mecanica, până nu vine Dinamica. Când Dinamica vine, acel
Foc este făcut să conecteze cu acel octan din benzină. Şi când Acela explodează, ea cauzează o combustie, şi acea
combustie mişcă fiecare mişcare, fiecare mutare, căci El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Aceea-i învierea. Aceea-i
adevărata Putere a lui Dumnezeu, Mecanica cu Dinamica. Observaţi, "Acesta-i Duhul cel ce însufleţeşte." Aceasta-i-
aceasta-i Scânteia care aprinde. Nu benzina este aceea care aprinde; este Scânteia care aprinde benzina. Vedeţi? 

117  "Voi nu puteţi face nimic fără Mine; dar cu Mine voi puteţi face toate lucrurile." Aşa cum El este Cuvântul,
Acesta-i Tatăl care trăieşte. "Tatăl M-a trimis, aşa vă trimit Eu. Aşa cum Tatăl M-a aprins şi M-a împins în toate, Eu
fac numai ceea ce-i plăcut lui Dumnezeu. Acum, aşa cum El M-a trimis, aşa vă trimit Eu cu aceeaşi Mecanică, şi este
necesară aceeaşi  Dinamică să-L funcţioneze.  Şi  aceste semne îi  vor urma pe acei  care pretind a avea Mecanica.
Dinamica Îşi va lua locul." 

118 Pavel a zis, "Evanghelia a venit la noi nu numai în Cuvânt," numai prin benzină, "ci şi prin Scânteie," să-L facă să
se mişte. Ia te uită. A venit la noi în felul acela. 

119  Este acelaşi Duh, care L-a înviat, care l-a însufleţit pe adevăratul credincios la Viaţă Eternă. Acum amintiţi-vă,
potenţial... Acum priviţi, aşa cum noi ieşim din timpul nostru. 

Observaţi, "acelaşi Duh," acum, Romani 8:1. Acum să citim doar aceea din nou, în Romani 8:1, şi noi vom vedea ce
spune aceea. În ordine. Şi nu Romani... eu vreau să spun, 8:11, îmi pare rău. 

120 În Romani 8:11, "Dar dacă..." Acolo-i problema. Acolo-i prinsoarea Lui. 

Dar dacă Duhul din el (Dumnezeu, Duhul Sfânt) care a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, ... 
121 Acum, ia te uită, "Dacă Duhul Mirelui locuieşte în Mireasă!" 
122 Când Dumnezeu a făcut primul Lui mire, El a făcut pe mire mai întâi, şi el a fost şi bărbat şi femeie, în duh; l-a

format în pulberea pământului, să-l facă material. Şi observaţi când El a făcut-o pe Eva, din Adam, El nu a luat o altă
bucată de lut, El a luat din aceeaşi bucată de lut; acelaşi Cuvânt, căci Adam era un Cuvânt vorbit. Vedeţi? El a luat din
el, şi apoi a luat... El avea duh masculin şi feminin. Şi El a luat duhul feminin afară din Adam, şi l-a pus în Eva; deci
ea încă este parte din duhul lui Adam, ea este carnea lui Adam. Atunci, acesta era duhul lui Adam, dinamica, care a
însufleţit mecanica din trupul lui. 

123  Deci şi Mireasa trebuie să fie carne din carnea Lui, şi os din osul Lui. Atunci cum o să devină această carne
muritoare carnea Lui? Noi vom ajunge la aceasta într-un minut, vedeţi. Cum se face aceasta? Cum? Ce este această
mare transformare? Observaţi. 



Acum dacă Duhul aceluia (Dumnezeu) care a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel care a înviat pe Cristos
din morţi va însufleţi şi trupurile voastre muritoare prin Duhul Lui care locuieşte în voi. 

124 O, doamne! Cel predestinat, desigur, cum Sămânţa a zăcut pe pământ, Aceia care aveau Viaţă în ei. Mulţi din ei
erau morţi; ei erau doar seminţe putrezite; apele şi lucrurile i-au mistuit. Dar, voi ştiţi, acolo era o Sămânţă zăcând
acolo gata pentru Viaţă. Dumnezeu ştia că Ea zăcea acolo. 

125 Acum, Cei predestinaţi sunt primii să fie însufleţiţi de Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt vine să-i pretindă pe ai Lui
Proprii. Acum, aceasta este adânc acum, şi fiţi siguri să prindeţi bine aceasta. 

126 Acum, aşa cum soarele a fost trimis asupra pământului, nu să aducă pietre, care era şi ţărână, la viaţă, el nu fost să
aducă toată ţărâna la viaţă, dar a fost să aducă partea din ţărână care era închisă în jurul unei vieţi. 

127 Nu toţi oamenii vor primi pe Cristos. O, nu. Dar acei la care Dumnezeu le-a hotărât dinainte Viaţa, sunt adăpostiţi
împrejur cu ceva din ţărâna pământului, aceia sunt Cei pentru care El vine să-i însufleţească. Ei sunt Aceia. 

128 Că, acum, acea ţărână să zacă acolo în soare, şi să zica, "O, acest soare bătrân este aşa de fierbinte!" Acea piatră,
zice, "Acest soare bătrân este aşa de fierbinte!" Dar acea sămânţă mică, a zis, "Asta-i ce caut eu," şi ea a început să
izbucnească la viaţă. El a însufleţit acea parte din ţărână. Pentru că, soarele a fost trimis nu să însufleţească piatra, nu
să însufleţească ţărâna, ci să însufleţească viaţa din sămânţă. 

129 Acum, Duhul Sfânt vine acum. Desigur, El nu a fost trimis... De ce nu Îl vor primi toţi oamenii? El nu a fost trimis
la ei. 

130 Un om mi-a spus, "Eu nu cred. Mie nu-mi pasă ce vei spune tu. Dacă tu ai putea învia pe cei morţi, sau orice, şi să
vindeci pe bolnavi; şi să-L dovedeşti, oricum; eu totuşi nu-L cred." 

131 Am zis, "Cu certitudine nu. Tu eşti un necredincios. Acesta nu înseamnă nimic pentru tine. El nici măcar nu a fost
trimis pentru tine. El a fost trimis pentru acei care vor crede." 

132 Mesajul este pentru cel credincios. Pentru cei care pier, El este nebunie; dar pentru cei care sunt în Cristos, şi parte
din acea Sămânţă, El este Viaţă. 

133 Micuţa mea povestire simplă despre fermierul care a pus oul sub, sau oul de vultur sub găină. Vedeţi? Acel vultur
micuţ era, absolut, el era un-el era o arătare ciudată, creatură mică. Când acest fermier a făcut acel lucru care el l-a
făcut, să pună acest ou de vultur sub această găină bătrână. Şi ea a clocit un pui cu arătare ciudată, şi el era un-el era
un ciudat, ins micuţ. El nu arăta ca ei. Penele lui nu erau ca la restul din ei, şi el-el doar... El era unul ciudat, ins micuţ.
Şi toţi ceilalţi pui l-au recunoscut ca un ins ciudat. Şi găina a mers în jur... 

134 Lui nici măcar nu i-a plăcut dieta care i-o dădea ea. Lui doar nu i-a plăcut râşcâirea aceea în curtea grajdului. El, el
nu avea nimic de-a face cu aceea. Aşa că el se întreba de ce trebuia să fie el cel ciudat pe-acolo, oricum. Vedeţi? Şi el
niciodată nu a gustat ceva care... El doar a mâncat suficient să-l ţină în viaţă, pentru că lui nu i-a plăcut gustul acestuia,
vedeţi. Căci, el nu era un pui, în primul rând. Vedeţi? 

135 Şi-găina cloncănea, şi, voi ştiţi, "Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru. Înscrieţi-vă la biserică."
Aceasta doar nu părea corect, cu insul micuţ. Aşa că el a urmat găina în jur până într-o zi mămica lui... 

136 Bătrâna vultur ştia că ea a ouat atâtea ouă, şi unul era lipsă. Ea ştia că acel vultur era pe undeva, aşa că ea a pornit
afară să caute după el. Şi ea a încercuit peste vârful muntelui, şi jos în văi, şi pretutindeni unde putea el să fie. Pe la
timpul acesta, el, este timpul ca el să se nască. Este timpul ca el să fie clocit. A zis, "Poate o cioară a venit înăuntru şi
mi-a luat oul; poate un uliu. Eu nu ştiu. Ceva mi-a luat oul. Dar eu ştiu... Oul acela este în gândul meu. Eu am un fiu
pe undeva. Eu trebuie să-l caut." 

137 Aşa face Dumnezeu. El este acel Mare Vultur. În gândurile Lui El a ştiut că El va avea o Biserică. El a ştiut că El
va avea un popor. Nu contează ce i-a giugiulit, nu contează sub ce au fost ei clociţi, El caută. El caută după ai Lui
Proprii. 

138 Şi într-o zi, merge povestea, că această bătrână vultur a zburat peste curtea grajdului. Ea se uita pretutindeni, şi ea
l-a găsit. O, pentru acea înviere, să recunoască că el de fapt nu era un pui, la urma urmei. El era un vultur! Şi el a fost
întotdeauna învăţat să privească jos, să caute după un gândac sau ceva în curte. Dar el a auzit un ţipăt, care a zis,
"Priveşte în sus  încoace!"  Şi el a privit deasupra lui, şi acolo era o creatură cu aripi de paisprezece picioare, mai
puternică decât toţi puii care erau acolo în curte, şi a pretins că el este fiul ei. 

El a zis, "Mamă, cum pot eu să ajung la tine?" 
139 A zis, "Doar sari, începe să baţi din aripi, căci tu eşti un vultur." 
140 Vedeţi, ea ştia că ea avea un fiu pe undeva. Nu contează în ce a fost el crescut, ea are un fiu pe undeva. 
141  Şi Dumnezeu ştie! Aleluia! El are o Biserică predestinată, dinainte ordinată! El ştia că El are fii şi fiice, şi o

Mireasă, aşteptând pe undeva; când Duhul Sfânt începe să zboare asupra ei, acel Snop legănat. O, doamne! El este
acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Nu ceva poveste mitologică, ci o realitate! 

142  Nu contează câţi au încercat să-i spună, "un vultur," el nu ştia ce era un vultur. Totuşi, el era un vultur. El nu a
înţeles aceasta până când a văzut ceva ce îl reflecta pe el, ce el a reflectat, adică. 



143  Şi când noi vedem, nu o denominaţiune, nu un Ph.D., nu un LL.D., nu un vecin bun; ci un fiu al lui Dumnezeu
modelat în chipul lui Dumnezeu, cu Puterea dinamică a lui Dumnezeu să răspundă cererii din ziua aceasta, că El este
acelaşi ieri, azi, şi-n veci, nu există nici o găină care să vă ţină. El caută după Mama lui. El e un vultur, în primul rând.
El recunoaşte. Acest vultur adevărat recunoaşte chemarea Cuvântului lui Dumnezeu. De ce? El e un vultur. Un vultur
la un vultur! Cuvântul înainte de întemeiere, Cuvântul la Cuvânt! Cuvântul, predestinat, pentru Cuvântul scris pentru
ora aceasta. Vă daţi seama de poziţia voastră. El caută după El. 

144 Acesta atunci, acest trup pământesc, este însufleţit şi adus de Duhul însufleţitor al lui Dumnezeu la ascultare faţă
de Cuvântul lui Dumnezeu. 

145 Repede. Când el a vrut să ştie cum putea el să ajungă acolo cu ea, el era învăţat că el nu putea să facă asta. "Tu nu
poţi să ajungi mai înalt decât poţi sări." El era un pui. Vedeţi? 

Dar acest vultur a zis, "Asta nu este aşa." 

"Păi, uită-te la pui!" 
146 "Nu contează cum sunt puii, tu eşti un vultur. Doar începe să-ţi întinzi aripile acelea, şi ia un pic de exerciţiu în

ele. Începe să te mişti în sus! " 
147 Cuvântul la Cuvânt! "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va

face şi el." Vedeţi? "Pentru că Eu trăiesc, trăieşte şi el." "Şi dacă Duhul care l-a înviat pe El din morţi locuieşte în voi,
El însufleţeşte trupul vostru muritor." Vedeţi? 

148 Ce face Aceasta? Acum ascultaţi, aşa ca voi să ştiţi. Şi acest Paşti, eu vreau ca acesta să însemne mai mult pentru
voi decât a însemnat orice Paşti vreodată. Vedeţi? Eu vreau ca voi să o vedeţi. Noi ştim ce a făcut Acesta pentru El;
dar eu vreau ca voi să o vedeţi, nu o veţi, Acesta a făcut la fel pentru voi. Vedeţi? Ce face El? El însufleţeşte trupul
muritor. Acest trup muritor în care noi trăim, El îl însufleţeşte, în alte cuvinte, îl aduce la Viaţă. 

149  Acum, tu care ai umblat odată înainte cu un trabuc mare în gura ta, şi de toate, sau o grămadă de ţigări; şi voi
femeilor care odată aţi avut păr scurt, vopsite, şi v-aţi comportat, şi aţi purtat pantaloni scurţi, şi lucruri ca acelea;
dintr-o dată, Ceva a ţipat, şi v-aţi uitat aici jos şi Acesta era Cuvântul. Vedeţi, El a însufleţit a voastră... Tu ai spus, "S-
a  terminat  cu pantalonii  scurţi  pentru mine,  s-a  terminat  cu lichiorul  pentru mine,  s-a  terminat  cu minciuna,  s-a
terminat cu furatul, s-a terminat cu aceasta, aceea." Vedeţi? Duhul care l-a înviat pe El din morţi, locuind în voi, va
aduce şi trupurile voastre muritoare, pulberea pământului, în supunere. Voi vedeţi? Ce este aceasta? Supunere la ce?
Cristos. Cine este Cristos? Cuvântul. Nu teologia, ci Cuvântul! 

