COPIII DIN PUSTIE
… participă mii de oameni și în ﬁecare seară ne vedem siliți să-i refuzăm pe unii.
Din trei sau cinci mii de oameni, Domnul a deschis ochii orbilor și a vindecat surzi,
muți și șchiopi. Este un lucru glorios.
Am venit cu o zi întârziere după ce am stabilit adunarea aici în Phoenix. Deci
ei m-au adus înapoi și au spus… Dacă este posibil să ajung aici săptămâna
aceasta.
Am început vineri sau sâmbătă dimineața. Trebuia să ﬁu aici seara trecută,
dar am ajuns cu puțin timp în urmă. Am mers optsprezece ore și nu am prea avut
timp să dorm, așa că sunt destul de obosit. Seara trecută m-am rugat pentru
aproape trei mii de oameni, deci vă puteți închipui cât sunt de obosit. Totuși,
întotdeauna mă bucur când vin la Phoenix, este ceva cu locul acesta. Am avut
câteva clipe în care am putut să merg sus pe munte împreună cu câțiva frați, iar
acolo sus mă gândeam: „O, cât este de ceresc, cât este de…”
Voi, oamenii de aici, sunteți binecuvântați că aveți așa locuri frumoase. Cred că
este cel mai simplu loc pe care îl cunosc, cel mai ceresc peisaj. Necazul este că noi
nu-l apreciem destul. Așa este. Acesta este un loc minunat pe care ni l-a dat
Dumnezeu, iar noi trebuie doar să avem grijă de el. Necazul este că nu facem
aceasta.
Aceasta este deja a patra noastră sâmbătă, nu-i așa? Mai avem încă patru
sâmbete, dar aceasta a fost sâmbăta în care am renunțat la tot, iar dacă va ﬁ cu
voia Domnului, va ﬁ numai pentru minuni. Nu pentru mulțimi de oameni, ci ca să
vină cei suferinzi și cei schilozi, ca să ﬁe vindecați vizibil înaintea oamenilor.
Este un lucru rău să spun aceasta și nu este corect s-o spun nici chiar… Darul meu
nu este un dar al minunilor, ci este să mă rog pentru bolnavi și suferinzi, este darul
vindecării, nu al minunilor.
Îmi pare nespus de rău pentru că am hotărât să fac o minune înaintea cuiva, iar
când Îngerul mi-a vorbit ultima dată… Apropo, aseară L-am văzut din nou în
cameră, pentru prima dată în ultimele șase luni. Dar nu mi-a vorbit, ci a stat doar
lângă ușă și m-a privit. Am simțit că trece Ceva repede prin fața mea, dar când mam ridicat, a dispărut din nou.

Dar data trecută mi-a vorbit și mi-a spus ce am făcut… v-am povestit aseară. La
Vandalia, Illinois, El mi-a spus că mă bazez foarte mult pe facerea de minuni, și că
se va ajunge acolo că oamenii nu mă vor mai crede decât dacă vor vedea făcânduse o minune. Și acesta este adevărul.
Săptămâna trecută am avut un simțământ ciudat… Apropo, veți veni mulți sus, în
Oregon? Noi toți suntem creștini și ne place să auzim mărturii frumoase, nu-i așa?
Am fost acolo sus cu reverendul Gordon Lindsay și toate bisericile au cooperat
împreună, chiar și baptiștii și ceilalți.
Au venit mulți doctori din regiune și guvernatorul, iar Domnul mi-a dat har înaintea
oamenilor și a fost, cu siguranță, o adunare minunată cu mii și mii de oameni…
Cred că este cea mai mare participare pe care am avut-o din Canada încoace.
Desigur, și în Canada am avut cea mai bună adunare… Ce minunat a lucrat
Domnul printre oamenii aceia! O adunare a avut aproape treizeci și cinci de mii de
oameni, așa că a trebuit să mutăm adunarea într-o hală și Domnul nostru cel drag
a lucrat cu ei în mod minunat și ne-a dat bucurii mari.
Înainte de a intra în subiect, aș vrea să menționez o minune care a avut loc. O
minune… Este scris în Biblie că… Cred că mulți din voi vor înțelege poziția pe care
încerc s-o iau în după amiaza aceasta. Știți care este motivul pentru care am făcut
aceasta? Dumnezeu știe că tremur la ﬁecare din gândurile serviciului din această
după-amiază. Așa este. Pentru că am văzut stând aici înaintea mea: șchiopi, orbi,
ologi, iar eu vin să vă spun aceste lucruri…
…prin audiență. Prieteni, sper să-mi acordați toată atenția și respectul în dupăamiaza aceasta. El nu a vindecat niciodată oamenii ca să-Și arate puterea. Satan La ispitit și a încercat să-L facă să arate ce poate face înaintea oamenilor. Era o
ispită a diavolului. El I-a pus Scriptura în față și a zis: „Este scris că El va porunci
îngerilor Săi să-Ți păzească pașii, să nu cumva să se lovească de vreo piatră”
(Matei 4.6). Vedeți? Dar Isus…
…Hristos nu a vindecat pe toți care au venit la El, nu i-a vindecat pe toți bolnavii și
suferinzii, ci a vindecat doar oamenii pe care a fost călăuzit să-i vindece. Tot așa se
petrece și în adunări…
…Au venit mulți din partea de sus a ținutului și s-au înfăptuit mari minuni.

Aseară au adus un copil de la școala de muți. Apoi, dintr-o dată… eu nu am văzut
de când sunt atâția surdo-muți în întreaga mea slujbă. M-am oprit și am întrebat de
ce sunt atâția surdo-muți.
Ei au adus o fetiță de doisprezece ani din care a fost scos acel duh, iar când duhul
a plecat din ea, a început să vorbească și să audă. În seara următoare, au adus-o
înapoi și au spus că nu mai vorbește și nu mai aude. Doctorul ei și asistenta au
venit la ea. Ei au auzit-o vorbind pe platformă, apoi au bătut din palme, au pocnit
din degete, au provocat-o să spună „mama” sau „tata”, sau așa ceva, dar ea nu a
spus nimic.
Îmi amintesc copila. Ei bine, eu am spus: „Aduceți-o aici din nou.” Au adus-o sus pe
platformă, iar când duhul a fost scos din ea, stăteam chiar lângă ea și deodată
(fratele Branham pocnește din degete) am văzut-o întorcându-se, sărind și
uitându-se în sus. „Spune ma-ma”, am zis eu, iar ea a spus: „ma-ma”. Ea putea
vorbi și auzi pe platformă. Și le-am spus: „Este ca și întoarcerea. Tu poți ﬁ creștin
în seara aceasta și mâine un păcătos, poți să crezi, să te ții de Dumnezeu și să
crezi din toată inima.” Apoi am întrebat de ce sunt atâția surzi și muți.
Ei au adus o fetiță de șapte ani care s-a născut surdo-mută. Ea a fost vindecată și
vorbea și auzea, iar cei din instituția de surdo-muți unde mergea ea, au venit în
adunare din pricina acelei fetițe. Cred că săptămâna trecută au fost vindecați
douăzeci sau douăzeci și cinci de surdo-muți, care au vorbit și au auzit pe
platformă.
Prieteni, în lume există o singură cale în care poți ﬁ vindecat, iar aceasta este prin
credința în Dumnezeu. Nu are importanță cât de mult îmi permite Dumnezeu să
alung acel duh de la tine, prin credința mea, deoarece dacă mergi afară și nu crezi
în Dumnezeu, nu-I slujești lui Dumnezeu și nu te încrezi în El, acelea vor veni înapoi
la tine. Nu a spus Isus: „Du-te, și nu mai păcătui, ca să nu ți se întâmple mai rău.”?
(Ioan 5.14).
Să nu veniți în rândul de rugăciune decât dacă sunteți hotărâți să-I slujiți lui
Dumnezeu tot restul vieții. Așa este. Niciodată după aceea să nu mai trăiți o viață
păcătoasă deoarece veți ﬁ mai rău, mult mai rău. Dumnezeu a spus că veți ﬁ mai
rău decât ați fost la început. Deci, nu încercați să veniți… În special voi, care veți
veni în acest rând al minunilor, să nu îndrăzniți s-o faceți decât dacă Îi promiteți lui
Dumnezeu din toată inima că Îl veți sluji tot restul vieții.

