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(Pardon)

W. M. Branham
Tucson, Arizona, SUA
28.10.1963

Tradusă de fr. Frank în timpul
predicilor din Krefeld
Ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru ceresc, pentru
noi este un privilegiu să fim aici în mijlocul celor mântuiţi şi să putem
cânta aceste cântări vechi de adunare, „Doamne, eu cred”. Noi vedem
că credinţa dată părinţilor noştri a trăit mai departe în copiii Tăi în
toate epocile. Aşa cum am auzit în cântare, noi suntem în drum spre
Canaan. Tată, Te rugăm, dacă astăzi este cineva aici care n-a luat
această decizie, care n-a ajuns în starea să poată crede Cuvântul, Te
rog permite să se întâmple acum, să ia acum această decizie: să-L
primească pe Hristos ca Mântuitor şi să fie umplut cu Duhul Sfânt.
Îţi mulţumim şi pentru cei din grupul oamenilor de afaceri ai
Evangheliei depline, pentru că şi ei sprijină ca această Evanghelie să
fie propovăduită. Îţi mulţumim că mai există oameni care îşi fac timp
pentru a Te sluji şi pentru a spune mai departe altora, care îşi folosesc
banii şi timpul lor pentru a-i ajuta pe alţii pe cale, ca şi ei să devină
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Îţi mulţumim pentru fraţii
slujitori care sunt astăzi aici, care ţin sus făcliile în această lume
întunecată pentru ca această cale spre slavă să rămână luminată.
Tată, în timp ce deschidem Biblia, binecuvântează toate
mădularele din Biserica Dumnezeului Celui viu şi pe cei nou veniţi.
Tu să împarţi Cuvântul după nevoile noastre. Iar când serviciul divin
se va încheia şi noi vom pleca la casele noastre, să fie nişte copii
născuţi din nou în Împărăţia lui Dumnezeu. Poate că în seara aceasta
sunt aici unii foarte bolnavi şi au nevoie de atingerea Ta, a marelui
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Medic. Doamne, dăruieşte-le-o şi fie ca ei s-o primească. În smerenie
Îţi aducem laudă şi Te rugăm în Numele Domnului Isus Hristos, Fiul
Tău. Amin.
Unele dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea sunt
acelea când am privilegiul să stau înaintea poporului pentru a-i vorbi.
Pentru mine Isus Hristos este bucuria vieţii mele. Apoi am privilegiul
să împărtăşesc această bucurie cu aceia care încă n-au primit-o.
Mai demult eram renumit ca tânăr predicator şi deseori m-am
sprijinit pe aceasta. Dar de atunci a trecut mult timp, iar acum am
devenit un predicator bătrân. În fiecare zi El a pus o cântare nouă în
gura mea şi fiecare zi este mai frumoasă decât ziua care a trecut. Când
privesc spre apusul soarelui şi ştiu că viaţa mea pe acest pământ se
apropie încet de încheiere, în fiecare zi Hristos îmi devine tot mai
preţios. Am privilegiul de a sta în faţa multor oameni. Şi astăzi sunt în
faţa multor oameni de afaceri, ca să le vorbesc despre ceea ce
înseamnă mai mult ca orice pe lume, despre viaţa veşnică. Eu nu cred
că există ceva mai măreţ la care m-aş putea gândi decât viaţa veşnică.
Când sunteţi copii sau tineri, vă mai jucaţi una sau alta. Fetiţele
se joacă cu păpuşile lor, apoi urmează şcoala, după aceea vă întrebaţi
cu cine vă veţi căsători, apoi trebuie să purtaţi povara cheltuielilor cu
casa şi utilităţile. Iar după aceea, încet, încet, deveniţi bătrâni. Dar eu
sunt atât de bucuros că atunci când toate lucrurile de aici vor trece,
există ceva adevărat, ceva real, ceva ce înseamnă mai mult decât
absolut tot restul. Toate celelalte lucruri sunt necesare pentru viaţa de
aici. Desigur, este important cine va fi mama copiilor noştri, este
important ca ei să fie şcolarizaţi, însă toate aceste lucruri vor trece.
Dar viaţa veşnică rămâne şi este cel mai măreţ lucru. A fost satisfacţia
mea ca adolescent, a fost şi la maturitate. Când viaţa mea se va sfârşi
voi fi fericit să mă întâlnesc cu Acela pentru care am trăit.
Acum sunt bucuros că pot fi împreună cu fratele Tony,
preşedintele filialei de aici, cu fratele Carl Williams, cu mulţi
reprezentaţi ai bisericilor din diferite oraşe şi cu ceilalţi care sunt
prezenţi aici. Odată am predicat în Little Rock, într-un auditoriu unde
a fost vindecat un bărbat. De câţiva ani el umbla în cârje şi vindea
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diferite mărunţişuri, creioane şi alte lucruri. El fusese paralizat şi nu se
putea mişca prin puterea proprie. Într-o seară el a venit la adunare, iar
apoi a păşit în rândul de rugăciune şi a fost vindecat. În următoarea zi
îşi ducea cârjele în spate şi sărea de bucurie pe stradă, dând mărturie
despre vindecarea lui. Când am vorbit cu el în următoarea seară el m-a
întrerupt şi mi-a zis: „Frate Branham, eu sunt puţin deranjat. Când
vorbeai eu credem că eşti un nazarinean”. Fiindcă asta era el. Apoi el a
zis: „După aceea am văzut atâţia penticostali şi cineva mi-a spus că tu
eşti penticostal. Apoi am auzit că tu ai spus că ai fost ordinat în
biserica baptistă. Acum sunt într-o confuzie totală. De fapt, ce eşti
tu?”. Eu i-am spus: „Este foarte simplu. Eu sunt un penticostal,
baptist, nazarinean”. Eu sunt toate acestea. Acum câţiva ani, când
Domnul m-a trimis, am venit la penticostali, căci pentru aceasta m-a
ales El, ca să mă rog pentru copiii Lui bolnavi. Bisericile
denominaţionale în care vesteam atunci nu credeau în rugăciunea
pentru bolnavi, nu credeau în vindecarea divină, lor le era străină. Ei
mi-au spus că voi deveni un „holy roller”. Poate chiar am devenit. Eu
nu ştiu aceasta, dar sunt foarte bucuros de felul cum sunt. Cineva mi-a
spus că mi-am pierdut minţile. Eu i-am spus: „Bine, lasă-mă în pace,
sunt mai mulţumit decât înainte. Eu mă simt foarte bine”. Este o
bucurie ce n-o poţi exprima. Când am venit la penticostali mă
gândeam că între ei este doar o singură direcţie, dar după aceea am
văzut că există atâtea grupări şi partide ca în mijlocul baptiştilor şi a
celorlalţi. Eu n-am vrut să mă ataşez niciunei direcţii, ci doar să fiu în
mijlocul lor şi să le spun: „Noi suntem fraţi”. Aceasta a fost atitudinea
mea întotdeauna.