150 Atunci voi ziceţi, că, "Aceste lucruri, o, mă gândesc că este în ordine ca femeile să poarte pantaloni lungi." 
151 Când, Cuvântul a zis, "Nu." Vedeţi, El vă însufleţeşte spre Acela. Vedeţi? Voi sunteţi atraşi la El. Vedeţi, acesta

eşti tu, atunci. El devine... Tu devii parte din Cuvânt. El a adus trupul tău, nu... 
152 Bine, voi ziceţi, "Bine, acum, lasă-mă să-ţi spun ceva. Păstorul meu..." Mie nu-mi pasă ce a spus păstorul tău; este

ce zice Cuvântul! Dacă tu vrei să fii un pui, mergi înainte cu ei. Dar dacă păstorul vorbeşte diferit de acest Cuvânt,
atunci el nu este un hrănitor al vulturilor; aha, el este un hrănitor al găinilor, vedeţi, nu al vulturilor. Vedeţi? Vulturul
mănâncă din Hrana vulturului. Vedeţi? Aceasta însufleţeşte! 

153  Biblia zice că este greşit să faci aceea, şi omul şi aşa mai departe şi ce faceţi voi toţi, este greşit. Zice, "Zilele
minunilor au trecut." Această Biblie a zis că El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Dacă ei zic, "Aceea-i telepatie mintală.
Şi este un fel de citire a gândului, acest discernământ. Şi toate vedeniile şi lucrurile acestea, este nonsens," vedeţi, ei
sunt pui. Ei nu ştiu ce este Hrana vulturului. 

154  Dar, frate, când tu auzi acel strigăt, există Ceva în tine! Tu eşti un vultur, de la început. De ce? Tu eşti acea
Sămânţă, care învierea F-i-u-1-u-i a trezit-o, şi Snopul de legănare asupra pământului, să te facă să recunoşti că tu eşti
un vultur şi nu un pui denominaţional. Vedeţi voi aceasta? Ha! 

155 "Dacă Duhul care l-a înviat pe El din morţi," Cuvântul, Dinamica Cuvântului, "locuieşte în voi, El însufleţeşte şi
trupul vostru muritor." Acum cum suntem noi carne din carnea Lui şi os din osul Lui? Pentru că, repede, în timp ce
noi  încă  suntem  păcătoşi  muritori,  muritori,  gata  să  murim,  aceste  trupuri,  El  însufleţeşte  acel  trup.  Ce  este
însufleţeşte?  "Aduce la Viaţă." Duhul la care odată i-a plăcut să bea, să alerge în jur,  să comită adulter,  şi  toate
acestea, este însufleţit; păi, lucrul acela a murit, şi voi sunteţi înviaţi. El însufleţeşte trupul vostru muritor. 

156  De aceea,  trupurile voastre  sunt  templul  Dinamicii,  pentru că  (de ce?) de la  început  voi  sunteţi  o parte din
Mecanică. O! Acolo-i învierea voastră. Acolo-i Biserica în înviere, cu El. Aceste trupuri chiar acum sunt însufleţite.
Vedeţi, voi aţi auzit; voi credeţi. El v-a schimbat dintr-o denominaţiune la Cuvânt. Vedeţi? 

157  Dinamica, dacă Ea vine asupra apei, aceasta doar bolboroseşte; "Zilele minunilor au trecut." Pomp-pomp-pomp,
"O, eu cred Biblia," pomp-pomp-pomp, "dar acolo-acolo nu este nici o..." Pomp-pomp-pomp! Vedeţi? 

158  Dar când el loveşte acei o mie de octani, "Vrrrrr," ea se duce departe, voi vedeţi. Cum, vai, Dinamica loveşte
Aceea! Dar dacă Ea loveşte un pui, aceasta nu va ajuta la nimic. Dar când Ea loveşte vulturul, el se mută afară. Amin!
Dinamica cu Mecanica! Vedeţi ce vreau să spun? Aceea este, dacă el este un vultur adevărat acum, el va "înţelege." 

159  Lăsaţi-mă să îndrept puţină Scriptură aici pentru voi. Mă gândesc că noi nu mai suntem la telefon, dar noi încă



suntem aici. Sfântul Ioan 5:24, Isus a zis, "Cel ce aude Cuvântul Meu, şi crede în Acela care M-a trimis, are Viaţă
veşnică." Acum priviţi, eu merg în jos pe stradă şi doar iau asta literar, ce este El, fără înţelegerea spirituală... Fără să-
L facem să spună nimic altceva, ci doar să spună ce zice El, vedeţi, cuvântul potrivit acolo, în Greacă, în original,
acesta zice, "Cel ce înţelege Cuvântul Meu." 

160 Acum, să dovedim că aceea-i corect. Eu merg jos aici, şi aici este un beţiv venind încoace pe stradă, şi cu nevasta
vreunui alt om pe braţele lui, şi înjură, şi ia Numele lui Dumnezeu în deşert, şi câte altele în felul acela. "Măi, ai auzit
tu ce a spus predicatorul acela? Ai auzit?" "Da, eu am auzit Aceasta!" Aceea nu înseamnă că el are Viaţa Eternă.
Vedeţi? Vedeţi? 

"Cel care înţelege Cuvântul Meu," cel care este un vultur! 
161 "Acum, Frate Branham, eu vreau mai multă Scriptură decât atât." 
162 În regulă, "Oile Mele aud Glasul Meu. Ele nu vor urma pe un străin." 
163 Aşa ca în cazul de Căsătorie Şi Despărţire, zilele trecute. Când Duhul Sfânt mi-a spus aceea, am venit şi am spus-

o chiar în felul cum El mi-a spus. 
164  Ceva doamnă lucrătoare mi-a dat una chiar ascuţită, puţină certare. Ea a zis, "Eu presupun că tu iei locul lui

Dumnezeu?" 

Am zis, "Nu, doamnă." 
165 A zis, "Păi, tu le-ai spus că păcatul lor este iertat." Am zis, „Unde?" A zis, ,,Numai Dumnezeu are putere." Vedeţi,

un alt Fariseu. Vedeţi? ... ? ... 
166 Am zis, "Tu vezi, ca tu să poţi ştii, că, Isus i-a spus lui Petru şi la apostoli, după ce el a avut descoperirea despre

Cine era El." 

El I-a spus, "Tu eşti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu." 
167  El a zis, "Binecuvântat eşti tu," vedeţi, "fiul lui Iona; nu carnea şi sângele ţi-a descoperit Aceasta, ci Tatăl Meu

care este în Cer ţi-a descoperit  Aceasta.  Pe această piatră voi  zidi  Eu Biserica Mea;  porţile iadului  nu pot  birui
împotriva Ei. Şi Eu îţi dau ţie cheile; orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer; ce dezlegi tu pe pământ..." 

168 Aceea este acea descoperire Divină a Cuvântului făcut trup. Dacă Acesta era trup în ziua aceea prin Fiul, Mirele,
El este trupul astăzi prin Mireasă. Vedeţi? "La oricine le iertaţi păcatele, la aceia le sunt iertate; la oricine le reţineţi
păcatele, la aceia le vor fi reţinute." 

169 Acum, biserica Catolică a preluat aceea şi o ia la preoţii lor, dar aceea-i carnal. 
170 Priviţi, acesta era Cuvântul spiritual, descoperit care a făcut aceasta! 
171 Acela-i motivul că El le-a spus să meargă să boteze în "Numele" de Tată, Fiul, Duh Sfânt. El ştia că ei ştiau Cine

era El. 
172 Vorbind cu un mic predicator zilele trecute, el mi-a zis, el a zis, "Acum, Frate Branham, eu am ieşit afară şi m-am

ataşat, am mers acolo la o cutare-cutare biserică, o biserică Penticostală." 
173  Unde, Penticostalii au început acum să ia hostia rotundă, voi ştiţi. Voi aţi auzit de aceea, eu presupun; koşerul,

zeul lună, voi ştiţi. Şi ei toţi au acceptat-o şi au luat-o. Acest om a zis... A lui-adunarea lui a mers la el; el a zis, "Ce
binecuvântez eu este binecuvântat." Acum, nu este asta ce spune preotul, el "are putere să o transforme înapoi în
trupul lui Cristos"? Vedeţi, doar şase dintr-una şi o jumătate de duzină din cealaltă, doar la fel. 

174  Şi el a zis, "Eu vreau să te întreb ceva." El încerca să evite chestiunea aceea despre botezul în Numele lui Isus,
pentru că acesta era omul care a spus că acesta era-acesta era anticristul care a făcut aceea. El a zis, "Tu crezi că este
totul necesar ca un om să fie botezat în Numele lui Isus Cristos?" 

Am zis, "Da, domnule." 
175 El a zis, "După ce el a fost botezat în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt'?" 
176  Am zis, "Da, domnule. El nu a fost botezat, deloc. Înţelegi? El nu a fost botezat, deloc; nu-i Nume. Acela-i un

titlu." Am zis, "Acesta nu-i recunoscut." Am zis, "De ce a făcut-de ce a făcut Petru..." 
177  El a zis, "Păi, acum, lasă-mă să-ţi spun ceva." El a zis, "Acum, în Fapte 10:49, el a zis, 'În timp ce Petru încă

rostea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei."' 
178 "Dar," am zis, "el s-a întors drept în jur şi a zis, 'Poate un om să interzică apa ca aceştia să nu fie botezaţi?"' 
179  El a zis, "Păi, tu ai vorbit acolo, cu un timp în urmă, despre Fapte 19, unde Pavel a trecut prin coasta de sus a

Efesului, i-a găsit pe acei ucenici." Şi a zis, "Păi," a zis, "ei nu au fost botezaţi în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." 
180  Am zis, "Nu, ei au fost botezaţi 'spre pocăinţă,' nu pentru iertarea păcatelor. 'Spre pocăinţă,' pentru că Isus nu a

fost făcut cunoscut încă. Jertfa nu a fost omorâtă." 

El a zis, "Păi, de ce au trebuit ei să fie botezaţi din nou?" 
181 Am zis, "Omul care avea cheile, a spus aşa, 'Căci să vă fie cunoscut că nu există un alt Nume sub Cer dat printre

oameni, prin care trebuie să fiţi mântuiţi."' 



182 Mântuirea merge numai în Numele lui Isus Cristos. "Orice faceţi în vorbă sau în faptă, să faceţi totul în Numele
lui  Isus  Cristos."  Nu există  un alt  nume, nici  biserică,  nici  ierarhie,  nici  titluri,  sau nimic altceva! Deşi,  El  este
Trandafirul din Şaran, Crinul din Vale, Steaua Dimineţii, Alfa, Omega, Începutul şi Sfârşitul, Jehovah-jireh, -rapha, -
manasseh, toate acestea. El este toate lucrurile acestea, dar totuşi El... Nu există nici o salvare în vreunul din titlurile
acelea; Jehovah, nu-i salvare; Trandafirul din Şaran, deşi El este, nu-i salvare; Tată, Fiu, sau Duh Sfânt, nu-i salvare.
Numai Numele lui "Isus Cristos!" Şi atunci Biblia a zis, că, "Pocăinţa şi iertarea de păcat trebuie să fie învăţate în
Numele Lui, începând la Ierusalim, şi până la cele mai îndepărtate părţi ale pământului." 

El a zis, "Crezi tu că acesta contează ceva?" 
183  Am zis, "Domnule, eu vreau să te întreb ceva." El şi eu, şi soţia mea, eram aşezaţi la masă. El doar s-a mutat

dincolo. M-a văzut,  a mers...  Am zis,  "Noi amândoi suntem Arizonieni;  noi locuim aici.  Şi eu, şi  noi cunoaştem
consiliul nostru, şi cartierul nostru, şi totul, şi primarul nostru, guvernatorul, totul." 

El a zis, "Da." 
184  Am zis,  "Acum,  dacă  eu  ţi-am spus,  frate,  să,  'Mergi  acolo  şi  semnează  pentru  prânzul  nostru,  în  numele

Guvernatorului din Statul Arizona,' te-ai duce tu să semnezi în felul acela? Crezi tu că ei îl va primi la pult?" 
185 "Păi," a zis, "Eu cred că nu." El a zis, "De ce a zis Isus aceea?" 
186  Am  zis,  "Asta  este,  vezi.  De  ce?  Dacă  eu  ţi-am  spus  să  'mergi  semnează  pentru  acest  prânz,  în  numele

Guvernatorului din Statul Arizona,' şi noi fiind cetăţeni din Arizona, şi ştiind cine este Guvernatorul, păi, tu ai şti să-l
semnezi în numele lui 'Sam Goddard,' înţelegi." Am zis, "Pentru că, el este Guvernatorul statului. Eu nu trebuie să te
chestionez. Tu ştii cine este Guvernatorul. Şi, când El a zis, 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' El a ştiut cum urmau ei să boteze.
Ei ştiau Cine era El. 'Oile Mele aud Glasul Meu.' Vezi? Vezi?" 