Așadar… Și Isus i-a spus lui Satan: „Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu
tău”, sau cum au pus-o unii scriitori: „să faci o demonstrație a puterii lui
Dumnezeu.”
Să nu uitați că în Biblie, pe lângă Isus au trecut mulți oameni pentru care El nu a
simțit compasiune, sau dacă a simțit, n-a arătat-o, și S-a dus acolo unde a fost
călăuzit să se oprească. Este adevărat?
De exemplu, omul de la scăldătoarea de sub cele cinci pridvoare. Acolo zăceau
mulți neputincioși, dar când a venit Isus, El s-a dus, l-a ridicat pe unul singur și i-a
spus să-și ia patul și să plece acasă, iar celorlalți nu le-a adresat niciun cuvânt
(Ioan 5.8). Este adevărat?
Pe un om, El l-a luat de mână, l-a scos din mulțime, l-a dus afară din cetate și s-a
rugat pentru el, și atunci a început să vadă oamenii ca și copacii. Poate a stat o oră
sau două în rugăciune pentru el, deoarece el și-a primit vederea numai prin
rugăciune. Ați înțeles? Unde a fost călăuzit…
Priviți la omul de la „Poarta Frumoasă” pe care l-au vindecat Petru și Ioan care
treceau pe lângă poartă. Isus a trecut pe lângă poartă lună după lună cât timp a
fost la Ierusalim. De ce nu l-a vindecat pe omul acela, doar stătea acolo de ani de
zile? Sau nu i-a păsat de el?
Să știți că Dumnezeu vindecă, dar nu o face numai ca să-Și arate puterea. El nu vă
vindecă datorită meritelor voastre de creștini. El nu te vindecă pentru că ești
creștin, dar când te vindecă, vrea ca din ceasul acela să ﬁi un creștin. El nu te
vindecă doar ca să ﬁi sănătos.
„Păi, mă duc pe platformă și sunt vindecat pentru că sunt creștin.” Nu, Dumnezeu
te vindecă pe baza credinței tale. Dacă ești păcătos, nu știi nimic despre
Dumnezeu și nu ai fost niciodată un creștin, El te vindecă chiar atunci dacă vii cu
credința că vei ﬁ vindecat și Îi promiți că vei ﬁ creștin…
…Să nu veniți cu un scop în gând, ﬁindcă dacă faceți aceasta, lucrul acesta vă face
nervoși. Când văd pe stradă acele mame care merg cu copiii în brațe, și-i văd și pe
ologii care așteaptă să mă opresc să mă rog de urgență… Eu sunt om, am și eu o
inimă și simt pentru oameni, dar dacă m-ar lăsa, aș face o cădere nervoasă înainte
de a termina săptămâna. Astfel, trebuie să închid ochii, să privesc în sus și să
spun: „O, Dumnezeule, ai milă!”

Mai înainte am vorbit cu soția mea la telefon, ﬁindcă a vrut să știe dacă am ajuns
cu bine. Eu am o fetiță de un an și șase luni și acum începe să vorbească. Ea mi-a
spus la telefon: „Te iubesc. Vino acasă, tăticule!” Mama ei a luat receptorul ca sămi vorbească mai departe și am auzit-o pe micuța mea plângând după mine.
Desigur că aceasta aproape că mă omoară, ﬁindcă am văzut-o de cinci ori de când
s-a născut…
…Și eu sunt părinte și când văd acel micuț suferind acolo…. Dar singurul lucru pe
care pot să-l fac este să ﬁu cinstit față de oameni și să vă spun că atunci când
veniți în rândul de rugăciune, să faceți un legământ că veți ﬁ drepți cu Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu va face aceste minuni pentru voi astăzi, și Dumnezeu va vindeca
orice caz ar veni pe platformă… Dumnezeu știe aceasta…. Fie ca Dumnezeu să
dovedească că nu vreau să fac un show din puterea Lui. Nu, eu nu vreau să fac
aceasta, dar ca să ﬁți încurajați…
Mie mi-a plăcut întotdeauna Phoenix, Arizona, și încă îmi place, iar într-o zi aș vrea
să trăiesc aici. Este ceva care mă trage ca și cum m-ar conduce uneori aici.
Eu pun această zi deoparte pentru minuni, și ﬁe ca Dumnezeu care mă aude acum,
să îngăduie ca oricine va ﬁ adus aici, înaintea Lui și a mea, să se facă bine. Dacă
va face lucrul aceasta, cu siguranță veți crede de azi înainte. Când veți trece prin
rândul de rugăciune, să credeți că Dumnezeu a trimis acest dar al vindecării. Veți
crede în El? Atunci nu mai trebuie să aveți alte minuni tot restul adunării.
Cu Biblia înaintea mea, spun că această Putere este dată numai pentru vindecare.
Eu mă rog pentru oameni și ei pleacă, dar dacă vor crede, se vor face bine.
Rugăciunea este spusă pentru acea persoană, iar dacă va crede, îngerii lui
Dumnezeu vor veghea asupra ei și trebuie să se facă bine; poate nu în ceasul
acela, poate nu în săptămâna aceea, poate nu în luna aceea; poate vor trece șase
săptămâni până să ﬁe bine, dar va ﬁ bine, trebuie să ﬁe bine.
Prieteni, cel mai slab procent de vindecare pe care l-am avut în toate adunările
mele a fost de șaptezeci la sută de vindecați dintre cei pentru care m-am rugat,
iar cel mai mare procent a fost în Winnipeg, Canada, unde s-au vindecat nouăzeci
și opt la sută dintre cei pentru care m-am rugat. Aceasta a fost acum patru sau
cinci luni și ei sunt vindecați, iar unii ne-au trimis mărturiile că sunt bine. La
Vancouver, secretarul meu m-a chemat în timp ce eram la Ashland și mi-a spus:
„Frate Branham, cred că procentul este de sută la sută după felul în care vin

mărturiile pe numerele de rugăciune pe care le-am dat.”
Ei bine, dacă Dumnezeu poate să-i vindece pe oamenii aceia din Canada, pe baza
credinței lor, El îi iubește și pe americani la fel ca și pe canadieni, așa este? El nu
are mai mult respect pentru unii și mai puțin respect pentru alții, ci vă va vindeca
pe toți dacă veți crede. Dar El nu poate să vă vindece fără credință. Deci, trebuie
să credeți și El va vindeca.
Aș vrea să termin la ora cinci, dar înainte de a începe rândul de rugăciune sau
rândul credinței, vreau să vorbesc puțin despre lecția noastră. Veți asculta atenți?
Atenți? Dumnezeu care mă aude, știe că eu nu vreau să fac spectacol în dupăamiaza aceasta. Totuși, dacă greșesc, ﬁe ca Dumnezeu să aibă milă de mine. Eu
nu vreau să fac nimic greșit, dar El mi-a spus prin acel Înger: „Nimic nu va sta
înaintea rugăciunii tale dacă vei ﬁ sincer și îi vei face pe oameni să te creadă.” Și
vă spun că dacă am stat destul de mult timp cu acea persoană, am văzut un singur
lucru, pe Atotputernicul Dumnezeu care a vindecat-o în timp ce era încă înaintea
mea. Înțelegeți? Acesta este adevărul.
Aceasta voi încerca și aici la Phoenix, locul unde intenționez să trăiesc într-o zi.
Dumnezeu îi poate vindeca și astăzi pe oameni. El să mă călăuzească, să răspundă
rugăciunii mele și să îngăduie ca oricine va veni aici: surzi, muți, ologi, orbi,
nebuni, sau orice ar ﬁ, să ﬁe eliberați chiar înaintea oamenilor. Vreți să vă rugați
pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute? Îmi dau seama că lucrarea este la început.
Este o mare apăsare, prieteni, dar pot vedea roadele faptului că am nădăjduit în
El….
…Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă acum. În toată țara au loc
mari treziri, iar oamenii sunt o inimă și un gând. Ei îi lasă pe oameni să meargă la
orice biserică vor; îi lasă să aibă preferințele lor. Indiferent ce crede o persoană, să
n-o criticați, ci haideți stăm împreună și să-L slujim pe Dumnezeu, și mă încred că
El va face aceasta.
Ascultați-mă, prieteni, dacă în după masa aceasta, El le va arăta favoare și îi va
vindeca pe acești oameni înaintea noastră,să nu aveți nimic împotriva cuiva sau a
bisericii cuiva. Haideți să mergem împreună ca unul, ca frați și surori, și atunci
păcătosul de afară va ști că noi Îl iubim cu adevărat pe Isus. Așa este.
Isus a spus: „Ca toți oamenii să cunoască că sunteți ucenicii Mei, pentru că…” V-ați
strâns mâna? Pentru că aparțineți la cutare biserică? Nu. „…pentru că aveți