Marea Biserică a Dumnezeului Celui viu este unită în
rugăciune şi propovăduire. Oamenii de afaceri ai Evangheliei depline
au un organism al lor; ei nu sunt o organizaţie, ci un organism viu. Ei
au inclus toate grupările şi mi-au acordat şi mie un loc, iar eu sunt atât
de bucuros pentru această posibilitate de a fi împreună cu ei, căci aici
pot exprima credinţa mea în mijlocul tuturor grupărilor, iar pentru
mine este ceva măreţ. Eu nu aparţin niciunei organizaţii, dar sunt
pentru aceşti oameni, peste tot unde merg, fie în Africa sau în alte
locuri. Nu demult am fost în Africa de Sud unde Domnul mi-a dăruit
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una din cele mai mari adunări pe care le-am avut vreodată, când
treizeci de mii de băştinaşi din diferite triburi, aproape goi, şi-au
dedicat vieţile Domnului. În ziua următoare, Sidney Smith, primarul
oraşului, m-a sunat la hotel şi mi-a spus: „Priveşte pe fereastră şi vezi
ce se petrece. Grăbeşte-te, şi vezi ce se petrece afară”. Acolo erau
şapte camioane englezeşti pline cu cârje, scaune cu rotile şi tărgi. Cei
vindecaţi mergeau în spatele camioanelor cu mâinile ridicate, cântând
cântarea pe care am cântat-o înainte: „Numai să crezi. Totul este cu
putinţă celui ce crede”. Am zis: „Doamne, aceasta este o zi de care
odată îmi voi aminti”. Am stat acolo trei zile, apoi a trebuit să mergem
mai departe, dar în acele trei zile s-au petrecut foarte multe. Nu ştiu
cum s-a întâmplat, dar a fost o minune pe care a făcut-o Domnul pe
platformă. O minune a produs un impact deosebit. Un băiat schilod
care umbla ca un câine în patru labe, a fost vindecat când era pe
platformă. Apoi oamenii din acele triburi care înainte se luptau între
ei, după serviciul divin erau împăcaţi şi să îmbrăţişau cântând cântarea
„Numai să crezi”. O, această Evanghelie slăvită nu şi-a pierdut
niciodată puterea. Puterea învierii lui Isus Hristos se descoperă tot mai
mult şi pe zi ce trece îmi devine tot mai preţioasă.
Acum dacă sunteţi aici ca oameni de afaceri sau oricine aţi fi
voi, vă rog permiteţi-mi să vă spun: dacă încă n-aţi făcut-o, dedicaţivă viaţa Domnului, indiferent de ce biserică aparţineţi, fie că sunteţi
metodişti, baptişti, prezbiterieni, preoţi, catolici sau oricine aţi fi.
Organizaţia de aici are titlul „Oamenii de afaceri ai Evangheliei
depline”. Cred că Iacov a săpat o fântână, iar filistenii i-au astupat-o.
El a săpat o a doua fântână şi din nou l-au gonit. Apoi a săpat o altă
fântână şi a spus: „Este loc pentru toţi”. Noi ne bucurăm să fiţi
împreună cu noi în Tucson pentru a avea părtăşie cu noi.
Să nu uitaţi de adunarea din Phoenix. Eu sunt conştient că nu
trebuie să fac reclamă de pe platformă pentru că nu se cuvine, dar sunt
aceleaşi adunări ale oamenilor de afaceri ai Evangheliei depline. Eu
voi predica în Phoenix şi mă voi ruga pentru bolnavi. Timp de patru
zile vom avea adunări acolo şi aşteptăm ca Domnul să binecuvânteze.
Pentru voi din Tucson, duminică seara voi predica şi mă voi ruga în
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biserica fratelui Arnold Mack, care ţine de „Adunările lui Dumnezeu”.
Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste voi toţi!
Dacă doriţi, deschideţi Biblia împreună cu mine. Doresc să mă
grăbesc pentru a intra în cercetarea Cuvântului pentru că nu vreau să
vă reţin prea mult. Doresc să citesc din Rom. 8:28-32: „De altă parte,
ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul
Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât
mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie
Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât
mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi
socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi
proslăvit. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a
cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va
da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”.
Fie ca Dumnezeu să adauge binecuvântarea Lui la citirea
Cuvântului Său. Eu doresc să vorbesc despre tema „Iertare”. Aici
Biblia ne spune că totul ne-a fost dăruit în Isus Hristos. Noi nu putem
vorbi despre tot, dar lucrul pe care dorim să-l scoatem în evidenţă în
această zi este iertarea pe care noi am primit-o. Este ceva minunat să fi
primit iertarea. Pentru că noi toţi suntem vinovaţi, noi toţi am păcătuit
şi suntem lipsiţi de slava pe care numai Dumnezeu o poate dărui. În
Fiul Său, Dumnezeu ne-a iertat vina şi păcatele noastre.
Această iertare îmi aduce aminte de o poveste pe care am citito. Această întâmplare s-a petrecut în timpul războiului de secesiune.
Era un soldat care a făcut ceva greşit, iar mai târziu a fost găsit
vinovat în faţa Tribunalului. În timpul atacurilor el şi-a părăsit postul
şi prin comportamentul său a produs o daună. El a fost găsit vinovat şi
a fost condamnat la moarte prin împuşcare. Camaradul său a simţit cu
acest om şi a devenit atât de apăsat din pricina acestuia încât a apelat
la preşedintele Lincoln care era un bărbat creştin devotat. Acest
prieten s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea preşedintelui şi i-a spus:
„Stimate domnule Lincoln, domnule preşedinte al Statelor Unite, vă
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rog înaintea lui Dumnezeu să aveţi milă de acest om. Ştiu că sunteţi
creştin, că aveţi o inimă miloasă şi că vă înduraţi de cei vinovaţi.
Camaradul meu ar fi trebuit să rămână la postul său. Dar când bubuiau
salvele de tun şi gloanţele şuierau pe la urechi, el s-a temut şi a fugit.
Domnule Lincoln, el n-a vrut s-o facă, n-a făcut-o intenţionat, dar
acum el trebuie să moară prin împuşcare. Există doar o singură şansă
de salvare: ca dumneavoastră să decideţi să-l iertaţi şi să semnaţi
graţierea”. Domnul Lincoln nu s-a gândit prea mult, a luat o bucată de
hârtie şi a scris: „Eu Abraham Lincoln îl iert şi îl graţiez pe acest
bărbat ca să nu fie împuşcat”. Şi a semnat „Abraham Lincoln”. Acel
camarad inimos s-a dus repede în celula celui întemniţat şi i-a spus:
„Eu am aici iertarea ta”, a scos biletul şi i l-a arătat. Acel bărbat
întemniţat i-a spus: „Nu-ţi bate joc de mine. Eu trebuie să mor, nu pot
crede ceea ce îmi povesteşti. Oricine poate semna cu «Abraham
Lincoln». Celălalt i-a răspuns: „Aceasta-i semănătura preşedintelui.
Eşti liber! Eşti iertat!”. El a respins iertarea dăruită şi i-a răspuns: „Nu
poate fi adevărat”. Iar a doua zi acel bărbat a fost împuşcat. Apoi a
urmat procesul pentru a se afla „de ce anume a fost împuşcat acest
bărbat care a fost iertat de preşedinte”. Iar decizia a fost aceasta: „O
iertare este valabilă doar dacă este primită ca iertare”.