El a zis, "O, eu văd." 
187 Dar acum, lucrul următor, vei crede tu? Vedeţi? "Cel ce aude Cuvântul Meu, şi crede în Acela care M-a trimis, are

Viaţă veşnică." Şi când această nouă Viaţă Eternă locuieşte în voi, Ea este potenţialul. 
188  Când voi aţi primit acest Duh Sfânt acum, care ei l-au primit la Cincizecime; ei erau mecanica, acum Dinamica

trebuia să vină. Ei au crezut. Voi ştiţi, bunii noştri prieteni Baptişti ne spun, "Când noi credem, noi Îl avem." Dar, ei
nu L-au avut, deşi ei au crezut. 

189  Fapte 19, ei au crezut, dar ei nu L-au avut. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Vedeţi? Ei aveau
Mecanica, în regulă, pentru că apostolii erau... Sau, vreau să spun, Apollo îi învăţa şi dovedea cu Biblia, Mecanica, că
Isus era Cristosul, dar ei încă nu aveau Dinamica. Vedeţi? Asta este. În regulă. 

190 [Porţiune ne înregistrată pe bandă – Ed.] ... -canica, voi potenţial aveţi arvuna, aşteptarea. 
191  Acum, când voi primiţi Dinamica, voi aţi fost însufleţiţi de la murire la nemurire. Aceasta face întregul trup să

vină supus la Cuvânt. El te va face să acţionezi diferit, să arăţi diferit, să trăieşti diferit. El doar te va face diferit. 
192 Acum priviţi. [Porţiune ne înregistrată pe bandă – Ed.] ... au fost însufleţiţi. "Voi care aţi fost odată morţi în păcat

şi fărădelege, şi întuneric, El va însufleţit." Prin ce? "Duhul Lui care l-a înviat pe Isus," în dimineaţa de Paşti, "din
morţi. Şi dacă El locuieşte în trupurile voastre muritoare," acum priviţi, "El de asemenea însufleţeşte, aduce la Viaţă, îl
face supus la Cuvânt." 

193 Acum, cum puteţi voi pretinde că aveţi acel Duh, şi să vă aruncaţi la o parte de la Cuvânt? Voi sunteţi însufleţiţi
de altceva. Căci, El vă va însufleţi trupurile muritoare spre Cuvânt. Sigur, El va însufleţi. 

194 Voi nu puteţi funcţiona fără El. Voi veţi pufăi doar, dacă nu credeţi totul din El. Dacă voi aveţi o parte benzină şi
o parte apă, voi nu o să mergeţi nicăieri. Vedeţi? Voi trebuie să o luaţi sută la sută, benzină. Dacă nu, voi aveţi rateu, şi
voi nu aveţi nici o putere. Vedeţi? "Dar eu-eu cred aceasta, dar eu nu cred Aceea," pomp-pomp-pomp-pomp. Voi nu
mergeţi nicăieri. 

195 Dar, o, când voi luaţi plinătatea! O lăsaţi să lumineze pe aceea, fiecare Cuvânt este Adevăr! 
196  Apoi  observaţi  acum,  aşa  cum încheiem,  observaţi  aceasta.  Observaţi,  aceasta-i  întocmai  ca  o  mică-o  mică

sămânţă zăcând în pământ. 
197 Acum, potenţial, voi sunteţi înviaţi. Voi sunteţi înviaţi când voi primiţi pe Duhul Sfânt în voi. Voi sunteţi înviaţi

chiar atunci. Trupul vostru este potenţial înviat. 
198 Priviţi la o sămânţă mică. Plantaţi-o în pământ. Ea trebuie să bea din izvorul Lui, apele care curg jos. Şi aşa cum

ea bea, ea împinge în sus înspre El, devenind mai mult ca asemănarea seminţei care a mers în pământ. Vedeţi? 
199  Biserica a venit pe acolo, prin justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt, acum în floare. Vedeţi? Duhul lui

Dumnezeu a venit prin aceea. 
200  Şi duhul lumii a venit prin anticrist, în acelaşi fel, iar acum înfloreşte într-o mare uniune a bisericilor, vedeţi,

întregul lucru. 
201 Şi individul vine pe calea aceea. Totul lucrează pe aceeaşi, pe aceeaşi măsură a lui Dumnezeu, pentru că El este

acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Observaţi, pe calea voastră, crescând la plinătatea învierii, călăuziţi de Duhul! 



202  Aşa cum soarele,  s-o-a-r-e-1-e,  trage planta aceea mica care bea din izvorul  lui  Dumnezeu,  doar  continuă...
Vedeţi, ea poate să bea numai dintr-un singur lucru. Voi să turnaţi ulei jos pe sămânţa aceea mică o dată; o omorâţi.
Aşa este. Voi turnaţi apă stătută, apă veche care nu este bună, ea este contaminată, aceasta va împiedica creşterea. Ea
nu va produce roade. Este aceea corect? Dar voi turnaţi apă moale de ploaie foarte bună, amin, fără chimicale făcute
de om în ea, doar să o lăsaţi să vină de sus din ceruri, şi urmăriţi planta aceea mică. Nu există nici o apă să crească aşa
ca apa aceea de ploaie. Voi puneţi clor şi lucruri în ea, aşa cum încercaţi să ne dozaţi pe noi cu aceasta, şi, primul lucru
ce-l ştiţi, acesta omoară planta. 

203  Asta-i ce se întâmplă astăzi. Ei încearcă să le dea apă din izvorul denominaţional, şi aceasta opreşte creşterea.
Vedeţi? Dar lăsaţi-l să aibe... 

Veniţi unde stropii de rouă ai milei sunt strălucitori; 
Străluceşte peste tot în jurul meu ziua şi noaptea, 
Isus, Lumina lumii. 

Atunci voi îl aveţi, atunci. 

Noi vom umbla în Lumină, acea frumoasă Lumină, 
Vine unde stropii de rouă ai milei sunt strălucitori; 
Doar străluceşte peste tot în jurul meu. 

204 Luaţi aceste izvoare făcute de om departe de la mine! Nici un alt izvor eu nu cunosc; nimic decât Sângele lui Isus!
Acela-i tot Izvorul care vreau să-l cunosc. Lasă să locuiască Cuvântul în mine, Doamne; udă-L cu Duhul Tău. 

205 Observaţi, acum, dacă Duhul acela care l-a înviat pe Isus din mormânt, locuieşte în voi, voi aveţi potenţial Viaţă;
călăuziţi de Duhul, să însufleţească Cuvântul pentru voi, să-L credeţi. Lucrul micuţ continuă să împingă în sus aşa
cum creşte. 

206 Observaţi, la Cincizecime, trupurile lor au fost însufleţite la o Viaţă nouă. Priviţi la o grămadă de laşi mici. 
207  Vă ţin eu prea mult? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Priviţi,  eu doar sunt încălzit,  asta este, mă simt bine. O,

doamne! 
208 Observaţi, ei erau laşi. Observaţi. Dar, ei au avut Mecanica. Vedeţi? Dar ei erau toţi aşezaţi înapoi acolo înăuntru,

zicând, "O, eu mă tem de ei. O, eu mă tem să mă duc afară şi să fac o pretindere, căci, o, toţi acei mari episcopi şi
lucruri acolo afară. O, eu mă tem. Preoţii aceia şi lucruri, mă tem să fac pretinderea aceea, mă tem că eu voi spune că
eu cred în El. O, eu doar nu pot face asta, voi vedeţi." 

209 Dar, dintr-o dată, a venit Dinamica. Da. Şi ce a făcut Ea? Ea nu numai că a umplut duhul lor, înlăuntru, ci Ea a
însufleţit mecanica lor. Trupurile lor au fost însufleţite. Ei nu mai erau laşi. Ei au mers drept afară în faţa poporului.
Da, domnule. "Voi bărbaţi din Iudeea, şi voi care locuiţi în Ierusalim!" Unde, înainte să vină Dinamica, ei erau doar
mecanica. Vedeţi? "Voi bărbaţi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie aceasta cunoscut, şi ascultaţi la cuvintele mele!
Aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi." 

210  Eu sunt unul din ei. Aceasta este Aceea! Eu vă voi arăta ce este. Aceasta-i Scriptura. Aceasta este Aceea! Şi eu
întotdeauna am spus, "Dacă aceasta nu este Aceea, lăsaţi-mă să ţin aceasta până vine Aceea." 

211  "Nu, aceasta este Aceea despre care s-a vorbit de profetul Ioel, 'şi va veni la împlinire în zilele din urmă, zice
Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste toată făptura."' Vedeţi, Dinamica a venit în mecanică. Ei nu s-au mai temut.

212 Unele dintre voi persoanele care vă temeţi că ceva femeie va râde de voi că aveţi părul lung, sau v-aţi lăsat de a
purta machiaj;  unii  din voi  bărbaţilor  care vă temeţi  că organizaţia voastră vă va arunca afară când voi  botezaţi
adunarea voastră în botezul Scriptural; voi aveţi nevoie să vă închideţi în camera de sus până când vine Dinamica. Aşa
este. 

213 Aceasta i-a schimbat. Aceasta i-a însufleţit. Aceasta i-a făcut diferit. Ei erau un popor schimbat, de atunci înainte.
Aceasta i-a însufleţit, de la o viaţă veche de a fi un laş, până ca Leul din seminţia lui Iuda. Ei absolut au înfruntat
martirajul, pironiţi la cruce, răstigniţi cu capul în jos, arşi, aruncaţi în groapa leilor. Nu mai erau laşi, pe lângă ei.
Moartea nu avea biruinţă asupra lor, deloc. Dinamica era în mecanică. Da, domnule. Aceasta le-a însufleţit trupul
muritor. 

214 Acum ascultaţi. Aici este un alt lucru, ca dovadă. Acesta aşa i-a însufleţit în aşa fel încât (voi ştiţi ce?) ei au fost
ridicaţi sus în locurile Cereşti, şi trupurile lor muritoare erau aşa de însufleţite încât limbajul lor s-a schimbat. Acesta
numai... El le-a însufleţit limbajul. Asta-i ce a spus Biblia. Şi, trupurile lor muritoare fiind însufleţite, limbajul lor a
fost însufleţit. Gândurile lor au fost însufleţite. Duhurile lor au fost însufleţite. Viaţa lor a fost însufleţită. Ei au fost
însufleţiţi,  întru-totul! Ei au încercat să vorbească, şi  nu au mai putut vorbi în limbi omeneşti.  Ei au fost aşa de
însufleţiţi  în  Prezenţa  lui  Dumnezeu  până  când  ei  au  vorbit  în  limbă  nouă,  o  limbă  Cerească.  Iuh!  Ce  Putere
însufleţitoare! 

215 "Dacă Duhul care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi," o, aleluia, "El va însufleţi trupul vostru muritor." El
vă va face să faceţi lucruri care nu le-aţi făcut înainte. Ei erau plini de Putere însufleţitoare atunci. Vedeţi? 

216 Trupul vostru nu mai este supus păcatului; voi, dorinţele voastre. 



El zice, "Veniţi aici afară!" 

Voi ziceţi, "Ţine-ţi gura." 

"O, noi avem cea mai mare..." 

"Ţine-ţi gura." Vai, voi sunteţi un vultur! 
217  Aţi  văzut  vreodată  cât  de  independent  umblă  un  vultur  bătrân?  El  nu  ţopăie  ca  un  corb,  vedeţi,  la  fiecare

mortăciune, şi tot hoitul zăcând pe pământ. Nu, domnule. El umblă mândru. 

"Ţine-ţi gura." 

"O, iată o masă bună aici." 
218  „Nu pentru mine. Vezi, dorinţele mele s-au schimbat. Pofta mea este diferită. ,Căci omul nu va trăi numai din

hoitul lumii, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."' Un vultur veritabil însufleţit trăieşte prin Acela.
Amin! 

219 O, şi El a înviat pe Cristos din mormânt, locuind în voi, va însufleţit trupul vostru muritor către Prezenţa Lui. Voi
Îl recunoaşteţi. Voi nu mai sunteţi un mâncător de stârvuri. Voi sunteţi un vultur. Voi nu vreţi lucrurile lumii. Voi
sunteţi un fiu şi o fiică a lui Dumnezeu. Voi vă ospătaţi la un izvor despre care lumea nu ştie nimic. Voi Îl beţi. Cineva
ştie... Lumea nu ştie nimic despre el. Voi mâncaţi Mana ascunsă despre care lumea nici măcar nu a ştiut nimic despre
Aceasta, căci voi sunteţi un vultur. Voi sunteţi însufleţiţi sus unde voi puteţi ajunge la Ea. Voi nu puteţi ajunge la Ea
jos aici, voi trebuie să urcaţi sus aici. Voi trebuie să fiţi însufleţiţi, ridicaţi sus acolo, aşa ca Ea să însufleţească. 

22° Ce au făcut ei? Ei au vorbit într-o altă limbă. Biblia a spus că ei au vorbit. "Ei au vorbit în fiecare limbă sub Cer." 
221 V-aţi putea imagina aceea, acele trupuri vechi muritoare care erau înăuntru acolo, să zică, "Păi, eu nu ştiu acum

dacă pot să cred aceasta sau nu"? 
222  Dintr-o dată, ei erau aşa de însufleţiţi încât bravura Leului din seminţia lui Iuda a căzut în ei, peste acel Snop

legănat. O, acel Vultur a venit să-i cheme pe ai Lui Proprii! "Şi ei nu şi-au iubit vieţile până la moarte." Amin. 