dragoste unii pentru alții” (Ioan 13.35 ). Așa este. „Dragoste unul pentru altul.”
Atunci „toți vor ști că sunteți ucenicii Mei.”
Dar dacă nu avem dragoste unul pentru altul, nu putem ﬁ ucenicii Lui, iar aceasta îi
ține pe păcătoși deoparte. Aceasta ține pe loc și venirea…
…Crede că Dumnezeu va permite în această după amiază pentru acest frumos
oraș, să dovedească Puterea Lui și autoritatea Lui. Dacă o va face și voi nu-L veți
primi, atunci să ascultați cuvintele mele: eu am făcut tot ce am putut.
Să nu uitați, prieteni: dacă sunteți negri, albi, galbeni sau roșii, sau orice
naționalitate, Dumnezeu nu iubește pe unul mai mult ca pe celălalt. El nu vă
iubește pe voi mai mult ca pe mine. Și noi suntem una cu toții în Isus Hristos.
Și haideți să trăim ca atare. Haideți să trăim așa în ﬁecare zi înaintea oamenilor și
ei vor vedea. Așa Îl veți ridica pe Isus înaintea lumii. Lăsați pe oameni să-L vadă pe
Isus în voi. Voi sunteți epistole scrise și citite de toți oamenii.
Și dacă Dumnezeu îmi va da restul, eu cred că vor izbucni multe treziri de modă
veche prin tot Phoenix-ul. Nu ați vrea să vedeți în orice biserică din Phoenix o mare
trezire? Suﬂete născute în Împărăția Lui.
Haideți să ne plecăm capetele pentru un moment.
Tatăl nostru ceresc, în această zi stau aici înaintea acestui grup de oameni și sunt
obosit și epuizat. Mădularele îmi sunt slăbite, căci sunt tras, trimis, chemat. O,
Hristoase, într-o zi îngăduie ca slujitorul Tău să se depărteze în pace, ca să putem
trece dincolo de râu. Nădăjduiesc că o să-mi dai odihnă de partea cealaltă.
Tată, tu știi cum mă simt astăzi, știi cât de mult aș vrea să ﬁu acasă de Ziua
Recunoștinței, să stau împreună cu soția și familia. Dar, o, Dumnezeule, acest
strigăt în Portland, acel stat din sus de Oregon… Și acești oameni dragi de aici din
Phoenix care au venit din diferite părți, de diferite naționalități, au venit să ﬁe
vindecați.
Tată, ﬁe ca într-o zi să avem Ziua Recunoștinței, când Tu vei ﬁ încoronat ca
Împăratul împăraților și Domnul domnilor în acea mare Zi a Recunoștinței, când
toți sﬁnții se vor aduna împreună. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să lucrăm pentru
acea zi cât timp suntem pe acest pământ și ﬁe ca să ne dea puterea divină.

Și, Tată, acum când vom deschide Cuvântul Tău pentru câteva momente, ﬁe ca
Duhul Sfânt să vină jos, să ia lucrurile lui Dumnezeu și să le pună drept în acest
grup minunat de oameni și să semene sămânța dragostei și a părtășiei în această
adunare de oameni și biserica să ﬁe binecuvântată și să înceapă o trezire printre
ei, astfel ca, multe suﬂete pierdute să se întoarcă. Dă-ne aceasta, Tată, și noi Te
vom lăuda, căci o cerem în Numele Lui. Amin.
Acum, în următoarele trei servicii, dacă va ﬁ voia Domnului, vom avea o chemare
la altar pentru păcătoși. Așa, deci aduceți cu voi pe prietenii păcătoși, căci Îl
așteptăm pe Dumnezeu să se întâlnească cu noi și să-i salveze și să-i vindece pe
oameni.
Duminica trecută, cred că am vorbit din Numeri 21, am vorbit despre șarpele de
aramă… Cu o duminică înainte am vorbit despre stânca lovită așa că, Duminica
trecută am ajuns la locul în care Dumnezeu a locuit în poporul Său în așa fel încât,
El i-a scos din Egipt și le-a făcut o cale în toată călătoria.
Și noi am văzut cum toate acele biserici au fost un tip sau o umbră a Bisericii pe
care o avem astăzi: chemarea afară, scoaterea din întuneric la minunata lumină, ia călăuzit prin semnele și minunile lui Dumnezeu, scoțându-i din Egipt și ducându-i
în țara făgăduită.
Este un tip perfect spre biserica de astăzi care a fost scoasă din întuneric la lumina
lui Hristos și cum erau ei acolo între egipteni; ei au devenit ca și păgânii.
Dumnezeu i-a scos afară și le-a dat legi și minuni. Ei au umblat cu Dumnezeu și
Dumnezeu a ținut boala departe de ei, și le-a dat mâncare… (spațiu gol pe bandă)
Este o cale pentru orice păcătos de aici care a păcătuit. Aici este fântâna umplută
cu sânge tras din venele Lui, în care păcătoșii s-au cufundat și toate petele de vină
au pierit. Atunci tu devii un candidat să urmezi biserica lui Dumnezeu în călătoria
ei prin pustie spre țara făgăduită. Și despre această țară ne este spus în Ioan 14:
„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.
În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar ﬁ așa, v-aș ﬁ spus. Eu Mă duc să
vă pregătesc un loc.
Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu
Mine…”, în dragostea pe care a avut-o.