Astăzi am citit că Dumnezeu ne-a dăruit toate lucrurile,
iertarea şi tot ceea ce avem nevoie, dar noi trebuie s-o primim. Doar să
citeşti despre iertare, aceasta nu înseamnă că ai şi primit-o. Trebuie s-o
primiţi pentru voi înşivă ca fiind iertarea voastră personală. Pentru că
Dumnezeu a dat pe Fiul Său să moară în locul vostru. Dacă voi o
primiţi atunci sunteţi eliberaţi de vină şi de păcat. Este o iertare a lui
Dumnezeu pentru voi. Nu doar s-o primiţi prin psihologie, nu printr-o
învăţătură sau printr-un sentiment oarecare, nu să fiţi de părerea că aţi
făcut un lucru bun alăturându-vă unei biserici sau că aţi învăţat un crez
sau o dogmă, nu! Este o eliberare deplină prin puterea Golgotei, n-a
mai rămas nimic din vina voastră. Biblia spune că aţi fost socotiţi
neprihăniţi şi nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos
Isus care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după
îndemnurile Duhului.
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Un om, bărbat sau femeie, dacă a fost eliberat de vină şi păcat
atunci nu mai are dorinţa de a păcătui. El este o făptură nouă în Isus
Hristos şi şi-a îndreptat privirea spre lucrurile de sus, unde Isus
Hristos stă la dreapta maiestăţii lui Dumnezeu. El este eliberat şi este
liber. Nu trebuie să i-o spună niciun preot şi niciun predicator, fiindcă,
în adevăr, în adâncul inimii lui, el ştie că a primit iertarea ca un dar de
la Dumnezeu, prin Isus Hristos. Ce sentiment să fii eliberat de păcat!
Mie mi-a fost spus că atunci când a fost semnată Proclamaţia
de dezrobire a sclavilor în Statele Unite ale Americii, a fost stabilit că
la o anumită dată, începând cu răsăritul soarelui timpul sclaviei se va
sfârşi în întrega Americă. Într-un articol am citit că oamenii s-au urcat
pe cei mai înalţi munţi pentru a trăi cel mai repede răsăritul soarelui ca
să-şi vadă propria libertate, mulţumind pentru ea. Ei aşteptau acea zi
pentru a striga: „Noi suntem liberi”. În acea Proclamaţie era spus că
începând cu o anumită zi, la răsăritul soarelui ei vor fi liberi. Ei s-au
urcat pe cei mai înalţi munţi pentru a trăi răsăritul soarelui. Oh, dacă
păcătoşii, dacă noi ne-am osteni în felul acesta ca să venim în prezenţa
lui Dumnezeu pentru a trăi răsăritul soarelui, ca să primim iertarea!
Este scris că bărbaţi tineri s-au urcat pe vârful munţilor fiindcă de
acolo ei puteau vedea soarele mai repede şi le puteau strigau celor de
jos: „Suntem liberi! Suntem liberi! Suntem liberi! A răsărit soarele”.
Oamenii au fost vânduţi păcatului. Dar Fiul lui Dumnezeu a
înviat din morţi ca să ne dea neprihănirea. Noi ar trebui să strigăm în
întreaga naţiune: „Noi suntem liberi de vină şi păcat. Am primit
iertarea prin Golgota”. Nu era nimic mai măreţ ce ar fi putut fi dăruit
omenirii. Când omul a păcătuit în Grădina Edenului a trecut marea
prăpastie şi a fost despărţit de Cel veşnic. Mai întâi oamenii au fost în
veşnicie cu Dumnezeu, unde nu existau boli, suferinţe şi moarte.
Oamenii nu sunt făcuţi pentru a muri, iar iadul n-a fost făcut pentru
oameni. Iadul a fost făcut pentru Diavol şi îngerii lui. Nu pentru
oameni. Oamenii au fost făcuţi să fie fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Dar
când oamenii au păcătuit şi au trecut peste graniţa stabilită de
Dumnezeu, care despărţea binele de rău, ei s-au despărţit de
Dumnezeu şi n-au mai avut posibilitatea de a se întoarce. Omul a fost
complet pierdut. Ei nu se mai puteau întoarce din cauza păcatului. Dar
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Dumnezeu, care este bogat în îndurare, a acceptat o jertfă înlocuitoare.
Pentru că El spusese omului: „în ziua în care vei mânca din el, vei
muri negreşit”, iar dreptatea şi sfinţenia lui Dumnezeu a făcut
necesară moartea unei jertfe înlocuitoare, din cauza Cuvântului Său.
Dumnezeu trebuia să ţină Cuvântul Său pentru a fi Dumnezeu.
Dumnezeu Şi-a descoperit dragostea Lui omenirii şi totuşi a trebuit să
Să-i vadă pe copiii Săi într-o stare de-ţi rupea inima: despărţiţi de El şi
de părtăşia pe care o aveau cu El în Grădina Edenului. Căci Cuvântul
Său spusese: „în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit”. Noi
ne putem încrede că orice spune Dumnezeu în Cuvântul Său este
adevărat. Dumnezeu nu-Şi poate retrage Cuvântul. El este nemărginit,
este veşnic. Prima Lui decizie este o decizie veşnică şi nu trebuie s-o
retragă niciodată, El nu mai poate adăuga ceva înţelepciunii Lui. El
este desăvârşit dintotdeauna. Ceea ce spune Dumnezeu este desăvârşit
şi nu poate fi schimbat, este o decizie desăvârşită. Felul cum lucrează
Dumnezeu cu ai Săi trebuie să rămână aşa cum a făcut-o întotdeauna.
Dacă El a pregătit o cale de salvare pentru ca oamenii să fie mântuiţi,
atunci aceasta trebuie să rămână tot timpul la fel, aşa cum a făcut-o la
început. Dacă Dumnezeu a făgăduit bolnavilor vindecarea pe baza
credinţei lor atunci trebuie să rămână aşa pentru totdeauna. El n-o
poate retrage. El trebuie să rămână acelaşi.
Apoi, Dumnezeu a primit jertfa înlocuitoare pentru oamenii
din Grădina Eden. Atunci a fost adusă o jertfă pentru ei. Sângele
animalului jertfit a fost vărsat. Nu există o altă posibilitate de a intra în
părtăşie cu Dumnezeu decât prin Sângele vărsat al Mielului lui
Dumnezeu. Doar pe această cale Îşi primeşte El copiii înapoi. Nu
există un alt preţ, nu există nimic altceva. Prima decizie a lui
Dumnezeu este întotdeauna corectă, este veşnică şi adevărată.
Dumnezeu nu poate minţi şi nu-Şi poate retrage Cuvântul. De atunci a
fost singurul mijloc şi singura posibilitate de a intra în părtăşie cu
oamenii şi aceasta are loc prin sângele vărsat al mielului jertfit.
Moartea fizică a trupului nostru nu înseamnă moartea noastră.