Şi acolo urmează să fie mai mulţi care-şi vor da sângele vieţii lor 
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfânt şi şuvoiul Ei roşu. 

223 Şi Fiul trebuie să fie-fie descoperit din nou, în Mireasă în ziua din urmă; Puterea de însufleţire trebuie să vină, să-i
însufleţească afară din aceste denominaţiuni şi crezuri moarte, la un Cuvânt viu a viului Dumnezeu. O! 

224 Nu, El i-a însufleţit la viaţă nouă. El face acelaşi lucru pentru noi acum. Observaţi, atunci, ei erau aşa de însufleţiţi
în acea Putere de însufleţire! Acum eu.... 

Ascultaţi atenţi acum. Eu încerc să vă arăt. 
225  Puterea de însufleţire nu era numai în sufletul lor, ci Ea era pe ei peste tot. Ea... Nu numai Dinamica a venit

înăuntru, să însufleţească, ci Ea a însufleţit mecanica. Voi vedeţi ce vreau să spun? Ei erau aşa de însufleţiţi încât
limbile lor au început să vorbească în altă limbă. Ei erau aşa de însufleţiţi de Puterea de înviere a lui Cristos, încât ei
şi-au pus mâinile... Ei au fost aşa de însufleţiţi cu Putere de însufleţire, încât, când ei şi-au pus mâinile peste cei
bolnavi, ei s-au făcut bine. "El a însufleţit trupul vostru muri tor." Ei erau vindeca ţi, prin a -şi pune mâinile. 

226  Şi Duhul a însufleţit împărtăşirea lor împreună cu Dumnezeu, încât şi ei erau aşa de însufleţiţi în Prezenţa lui
Dumnezeu până când, când o persoană a murit  şi sufletul lui s-a dus, El l-a chemat iarăşi înapoi la viaţă. Amin!
Glorie! Acum mă simt religios. 

227  Aşa este, însufleţit! Învierea Lui nu era numai pentru El, ci pentru oricine vrea, la această Sămânţă predestinată
care zace acolo. Însufleţeşte, însufleţeşte trupul muritor! 

228 Ei şi-au pus mâinile peste bolnavi; ei s-au însănătoşit. Ei s-au rugat; în Duhul au văzut viziuni, au chemat pe cei
morţi înapoi la viaţă. Aşa este. "A însufleţit trupul lor muritor." 

229 Dacă El vine în voi; dacă ar fi aşa... Acum, voi puteţi spune că este aşa; dar dacă ar fi aşa, aceste semne urmează
aceea, voi vedeţi. "El însufleţeşte trupul vostru muritor." El vă v-a însufleţi. 

230 Acum, observaţi, însufleţind în Prezenţa lui Dumnezeu. De ce? Acesta era Duhul lui Dumnezeu care a înviat pe
Isus din mormânt. Şi, Duhul lui Dumnezeu, "Eu le dau Viaţă Eternă," vine de la cuvântul Grecesc, dacă îl căutaţi, Zoe,
care Îl mişcă prin voi iar apoi însufleţeşte (a lor) chiar mintea lor. 

231 Acum priviţi. Cum puteţi voi spune că acel Duh locuieşte în voi? Deşi voi aţi făcut tot ce aţi gândit că era drept,
aici este dovada voastră dacă voi Îl aveţi  sau nu. Dacă Duhul care era în Cristos este în voi, El de asemenea vă
însufleţeşte la Cuvânt, căci El este Cuvântul. Şi dacă acesta, contrar, vă însufleţeşte la o parte de la Cuvânt, atunci
acesta nu este Duhul lui Cristos! ... nu-mi pasă ce aţi făcut, până când Acela vă mută în Cuvânt. "Oile Mele aud Glasul
Meu, şi ele vor trăi prin fiecare Cuvânt," fiecare Cuvânt! Eu am vorbit despre aceea zilele trecute. 

232  Propria mea mamă, ea este dusă acum, şi ea era o femeie foarte ciudată. Şi ea era, voi ştiţi, cam o jumătate
Indiancă, şi ea era ciudată. Dar înăuntru acolo ea era o persoană care nu visa. Dar eu nu gândesc... Ea a avut numai
patru sau cinci vise, în toată viaţa ei. Dar de fiecare dată când a visat un vis, a fost adevărat. Ea avea un vis, el era
adevărat. 



233  Îmi amintesc o dată când am început mai întâi să predic, cu mulţi ani în urmă. Noi am locuit chiar aici sus pe
drum, chiar tocmai mai sus de-aici. Eu am predicat chiar aici la această biserică. Şi ea a visat un vis, că eu stăteam aici
alături de trei trepte. Şi eu stăteam, predicând la toţi, că ei trebuie să urce sus aceste trei trepte înainte ca ei să atingă
şoseaua. Iar pe şosea este o linie mică albă ca perla, merge chiar în-uşile Cerului, la poarta de mărgăritar. Şi perla
aceea a fost întinsă afară până la vârful acestor trepte. Dacă acela nu-i exact Mesajul meu astăzi; justificarea, sfinţirea,
botezul Duhului Sfânt! Şi eu spuneam că o persoană trebuie să vină prin aceste trei trepte, ca să fie în stare să umble
pe şoseaua aceea. Şi a spus că... 

234 Acolo era o doamnă care a venit pe-acolo. Acum, voi ştiţi ce fel de încălţăminte purtau oamenii cu treizeci şi cinci
de ani în urmă. Acolo era o doamnă care a venit pe-acolo, şi avea o pereche mare aşa cum poartă ele astăzi, pantofi cu
tocuri ascuţite. Şi ea a venit pe-acolo. Şi am zis, "Aşteaptă un minut, soră. Tu nu poţi umbla pe acea şosea cu aceia."
Şi am zis, "Tutu nu poţi face asta." 

235 Şi ea a zis, "Ah!" Ea a zis, a privit în jur la celelalte femei, a zis, "Să nu-l credeţi. El este un nebun. Vedeţi? Să nu-
l credeţi. Eu vă voi arăta că eu pot fi justificată, sfinţită, şi umplută cu Duhul Sfânt, şi încă să umblu pe aceea." Şi ea...
Eu doar am lăsat-o să meargă. Nu mai puteam face nimic privitor la ea, nu am putut să o opresc. Şi ea a sărit sus pe
şosea. Şi ea s-a uitat înapoi la sora, a zis, "Vezi, eu ţi-am spus!" Ea a început să alerge în sus, şi ea... 

236  Voi ştiţi, cum a spus Biblia, în Isaia, capitolul al 5-lea, că ele vor avea "gâturi întinse." Ele trebuie; ele sunt
înclinate acolo, vedeţi. "Afectându-se ca..." Ele trebuie să, trebuie să se răsucească, "Afectându-se aşa cum merg,
făcând un ticăit cu călcâii lor; vedeţi, fiicele Sionului în ziua din urmă." 

237 Şi a pornit-o în sus pe şoseaua aceea, tot atât de tare cât putea ea să alerge. Şi, după o vreme, drumul a devenit mai
îngust şi mai îngust. Ea a început să se clatine, afectându-se aşa, şi a mers jos. 

238 Şi mama a zis, "Ţipetele cele mai îngrozitoare pe care leam auzit vreodată în viaţa mea, erau cum cădea femeia
aceea în flăcările acelea şi fum, mergând în jos, în jos în felul acela." A zis, eu "m-am întors în jur şi am zis, 'Vedeţi?"'

239  Ea a ascultat totul în afară de un Cuvânt, vedeţi, totul în afară de un Cuvânt. Sigur, femeile Penticostale pot fi
mântuite, sfinţite, şi umplute cu Duhul Sfânt, şi apoi să cadă. Absolut. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare
Cuvânt care iese." Vedeţi? Vedeţi? Şi ea L-a omis. Şi aşa cum am spus, vedeţi, ea ar fi mers înainte înăuntru, în
ordine, dar, vedeţi, ea a omis să asculte; spunându-i ce era înainte. Şi El a scris Evanghelia prin ucenici, apostoli, şi
Învăţătura apostolilor şi profeţilor, şi aşa mai departe, şi ei nu vor să asculte. 

240 Acum observaţi această Putere de însufleţire, Zoe, aducând Cuvântul, gândul care era în Cristos era în voi atunci.
Eu încerc să vă arăt, că, voi, când aţi înviat. Când Dumnezeu a înviat pe Isus din morţi, El va înviat, şi pe voi. Şi de
asemenea a însufleţit la Viaţă, cu El,  voi sunteţi  acum însufleţiţi  la Viaţă, deşi atunci voi eraţi doar un atribut în
gândurile Lui, dar Dumnezeu i-a văzut pe toţi în El, la sfârşit, vedeţi. Când Dumnezeu a privit în jos asupra trupului... 

241  Duhul L-a părăsit, în Grădina Gheţimani. El a trebuit să moară, un om. Amintiţi-vă, prieteni, El nu a trebuit să
facă aceea. Acela era Dumnezeu. Dumnezeu a uns acel trup, care era trup uman. Şi El nu a... Dacă El ar fi mers sus
acolo, ca Dumnezeu, El niciodată nu ar fi murit felul acela de moarte; nu poate ornorâ pe Dumnezeu. Dar El nu a
trebuit să o facă. 

242 Dar, amintiţi-vă, El a mers acolo cu voi în El. Vedeţi, Dumnezeu nu a separat pe Mireasă de Mire, încă. Deci când
Dumnezeu a privit în jos asupra trupului lui Cristos, El a văzut şi partea bărbătească şi femeiască. Aceasta era toată
răscumpărată în acel singur trup. Vedeţi? Ei sunt unul, acelaşi, acelaşi Cuvânt. Acelaşi Cuvânt, vorbit despre Mire,
vorbeşte despre Mireasă. 

243 Păi, cum poate veni Mireasa, şi să omită să nu manifesteze tot ce a fost promis de El; şi Mirele vine, şi El să nu fie
Mireasa? Dar când El a făcut totul, chiar prin a dovedi-o prin a Se învia din morţi, după aceea, atunci nu trebuie
Mireasa să facă acelaşi lucru, trebuie să fie exact ce a spus Cuvântul că va fi Ea în aceste zile din urmă? Nu trebuie Ea
să se re întoarcă prin Maleahi 4? Nu trebuie să fie Ea manifestată aşa cum a fost în zilele Sodomei? Nu trebuie să fie
lumea chiar exact cum este ea? Nu sunt lucrurile acestea o identificare perfectă a Cuvântului lui Dumnezeu făcut de
cunoscut pentru noi? 

244  Păi, prieteni,  eu ştiu că vă ţin un timp îndelungat, încă cincisprezece minute până la prânz, dar poate eu voi
termina până atunci. Dar observaţi, priviţi aici, ce perfect lucru este acesta. Eu nu ştiu când vă voi vedea din nou.
Înţelegeţi? 

245 Priviţi, observaţi aceasta. Dar Dumnezeu a văzut-o dinainte pe Mireasă în Mire. Aleluia! Vedeţi, să o salveze pe
Soţia Lui, ca Adam, El a trebuit să meargă cu Ea. Adam a ştiut ce făcea el; Eva nu a ştiut ce făcea ea, dar Adam a păşit
afară cu nevasta lui. Vedeţi? Şi Isus a luat locul Soţiei Lui şi a devenit păcat pentru Ea. Amintiţi-vă, El a devenit voi,
El a suportat pedeapsa voastră, ca voi să puteţi sta în locul Lui. El a stat în locul vostru, ca voi să puteţi sta în locul
Lui. Ce dragoste! Ce părtăşie! Cum o putem noi nega? Cum putem noi face altceva decât să-L iubim, prietene? Eu aş
putea sta pe aceasta cu orele, dar să ne mişcăm înainte puţin mai departe. 

246  Ca experienţa  penticostală  astăzi,  şi  venirea Duhului  Sfânt  în aceste zile  din urmă,  cum s-a  promis,  este  ca
abstractul la un contract de proprietate. Înţelegeţi? 

247 Acum, tu poţi obţine un titlu de proprietate. Sigur. Vedeţi? Tu poţi obţine un titlu pentru un loc, dar acela încă nu



spune că este al tău. Nu, domnule. Cineva departe de tot în urmă ar putea veni înăuntru şi să pună o pretindere asupra
acestuia. Dar când tu obţii un abstract, acela arată că tot ce a fost vreodată împotriva acestuia este şters jos, drept
înapoi de la întemeiere. Este aceea corect? 

248 Şi când un om a zis că el crede Cuvântul, şi atunci când vine Duhul Sfânt, El este abstractul la titlul de proprietate.
Şi acela îţi dă permisiune, când tu ai acel abstract, că fiecare părticică din acela îţi aparţine, şi tot ce este pe el îţi
aparţine  ţie.  Amin!  Şi  acela  ne  dă abstractul,  când Duhul  Sfânt  vine asupra  acestui  contract  de  proprietate  care
Dumnezeu l-a văzut înapoi acolo înainte de întemeierea lumii, şi a pus acest nume pe Cartea Vieţii; dar era născut
printr-un bărbat şi femeie, şi supus la păcat, şi vinovat de păcat. Dar când am crezut asupra Lui, am primit contractul;
dar când Duhul Sfânt a venit, El era abstractul că tot ce era împotriva mea, fie că a făcut-o mama mea, a făcut-o tatăl
meu, bunica mea a făcut-o... 