Uneori mă simt ca și robul acela care a fugit. Când Pavel l-a găsit, el i-a scris
învățătorului său și i-a răspuns: „pune aceasta în socoteala mea și când voi veni
voi plăti.” (Filimon 1.18-19-parafrazare)
Și asta mă duce cu gândul la Pavel care în inima lui a știut că a fost o mare
acuzație împotriva lui și Hristos, cu Sângele Său, i-a semnat iertarea la cruce când
a luat locul lui. Și astfel el a știut cum să simtă cu ceilalți oameni.
Nu-i așa că ai ﬁ minunat dacă am avea același simțământ în această după amiază?
Asta vrea Dumnezeu… (spațiu gol pe bandă)
Dar au ajuns și în punctul în care au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu
și împotriva lui Moise. Și Dumnezeu l-a pus pe Moise să lovească stânca.
Și am văzut cum a lovit-o cu toiagul judecății – judecata lui Dumnezeu. Acela a fost
cel care a adus muștele, broaștele și a prefăcut apa în sânge. Și aceasta din cauză
că era judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor necredincioși.
Și, observați, singurul fel în care Dumnezeu putea să conducă poporul era printr-un
legământ. Și singurul fel prin care Dumnezeu poate să ne călăuzească afară astăzi
este printr-un legământ. Și legământul a fost făcut deja la Calvar.
Uitați-vă ce perfect merge totul în Scriptură! Cum Iosif, ﬁul cel mai mic, respins de
frați lui – Hristos, respins de frații Lui. El purta o haină în șapte culori. Și șapte
culori reprezintă, desigur, culorile curcubeului care era un legământ.
Și Dumnezeu întotdeauna a avut un popor al legământului Său. Și acest tânăr Iosif
a fost omorât de frații lui și haina lui urma să ﬁe returnată tatălui său.
Și vreau să vedeți un alt lucru, că el a fost aruncat într-o groapă și se părea că era
mort. Dar el a fost ridicat din groapă și dus în cel mai mare oraș comercial al lumii
și a fost cel mai important om, astfel că niciun om nu putea intra decât dacă mai
întâi se înfățișa înaintea lui Iosif: un tip perfect al lui Hristos.
Ei credeau că L-au omorât și L-au aruncat în mormânt, dar Dumnezeu L-a înviat. Și
astăzi stă la dreapta majestății Lui și niciun om nu poate veni la Dumnezeu decât
prin Hristos. Este adevărat?
Uitați-vă la paharnic și la pitar: unul a fost respins, exact ca și cei doi tâlhari de pe
cruce – un tip perfect. Apoi, la moartea lui Iosif, el a lăsat un semn egiptenilor, ca

oasele lui să ﬁe luate de acolo.
Mulți egipteni au trecut, sau israeliți erau în Egipt și au văzut acele oase. Ei știau
că într-o zi, înaintea ca acele oase să ﬁe complet deteriorate, ei vor pleca mai
departe și le vor lua cu ei.
Acum nu că cred în oasele Lui, dar El a lăsat un mormânt gol, noi care suntem
astăzi creștini…
Cineva mi-a spus: „Frate Branham, singurul lucru pe care trebuie să-l cunoști că
ești un creștin, este să știi niște scrieri evreiești.” Eu i-am spus: „Am mai mult prin
care cunosc că sunt un creștin.” Sigur că am. Și voi aveți dacă ați fost născut din
nou: un mormânt gol.
Mahomedanismul este una din cele mai mari religii din lume. Dar ei țin un cal alb la
mormântul lui Mahomed de vreo 2.000 de ani. Un cal alb este dus constant acolo,
pentru ca atunci când Mahomed va învia, să-l încalece.
Apoi mergem la Gange și vom vedea mame care își aruncă copiii la aligatori și se
uită cum le zdrobesc oscioarele și sângele le țâșnește printre fălci, și asta pentru
zeul Nilului.
Acum, cineva spune: „Dacă sunt sincer, asta mă deosebește.” Dar este nevoie de
mai mult decât sinceritate. Și să știți că și ei sunt sinceri.
Și indienii își țin mâinile strânse până când unghiile le străpung palmele, doar ca să
aibă liniște în suﬂet. Mulți dintre ei au dormit ani de zile lângă ziduri și s-au rugat
acolo.
Chinezii își rup picioarele. Ei aveau patru sute și ceva de zei; o închinare păgână,
rugându-se pentru pacea suﬂetelor lor, iar voi, americanilor, Îl puteți avea chiar
acum și îl respingeți. (spațiu gol pe bandă)
…Toți ceilalți sunt morți, dar noi avem un mormânt gol. Tu spui: „Poate au golit
mormântul.” O, El a făcut o treabă mai bună decât asta. El a spus: „voi ruga pe
Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care este Duhul Sfânt, și El va locui cu voi în
veci.” (Ioan 14.16 – parafrazare)
Și El este aici în clădire chiar acum, gata să umple orice inimă care este golită de
lumea din ea. Hristos va veni în forma Duhului Sfânt și voi veți ﬁ salvați și veți avea

pace. Așa este.
O, Doamne, nu-i de mirare că asta mișcă inimile noastre; marea biserică a lui
Dumnezeu călăuzită afară. Și când au ajuns la Cades – și la Cades a fost scaunul
de judecată după cum am văzut duminica trecută. Apoi biserica a mers mai
departe, Martin Luther…. Acolo este a 3-a etapă a călătoriei. Martin Luther a fost
prima etapă a călătoriei, chemând afară din întuneric. John Wesley a fost etapa a
2-a. Apoi a venit cincizecimea. Și cincizecimea a adus judecata și oamenii s-au dus
după daruri în loc… (spațiu gol pe bandă)
Așa este. Eu cred că Dumnezeu vrea să spun asta. Prieteni, când ați ratat
dragostea lui Dumnezeu în inimile voastre, voi ați ratat totul indiferent ce ați făcut.
Limbile vor înceta, prorociile se vor sfârși, dar dragostea va ﬁ în veci. Mai degrabă
aș vrea ca soția mea să mă iubească decât să se teamă de mine. Sigur că da.
Dragostea lui Dumnezeu…
Și acum, observați. Când ei au întâlnit judecata și I-au întors spatele, imediat boala
a pătruns în tabără și au venit șerpi veninoși. Și Dumnezeu a trimis jos darul
vindecării – șarpele de aramă. Poate nu a găsit niciun om în care să aibă încredere
să pună darul acesta, de aceea l-a pus peste un șarpe; o bucată de aramă într-un
băț.
Același lucru s-a întâmplat și astăzi, doar că într-o altă formă. După ce ați început
ghinionul, ați plecat, ați intrat în sute de biserici și organizații și denominațiuni și vați certat unul cu altul, a apărut boala. Astăzi este mai multă boală în țară decât a
fost vreodată. Acea mare plagă – cancerul – străbate toate națiunile și creștinii mor
cu miile din cauza aceasta. Și când te gândești că Îngerul lui Dumnezeu a venit jos
și a speciﬁcat despre aceasta.
Peste puțin timp trebuie să merg la spital, la un copil care va muri. Spunea că
patruzeci de doctori i-au spus că nu mai are nicio șansă. O, Dumnezeu să se arate
acolo și va ﬁ o mărturie în Phoenix.
Acel Înger care stă aici, a spus că „nimic nu va sta înaintea rugăciunilor tale, nici
măcar cancerul.” Însă voi credeți că toți acei evrei au crezut în acel șarpe de
aramă? Cu siguranță că nu. Și sunt mii de oameni astăzi cărora dacă le vorbești
despre darul vindecării divine spun că este fanatism. Și atunci cum așteptați să ﬁți
vindecați? Aceste lucruri nu sunt pentru voi ci pentru credincioși, pentru cei ce
cred.