Ci Isus a spus: „Oricine trăieşte, şi crede în Mine nu va muri
niciodată” (Ioan 11:26). Moartea despre care este vorba aici înseamnă
să fii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna. Aici pe pământ este o
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moarte fizică a trupului, dar undeva noi trăim mai departe. După ce
funcţiile fizice ale corpului încetează, noi plecăm într-o altă
dimensiune, dar nu suntem morţi, cum spun unii că după moartea
fizică totul încetează. Voi ştiţi că atunci când a murit fiica lui Iair, Isus
a spus: „fetiţa n-a murit, ci doarme!”. Ei ştiau că ea era moartă, dar
Isus a zis: „fetiţa n-a murit, ci doarme! Mă duc s-o trezesc din somn”,
şi ea s-a întors la viaţă.
De la Adam până azi oamenii au încercat să creeze un
înlocuitor propriu, au încercat tot ce au putut; ei vor s-o facă mai bine
ca Dumnezeu. Aceasta este în oameni. Întotdeauna oamenii încearcă
să se ajute singuri ca să facă altceva. Ei doresc să introducă propriile
lor idei în planul lui Dumnezeu. De aceea suntem noi atât de divizaţi.
Astăzi creştinătatea de pe glob este atât de divizată prin diferite
bariere denominaţionale. De ce? Pentru că oamenii au introdus
propriile lor idei în planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are un plan.
De la început, din Grădina Eden, gândurile oamenilor au venit la
exprimare. Adam şi-a făcut lui şi soţiei sale şorţuri din frunze de
smochin şi s-au acoperit cu ele. Ei au încercat totul. De-a lungul
civilizaţiei oamenii au încercat mereu ceva. Dar rămâne aşa:
Dumnezeu îi primeşte pe ai Săi doar pe baza sângelui vărsat pe crucea
Golgotei. Şcolarizarea a dat greş. Cu cât suntem mai şcolarizaţi cu atât
mai mult ne îndepărtăm de Dumnezeu. Fiecare a încercat ceva în felul
său, dar nu a reuşit nimic. Părtăşia a fost distrusă şi a rezultat doar
harababură. Ce a mai rămas? Dar planul lui Dumnezeu rămâne
acelaşi: Dumnezeu Se întâlneşte cu noi sub sângele vărsat, iar acest
sânge trebuie aplicat.
Deja atunci, înainte de ieşirea Israelului din Egipt, ei au trebuit
să jertfească un miel şi să aplice sângele mielului pe uşiorii uşii.
Dumnezeu le ceruse acest semn, ca sângele să fie aplicat pe amândoi
stâlpii uşii şi pe pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Indiferent
ce gândeau oamenii, ei trebuiau să respecte porunca lui Dumnezeu.
Indiferent că erau israeliţi, că erau tăiaţi împrejur, dacă credeau în
Iehova, toate acestea nu puteau înlocui porunca dată de Dumnezeu
pentru că atunci era vorba ca sângele să fie aplicat pe uşiorii uşii.
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De aceea eu cred că astăzi fiecare creştin trebuie să trăiască
puterea Sângelui lui Isus Hristos pentru a fi curăţat, indiferent ce mai
posedă. Trebuie să se întâmple, trebuie să fie aşa cum a fost atunci cu
Israelul. Sângele trebuia să fie vizibil, indiferent cât de religioasă era
casa, poporul, indiferent cum şi-au educat copiii şi cât de nelipsiţi erau
la serviciile divine şi indiferent cât de bine respectaseră toate celelalte
lucruri pe care Dumnezeu li le ceruse. În ultimul ceas, când era vorba
de viaţă şi de moarte trebuia ca sângele să fie aplicat pe uşă. Sângele
arăta că o jertfă nevinovată a fost jertfită şi adusă ca înlocuitor.
Sângele era aplicat pe uşă şi arăta că acea casă era sub ocrotirea
sângelui vărsat; era o preumbrire a ceea ce urma să vină.
Eu cred că acum, în ultimele zile, ajungem în acel ceas când
Dumnezeu Îşi eliberează poporul Său. Pe cât de sigur sângele a fost
aplicat ca un semn de aducere aminte, pe atât de sigur astăzi trebuie să
existe acest semn, este absolut necesar. Ei nu puteau aplica Sângele
Domnului Isus undeva, nu, nu! Atunci în timpul Vechiului Testament
era sângele unui miel care era aplicat pe uşiorii uşii. Dar viaţa din
sângele care era în acel miel n-a putut veni asupra oamenilor pentru că
animalele n-au suflet. De aceea viaţa n-a putut veni peste acela care
venea să se închine. Dar apoi, Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, a fost vărsat pe Golgota şi prin Sânge suntem
răscumpăraţi. În aceste zile din urmă viaţa este însuşi Dumnezeu care
se întoarce prin Duhul Sfânt peste cel credincios. Când Dumnezeu va
vedea semnul aplicat va trece mai departe, ocrotitor, pe lângă fiecare
bărbat, fiecare femeie care a primit moartea lui Isus Hristos în locul
morţii lui; şi Duhul Sfânt va da mărturia.
Dacă voi ziceţi: „L-am primit” şi voi trăiţi ca lumea şi faceţi ce
face lumea, atunci n-aveţi dovada că L-aţi primit. Dovada Duhului
Sfânt trebuie să fie vizibilă în viaţa voastră. În aceste ultime zile
cerinţa obligatorie a lui Dumnezeu este ca fiecare bărbat, fiecare
femeie să aibe semnul ca dovadă. Isus a spus: „Adevărat, adevărat îţi
spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre
în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:5). De aceea atât în timpul
Vechiului cât şi al Noului Testament cerinţa lui Dumnezeu era sângele.
În Vechiul Testament era cerut sângele animalelor care era o
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preumbrire a Sângelui Mielului care avea să fie vărsat. În timpul
Vechiului Testament cel care venea la închinare pleca cu aceeaşi
conştiinţă vinovată cu care a venit. Dar acum, când închinătorul este
curăţat şi eliberat de păcat, el nu mai are dorinţa şi plăcerea de a mai
păcătui; el a trecut de la moarte la viaţă, a devenit o făptură nouă în
Isus Hristos şi are viaţa veşnică, Duhul lui Dumnezeu se odihneşte
asupra lui şi viaţa lui Isus Hristos este descoperită în el. Biblia spune
că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.
Dumnezeu aşteaptă ceasul când Biserica va ajunge în această
stare. Indiferent cine sunteţi, de care biserică aţi aparţinut, acest semn
al morţii şi învierii lui Isus Hristos trebuie să fie descoperit. El a spus:
„Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi
vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. Eu Mă voi descoperi vouă
şi voi fi cu voi până la sfârşitul veacului”. Isus Hristos este acelaşi,
ieri, azi şi în veci.
Deseori vorbesc cu oameni care spun că ei sunt creştini şi chiar
sunt de părerea că ei sunt sfinţiţi, dar ei se tem să spună un „Amin”, se
tem să cânte Psalmii, cântările Sionului. Eu doresc să fiu în mijlocul
oamenilor care nu se ruşinează de Evanghelia lui Isus Hristos, nu! Cu
ei s-a întâmplat ceva ce are o însemnătate mai mare decât această
viaţă. Este viaţa veşnică deoarece ei au primit ceea ce Dumnezeu a
jertfit în locul lor.