249 Ca şi micuţul, copil epileptic pentru care m-am rugat, cu câteva minute în urmă, care i s-a transmis de la bunici.
Epilepsia a căzut jos, şi asupra copilului, am zis. 

250 Dar când a venit abstractul, El a şters jos, a omis totul. Eu sunt un posesor de abstract atunci. Amin! Şi tot atât de
sigur cum Duhul care a înviat pe Cristos din morţi, eu am un contract abstract că eu sunt o parte din acel Trup, cu
abstractul Duhului Sfânt făcând acel trup de Cuvânt să se trăiască chiar exact cum a trăit Acesta în El, aşa cum El a
promis în ziua din urmă. Abstractul! Toate păcatele mele sunt lovite afară, toate păcatele voastre sunt lovite afară, prin
Sângele lui Isus Cristos, şi Duhul Sfânt este venit ca un abstract la titlul de proprietate pe care Dumnezeu mi l-a dat
prin har, prin cunoştinţa dinainte. O, doamne! 

251 De ce vă este frică? Nu-i de mirare că El a spus, "Nu vă temeţi; Eu sunt Acela care am fost mort şi iarăşi viu; şi Eu
sunt viu pentru totdeauna; şi am cheile morţii şi iadului." Să nu vă îngrijoraţi de nimic. Nici măcar moartea nu vă va
vătăma. Observaţi. Frumos! 

Să mergem chiar repede acum. 
252  Contractul abstract! Datoria este rezolvată. Fiecare lucru împotriva lui a fost lovit jos. Ha-ha-ha! Glorie! Eu pot

acţiona nesăbuit, dar mă simt bine. Observaţi. Vedeţi? O, un contract abstract, vă daţi seama ce înseamnă acela? Îţi dai
seama ce înseamnă acela, frate? Nu există nimic să-l poată lua la o parte de la tine. Amin. Eu sunt un posesor. Amin.
Ce o.... 

253 Ce contract? Eu am încasat înăuntru din beneficiul meu, din moartea, mormântarea, şi învierea Lui. El a devenit
eu, ca eu să pot deveni El. Acum, El a devenit un păcătos, ca eu să pot deveni un fiu, amin, şi să deţin contractul
abstract. "Căci aceste semne îi vor urma pe acei care cred," vedeţi, contractul abstract! 

Acum repede, înainte... Noi mai avem încă vreo zece minute. 
254  Să observăm acum, repede, însufleţirea Duhului. Eu am să vă arăt ceva semne aşa ca voi să înţelegeţi. Priviţi,

acum urmăriţi ce, această "Putere de însufleţire" era subiectul meu. După ce Fiul a înviat, priviţi cum a făcut El asupra
lor la Cincizecime, ce le-a făcut El, ce le-a făcut acea Putere de însufleţire. Aceasta i-a însufleţit. 

255 Acum să observăm ce a făcut El asupra lui Ştefan. Ştefan era plin de Putere de însufleţire. Nu a fost aşa? Vedeţi,
el era plin de Putere de însufleţire. Aceasta nu l-a speriat pe el. El a zis, "Voi gâturi înţepenite şi netăiaţi împrejur în
inimă şi urechi, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt; cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi voi. Pe care din
profeţii care a arătat înainte venirea Celui Drept, nu l-au împroşcat cu pietre părinţii voştri?" O, doamne! Ceva i-a
făcut lui. Sigur, el a fost plin de Putere de însufleţire. 

Şi ei au zis, "Noi ne vom scăpa de insul acela!" 
256 Şi când el a murit, ei l-au împroşcat cu pietre; şi sărmanul lui căpuşor, pietrele lovindu-se de el în felul acela. El a

privit în sus şi a zis, "Eu văd Cerurile deschise." Puterea de Însufleţire era în lucrare. "Eu văd Cerurile deschise, şi Isus
stând la mâna dreaptă a lui Dumnezeu." Asta-i ce a făcut Puterea de însufleţire pentru Ştefan. 

257 Observaţi un alt ins, care avea această Putere de însufleţire, numele lui era Filip. El era aşa de plin de Putere de
însufleţire. El avea un miting foarte mare jos la Samaria. Se scoteau afară draci. Oamenii erau botezaţi în Numele lui
Isus Cristos. Ei au avut un miting adevărat. Şi Duhul i-a vorbit, o, Dinamica a venit jos, şi El a zis, "Părăseşte această
trezire." Dar ce vor spune lucrătorii? Nu contează ce spun ei. Vedeţi? El era plin de Putere de însufleţire. El avea
benzina, şi Dinamica cădea asupra lui. A zis, "Du-te afară în pustie." 

258 El a aflat un famen acolo, şi l-a botezat în Numele lui Isus Cristos; un om, care a dus Mesajul jos la Etiopia. Aşa
este? Şi el s-a supus lui Dumnezeu. 

259 În supunere la Dumnezeu, dacă niciodată nu aţi fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, faceţi-o, şi urmăriţi cum
vă ridică sus atunci Puterea de însufleţire. Vedeţi? 

26° Când Ştefan a făcut acest lucru măreţ... sau, nu Ştefan. Ci Filip a făcut acest lucru măreţ, să părăsească acea mare
trezire şi să asculte poruncile lui Dumnezeu, când el a împlinit, prin umple... Prin a boteza pe acest famen, în ascultare
la Dumnezeu, el era aşa de plin de Puterea de însufleţire încât Ea l-a dus departe. "Aceasta va însufleţi trupul vostru
muritor, dacă acest Duh care l-a înviat pe Isus din morţi." Aceasta l-a însufleţit pe Filip încât el nu a fost văzut poate
pentru o sută cincizeci de mile, acolo altundeva, acolo într-un alt ţinut. Aceasta i-a însufleţit trupul lui muritor. Cum a
făcut-o el? El era aşa de plin de Puterea de însufleţire. 



261 O, Biserică a viului Dumnezeu, noi nu putem sta pe aici în jur cu biberoane cu zahăr care le sugem pe aici astăzi.
Noi trebuie să fim plini şi cu rugăciune, cu Putere de însufleţire, până la însufleţirea Duhului Sfânt! Noi trebuie să fim
luaţi departe, într-o zi, în acea Răpire acolo. Da, domnule. Amin! O, doamne! 

262  Scuzaţi expresia aceea. Eu mă gândeam la o mamă care face săculeţele acelea mici, care noi obişnuiam, pentru
bebeluş. Unele din voi mămicele bătrâne vă amintiţi de aceasta. Micuţul bebeluş ajunge să scâncească; tu iei ceva
grăunţe de cafea şi ceva zahăr, le înfăşori într-un săculeţ şi-l laşi să sugă pe el, doar să-l linişteşti. Nu există tărie în
aceea. Aceasta îl va ucide. Vedeţi? Cafeina aceea veche înăuntru acolo, şi lucruri, puţin îndulcit să-l facă să o înghită
jos, aceasta bagă cafeină în el. 

263  Noi suntem sătui  de  un astfel  de  lucru ca  acela.  Mergeţi  înapoi!  Voi sunteţi  vulturi;  înapoi  la Cuvântul  lui
Dumnezeu! Fiţi aspri; nimic nu vă poate răni simţurile, de aceea voi sunteţi liberi de la tot scandalul omului. Orice
zice cineva împotriva voastră, aceea doar aduce mai multă dragoste. Amin. Şi, Puterea de însufleţire, apucat departe în
cele Cereşti, un vultur care deja a zburat deasupra găinilor, sus de tot acolo în locurile Cereşti în Cristos Isus! O! 

Aceasta era pe Filip. Care l-a însufleţit, l-a luat departe. 
264 Să luăm un alt om. Acolo era un om cu numele de Enoh. Acum, el a umblat cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu,

pentru vreo cinci sute de ani. El avea o mărturie, că, "Eu niciodată nu am căzut la Cuvântul Lui." El a devenit aşa de
plin de Putere de însufleţire când Dinamica l-a lovit, pe acele Mecanici, el nici măcar nu a trebuit să moară; el doar a
luat-o în sus Acasă. Doar a început să umble. El era aşa de... Ca Filip, el a devenit aşa de plin de Putere de însufleţire,
în loc să meargă acolo la Gaza şi să meargă la un alt loc, unde, ei l-au găsit sus în coasta de sus acolo. În loc de calea
aceea, el doar a mers, o, a zis, "Eu sunt un om bătrân, oricum. Eu doar am aşa de multă Putere de însufleţire, eu doar
păşesc chiar afară de pe pământ." 

265  Aceea este aceeaşi Putere de însufleţire care noi o avem chiar acum. Vedeţi, Aceasta va însufleţi trupul vostru
muritor. Nu este aşa? Aceasta-i Puterea de însufleţire. 

266 Enoh, cu mărturia aceea perfectă, că, "Tot ce mi-a spus Dumnezeu să fac, eu am făcut. Tot ce am văzut că El a
spus ca eu să fac, eu am făcut." Şi el a devenit aşa de plin dede Dinamică, sau-sau Mecanică, încât, când Puterea de
însufleţire l-a atins, Mecanica, Aceasta doar l-a ridicat drept în sus. El a păşit afară de pe pământ, în Cer. 

267 Acum, acum observaţi, pe Ilie. După... Priviţi, Ilie, acel mare profet, bărbat în ziua lui. Scuzaţi-mă. Frate, soră, în
ziua aceea el le-a demascat pe femeile acelea cu feţe vopsite, acele Izabele şi Aha bi. Şi a stat până... Şi nimeni, se
părea, să stea cu el. Şi el a mustrat, şi a devorat, şi a stat acolo afară, şi Dumnezeu a avut grijă de el şi l-a ajutat în
fiecare loc. Voi ştiţi, bătrânul ins a obosit într-o zi. El a zis, "Eu îmbătrânesc, aşa că eu doar nu mai pot merge mai
departe." El mergea spre, eu presupun, vârsta de nouăzeci de ani; foarte bătrân, şi umbla în jur acolo, şi el era aşa de
plin de Putere de însufleţire. Voi ştiţi ce? El a privit dincolo de Iordan. 

O Dumnezeule! Eu aproape că pot vedea partea cealaltă. Voi nu puteţi? 
268  Aşa de plin de Putere de însufleţire, încât, el a văzut un car prins acolo, nişte cai de Foc şi car de Foc, prins de

ceva pom acolo. El doar a umblat dincolo de râu şi a mers Acasă, fără ca măcar să moară. Puterea de însufleţire
trimisă, a cauzat ca un car să vină jos din Cer şi să-l ducă sus. Chiar i-a luat jos mantaua şi a aruncat-o înapoi pentru
Ilie. Aşa este. 

269  Acum, atunci omul acela a ridicat sus roba aceea, din nou un model al Bisericii, vedeţi, a ridicat roba aceea.
Acum, el a făcut de două ori minunile, care este un model al lui Cristos şi Biserica. Vedeţi? Ilie a făcut patru; el a
făcut opt. Vedeţi, acum, el era-el era dublu în putere, pentru că el a cerut-o. "Mai mari lucruri veţi face voi decât
acestea care Eu le fac." Vedeţi? Dar el era aşa de plin de Putere de însufleţire, şi de toate, încât el a făcut toate acestea,
dublu, ce a făcut Elisei, mai mult decât a făcut el. Şi observaţi, el a trăit o viaţă înaintată până cam la vârsta de optzeci
sau nouăzeci de ani, el a îmbătrânit şi el-el a murit. El a murit, şi ei-ei l-au dus afară şi l-au îngropat. 

270 Voi ştiţi, bine, Puterea aceea de însufleţire nu l-a părăsit. Mulţi, mulţi ani după aceea, când carnea toată a putrezit
de pe oasele lui, el zăcea într-un mormânt. Şi ei duceau un om mort într-o zi, şi ei au văzut duşmanul, şi ei doar l-au
aruncat pe omul acesta peste oasele lui Elisei. Acolo era aşa de multă Putere de însufleţire pe oasele acelea încât omul
a sărit sus iarăşi la viaţă. O! 

271 "El va însufleţi trupul vostru muritor." Deşi mort şi putrezit în mormânt, şi totuşi Puterea aceea de însufleţire s-a
odihnit peste ţărâna aceea. Aleluia! Ah! "Cel ce l-a înviat pe Cristos din morţi va însufleţi şi trupul vostru muritor."
Ilie acolo în urmă, Elisei şi Ilie... 

272  Amintiţi-vă, omul acela mort, acel profet, plin de acea Putere de însufleţire, zăcând în mormânt şi tot putrezit;
acolo era aşa de multă Putere de însufleţire, încât, ei au aruncat pe un om mort peste el, el a venit la viaţă. El încă
putea pune mâinile peste bolnavi. Nu putea el? Amin. Ia te uită. 

273  Şi amintiţi-vă, că noi suntem carne din carnea Lui, Isus Cristos. "Noi suntem carne din carnea Lui, şi oase din
oasele Lui." O, nu există nici o cale afară din aceasta. Noi o să înviem, şi asta-i tot. Voi o să înviaţi, asta-i tot. 

274 Paşti înseamnă mai mult decât o tradiţie. Aceasta este şi acum, căci trupurile noastre sunt însufleţite cu El şi noi
suntem aşezaţi în locurile Cereşti. 