Și acum, după ce am călătorit în capitolul 22 (Numeri) duminica trecută, acum îmi
voi lua puțin timp să citesc un verset sau două și să vă rog să ﬁți atenți.
„Și copiii lui Israel au pornit și s-au pus în câmpia Moab, de o parte a
Iordanului, lângă Ierihon.” (Numeri 22.1 – parafrazare)
Observați, ei au călătorit mai departe. Și, desigur, Aaron a murit în timpul călătoriei
și Moise a dus poporul mai departe. Ei au vrut să străbată țara și împăratul le-a
spus: „Nu puteți trece pe aici!” dar el a venit și s-a luptat cu ei și Israel s-a tânguit
înaintea lui Dumnezeu, căci dacă va da pe împărat în mâna lor, va distruge țara. Și
acesta este un tip pentru astăzi.
Dacă Dumnezeu vă va da Duhul, Duhul Sfânt, categoric va distruge păcatul din
viața voastră. Mergeți mai departe; nimic nu poate opri Biserica. Ei vă pot numi
fanatici, holly-roller sau orice altceva. Dacă nu veți merge, Dumnezeu va lua pe cei
ce vor să meargă. Așa este. Este o țară irezistibilă. Și Dumnezeu va mișca totul.
Acum câțiva ani ei au spus că vă vor arunca afară, că vă vor trimite de aici, că vă
vor închide gura, dar Biserica merge mai departe. Așa este. Și Biserica va merge
mai departe. Va veni o vreme când veți ajunge destul de mulți încât să puteți vorbi
și spune. Acum voi merge mai departe.
Și ei au ajuns într-o țară – Moab – care avea ca împărat pe Balac, carel a trimis
acolo un predicator, un proroc pe nume Balaam. El a spus: „Du-te și blestemă
acest popor pentru mine, căci am înțeles că orice ai blestemat, a rămas blestemat;
și orice ai binecuvântat, a rămas binecuvântat.”
Deci oamenii știau că era o putere în acel proroc astfel încât dacă el blestema
ceva, era blestemat și dacă binecuvânta ceva, era binecuvântat. Voi, cititori ai
Bibliei, este aceasta adevărat conform Scripturii? Acum, dacă am avea timp să
citim… (spațiu gol pe bandă)
…eu nu pot, doar ce îmi pune Dumnezeu în gură. Este adevărat? Eu nu pot și
niciun proroc, niciun om, niciun vindecător, nimeni. Voi cereți prea multe de la un
proroc. Cu siguranță da.
Mulți oameni au venit la Elisei să ﬁe vindecați de lepră. Biblia spune că erau mulți
leproși în timpul lui Elisei, dar numai unul din ei a fost vindecat și acela era
Naaman. Este adevărat? Sigur că da. Dumnezeu a înregistrat această mărturie în

Biblie. Uitați-vă numai! Astăzi există cam 35 de mii de mărturii ale medicilor de
vindecări deﬁnitive. Fraților, eu știu că credeți că sunt emoționat, dar nu sunt. Eu
știu pe ce stau.
Dar priviți ce a spus Isus: „Aceste lucruri pe care le-am făcut le veți face și voi; ba
unele și mai mari, căci Eu Mă duc la Tatăl.” (Ioan 14.12 – parafrazare)
Cineva trebuie să împlinească acel Cuvânt. Așa este. Dumnezeu este în stare ca
din aceste pietre să ridice copiii lui Avraam.
Priviți la aceste mari vindecări, acestea sunt zilele din urmă. Eu pot să fac doar ce
îmi spune Dumnezeu să fac. Eu pot să vorbesc când Dumnezeu vorbește. Eu pot să
vindec când Dumnezeu spune să vindec. Eu pot să spun când vibrațiile s-au oprit,
când Dumnezeu le vorbește. Eu nu le pot opri. Eu nu sunt un vindecător. El este.
Dar când le văd că s-au oprit, ele nu sunt oprite de nici un om, ci sunt oprite de
Dumnezeu.
Și eu vă spun un lucru: dacă vă veți îndoi, voi veți ﬁ bolnavi din nou. Dacă puteți
crede, veți ﬁ vindecați. Așa este. Nimic nu vă poate opri să ﬁți bine.
Acum, eu nu pot să fac un surd să audă; nu pot să fac un mut să vorbească. Asta
Dumnezeu o face. Și dacă El o va face pe platformă, mergeți, bucurați-vă și slujițiL.
Și Balaam a spus: „Eu nu pot să merg decât dacă mă trimite Dumnezeu.” Și s-a
rugat la Dumnezeu. Și în noaptea aceea Duhul a venit și i-a spus: „Nu te duce”.
Asta părea că ar ﬁ fost destul, nu-i așa? Acum eu predic aceasta și pentru mine,
căci și mie mi-a spus: „tu te încrezi prea mult în darul minunilor”.
Și, observați. El s-a gândit: „Eu pot vorbi doar dacă Dumnezeu vorbește.” Niciun
proroc nu poate spune altceva decât ceea ce îi pune Dumnezeu în gură, dacă este
un proroc. Dacă este un proroc fals, el poate spune orice. Și dacă spui ceva,
trebuie să se împlinească. Dar dacă Dumnezeu a vorbit, lucrul acela se va împlini și
cum a vorbit Dumnezeu, așa va ﬁ.
Și, observați. Și când a spus aceasta, el trebuia să spună doar ce îi punea
Dumnezeu în gura lui. Și Dumnezeu i-a spus să nu se ducă. Și atunci Balaam, ca și
o mulțime de proroci „angajați” de astăzi, desigur, pentru bani, s-a întors și a
întrebat a doua oară. Și s-a dus înaintea lui Dumnezeu din nou.

Acum priviți. Există o voie desăvârșită a lui Dumnezeu și o voie îngăduită. Și
Dumnezeu l-a lăsat pe prorocul Lui să se ducă cu toate că nu era în voia Lui
desăvârșită, ci în voia îngăduită.
Și simt că în această după amiază este același lucru cu aceste rânduri ale
minunilor. Poate este voia îngăduită a lui Dumnezeu, dar nu este voia Lui
desăvârșită.
Uitați-vă, prieteni, este greu să spun asta. Este greu pentru oameni ca să vadă
asta. Dar trebuie să ﬁe cineva. Dumnezeu să dea pe cineva, și El va trimite pe
cineva care va spune aceasta pentru mine și nu va trebui s-o fac eu, pentru că
pare că pui ceva pe tine. Dumnezeul cerurilor știe că nu aș putea sta în această
ipocrizie înaintea poporului Său. Așa este. Dar este adevărul. Voi ﬁ judecat pentru
asta în ziua judecății. El a spus-o.
Și, observați. Acum ar putea să nu ﬁe voia desăvârșită, dar eu cred în voia Lui
îngăduită, căci m-am rugat aceasta de dragul poporului din Phoenix, ca voi să
puteți vedea că ceea ce v-am spus, este adevărul.
Și Îngerul lui Dumnezeu care mi s-a arătat în încăpere, eu mă rog ca să stea aici și
să susțină tot ce va ﬁ adus aici în această după amiază. Și după cum am spus, eu
nu ar trebui să fac asta deoarece eu spun doar: „aduceți sus pe cineva”.
Acum, dacă m-aș duce prin mulțime, deja am luat cel puțin patru oameni care stau
aici în fața mea, care ar putea ﬁ vindecați printr-o minune, deoarece eu simt
aceasta. Unul dintre ei este un om în vârstă; celălalt este o doamnă tânără, altul o
fetiță. Ei stau înaintea mea chiar acum; aceștia pot ﬁ vindecați printr-o minune
chiar aici.
Dar dacă m-aș duce și aș alege de acolo, voi ați căuta să-mi găsiți greșeli. Ați
înțeles? Acest dar, eu nu cred că a fost dat pentru a strânge mase mari de oameni
ca acestea. Eu cred că ar trebui să ﬁu călăuzit de Atotputernicul Dumnezeu, să
merg oriunde mă va călăuzi El, dintr-un loc în altul și să mă rog pentru oameni așa
după cum mă va călăuzi.
Eu nu știu, dar oricum eu încerc să așez bine toate aceste lucruri și să găsesc voia
Lui desăvârșită, canalul Lui în care să intru și să stau acolo, oricine ce ar spune.
Așa este.