Înaintea serviciului divin m-am rugat pentru cineva, iar apoi sa cântat. Eu am auzit bătăile din palme şi am văzut cum unii fugeau
încoace şi încolo şi se mişcau într-un anumit ritm. La început am fost
un critic al acestor lucruri când am văzut aceste lucruri în bisericile
penticostale şi mă gândeam că este ceva absurd. Dar după ce am citit
Biblia mai adânc am aflat că atunci când se dansează în Duhul
înseamnă că înainte a avut loc o biruinţă. Dar apoi Diavolul a imitat
totul cu rock and roll şi tot felul de astfel de lucruri. Dar de fiecare
dată când Dumnezeu a dăruit o biruinţă, poporul lui Dumnezeu a
dansat în Duhul.
Atunci când Goliat a fost biruit, israeliţii l-au întâmpinat pe
David, iar el a sărbătorit biruinţa. Când poporul Israel a trecut Marea
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Roşie, pe celălalt ţărm al mării, Maria a luat tamburina şi a înaintat în
ritm de dans şi toţi împreună dansau în Duhul. A fost o adevărată
adunare a Cincizecimii. Aşa ceva nu se mai văzuse. Dar problema cu
mine era că eu n-aveam destulă biruinţă. Când aveţi biruinţa lui
Dumnezeu şi dovada lui Isus Hristos va fi descoperită în voi, după
aceea veţi putea cânta ca psalmistul.
Când psalmistul David a luat de soţie pe fiica lui Saul, aceasta
era puţin îngâmfată şi era de părere că totul trebuie să se petreacă
conform rânduielii curţii. Dar ea n-a recunoscut că stâlpul de foc era
cu poporul Israel. Dumnezeu i-a dat biruinţă lui David şi el avea un
motiv pentru a-L cinsti şi lăuda pe Dumnezeu. După aceea David s-a
întors cu chivotul legământului Domnului şi el juca din răsputeri
înaintea chivotului şi cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. Fiica lui
Saul era cumva deranjată şi se gândea că împăratul s-a comportat
necorespunzător. David a spus: „Dacă aceasta nu ţi-a plăcut, atunci fii
atentă la ce va urma”. Apoi a început din nou să tresalte în Duhul şi
să-I mulţumească Domnului. Dar femeia nu era de acord şi Dumnezeu
a pus-o sub blestem.
Dar eu vă spun, când viaţa lui Isus Hristos este descoperită în
Biserică atunci există doar un singur loc al părtăşiei şi acela este sub
Sânge. Prin denominaţii noi am fost despărţiţi. Aşa este şi cu
penticostalii. Dar Cincizecimea este modelul nostru. Nimeni n-o poate
spune altfel. Biserica a fost inaugurată şi a început în ziua
Cincizecimii. Observaţi în toată Biblia, când Duhul Sfânt venea peste
oameni se întâmpla ceva.
Permiteţi-mi să vă spun un lucru. Când am fost în ţările păgâne
acolo erau adunaţi oameni din triburi barbare. Eu vorbeam prin
traducător, iar mulţi dintre ei nici nu auziseră de Numele lui Isus
Hristos. Apoi le-am adus Cuvântul lui Dumnezeu şi vă spun că atunci
când m-am rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, sub puterea
Dumnezeului atotputernic, cu ei s-a întâmplat acelaşi lucru ca şi cu voi
aici. Acolo unde Duhul Sfânt cade se întâmplă acelaşi lucru, indiferent
dacă sunteţi albi, negrii sau roşii, rasa n-are nicio importanţă.
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Noi ştim ca a existat un Nebucadneţar şi alţii care stăteau de
partea cealaltă. Dar erau şi aceia care stăteau sub sânge, care au luat
decizia corectă şi ştiau că ceva nevinovat a murit pentru ei cei
vinovaţi, şi până astăzi a rămas la fel. Uitaţi-vă la Iov şi la alţii. Iov
este cea mai veche Carte a Bibliei. Cu toate că acele multe lucruri i sau întâmplat acestui bărbat, el a rămas statornic, fiindcă ştia că a
împlinit cerinţele lui Iehova. De asemenea Avraam şi mulţi alţii au
făcut la fel. Exista doar un singur loc unde Israelul putea avea părtăşie
şi acesta era doar sub sângele vărsat. Atunci oamenii trebuiau să se
închine în Ierusalim. Jertfa era adusă. De fiecare dată sângele a fost
vărsat.
Dar astăzi avem atâtea şcoli în această naţiune şi peste tot este
o cultură înaltă, aşa se pare. Noi avem toate aceste realizări ştiinţifice;
ei pot trimite rachete pe lună şi fac multe calcule. Noi avem programe
şcolare de toate felurile, dar toate acestea ne-au îndepărtat tot mai mult
de Dumnezeu. Ceea ce avem noi nevoie este o predare a inimii pentru
ca puterea Dumnezeului atotputernic să se poată coborî, voia noastră
să-I fie supusă Lui şi El să Se poată descoperi. După aceea se va
împlini că aceste semne îi vor însoţi pe aceia care cred. Hristos a spus:
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va
crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede”
(Mar. 16:15-17). Este o descoperire, o manifestare a Duhului Sfânt, că
Dumnezeu l-a primit pe închinător şi aceeaşi viaţă a lui Isus Hristos
este descoperită prin Duhul Sfânt.
În Vechiul Testament, iudeii trebuiau să aducă jertfa în ziua
ispăşirii şi puteau spune: „aici este jertfa pe care o cere Dumnezeu”.
Poate era un miel pe care cineva îl aducea înaintea preotului pentru a
fi jertfit. El mergea la locul de închinare şi ştia că este un păcătos, îşi
punea mâinile pe jertfă şi în felul acesta se identifica cu jertfa lui. În
timp ce gâtul animalului era tăiat şi sângele curgea, păcătosul simţea
durerile animalului care era pe moarte. Sângele animalului curgea şi
stropea mâinile păcătosului, iar acesta simţea în inima sa că animalul
murise în locul lui. Apoi el pleca neprihănit pentru că făcuse exact
ceea ce îi ceruse Domnul să facă.
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Acelaşi lucru este şi cu noi astăzi. Nu este o semnătură sau să
spui: „Da, eu vin la şcoala duminicală, vin la adunare”. Nu este vorba
de aţi lua angajamentul că vei pune la dispoziţie atâţia şi atâţia bani
pentru a sprijini lucrarea Lui, nu! Voi trebuie să puneţi mâinile voastre
pe Jertfa lui Dumnezeu, ca să primiţi iertarea şi să ştiţi că Isus Hristos,
în trupul Său de carne, a luat asupra Lui vina şi păcatele voastre. El
este Jertfa voastră. El a murit şi a înviat. Voi aţi murit împreună cu El,
aţi fost îngropaţi împreună cu El prin botez şi aţi înviat împreună cu El
la o viaţă nouă. Dacă voi aţi făcut aceasta cu sinceritate atunci aţi
împlinit cerinţa lui Iehova.