275 Şi acest trup poate putrezi în mare; el poate putrezi în pământ; acolo ar putea să nu fie o lingură de cenuşă; dar ea



vine înainte. Căci, Duhul care l-a înviat pe Domnul meu din morţi a însufleţit acest trup muritor. El a însufleţit trupul
vostru muritor. Şi noi suntem beneficiarii Lui ai învierii Lui, poliţa Lui de Viaţă Eternă despre care am vorbit aşa de
mult, voi ştiţi. Nu-i de mirare că El a zis, "Nu vă temeţi." El ar şti. 

276 Căci aşa cum a zis Pavel, "Moarte, unde-ţi este ţepuşul? Mormântule, unde-ţi este biruinţa? Eu sunt plin de Putere
de însufleţire. Mulţumiri fie lui Dumnezeu, Care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos." Da, domnule! Putere
de Însufleţire. O, doamne! 

277 El este viu pentru totdeauna, "acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Evrei 13:8. Observaţi, Mesia, Cel uns; aşa este Mireasa
Lui, Mesia-nişorii, vedeţi, Cel uns. 

278 Observaţi, moartea nu opreşte Puterea de însufleţire a lui Dumnezeu. Moartea nu O poate opri. Când tu O ai, Ea e
Eternă. Nu există nimic să O poată opri. Tu nu O poţi înhăma; tu nu poţi-nu poţi să-I faci nimic. Tu îţi trăieşti viaţa
complet, aceea încă nu O opreşte; e tot atât de bună cum era Ea. 

279 Observaţi, Moise este plin de acea Putere de însufleţire. Era el? El era un profet la care a venit Cuvântul. El era
parte din Cuvânt. El era Cuvîntul din ziua aceea. Este asta corect? Şi după ce el a fost mort, opt sute de ani; pe
Muntele Transfigurării, acolo stătea el, cu Ilie. Este aşa? Puterea de însufleţire, moartea niciodată nu O ia la o parte.
Nu, nu. "Eu îl voi învia din nou." Au venit Îngerii; l-au îngropat jos acolo într-o vale. El a fost putrezit şi dus, oasele îi
erau duse, şi fiecare alt lucru, dar Puterea de însufleţire încă era acolo. Ea l-a însufleţit şi l-a adus sus. Şi acolo era el,
stând acolo. Observaţi. 

280 Voi ziceţi, "Este asta aşa, Frate Branham, după opt sute de ani?" O, doamne! 
281  Dacă vreţi să citiţi în Matei, eu am o Scriptură, Matei 27:51. Voi puteţi scrie, să o notaţi jos. Când toţi aceia în

urmă acolo, care au crezut că El ar veni... Biblia a zis aici, după ce El a venit, ei dormeau în pământ. Putere de
însufleţire era asupra lor, şi ei erau o parte din El, sfinţii aceia. Ei erau o parte din El, pentru că ei au crezut în El. 

282  Potenţial ei aveau Viaţa aceea, prin jertfa unei oi, o ispăşire, care niciodată nu putea aduce duhul unei oi înapoi
peste om. Dar mai acum cu Duhul Omului, Dumnezeu Însuşi, asupra voastră, vedeţi, cu cât mai multă Putere de
însufleţire avem noi! Dar prin ispăşirea de păcat a fost oferit un miel, în model. Ce avem noi nu este modelul; este
antimodelul. De ce ne temem noi? Şi acei oameni care aveau numai un model, arătând spre învierea Lui, şi au mers jos
în mormânt cu aceasta. 

283 Aşa cum Iov acolo în urmă sub încordarea lui mare, vai, i s-a luat tot de la el! Diavolul a zis, "Lasă-mă să-l am. Eu
îl voi face să Te blesteme în faţa Ta." Şi atunci el s-a dezlănţuit. 

284 A zis, "Tu să nu-i iei viaţa." Şi el a făcut (el) tot fără să-i ia viaţa. 
285 Şi chiar şi nevasta lui s-a întors împotriva lui. A zis că răsuflarea ei a devenit străină faţă de el. Cu alte cuvinte, ea -

ea să nu aibe nimic de-a face cu el.  Ea se părea să nu-l mai iubească, doar îl împingea la o parte. ,,Iov, tu eşti
mizerabil! De ce nu îl blestemi doar pe Dumnezeu, şi mori?" 

A zis, "Tu vorbeşti ca o femeie nesăbuită." O, doamne! 
286 Vedeţi, el a ţinut drept la ce a avut. Acum, el era un profet. El a zis, "Eu nu sunt un păcătos. Eu am oferit jertfa

prevăzută." Amin. El ştia unde stătea. El era pe Cuvânt. Nu conta ce au spus ceilalţi, el era chiar acolo la Cuvânt.
Atunci ora aceea mare grozavă... A zis, "Tu vorbeşti ca o femeie nesăbuită." El a zis, "Domnul a dat, Domnul a luat;
păi, binecuvântat să fie Numele Domnului!" A zis, "Am venit în lumea aceasta fără nimic. Am venit aici, gol, mă voi
duce afară în acelaşi fel. Binecuvântat să fie Numele Domnului!" Şezând acolo, pleznit în buboaie, copiii lui morţi, el
era lovit de sărăcie, şi toţi prietenii lui s-au întors împotriva lui, membri bisericii lui, toate celelalte, scărpinându-se cu
un... Şi ce nenorocit mizerabil! Nici unul din voi nu aţi fost prin aceea încă. Totuşi, el s-a ţinut de acel Cuvânt. 

287 El era un vultur. O, doamne! Voi nu puteţi ţine pieliţa peste ochii lui tot timpul. Nu, nu. Dintr-o dată, stând pe acel
Cuvânt,  ce  s-a  întâmplat?  Cerurile  s-au  rulat  înapoi,  tunetele  au  început  să  răcnească,  fulgerele  au  început  să
sclipească, şi Iov a privit în sus şi a văzut viziunea, a zis, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. La zilele din urmă
El va sta pe acest pământ. Şi chiar după ce viermii pielii au nimicit acest trup, oase şi tot, acea Putere de însufleţire va
fi acolo. Eu însumi îl voi vedea pe Dumnezeu, pe Care îl voi vedea eu însumi. Ochii mei vor privi şi nu altul." Este
asta aşa? "Chiar după ce rărunchii vor fi consumaţi în mine, chiar după ce viermii pielii care sunt în trupul meu acum,
îl vor nimici." 

288 Voi ştiţi, viermii pielii nu vin la voi. Viermele acela este deja în voi, viermii pielii voastre. Aţi observat vreodată
aceea? Te pune într-un sicriu, şi îl pune închis ermetic; microbii te vor mânca, chiar la fel, pentru-că ei sunt în tine. Tu
eşti doar o grămadă de microbi, în primul rând, în interior. 

289  "Chiar dacă viermii pielii,  viermii pielii  mele mă nimicesc, carnea mea, totuşi în trupul meu îl voi vedea pe
Dumnezeu." 

290 Şi în acea dimineaţă a învierii! Glorie! Aleluia! Matei, acest mare scriitor, 27:51, a zis, "După ce El a înviat din
morţi, că sfinţii Vechiului Testament, mulţi din acei care au dormit în pulberea pământului, au venit sus afară din
mormânt, şi au intrat în cetate şi s-au arătat la mulţi." Acea Putere de însufleţire, încă era pe oasele lui Ilie când acolo
nu mai erau oase, încă era pe Iov când acolo nu a rămas o lingură de pulbere din trupul lui. Dar Puterea de însufleţire
încă era acolo. 



291  "Dacă acest  Duh care l-a înviat  pe Isus din morţi  locuieşte în voi,  El  va însufleţi  şi  trupul  vostru muritor."
Observaţi, repede acum. 

292 Voi ziceţi, "O, eu doresc să fi trăit în urmă..." Voi trăiţi într-un timp mai bun. Acum dacă voi toţi... 
293  Eu vă văd că notaţi jos nişte Scripturi. În regulă, notaţi jos Întâi Tesaloniceni 4:16. Observaţi ce frumos, vedeţi.

În... "Sfinţii, cei care dorm în Cristos, îi va aduce Dumnezeu cu El," vedeţi, sfinţi în mormânt, odihnindu-se. Cum era
Ilie; unii cum era Elisei; vedeţi, unii din ei vor fi însufleţiţi, unii vor fi luaţi, unii vor fi în mormânt. Ei se vor duce cu
El. "Trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi. Iar noi care suntem vii şi rămânem
vom fi apucaţi sus împreună cu ei, să întâlnim pe Domnul în văzduh." Puterea de însufleţire asupra celor vii; Puterea
de însufleţire asupra celor morţi. Vedeţi? 

294 Chiar aceeaşi Putere de însufleţire a lui Dumnezeu prezentată în amândoi din aceşti profeţi. Priviţi la numele lor,
sunt aproape la fel, Elisei, Ilie. Vedeţi Mireasa şi Mirele? Unul din ei este D-ul Isus; cealaltă este D-na Isus. Voi
vedeţi, aproape la fel, doar-doar între El şi Ea. Vedeţi? 

295 Ilie, şi priviţi cum este reprezentat aici. Acum, Elisei... A fost luat sus în răpire, reprezintă Biserica, în regulă, Ilie;
iar Elisei s-a odihnit până la înviere. Vedeţi? Este întocmai cum o pasăre, are nevoie de două aripi să se balanseze.
Vedeţi? Biserica a fost reprezentată chiar acolo în acei doi profeţi. "Căci noi care suntem vii şi rămânem până la
venirea Domnului, nu-i vom stânjeni pe cei care sunt adormiţi; căci Trâmbiţa lui Dumnezeu va suna," amândouă aripi
vor veni împreună, şi vom zbura departe, aleluia, zburăm departe. Căci, (ce?) în cei vii, sau morţi, Puterea aceea de
însufleţire încă trăieşte. 

296  Observaţi.  Amintiţi-vă,  amintiţi-vă  acum,  însufleţiţi  să  vedeţi  ce  sunt  lucrurile  acestea.  Priviţi  Puterea  de
însufleţire din ziua aceasta. Ţineţi minte, noi suntem însufleţiţi. Nu cu mult în urmă, pentru ajutor... 

297 Şi mă-mă gândesc că Domnul nostru a zis, şi aşa a zis Pavel, "Ce mi-a arătat Tatăl, nu am reţinut nimic înapoi. Eu
vă spun." Şi în aceste zile din urmă când noi i-am văzut Puterea Lui de însufleţire asupra noastră, El chiar ne-a dat
Putere de însufleţire, să-i vedem pe cei bolnavi vindecaţi. Noi am văzut Puterea de Însufleţire lucrând printre noi, aşa
cum era Ea atunci peste aceia în zilele de la început, vedeţi, Îl vedem să aducă înapoi prin viziune şi să învieze pe
morţi, să-L vedem să-i facă bine pe bolnavi. 

298 Zilele trecute eu îi spuneam la cineva. Micuţul Donovan Weerts aici, eu presupun că voi toţi îl cunoaşteţi. Eu eram
sus la vânătoare cu el. Sărmanul om mititel... El este un băiat mic plăcut. El vine aici la biserică. El va... Doar un
foarte bun prieten de-al meu. Şi el doar... El a zis, "Nu am vrut să te deranjez." 

299 M-am uitat, şi urechea lui, s-a întors de tot, dinăuntru în afară. Şi am zis, "Cum eşti tu, Donovan?" Doar l-am luat
de mână, aşa, şi era un cancer. Am zis, "Donovan, care-i situaţia cu urechea ta?" 

300 El a zis, "Nu ştiu, Frate Branham. Cam şase, şapte luni, şi doar continuă să devină..." 

Am zis, "De ce nu ai spus ceva despre aceasta?" 
301 A zis, "Eu-eu nu am vrut să te deranjez, Frate Branham." 

Am zis, "Tu ştii ce este acesta?" 

A zis, "Eu am o idee." 
302 Eu doar mi-am pus mâna acolo peste el, nu am spus mei un cuvânt. Două zile după aceea, acolo nu era nici măcar

o cicatrice. Ce este aceasta? Puterea de însufleţire, vedeţi, Ea va însufleţi trupul vostru muritor. Urechea lui s-ar fi
mâncat jos, creierii lui ar fi fost duşi, vedeţi, el ar fi murit. Dar, Puterea de însufleţire! Vedeţi? 

303 Şi într-o zi când eu eram ostenit, eu însumi, cam... Am zis, "Dacă tu... Băiete, tu mai bine să mergi înainte, tu eşti
în vârstă de cincizeci de ani. Tu, dacă tu urmează să faci ceva pentru Domnul, tu mai bine să te grăbeşti şi să o faci. Tu
îmbătrâneşti." Vedeţi? Şi acolo în dimineaţa aceea, Puterea de însufleţire a venit, şi El m-a lăsat să privesc dincolo de
cortină, şi eu v-am văzut pe toţi acolo. Îhî. Vedeţi? El a zis, "Toţi pe care i-ai iubit vreodată, şi toţi care te-au iubit, ei
îţi sunt dăruiţi ţie." Vedeţi? Eu i-am văzut pe toţi acolo în felul acela. Ce era aceasta? Putere de Însufleţire. 