Acum, El i-a spus să meargă (lui Balaam). Și, desigur, noi știm că pe drum i s-a
arătat Îngerul Domnului. El era atât de orbit, atât de înnebunit după bani, încât nu
a văzut că Îngerul stătea înaintea lui. Și măgărița pe care o călărea l-a tras de pe
drum pe câmp. O, măgărița aceea avea o deosebire spirituală mai mare decât
omul acela care și-a luat gândul de la Dumnezeu.
Cineva spunea seara trecută… (spațiu gol pe bandă)… „pietre de poticnire în calea
lor”… (spațiu gol pe bandă)… „creștinii care văd asta ar trebui să ﬁe altfel ﬁindcă
au văzut aceste lucruri.” Și eu am spus „da”, dar uneori creștinii sunt atât de orbi
încât nu pot vedea asta.
Era în zilele venirii lui Isus. Acei astrologi s-au dus acolo și I s-au închinat. Și preotul
era în Templu dezbătând problema dacă era corect, sau ce era corect.
Eu zic că acestea sunt lucrările diavolului. Tot spiritismul și astronomia sunt
lucrările diavolului. Eu acum mă îndrept jos, în Mexic, acolo unde maﬁa neagră se
practică. Dar eu știu în Cine cred. Eu știu că Dumnezeu va avea grijă de mine. El va
aduce lucrurile și le va adeveri așa cum a făcut seara trecută în Oregon. Așa este.
Dar problema este să poți să ții pe oameni destul de mult ca să poată vedea asta.
(spațiu gol pe bandă)
…și Îngerul s-a dus și a stat în acel loc. Uitați-vă, El s-a dus în trei locuri,
reprezentând trei stadii ale călătoriei, cele trei stadii ale călătoriei, atunci cele trei
stadii ale călătoriei copiilor lui Israel și cele trei stadii ale călătoriei lui Balaam.
Noi suntem în a treia și ultima zi. Și să nu uităm: epoca penticostală este o epocă
respinsă. Nu-mi place că trebuie să spun asta. Căci nu am găsit credință în nicio
biserică așa ca și în biserica penticostală. Dar este respinsă pentru că este ultima
epocă Laodiceană – căldicică. Va ﬁ scuipată din gura lui Hristos. Dar Dumnezeu va
trage afară pe poporul Său din acea epocă penticostală.
Tu spui: „Păi, eu aștept o epocă mai măreață.” Eu știu că mulți din voi… Este o
învățătură, școala prorocilor. Și ei susțin că o mare epocă vine. Să nu credeți.
Următorul lucru care vine este Hristos și Biserica Lui. Așa este. Așa că nu uitați că
ultima epocă a bisericii este epoca Laodiceană, una căldicică și care va ﬁ scuipată
din gura lui Dumnezeu. Acesta-i adevărul și voi știți aceasta.
Tu spui: „Tu o să mergi mai departe singur.” Dar cum este cu întregul conciliu? Așa
a început biserica catolică, printr-un conciliu omenesc. Dumnezeu nu lucrează cu

concilii omenești; El lucrează cu ﬁecare individual.
Uitați-vă la acel grup de proroci care i-a spui lui Ahab să se suie în pace. Și Iosafat
a întrebat: „Nu mai este altul?” „Ba da, Mica.” Și Mica știa pe ce stă. El îl cunoștea
pe Dumnezeul lui.
Și eu știu că mulți vor respinge ceea ce voi spune acum. Dar eu cred din toată
inima și îl cunosc pe Dumnezeu. Și eu cred că această epocă de acum, de care ne
ținem atât de mult cu acea biserică și acea biserică, Dumnezeu nu găsește
plăcere. Noi trebuie să ieșim afară de acolo. Trebuie să ne adunăm împreună,
inimile împreună. Așa este.
Și, priviți la acea măgăriță. Întâi ea L-a văzut la poartă, apoi L-a văzut pe cărare și
apoi L-a văzut în locul strâmt, și în ﬁnal măgărița a vorbit cu glas omenesc. Uitațivă, un animal mut. Dacă Dumnezeu, un Înger al lui Dumnezeu a putut să
vorbească printr-un animal mut, n-ar putea El să vorbească printr-un om? Oamenii
sunt prea orbi ca să-L vadă. El a spus: „Dumnezeu este în stare ca, din aceste
pietre să ridice copii ai lui Avraam.”
O, trebuie să ne grăbim puțin, dar îmi place partea aceasta într-un fel. Și Îngerul
Domnului s-a pus în drum. Acum, Dumnezeu nu găsește plăcere în căile oamenilor,
oamenii cu această stare căldicică. Ori rece, ori în clocot; ori intrați înăuntru, ori
ieșiți afară. Dumnezeu a văzut ziua când creștinii nu vor ﬁ ceea ce vor pretinde că
sunt și păcătoșii la fel.
Dacă nu aș ﬁ pentru Hristos, aș ﬁ împotriva Lui, aș sta acolo și aș vorbi împotriva
Lui. Dar, prieteni, eu cred cu adevărat că El este Fiul lui Dumnezeu, după cum
spune Biblia. Cred că va veni din nou după cum spune Biblia. Eu cred că s-a suit la
cer, după cum spune Biblia. Și cred că a restituit daruri oamenilor. De aceea, dacă
mă vedeți trăind altfel, să mă atenționați, deoarece am alunecat. Dacă fac ceva
diferit și trăiesc o altfel de viață, m-aș teme să vin înaintea tuturor acestor demoni
și puteri.
Eu știu că este greu și nici mie nu-mi place să spun asta oamenilor. Dar, prieteni, în
ziua judecății va trebui să dau socoteală despre ce am vorbit. Așa este. Și dacă nu
spun, sângele vostru va ﬁ pe mâinile mele.
Voi să-L slujiți pe Dumnezeu cu respect în inimă, cu o dragoste sfântă pentru El.
Umblați în acest fel de dragoste tot timpul. Faceți bine altora și faceți fapte bune și

iubiți-L pe Dumnezeu și închinați-vă Lui. Așa trebuie să trăiți. Și tratați pe vecinul
vostru ca pe voi înșivă.
Acum, priviți. Și când a ajuns acolo, Balaam… Aici este o altă greșeală. Am să iau
această parte înainte de a încheia. Să ﬁți cât se poate de atenți. O, eu simt că este
aici. Da. Și Îi mulțumesc.
Uitați-vă. Când Balaam a plecat, a mers cu o idee. El s-a uitat la acel popor. Israel
făcuse tot ce se putea face în materie de păcat. Ei au alunecat dinaintea lui
Dumnezeu. Ei s-au dus sus acolo, apoi… (spațiu gol pe bandă) … standardul
bisericii, au rupt familii și au mers încoace și încolo și au făcut tot felul de lucruri.
Dar nu-i judecați pe toți după acel unu. Înțelegeți? Noi toți am fost așa. Acesta-i
adevărul.
Dar ei spun: „O, acea biserică care zice că are Duhul Sfânt, strigă toți acolo și eu
am cunoscut unul din predicatorii de acolo care au făcut asta și asta.”
Da, frate, și dacă nu ar ﬁ fost niște bănișori în spatele lui, s-ar ﬁ spus mai multe
despre ceilalți. Dar când primesc o mulțime de bani să acopere totul, acești indivizi
trebuie să încaseze spălătura. Asta-i tot. Dar să nu uitați: avem și buni, și răi.
Balaam a privit asupra acelui popor și s-a gândit sigur că un Dumnezeu sfânt și
moral trebuia să blesteme un popor ca acela, care a făcut asemenea lucruri. Nu
este un Dumnezeu sfânt în ceruri, nu ar putea privi asupra lui și să-i
binecuvânteze. „Căci, uite, au făcut asta și asta.”
El i-a privit cu ochiul moral dintr-un punct de vedere moral. Dar nu a văzut stânca
lovită dinaintea lor și șarpele de aramă, acel legământ care le-a iertat păcatele.
Tot așa este și astăzi, când unii râd și zic: „Acei vindecători divini, acei holly-rollers
au făcut asta și asta.” Da, admit. Dar ei au omis să vadă sângele lui Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, mergând înaintea bisericii. Așa este. Acolo este un legământ al
păcatului făcut pentru Biserică.
Și voi, oameni care îl cunoașteți pe Dumnezeu, mergeți mai departe. Dumnezeu
este de partea voastră. Indiferent cât vor încerca ei să vă blesteme, nu vor putea.
Sângele lui Hristos stă împotrivă. Dumnezeu nu a privit pe nimeni după cât este de
moral. Singurul lucru după care privește este sângele Fiului Său, Isus Hristos, și
orice persoană care se aﬂă sub acel Sânge este protejat și sigur. Amin.