Iudeii puteau fi neprihăniţi pentru că împliniseră cerinţa lui
Iehova. Aceasta ceruse El. Dar apoi totul a devenit o tradiţie de familie
şi un formalism. Când venea ziua ispăşirii, în exterior iudeii făceau
ceea ce era cerut, dar inimile lor nu mai erau simţitoare, sinceritatea şi
dedicarea nu mai existau, pentru ei totul a devenit o tradiţie, un
formalism. De ziua ispăşirii ei mergeau împreună cu toată familia şi
erau de părerea: „Fiecare o face aşa, şi noi trebuie s-o facem aşa”.
Exact acolo a ajuns şi creştinismul nostru de astăzi. Aşa au
ajuns mişcările penticostale. A devenit o tradiţie. Înţelegeţi? Noi nu ne
mai identificăm cu jertfa noastră, adică în inima noastră nu mai simţim
că am murit împreună cu Jertfa noastră. Noi spunem „Suntem
creştini” pentru că aparţinem unei adunări. Dar acest lucru nu
înseamnă absolut nimic. Eu vă spun că voi trebuie să vă puneţi
mâinile şi să vă identificaţi cu Jertfa până deveniţi una, până când
Duhul lui Hristos vine în voi şi voi sunteţi în Hristos, până când
deveniţi fiul şi fiica lui Dumnezeu. Dar unde mai este sinceritatea şi
dedicarea? Astăzi totul a devenit un ritual ca şi atunci. Şi oamenii sunt
de părerea că sunt creştini.
Nu demult am întrebat o doamnă tânără din rândul de
rugăciune dacă este creştină. Iar ea mi-a răspuns: „Doresc să ştiţi că eu
sunt americancă”. De parcă aceasta ar avea ceva de-a face cu
creştinismul. Este frumos să fii un american, dar ca să fii un creştin
trebuie să te naşti din nou. Am întrebat pe o altă femeie: „Eşti
creştină?”. Ea a fost atât de dezamăgită şi mi-a răspuns: „Doresc să
14

ştiţi că în fiecare seară eu aprind o lumânare”. De parcă aceasta ar
avea ceva de-a face cu Hristos. Dacă Hristos şi viaţa Lui este în voi
atunci voi vă identificaţi cu El. Hristos în noi nu este apartenenţa la o
biserică, ci este ceva real.
Când ţin servicii de vindecare şi oamenii vin în rândul de
rugăciune, sub darul deosebirii, deseori le spun oamenilor: „Pocăiţivă!”. Înţelegeţi? Ce este cu rugăciunile noastre? Au devenit o tradiţie.
Seara noi îngenunchem şi spunem: „Binecuvântează-l pe acela, pe
aceea şi pe celălalt. Ajută-l pe John să facă una şi cealaltă”. Apoi Îl
faceţi pe Dumnezeu un curier şi Îi daţi doar însărcinări pe care trebuie
să le împlinească: „Dumnezeule, fă asta..., fă cealaltă...”. Aceasta nu
corespunde şi nu este conform cu ce ne-a învăţat Isus cum trebuie să
ne rugăm. El ne-a spus: „Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl
nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ...»”.
Dar noi suntem de părerea că trebuie să-I spunem lui
Dumnezeu ce să facă. Acesta este motivul pentru care Biserica s-a
răcit, acesta este motivul pentru care marea trezire care a avut loc în
ţară a adăugat milioane de oameni bisericii, aceasta devenind un loc
pe care ei îl folosesc pentru aşa zisele lor experienţe ca tradiţii. În loc
ca peste voi să vină o pocăinţă divină care produce în voi o viaţă nouă,
iar rezultatul să fie smerenie. Să n-aveţi nicio odihnă până când
Dumnezeu vi S-a descoperit. Nu aderarea la o direcţie de credinţă! Ci
viaţa lui Isus Hristos în voi care vă împinge să mergeţi în acel loc
unde este Dumnezeu şi El binecuvântează.
Ieri vorbeam cu un tânăr şi mi-am amintit de vremea când
eram paznic de vânătoare în Indiana unde erau atâtea izvoare naturale.
Acolo era un izvor care îmi plăcea deosebit, din care curgea o apă
curată. Ca şi Moise, care s-a oprit înaintea rugului de foc care ardea, şi
eu m-am oprit înaintea izvorului, şi l-am întrebat: „Izvorule, ce te face
să fii atât de bucuros? De fiecare dată tu curgi atât de duios. Fie că
este vară, primăvară sau toamnă, când eu trec pe aici tu curgi atât de
bucuros. Eşti atât de bucuros pentru că beau animalele din tine? Poate
pentru că iepurii, cerbii şi toate sălbăticiunile vin să bea din tine?”.
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Dacă izvorul ar fi putut vorbi ar fi spus: „Nu, nu din cauza aceasta”.
L-am întrebat: „Eşti atât de fericit pentru că beau eu de aici?” El ar fi
spus: „Nu, nu este aceasta. Mă bucur că toţi veniţi să beţi, dar nu este
aceasta”. „Ei bine, ce te face să gâlgâi de bucurie?”. Dacă izvorul ar fi
putut vorbi el ar fi spus: „Nu sunt eu. Este ceva în mine care mă
împinge să ţâşnesc afară, este o putere care împinge apa”. Aşa cum a
spus Isus: „Apa pe care v-o dau Eu se va preface în voi într-un izvor
de apă care va ţâşni în viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Cu închinătorul s-a
întâmplat ceva. Viaţa lui Dumnezeu care era în el a ţâşnit afară.
Dar apoi totul a devenit o tradiţie. Pe dinafară poporul Israel
avea poruncile pe care le urma. Dar prorocul Isaia a fost trimis de
Dumnezeu la ei cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Voi o puteţi citi.
Întotdeauna Dumnezeu a putut pune mâna Sa pe cineva care nu se
temea să exprime lucrurile. Dacă doriţi să citiţi despre Isaia, atunci
începeţi cu primul capitol. Dumnezeu le-a spus că jertfele pe care ei le
aduceau, cu toate că Dumnezeu le poruncise să le aducă, nu-I mai erau
plăcute, ci erau un miros urât înaintea Lui fiindcă ei făcuse din aceasta
o tradiţie, un ritual, şi în inimile lor ei nu se mai identificau cu jertfele
lor.
Acelaşi lucru l-am făcut şi noi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Noi
am făcut din el o tradiţie, un ritual. Dar noi trebuie să venim şi să ştim
că este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dumnezeu a făgăduit şi El stă
de partea Cuvântului Său. El este mai mare decât făgăduinţa Lui, El
este credincios aşa cum i-a spus lui Avraam. El împlineşte ce a promis
şi este mai mult decât în stare să-Şi ţină Cuvântul pe care l-a dat.
Isaia a trebuit să le spună toate aceste lucruri. Ei au făcut totul
fără sinceritate. Ei o făceau doar pentru că o făceau şi alţii şi pentru că
era o cerinţă a lui Iehova. Mamele au făcut aşa, bunicile la fel, şi
astăzi facem la fel. Astăzi se spune: „Bunicul meu a fost prezbiterian,
şi eu sunt prezbiterian. Tatăl meu a fost baptist, şi eu sunt baptist.