304 Ioan revelatorul a fost umplut plin de Putere de însufleţire, care a stat sus şi a văzut sfârşitul de la început. 
305 Isaia era plin de Puterea de însufleţire, şi s-a ridicat şi a văzut Mileniul şi tot. 
306  Putere de Însufleţire! "Şi dacă Duhul care l-a înviat pe Cristos din morţi, locuieşte în voi, El va însufleţi trupul

vostru muritor... trup muritor." Ţine-ţi minte, Puterea de însufleţire! 
307  Priviţi ce am văzut noi în această zi. Puterea de Însufleţire a venit la noi, să deschidă cele Şapte Peceţi. Ce era

aceea, inteligenţa unui om? Nu, Puterea de însufleţire a lui Dumnezeu. Vedeţi, Puterea de însufleţire a lui Dumnezeu a
prezis că aceasta va avea loc. Vedeţi, Puterea de însufleţire a lui Dumnezeu a făcut ca lumea să mărturisească spre
Aceasta, că este Adevărul. Îngerul Domnului, eu v-am spus, era pe-acolo, într-un Stâlp de Foc; Puterea de însufleţire a
lăsat ca lumea să mărturisească că Acesta-i Adevărul. Şi, în aceea, ei nu au ştiut ce era Acesta; şi noi ştiam, doar
priviţi în felul acesta, şi El este Domnul nostru sus acolo, voi vedeţi. 

308  El este Acela Care a deschis acele Peceţi. El este Peceţile acelea, căci întregul Cuvânt al lui Dumnezeu este
Cristos, şi Cristos este Peceţile care s-au deschis. Ce este deschiderea Peceţilor atunci? Descoperă pe Cristos. 



309 Şi tocmai cei şapte Îngeri, care au reprezentat cele Şapte Biserici toate completate, şi noi nici măcar nu am putut
vedea Aceasta. Ei au văzut, ei au luat fotografia, nu noi. Şi acolo este El, stând acolo, Judecător Suprem; arătând că El
este Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Ce identificare! Puterea de Însufleţire a făcut aceea pentru noi. 

310  Puterea de Însufleţire ne lasă să vedem venirea Lui. Puterea de Însufleţire ne-a smuls de la moarte la Viaţă.
Puterea de Însufleţire dă discernământ; să ştiţi ce-i rău cu voi, şi ce să faceţi; ce aţi făcut, şi ce nu ar fi trebuit să faceţi;
şi ce ar fi trebuit să faceţi, şi ce veţi fi. Putere de Însufleţire, toate lucrurile acestea! 

311 Domnul nostru Isus este aşa de plin de Putere de însufleţire, El era Ea toată, laolaltă. El era aşa de plin de Putere
de însufleţire, că El a spus asta, "Voi nimiciţi trupul acesta, şi Eu îl voi învia în trei zile." Vorbim despre încredere în
Puterea de însufleţire! "Nimiciţi trupul acesta, şi Eu voi... acest templu, şi Eu îl voi aduce sus în trei zile." 

312  Păi, de ce să spună El asta? El ştia că era scris despre El,  vedeţi,  că a fost scris despre El,  de Cuvântul lui
Dumnezeu care nu putea da greş. Cuvântul a spus, "Eu nu voi suferi ca Acel Sfânt al Meu să vadă putrezirea, nici nu-i
voi lăsa Eu sufletul Lui în iad." Şi El a ştiut că Puterea de însufleţire Îl va învia, că acolo nu va fi nici o celulă putredă. 

313 El a zis, "Voi nimiciţi acest templu, şi Eu îl aduc iarăşi înapoi în trei zile." 
314  De ce? A fost profeţie, Cuvântul lui Dumnezeu. Şi profeţia, dacă El este Cuvântul adevărat a lui Dumnezeu, nu

poate da greş. Şi aceeaşi profeţie şi Cuvântul lui Dumnezeu care a zis că El Îl va învia, zice că noi suntem deja înviaţi
cu El. Nu-i de mirare că El a zis, "Nu vă temeţi." Şi este scris, că, "Duhul care este acum, era în El, acum în noi, de
asemenea însufleţeşte trupul nostru muritor." Nu te teme, prietene, [S-o-n în Engleză înseamnă F-i-u. Sun, în Engleză
înseamnă soare. Fratele Branham face asemănare între Soare şi Fiu – Trans.] F-i-u-1 este sus. Fiul este sus. Nu... 

315 Acum priviţi la transfigurare. Noi eram, fiecare, reprezentaţi acolo. Acolo erau sfinţii în viaţă care au fost răpiţi,
acolo era Ilie stând acolo;  şi  acolo stătea Moise,  sfinţii  morţi  repre...  De asemenea,  ei  amândoi aveau Putere de
însufleţire. Fie că unul a murit, şi celălalt nu a murit, ei sunt toţi acolo. 

316  Observaţi, o, priviţi ce vedem noi acum în aceste zile din urmă. Acelaşi lucru care El l-a promis, Ioan 14:12.
Acum priviţi. [Porţiune ne înregistrată pe bandă – Ed.] Cu certitudine. 

Oamenii zic, "Tu pretinzi să ai putere?" Nu, nu, nu. 
317 Noi suntem întocmai ca aceia la Muntele Transfigurării, vedeţi. Cu certitudine, noi nu pretindem putere. Dar, noi,

cum-cum erau ei... Pe Muntele Transfigurării, ei nu ziceau, Moise, să zică, "Vedeţi cine, vedeţi cine sunt eu," ucenicii
să zică, "vedeţi cine sunt eu, vedeţi cine sunt eu." Voi ştiţi ce s-a întâmplat? Observaţi, ei l-au văzut pe Isus glorificat.
Aceea-i tot ce au vrut ei să vadă reprezentat, pe Isus glorificat. 

318  Şi aşa este astăzi, noi nu încercăm să fim ceva persoană mare. Nu ne pasă ce spun oamenii despre noi. Numele
nostru nu-i nimic; Numele Lui este. Viaţa noastră, este nimic; Viaţa Lui este. Este Puterea Lui, nu puterea noastră. Şi
există numai un singur lucru care ne place să-l facem, este să-L vedem glorificat. Şi cum poate fi aceasta? Când El
este glorificat în noi, prin învierea Lui care este în noi. Noi Îl vedem reprezentat iarăşi cum era El, astăzi. 

319  Aţi priceput aceea? Vedeţi, dorinţa noastră nu este să fim glorificaţi. Dorinţa noastră nu este ceva nume mare.
Dorinţa noastră nu este să ridicăm vreo biserică, sau să facem mai mult în şcoala Duminicală, sau să încercăm să
aducem înăuntru, să legăm, împingem înăuntru, să oferim partidă de picnic, sau să aducem stele, insigne, sau altceva
de felul acela. Aceea nu-i dorinţa noastră. Dorinţa noastră este să-l vedem pe El glorificat. Glorificat, (ce?) nu cu
mândrie de sine; ci în noi, vieţile noastre, să dovedim că El este viu şi locuieşte în noi. 

320 Dacă eu mă pot da afară din cale, astfel când William Branham nici nu-i băgat în seamă, şi când voi nici măcar nu
sunteţi băgaţi în seamă, încât noi îl putem vedea pe Isus glorificat printre noi. Să-L vedem, aceea-i dorinţa noastră.
Aceea-i insufle-... ne dă Puterea de însufleţire. Şi ne dă bucurie, să ştim că noi suntem cu El, şi carne şi os din El, fiind
Mireasa din El; şi văzând aceleaşi metode adeverite a Lui, dovedind în noi că El este acum înviat din morţi. Înţelegeţi?

321 Nu-i de mirare că El a zis, "Nu vă temeţi," căci acum, observaţi, noi suntem răscumpăraţi de El, şi acum înviaţi cu
El. Aceea-i ce înseamnă Paştele pentru popor, "înviat cu El"! Observaţi. Acum noi avem Duhul Lui în noi, contractul
abstract plătit pe deplin. 

322 Nu, voi nu ziceţi, "Păi, eu sper că eu voi reuşi." Voi deja aţi reuşit. Nu, "Eu voi reuşi." Eu deja am reuşit. Eu nu
am reuşit; El a reuşit pentru mine. Vedeţi? Nu eu; El! "Păi, Frate Branham, ei zic..." Mie nu-mi pasă ce spun ei. Acolo
El a reuşit, pentru mine. Asta-i tot ce vreau eu, de ce mă îngrijesc. 

323  Eu doar-eu doar vreau să-L văd manifestat. Cum o poţi face, Îl chemi jos? Nu. El este în voi. Vedeţi, El este în
voi. "Păi, atunci, Doamne, dacă eu mă pot da la o parte din cale, Te poţi manifesta. Eu însumi... Cum o poţi Tu face?
Pentru că Tu ai hotărât-o aşa. 'Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni."' Observaţi. Glorie! 

324 Cu toată dovada aceea colectată, cu noi acum în dimineaţa aceasta, o, mă gândesc la cântarea aceea: 

În dimineaţa aceea de înviere, 
Când legăturile morţii vor fi rupte, 
Noi vom învia, (Aleluia!) noi vom învia! 

325  Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi vom învia! În El noi devenim parte din El, Paştele, taina
descoperită a lui Dumnezeu cum a fost atunci, despre Viaţă după moarte. 



Noi suntem acum vii, care eram odată morţi în păcat şi fărădelege. Adevăratul Sigiliu de Paşti a rupt moartea din
jurul meu, şi eu sunt viu. Sigiliul de Paşti, la început, a rupt sigiliul sigiliului Roman, Sigiliul de Paşti, că El a fost
sigilat. Şi oamenii, când ei au murit, erau duşi; dar El a rupt sigiliul şi a descoperit secretul. Iar acum Dumnezeu, prin
Duhul Lui cel Sfânt, a rupt sigiliul din jurul vieţilor noastre, şi Cristos este descoperit aşa cum El trăieşte în noi, căci
acum noi suntem însufleţiţi cu El. O, pagină după pagină! 

Noi vom învia, (Aleluia!) 
Noi vom învia! (Amin!) 
În dimineaţa aceea de înviere, 
Când gratiile morţii sunt rupte, 
Noi vom învia, (Aleluia!) noi vom învia! 

326 O, nu sunteţi voi bucuroşi! Eu sunt aşa de bucuros! În urmă de tot jos acolo, într-o cămară mică de cărbuni într-o
dimineaţă, sigiliile au fost rupte, şi eu am înviat cu El, o făptură nouă. Puterea Lui de însufleţire; Fiul este sus. 

327 Nu cu mult în urmă, mi s-a spus o poveste mică despre unun pescar. Un om a venit afară şi a angajat pe un pescar
bătrân să-l ducă la pescuit afară pe Coasta de Vest. Ei au mers afară în dimineaţa aceea. 

328  Dacă careva din voi aţi pescuit acolo afară după somon, păi, voi ştiţi ce ia loc, devine îngrozitor de ceţos acolo
afară. Eu îl văd pe frăţiorul meu, Eddie Byskal, jos acolo, un misionar la Indieni acolo afară. Şi noi am pescuit, noi
înşine, afară pe coastele acelea. 

329  Deci acest pescar era un fel de novice, voi ştiţi. El a mers să pescuiască, şi ei au plutit afară. Aşteptând să vină
lumina zilei, voi ştiţi. Şi ei-şi ei nu mai puteau să audă sirena de ceaţă, şi acest pescar a devenit cu totul agitat, a zis,
"Zi-i, noi plutim afară la mare! Măi!" A devenit cu totul agitat. 

330  El a zis, "Stai jos, fiule. Stai jos." Bătrânul pescar, liniştitt, voi ştiţi. El ştia despre ce vorbea el. A zis, "Doar
aşteaptă până când vine soarele sus, atunci noi putem vedea unde suntem." 

Voi ziceţi, "Trebuie eu să fiu Metodist? Baptist? Penticostal?" 
331 Doar aşteptaţi. Fiul vine sus, noi vom vedea unde suntem. El este Cuvântul. Aşteptaţi până când vedeţi Cuvântul

manifestat, strălucind peste Sămânţă, Snopul de legănat, noi vom vedea unde suntem. Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice,
"Amin." – Ed.] 

332 Îmi pare rău că v-am ţinut aşa de mult. Câţi dintre voi urmează să staţi pentru diseară? O, doar veniţi iarăşi înapoi
atunci, în seara aceasta, vedeţi. Pe la ora şapte? Ai avut tu pe altcineva? [Fratele Neville zice, "Nu." – Ed.]

Să ne aplecăm capetele. 
333 Există unul aici, sau mulţi, care nu au această Putere de însufleţire în voi? Fiul a strălucit peste tot, şi voi aţi şezut

în  acest  tabernacol,  aţi  ascultat  la  benzi,  şi  totuşi  Duhul  nu  va  însufleţit  încât  voi  să  puteţi  urma Cuvântul  lui
Dumnezeu, ca voi femeilor şi voi bărbaţilor aţi putea să vă supuneţi la fiecare Cuvânt care El l-a scris! O, acela-i un
lucru periculos. Ce ar fi dacă tu ai fi o sămânţă moartă, fără Viaţă în tine? Dar există ceva în tine, care îţi spune, "Eu-
eu vreau să înviez, în dimineaţa aceasta. Eu vreau să înviez din starea în care sunt. Eu nu vreau să fiu doar o sămânţă
moartă, să fiu lăsat la ţărână şi lemn plutitor. Eu vreau să înviez." 