O, da. Sub sânge. Nu-mi pasă cât de mult strigați sau plângeți sau stați acolo până
dimineață. Ei erau sub sânge, sângele mielului, stânca lovită, șarpele de aramă.
Ei erau sub sângele mielului. Așa cum am văzut săptămâna trecută, sângele a fost
pus pe ușă, pe tocul ușii. Ei au ieșit prin sânge, apoi ei au ajuns acolo și le-a fost
foame; iar Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer. Lor le-a fost sete; El le-a dat apă
din stâncă. Ei s-au îmbolnăvit; El le-a dat putere de vindecare.
Și Balaam nu a putut vedea toate acestea. El s-a gândit că, doar pentru că erau
atât de radicali aici și dincolo, Dumnezeu nu putea să-i cinstească. El nu avea
cinste pentru ei, ci pentru legământul Lui. Amin. Și astăzi, indiferent ce a făcut
biserica, legământul, sângele lui Isus Hristos, încă stă împotriva păcatelor. Amin.
Sub Sânge, toți arată ﬁi și ﬁice ai Lui, cât timp ei mărturisesc sub sânge.
Deci dacă ați greșit, intrați sub sânge astăzi și mărturisiți-vă păcatele. Căci dacă
am căzut din har, avem un avocat la Tatăl prin Domnul nostru Isus Hristos.
O, dacă n-ar ﬁ fost acel Avocat, noi cu toții am ﬁ fost pierduți, nu-i așa? Dar am fost
aduși sub acest Sânge împărătesc al Fiului lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu
noi suntem curați și sﬁnți. Aleluia.
Eu cred că nu este împotriva legii să spun în Phoenix „Aleluia”. Prin asta spun:
„Lăudat să ﬁe Dumnezeul nostru.”
Eu cred că El este vrednic de toată lauda și „aleluia” pe care i-o putem spune cu
aceste buze muritoare. Biblia spune că: „voi sunteți o preoție împărătească, un
popor deosebit care oferă jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, roada buzelor noastre,
dându-i laude Lui.”
O, Doamne, roada buzelor noastre tremurând zilnic laude înaintea oamenilor. Ce
Mare Preot avem! În ce preoție suntem – preoția tăierii împrejur. Nu în carne, ci în
inimă (Amin), inima tăiată împrejur de Duhul Sfânt. Așa este.
Atunci voi puteți oferi laude și adorare lui Dumnezeu o jertfă duhovnicească;
buzele voastre care toarnă laude Lui.
Seara trecută, când oamenii stăteau acolo unde era o mamă cu un copilaș orb în
brațe și după rugăciune, după ce am ținut copilașul în brațele mele, eu i-am spus:
„Mamă, el vede lumina.” Ea s-a uitat la el și i-a pus mâna înaintea ochilor și el a

clipit. Eu mi-am plimbat mâna dintr-o parte în alta și mi-a urmărit mâna. Oamenii
s-au ridicat și au început să strige laude. Cineva care stătea acolo a spus: „Ei fac
multă gălăgie.”
Eu am spus: „Dacă ei ar tăcea, eu cred că pietrele L-ar lăuda pe Dumnezeu.” Ceva
trebuia să se întâmple. Amin. Nu-i de mirare că poetul a putut cânta:
Mărețul har, ce dulce sună
Acesta a salvat un nenorocit ca mine
Odată am fost pierdut, dar acum m-a găsit
Am fost orb, dar acum văd.
Harul a învățat inima mea să se teamă
Harul Lui m-a eliberat.
Ce scump a fost când mi l-a arătat
În ceasul când am crezut mai întâi.
Ce minunat! Nu-i mirare că Eddie Perronett a putut striga când a fost pe moarte:
Toată puterea în Numele lui Isus
Și îngerii să se închine Lui
Aducând coroana împărătească
Să-l încoroneze ca Domn al tuturor.
Fanny Cresby, care nu a văzut niciodată în viața ei, a strigat:
Nu trece pe lângă mine, o, bunule Mântuitor,
Ascultă strigătul meu umil
În timp ce pe alții îi chemi
Nu trece pe lângă mine.

(spațiu gol pe bandă)
Ajută-mă în această după-amiază, Tată, și ﬁe ca puterea Ta să vină jos nu ca să
faci o demonstrație, ci ca toți cei care au simțit ce s-a spus de la acest amvon, să
ﬁe vindecați prin puterea Ta divină, ca poporul lui Israel – spiritual vorbind – să se
poată bucura în puterea salvării lor. Și ﬁe ca cei ce sunt necredincioși să-i faci să
se rușineze. Dă-ne aceasta, Dumnezeule, și ei umili se vor pleca la picioarele crucii
în duminica viitoare și să spună: „Doamne, am fost greșit, am prigonit pe cei care
au crezut în vindecarea divină și i-am numit „holly-roller”, i-am numit în toate
felurile, dar nu am văzut Sângele și puterea lui Hristos care era în mijlocul lor.”
O, Hristoase, îmbărbătează poporul Tău! „O, Iacove, ce sﬁnte sunt corturile tale!”
O, indiferent din ce parte era privit, erau sﬁnți. Acolo este bucurie, este eliberare
de păcat, este puterea vindecării; acolo sunt de toate în cort.
O, Dumnezeule, fă ca orbul Balaam să vadă în această după amiază și să
slăvească pe Dumnezeul cerurilor, căci o cerem în Numele Lui și pentru slava Lui.
Amin.
Toată lumea să rămână pe locul lui. Am să chem pe unul dintre frați să vină aici la
amvon. Acum să nu uitați, prieteni, puterea lui Dumnezeu nu este pentru a face
spectacol, ați auzit? Și dacă Iahveh Dumnezeu, Mântuitorul meu Isus Hristos, va
asculta rugăciunea mea în această după amiază și va vindeca acești oameni care
au fost aduși aici… Atunci, dacă nu Îl veți primi pe Hristos, atunci Phoenix, eu am
făcut tot ce se putea face.
Eu am încercat să vă spun, am încercat să vă predic; am încercat să vă arăt prin
Cuvânt; și dacă Dumnezeu se va manifesta în putere, atunci asta-i tot ce știu să
fac.
Atunci mă încred că dacă Dumnezeu va face asta, când vom face o chemare la
altar de modă veche, atunci păcătoșii își vor face loc să ajungă aici, apoi își vor
strânge mâinile unul cu celălalt și o trezire va începe aici.
Am auzit că sunt două sau trei treziri începute acum. Fratele James Outlow cred, a
început o trezire și niște frați de aici din oraș. Mă încred că va începe în ﬁecare
biserică pretutindeni și oamenii vor veni la Hristos.
O, Doamne. Credeți acum că suntem într-un stagiu al călătoriei? Ridicați mâna. Aș