Bunicul meu a fost penticostal, şi eu sunt penticostal”. Dar nu aceasta
este calea .
Noi trebuie să ajungem la punctul când recunoaştem că suntem
despărţiţi de Dumnezeu şi că singura cale de scăpare este să venim
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înaintea Lui pe baza sângelui vărsat al lui Isus Hristos ca să avem o
legătură cu El. Fie metodist, baptist, luteran sau oricine am fi, noi
trebuie să ne întâlnim cu Domnul nostru. Înţelegeţi? Singura temelie
este Isus Hristos. Până când Biserica se întoarce din toate tradiţiile
înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, până când suntem născuţi din nou în
Împărăţia lui Dumnezeu. Nu o aderare! Atunci părtăşia va fi
călduroasă şi din toată inima şi Duhul Domnului va veni asupra
pământului ca valurile mării. Atunci oamenii vor putea uita diferenţele
lor şi se vor aduna la părtăşie sub Sânge. Voi nu vă puteţi aduna sub
tradiţia baptistă, penticostală, metodistă. Dar noi toţi ne putem aduna
ca să avem părtăşie sub Sângele lui Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu
fiindcă acesta este planul original al lui Dumnezeu. Acolo este
iertarea, acolo este pacea. Înţelegeţi? Nu baptist, una sau alta, cu
diferite tradiţii! Dar când vă adunaţi sub cruce unde Sângele lui Isus
Hristos a curs, acolo unde am murit împreună cu Hristos şi am devenit
o făptură nouă, atunci suntem fraţi, indiferent din ce biserică aţi venit.
Aceasta este calea lui Dumnezeu pentru noi. Toate celelalte sunt
lucrări făcute de oameni. Dar planul original al lui Dumnezeu pentru
iertare este sub Sângele lui Isus Hristos. Acesta este planul lui
Dumnezeu.
Dar tradiţiile de atunci le stăteau în cale. Ei au făcut Cuvântul
lui Dumnezeu fără putere. Ei n-aveau credinţă şi îşi aduceau jertfele
fără credinţă, fără predare şi dedicare. Acum permiteţi-mi să vă pun
întrebarea: nu este şi astăzi la fel? Noi nu dorim s-o spunem, dar
cumva trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Undeva ceva nu
corespunde. Această adunare ar trebui să fie la un milion de mile mai
departe decât este acum. Isus aşteaptă ca Biserica Lui să fie pregătită.
Mireasa Lui S-a pregătit. Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie totul.
Duhul Sfânt este aici. Dumnezeu este aici. Puterea lui Dumnezeu este
aici ca să-i vindece pe cei bolnavi, pentru ca toate lucrurile pe care
Isus Hristos le-a făcut să poată avea loc, iar eu le-am văzut
petrecându-se prin puterea Duhului Sfânt, în Numele lui Isus Hristos.
Dumnezeu aşteaptă să ne despărţim de toate tradiţiile pentru ca Isus
Hristos să Se poată descoperi în Biserica Dumnezeului Celui viu.
Metodişti, baptişti sau indiferent ce sunteţi, lăsaţi ca toţi să vină şi să
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ia apa vieţii fără plată! Eu cred cu tot ceea este în mine că Dumnezeu
a trimis Duhul Sfânt pentru ca acest lucru să se poată întâmpla. Dar
noi avem ritualurile noastre fără sinceritate. Noi suntem de părerea că
este tradiţia noastră şi atunci mergem fără a fi sinceri, fără a fi
întristaţi din cauza păcatului nostru.
Eu am auzit că în una din adunările unui frate renumit din
California s-au adunat mulţi oameni şi îndeosebi tineri. Eu am preţuit
poziţia acestui frate din cauza lucrurilor care s-au petrecut acolo.
Desigur, aceasta trebuie s-o preţuieşti. Dar când oamenii au urmat
chemarea la altar, unii mestecau gumă, alţii îşi dădeau coate, iar alţii
râdeau. Este aceasta atitudinea corectă de a urma o chemare la altar?
Voi trebuie să veniţi la altar copleşiţi şi condamnaţi de Duhul Sfânt,
convinşi în inima voastră. O, Doamne, Te rog dăruieşte-ne o adunare a
Duhului Sfânt după modelul Cincizecimii, în care bărbaţi şi femei,
îndureraţi de păcatele lor, condamnaţi şi convinşi în interiorul lor de
Duhul sfânt să vină la El, mărturisindu-şi păcatele Lui. Nu promisiuni
pe care le facem Domnului. Ci o trăire pe care o experimentăm
personal.
Voi veniţi şi spuneţi: „Doamne, eu doresc să mă fac mai bun,
vreau aceea şi cealaltă”. Atunci când veniţi sub Sângele lui Isus
Hristos, sub împăcare, trebuie să fiţi sinceri pe viaţă şi pe moarte.
Dumnezeu cere sinceritate. El a dat pe Fiul Său născut. Cum vom
scăpa noi? Cu dat din coate, cu aderarea la o biserică şi spunând: „eu
sunt membru aici”? Nu, nu aceasta este cerinţa lui Dumnezeu! „Cei ce
seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă
plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi
strânge snopii” (Ps. 126:5-6). De aceasta avem nevoie astăzi, de
oameni care îşi strâng snopii, după ce au semănat cu lacrimi.
Eu v-am mai spus despre adunarea pe care am avut-o cu Billy
Graham. El a spus: „Aceasta este unitatea de măsură”. El spunea: „Eu
merg într-un oraş şi am o trezire. Treizeci de mii de oameni se
pocăiesc, dar când mă întorc după câţiva ani nu mai găsesc decât
douăzeci, treizeci. Pavel mergea într-un oraş şi unul singur se pocăia,
iar când se întorcea după un an, el mai găsea încă treizeci, patruzeci de
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convertiţi, prin unul singur. Billy Graham spunea: „Aceasta este vina
predicatorilor leneşi”. Eu l-am admirat pentru curajul cu care i-a
mustrat pe fraţii predicatori, dar am vrut să-l întreb: „Ascultă! Pe care
predicator l-a lăsat Pavel în urma sa, pentru a se ocupa de oameni?”.
Pavel propovăduia Cuvântul, omul se pocăia, era umplut cu Duhul
Sfânt, focul lui Dumnezeu venea asupra lui şi peste tot pe unde
mergea acel om predica pentru că focul lui Dumnezeu ardea în inima
lui. Astăzi avem nevoie de aceeaşi putere a Duhului Sfânt. Aceeaşi
putere a Duhului Sfânt pentru ca bărbaţii şi femeile să iasă afară cu
dorinţa după salvarea sufletelor.
Îmi amintesc de o poveste în care se spune că un tânăr a mers la
proprietarul unui bar. El a intrat înăuntru şi i-a spus: „Domnule, ţi-a
căzut inscripţia cu firma. Du-te afară şi vezi”. Bărbatul i-a spus: „Nu
se poate”. A ieşit afară, şi-a dezbrăcat halatul şi s-a întors, spunându-i
tânărului: „Te-ai înşelat. Semnul, inscripţia este încă sus”. Băiatul i-a
spus: „Tu nu te-ai uitat la inscripţia corectă. Uite acolo la bărbatul beat
căzut în şanţ care mai înainte a intrat la tine pentru că tu ţi-ai scris
acea inscripţie sus. Acum vezi ce-ai făcut?”