334 Vreţi să vă ridicaţi mâna, să ziceţi, "Roagă-te pentru mine, frate"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te
binecuvânteze. Vai, priviţi la mâini; nu există nici o cale deloc pentru o chemare la altar. Ce noi numim o chemare la
altar, oamenii vin sus în jurul altarului, eu nu sunt prea mult pe aceasta, oricum. Aceea a fost doar adăugat la biserică
în timpul zilelor de trezire Metodistă. Înţelegeţi? 

335  Biblia a zis, "Atât de mulţi câţi au crezut, vedeţi, au fost botezaţi." Există aici un bazin, plin de apă, aşteptând
după orice candidat care este gata să moară faţă de sine. 

336 Acum, tu ai putea fi îngropat înăuntru, de multe ori, în Numele Domnului Isus; dar până când Sămânţa aceea nu-i
Viaţă, înţelegeţi, Ea nu o va însufleţi. Nu, nu, nu. Botezul de ape este ca roua care a căzut din cer; ea poate cădea peste
sămânţă, dar, dacă acolo nu există Viaţă, ea nu poate trăi. 

337 Dar dacă acel botez real de ape, de moarte faţă de tine, şi tu eşti gata să mori faţă de tot ce ai fost învăţat vreodată
de crezuri şi denominaţiuni, care este contrar cu Cuvântul, şi tu vei umbla ca un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, şi o
spui dinadins în inima ta, urmăreşte ce îţi va face acel botez de apă în dimineaţa aceasta. "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi
fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea greşelilor voastre, păcatul vostru, şi voi veţi primi Snopul, jertfa
de  legănare.  Voi  veţi  primi  Dinamica,  Duhul  Sfânt.  Căci  promisiunea  este  pentru  voi,  şi  toţi  ceilalţi.  La  toate
generaţiile, aceasta va fi." 

338 Dumnezeule Tată, eu-eu am vorbit îndelung, şi am luat mult din timpul poporului, dar, Doamne Dumnezeule, nu
există oprire la aceasta. Se pare doar că tu doar trebuie să te opreşti şi să pleci, şi să te odihneşti, şi să vii înapoi. Noi
trăim într-o lume muribundă,  între  oameni  care  mor;  cu un  Mesaj  de  Viaţă,  şi  cu  o dovadă a  învierii.  Scumpe
Dumnezeule, noi o să fim muritori numai o dată, şi ce va fi dacă noi lăsăm această ocazie să treacă de noi? 

339 Inimile noastre ard; sufletele noastre sunt înfiorate; aceştia care au venit înăuntru. Şi mulţi aici aud acest Mesaj în
dimineaţa aceasta. Da, două sau trei sute şi-au ridicat mâinile. Ei vor să creadă, Doamne. O, cu siguranţă sămânţa



aceea nu este moartă, Doamne. Cum ar putea ei să-şi ridice mâna aşa? Acolo este ceva. O Dumnezeule, este eul vechi,
este nevasta aceea a lui Iov stând acolo, zicând, "O!" Dar, Doamne, lasă pe acel Iov, acel credincios, să păşească
înăuntru, în dimineaţa aceasta, să moară complet, şi să fie îngropat aici în acest botez de ape. 

340 Picăturile de rouă ce vin din Cer, Cuvântul lui Dumnezeu care zice că El va spăla la o parte fiecare păcat şi-l va
ierta! Voi sunteţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru ce? Iertarea păcatului vostru, păcatele iertate în Numele
lui Isus Cristos. 

341 Fie, atunci, Tată, fie... Dacă ei sunt bolnavi, fie ca ei să plece afară sănătoşi. Fie, dacă ei sunt infirmi, fie ca ei să
umble afară sub Puterea Duhului Sfânt. Dacă ei au fost păcătoşi, fie ca ei să plece afară spălaţi şi curaţi. Şi mecanica,
prin a merge înăuntru; Dinamica vine de Sus, Duhul Sfânt,  şi  să-i apuce departe, Doamne. Însufleţeşte trupul lor
muritor, atunci noi vom auzi limbi noi veritabile, puteri din Dumnezeu, dragoste negrăită, har muritor şi har viu; şi un
Cristos înviat, un Trup, o Mireasă reprezentându-l pe El pe pământ. 

342 Tată, ei sunt ai Tăi. Ei şi-au ridicat mâinile. Eu am predicat Cuvântul. Acum, Tată, primeşte-i, mă rog. În Numele
lui Isus Cristos, eu o cer. Amin. 

343  Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este El minunat? ["Amin."] Sunteţi satisfăcuţi că voi sunteţi o
parte din acea înviere de Paşti, că aţi înviat cu El? ["Amin."] Ridicaţi-vă mâna. Voi sunteţi incluşi. 

344 "Copilaşii mei," aşa cum ar fi spus Pavel. Fără să încerc să-l imit pe el, dar, dragostea, eu vă iubesc. Eu gonesc pe
drumuri şi de toate, să ajung aici, să ajung să vorbesc cu voi. Vin sus din deşert, peste troienile de zăpadă, şi aşa mai
departe, să ajung aici. Noi zburăm în avioane. Voi conduceţi de-a lungul ţării, ca să putem ajunge împreună. Ne iubim
unul pe altul. 

345 Noi suntem o parte unul din altul. Să nu lăsaţi niciodată pe Satan să vă spună altceva. Fiind o parte unul din altul,
noi  suntem o parte din El.  Şi  noi  suntem împreună cetăţeni  ai  Împărăţiei,  bucurându-ne de aceste binecuvântări,
împreună, ale învierii. 

346 Iar acum, vedeţi, acum voi sunteţi deja înviaţi. Când Dumnezeu l-a înviat pe El, El va înviat pe voi. Fiul este chiar
acum peste voi, iar acum voi creşteţi într-o Viaţă înflorită cum era El, să fiţi înviaţi complet în acea zi din urmă.
Potenţialele voastre, voi le aveţi acum. De ce ştiţi voi? Vi s-a schimbat sufletul, nu-i aşa? Trupul vostru a venit în
supunere la El, nu-i aşa? În supunere la (ce, o biserică?) la Cuvânt, care este Viaţa, atunci voi sunteţi acum înviaţi din
morţi. Acesta-i Paşti, cu mine şi Isus. Este Paşti, cu voi şi Isus. Şi este Paşti, cu voi, eu, şi Isus. Noi sun tem toţi... Sau,
Isus, voi, şi eu, noi sun tem toţi înviaţi împreună. 

347  Şi noi vom învia la ziua din urmă, chiar dacă duhurile noastre părăsesc trupurile noastre, chiar dacă trupurile
ruginesc, ele poate să meargă în pulbere, ele pot fi arse, ele pot fi în fundul mării. Biblia a zis, "Un Înger şi-a turnat a
lui peste mare, şi tot ce a murit a venit sus." Nu există nimic să ne poată ascunde, sau să ne despartă, de la acel
Dumnezeu pe care îl iubim aşa de mult, care ne-a înviat împreună. 

348 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu v-am ţinut aici un timp îndelungat. Dacă oamenii aceia încă sunt la telefon, ei
sigur... La cincizeci de cenţi minutul, ei într-adevăr au plătit, în dimineaţa aceasta. Dar, eu doar nu m-am putut opri la
ora aceea, eu doar a trebuit să merg înainte. 

349 Acum, cu voia Domnului, eu voi fi înapoi diseară, să vorbesc cu voi din nou. Şi dacă eu nu pot, şi atunci voi toţi
ştiţi... Eu presupun că noi nu suntem la... sau nu... Noi nu mai suntem la telefon? Nu mai suntem la telefon. 

350  Voi toţi ştiţi unde mă duc, nu-i aşa? Africa! Eu am chemat pentru mult timp; cu anii eu am încercat să merg
înapoi. Acum o viziune, Duhul Domnului a pregătit calea. Ei au zis, când sărmanii aceia băştinaşi au auzit aceasta, că
eu nu am venit ultima dată când am fost acolo, ei s-au pus pe pământ ziua şi noaptea, şi au gemut şi au plâns, şi au
zis,"Doamne, ce am făcut noi?" mii de ei. Oamenii aceia nici măcar nu cred că ei au un suflet. Înţelegeţi? Şi au plâns
şi au gemut, şi au plâns. 

351 Să nu trimiteţi vorbă înainte. Vă rog să nu. Vedeţi, dacă viza aceea se întâmplă să treacă pe acolo şi ajunge printre
predicatorii aceia, ei mă vor opri chiar acolo. Eu trebuie să merg înăuntru ca un vânător. Eu mă voi duce sus la regina
care a adus şaptesprezece trenuri încărcate jos şi a venit jos la miting. Eu ajung să merg sus şi să vânez pe teritoriul ei.
Şi eu merg înăuntru, paşaportul meu şi fiecare lucru cheamă pentru un vânător, nu un serviciu religios. 

352 Atunci acolo are să fie un frate să mă întâmpine, să spună, "De ce nu ai un mic miting pentru noi?" Stadioanele
sunt deja închiriate. Ei nici măcar nu o ştiu. Vedeţi? O, glorie! 

353  Rugaţi-vă ca voia lui Dumnezeu să nu fie împiedicată. Ca, sufletul meu care a plâns pentru Africa de când am
plecat, ca să fiu în stare să mă întorc din nou, apoi să vă aduc un mesaj despre un mare miting. Eu probabil că nu vă
voi mai vedea, de astăzi, până mă întorc înapoi. Noi vom merge, doar în câteva zile acum, pe zece Mai. Vă veţi ruga
pentru mine? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 

354 Amintiţi-vă, voi nu ştiţi ce sunt necazurile, până ajungi acolo; doctori vrăjitori de fiecare parte, şi diavolul, şi să nu
gândiţi că ei nu ştiu ce să facă. Înţelegeţi? Şi tu mai bine să ştii despre ce vorbeşti, când tu stai înaintea lor. "Dar eu
ştiu în Cine am crezut, şi eu sunt convins că El este în stare să păstreze ceea ce i-am predat Lui către ziua aceea." 

Acum, sunt nişte batiste aşezate aici. 



355  Scumpe Dumnezeule, aşa cum acest Mesaj din dimineaţa aceasta, despre înviere, şi eu stând aici, Doamne, şi
dovedind prin Cuvânt că Puterea aceea de însufleţire este în copilul credincios. De aceea, prin a crede, în credinţă, că
acea Putere de însufleţire mi-a schimbat viaţa. Şi oamenii aceştia cred, Doamne, şi Aceasta le-a schimbat vieţile lor. Şi
noi ne rugăm unul pentru altul. 

356 Eu îmi pun mâinile peste aceste batiste, ca... Fie ca Dumnezeu, Care l-a însufleţit pe Isus Cristos şi L-a adus din
morţi, şi acel Duh care l-a înviat pe El din morţi, să locuiască în trupurile noastre. 

357  Duhul care a fost peste trupul lui Elisei, că, după ce a fost mort şi nu era nimic decât oase, el avea Putere de
însufleţire în el. Mâinile apostolilor aveau Putere de însufleţire în ele. Minţile apostolilor, privirea apostolilor, limbile
credincioşilor, toţi aveau Putere de însufleţire. 

358 Acum fie ca Puterea aceea de însufleţire, aşa cum eu pun acest Cuvânt asupra lor, şi mâinile mele să reprezinte un
posesor, prin har, din acea Putere de însufleţire, fie ca Aceasta să însufleţească pe fiecare din aceste trupuri bolnave, şi
să fie făcuţi iarăşi întregi. Dumnezeule, prin Numele lui Isus Cristos. 

359  Fie ca aceasta să nu fie numai pentru aceste batiste, ci pentru acele persoane de acolo afară în audienţă, fiecare
care suferă. Acei copii mici, oameni în vârstă, orice sunt ei, fie ca Puterea aceea de însufleţire să-i însufleţească chiar
acum, în Numele lui Isus. Amin. 

360 Acum, cât de mulţi au Putere de însufleţire? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum puneţi-vă mâinile unul peste
altul, dacă Puterea aceea de însufleţire este în voi. 

361 Acum, există numai un lucru să o ţină pe Aceasta, să o împiedice, aceea-i necredinţa voastră. O femeie I-a atins
haina, s-a făcut sănătoasă; un soldat Roman L-a scuipat în faţă, şi a mers în iad. Vedeţi? Deci aceasta avea... depinde
unde sunteţi. Credeţi voi Aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi o credeţi? 

362 Acum eu vreau ca voi să vă aplecaţi capul şi să vă rugaţi unul pentru altul. Doar-doar rugaţi-vă chiar deschis, doar
ziceţi, "Doamne, această persoană"... Înţelegeţi, doar rugaţivă unul pentru altul. 

363  Scumpe Dumnezeule, noi facem aceasta în Numele lui Isus Cristos, singurul Nume dat printre oameni prin care
putem să fim mântuiţi sau vindecaţi. Aceste persoane, care sunt împreună cetăţeni ai Împărăţiei, un posesor de Putere
de însufleţire, însufleţeşte Aceasta pentru ei, Doamne, chiar acum. Şi fie ca Duhul să meargă de la vultur la vultur, de
la Cuvânt la Cuvânt, până plinătatea lui Isus Cristos să se facă manifestată în fiecare din trupuri, pentru fizic, spiritual,
sau orice necesitate care au ei nevoie, aşa cum ne punem mâinile unul peste altul. În Numele lui Isus Cristos. 