vrea să vă mai întreb încă o întrebare înainte ca fratele Hooper să ajungă la
amvon. Dacă cineva de aici care nu crede aceasta din toată inima, prieteni, dacă
nu credeți…
Săptămâna trecută era să se întâmple niște lucruri în adunarea noastră. Dar erau
doi ușieri la ușă când o vrajă de epilepsie a fost scoasă afară și s-a dus afară
printre ei dându-i deoparte. Câteva ore mai târziu, ei au încercat s-o găsească pe
femeia aceea, era o femeie de afaceri foarte cumsecade din oraș care avea un
magazin cu haine de femei. Și după două zile ei au întâlnit-o în fața unui hotel de
acolo și făcea spume ca un câine turbat.
Vedeți, acestea sunt puterile iadului care au fost eliberate și demonii merg de pe
unul pe altul.
Acum, dați-mi voie să vă mai spun un lucru din nou. Fiți atenți. Aceasta este o
scoatere de draci. Cu Biblia pe inimă vă spun, prieteni, că aceste puteri care leagă
pe oameni sunt scoase afară. Și când acea putere este scoasă afară, acel demon
va merge undeva dacă va putea.
Vă amintiți, când Isus a scos afară legiuni de demoni, ei au spus: „Lasă-ne să ne
ducem în turma aceea de porci.” Este adevărat? Și El le-a permis să meargă. Și au
intrat în turma aceea de porci și mii din ei s-au aruncat în râu și s-au înecat. Este
adevărat?
Și acum să nu uitați, prieteni, luați aceasta ca avertisment. Dacă aveți un gând
sceptic, doar unul, vă rog nu rămâneți în sală acum. Probabil vor ﬁ orbi, șchiopi,
surzi, nebuni. Voi trebuie să stați în liniște perfectă. Și dacă simțiți că puteți ține
capul plecat, atunci nu stați aici.
Acum vom încerca să începem în cincisprezece minute, dacă Domnul va vrea să
facă vreo minune, desigur. Acum eu nu spun că va ﬁ vreuna. Să nu uitați că am
spus că acesta este un dar de vindecare. Toți au auzit mărturia mea. Ziceți „Amin”
cei care ați auzit. Îngerul nu mi-a spus niciodată să fac vreo minune. Toți care au
auzit să spună „Amin”. El mi-a spus că dacă mă voi ruga pentru oameni, ei se vor
face bine dacă îi voi face să creadă. Vă amintiți că v-am spus asta? Ziceți „Amin”.
Dar prin credința în El, care este invizibil în această după amiază, mi-a fost
îngăduit de Atotputernicul Dumnezeu să deschid ochii unui orb total, să audă
urechile unuia care nu a auzit niciodată. Și schilozii care erau hidos deformați au

fost îndreptați sub ochii oamenilor și s-au dus sănătoși prin puterea Celui invizibil.
Dar să nu uitați că nu stă în puterea mea, nu am cum să fac nicio minune. Eu sunt
un om ca și voi. Dar El este Dumnezeu. Și acest Înger este divin și a fost trimis de
la tronul lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun?… (spațiu gol pe bandă)
Câți din voi mă vor crede? Să vă văd mâinile… Mulțumesc. Acum încet, haideți să
le dăm ocazia să se odihnească. Toată lumea să stea plină de respect în timp ce
vom cânta „Crede numai”. Ei bine, acesta este cântecul care îi place Îngerului lui
Dumnezeu. Haideți în liniște să spunem…
Îl iubiți pe Isus? Spuneți „Amin”.
Acum toată lumea să cânte încet.
Crede numai, crede numai
Totul e posibil, crede numai!
Acum, plini de respect, să privim la Domnul Isus. O, Dumnezeule, ce smerit mă
simt stând aici. Tată, am adus această parte a serviciului înaintea oamenilor,
spunându-le că aceste lucruri se vor întâmpla. (spațiu gol pe bandă)
….prorocul Balaam. Și știu că Tu, Isuse, ai spus diavolului: „Să nu ispitești pe
Domnul Dumnezeul tău.” Și Satan a răspuns: „Este scris în Scriptură”.
Da, Tată, Satan ar vrea să ispitească și astăzi. Dragă Dumnezeule, toate lucrurile
sunt în mâinile Tale. Și mă rog din inimă astăzi aici, de la acest microfon; Tu
cunoști inima mea. Și slujba Ta care cred că a fost neglijată, și poporul tău…
(spațiu gol pe bandă)
Ceasul a venit când Tu Îți vei lua Biserica. Ajută-Mă, Tată drag. Vei onora Tu
cuvintele slujitorului Tău astăzi? Astfel ca acest biet sărac și nevrednic să ﬁe
onorat…
Am spus că acel Înger care mi s-a arătat în cameră în seara aceea a spus: „Nimic
nu va sta înaintea rugăciunii tale.” Dragă Dumnezeule, dacă aceasta nu este voia
Ta Divină, te rog oprește-o, căci Tată, Tu cunoști toate lucrurile. Și acești oameni
să nu asculte ce spun eu, ci ce spui Tu. Aș vrea să văd o trezire în acest oraș.
O, Dumnezeule, este ceva ce dă buzna din inima mea de atunci încoace. Am știut

că voi veni în Phoenix. Ajută-mă, Dumnezeule drag, și să înceapă o trezire de modă
veche. Și într-o zi, ﬁe ca slujitorul Tău să locuiască aici în acest oraș frumos.
Acum, binecuvântează-ne pe toți. Unge-mă, Doamne. Te rog să îngădui ca Îngerul
Tău… Tu știi, Tată, că Îți voi da toată slava și lauda Ție. Tu știi că am spus tuturor
ziarelor și revistelor că eu nu sunt un vindecător. Tu ești Vindecătorul. Doresc să
ﬁu smerit, Tată, căci nu sunt decât țărână și vreau să Te laud…
Îngăduie-mi, Tată, să-i ajut pe acești bieți suferinzi, orbi, ologi. Te rog, Tată. Și
săptămâna viitoare, noi vom acționa după voia Ta, Tată. Îngăduie aceasta, Tată. Și
mă rog să ne dai puterea divină, în Numele lui Isus Hristos. Amin.
Vă puteți așeza în liniște. Acum aș ruga ușieri și pe copiii care sunt foarte mici…
Trebuie să ﬁe liniște perfectă, prieteni. Vă rog, mamelor, nu lăsați pe copii să
umble de colo-colo și să deranjeze. Dacă plâng micuții, să faceți cumva să li se
ofere un loc.
Câți oameni de ordine sunt în clădire? Să vă văd mâinile. Sunteți toți la datorie? În
ordine. Fiți atenți și ajutați-le pe mame. Și nu permiteți nimănui să alerge prin sală,
deoarece acesta este un timp sfânt.
Ați văzut la alte servicii de vindecare… (spațiu gol pe bandă)… boli prin vibrații? În
ordine. Acum, cineva trimite acele vibrații. Eu vreau ca ﬁecare din voi să-mi
urmărească mâna. Vedeți cât de albă este?
Câți din voi înțeleg și au văzut vibrațiile de pe mâna mea? Să ridice mâna. Aproape
toți sunt noi aici. Este greu de crezut, nu-i așa?
Prieteni, aceasta se vede prin vibrațiile pe care le puteți vedea pe mâna mea.
Mâna mea devine roșie ca sângele și cu niște bubițe albe ieșite în afară, conform
bolii.
Oamenii nu trebuie să-mi spună ce fel de boală au, căci Duhul vine jos și spune
exact ce boală au. Eu am fost examinat de doctori săptămâna trecută. Fiecare din
ei au adus cazuri din spital…(spațiu gol pe bandă)
Da, doamnă. Tu ai o tumoră transformată în cancer. Este adevărat? Este ceva mai
mult decât aceasta, nu-i așa? Ți-am spus că este cancer? Aceasta s-a tras în
organele femeiești … (spațiu gol pe bandă) … tu ești îngrijorată. Tu ai avut o
operație la stomac și infecția nu a trecut.

Acum, voi care stați în apropiere, vreau să vă uitați la mâna mea. Vedeți ce albă
este? Uitați-vă acum, când pun mâna în locul acesta. Se închide la culoare și este
roșiatică. Eu o simt ca un foc.
(Fratele Branham continuă să se roage și să vorbească oamenilor timp de 75 de
secunde, timp în care cuvintele sunt greu de înțeles deoarece nu vorbește la
microfon.)
O, Eternule Dumnezeu, ascultă această rugăciune a slujitorului tău. Fie ca cei ce
stau aici … (spațiu gol pe bandă) … și toți cei care slujesc….
Tu, demon care te numești cancer, am ieșit înaintea ta în Numele lui Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, și îți spun s-o părăsești. Ieși afară din femeie, tu, duh de cancer,
în Numele lui Isus Hristos…..… (spațiu gol pe bandă)…
– Amin –