Oh, dacă vedem oameni care stau sub influenţa Duhului Sfânt,
care primesc puterea de la Cincizecime, atunci se întâmplă semne şi
minuni şi apoi oamenii sunt salvaţi. Cum se va întâmpla aceasta? Nu
prin aderarea la o biserică, ci acceptând iertarea Lui prin Isus Hristos,
Jertfa voastră înlocuitoare.
Dar unde este sinceritatea? Unde este durerea din cauza
păcatului? Cui îi mai pare rău? Bineînţeles, ei se roagă, dar fără
putere. Ei îşi aduceau jertfele şi făceau totul conform Legii, dar era
numai o formă. Dar ştiţi voi ce spune Biblia că se va întâmpla în
ultimele zile? În epistola lui Timotei este scris că: „Să ştii că în zilele
din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine,
iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi,
nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi,
clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători,
obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de
Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.
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Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii, care se vâră
prin case, şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi
frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge
niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.” (2 Tim. 3:1-7).
Biblia spune că biserica va ajunge în aceeaşi situaţie în care erau
odinioară în Vechiul Testament când îşi practicau tradiţiile lor. O
vedem din nou, o religie tradiţională. Voi spuneţi: „O, aceasta priveşte
comunismul”. Nu, nu, nu! Ei au o formă de evlavie. Merg la biserică,
se duc la adunare şi alte lucruri, dar când merg afară trăiesc diferit. Nau focul sfânt în sufletul lor, nu sunt interesaţi de alţii, îi lasă pe toţi
ceilalţi să moară şi sunt de părerea: „Noi suntem salvaţi. Asta-i
suficient”. Acesta nu este creştinismul adevărat! Creştinismul adevărat
înseamnă să-i cauţi pe cei pierduţi. Mergeţi şi căutaţi-i pe cei pierduţi,
faceţi ceva! Dar noi lâncezim cu mâinile încrucişate, pretindem că
suntem mântuiţi şi privim nepăsători cum bărbaţi şi femei mor în jurul
nostru, iar noi nu facem nimic.
Vedem cum femeile merg la adunare cu rochii scurte şi faţa
fardată, se plimbă pe stradă cu ţigara în mână, cu ochii machiaţi şi
faţa fardată încât nu mai ştii cu cine seamănă. Ele aparţin de o anumită
biserică. Apoi ei numesc aceasta „creştinism”? Ce ar face Pavel dacă
ar fi aici? Ar sta el liniştit? Până mâine dimineaţă ar fi deja în
închisoare. Pentru că sufletul lui ar arde pentru Dumnezeu şi i-ar
avertiza pe toţi oamenii. Dar astăzi noi aparţinem de biserici. Tradiţiile
noastre sunt o duhoare înaintea lui Dumnezeu. N-au nicio o viaţă în
ele. Unde este AŞA VORBEŞTE DOMNUL? Unde Se mai poate
descoperi Dumnezeu ca să se întâmple ceva? Desigur, denominaţiile
au crescut şi sunt mai bogate ca niciodată. Dar noi am face mai bine
dacă am cânta cu o chitară la o adunare de stradă, având adevăratul
foc al Cincizecimii arzând în sufletele noastre, decât să stăm pe scaune
căptuşite, moi, în care ne cufundăm, dormitând la serviciile divine.
Înţelegeţi? Dumnezeu are o iertare, iar această iertare este doar
în Isus Hristos. Şcoala, ştiinţa şi restul n-au nimic de-a face cu aceasta.
Sub sângele Mielului lui Dumnezeu este iertarea, împăcarea şi
părtăşia. Aceasta este calea lui Dumnezeu pregătită pentru păcătoşi.
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Numai acolo Se va întâlni Dumnezeu cu noi. Luaţi-i pe baptişti,
metodişti, luterani, prezbiterieni şi pe ceilalţi şi aduceţi-i sub Sânge.
Atunci toţi sunt fraţi. Sub Sânge nu există ceartă, nu! Acolo ei văd
totul la fel. Dar dacă un metodist se ceartă cu un baptist despre botez,
sau trinitarii se ceartă cu unitarienii atunci se ceartă de li se face părul
măciucă; dar când se roagă atunci totul este bine. Da, cum a zis poetul
de cântare: „Hristos Îmi este Cel mai preţios şi aşa să rămână până
voi fi pus în mormânt şi nu voi mai putea vorbi”. Sângele lui Isus
Hristos ne face fraţi, indiferent că am fost metodişti, luterani,
prezbiterieni sau orice am fost.
Acelaşi Duh al lui Dumnezeu este în noi, şi atunci nu mai
suntem certăreţi, ci fraţi. Noi credem fiecare Cuvânt scris în Biblie.
Cum poate Duhul Sfânt care a scris Biblia să nege Cuvântul lui
Dumnezeu? Cum poate locui Duhul lui Dumnezeu în noi şi apoi să
nege că aceeaşi putere a Duhului este pentru noi? Petru a spus:
„făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi
cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema
Domnul Dumnezeul nostru” (Fapte 2:39). Iar astăzi noi spunem
altceva. Dar Sfânta Scriptură scrie aici: „Şi pe aceia pe care i-a
hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a
şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi
proslăvit” (Rom. 8:30). Isus a spus: „Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor
veni la Mine”. Da. Venim doar pentru că am avut o emoţie? Venim
doar pentru că nu vrem să ajungem în iad sau venim pentru că Îl iubim
pe Dumnezeu care a dat pe singurul Său Fiu născut pentru noi pentru
ca să avem viaţa veşnică? Noi venim pentru că El a adus jertfa iubirii.
Dumnezeu urăşte o religie fără putere. Religia lor n-are nicio putere.
Ce trebuie să facem acum? În Biblie este scris că de fiecare
dată când Dumnezeu Se descoperă, atunci se întâmplă ceva
supranatural. Fie în timpul Reformei sau în trezirile care au urmat, de
fiecare dată se întâmpla ceva supranatural, semne şi minuni. Ce s-a
întâmplat prin Luther, prin Wesley, prin Knox, Finney şi ceilalţi?
Pretutindeni a fost descoperită puterea lui Dumnezeu. Acolo unde
Dumnezeu Se descoperă se întâmplă ceva supranatural. Trebuie să fie.
Atunci când fariseii au venit la Isus, bineînţeles, pe dinafară preoţii
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erau foarte simţitori. Voi ştiţi, preoţii vin în casa voastră când vi se
naşte copilul. Apoi dacă vi se întâmplă ceva ei sunt atât de amabili şi
vă sar repede în ajutor; când aveţi necazuri sau vă certaţi cu vecinul,
preotul vine şi el este întotdeauna împăciuitor. Atunci ei toţi puteau
spune: „Noi ştim cine este preotul, cine este tatăl şi mama lui. Dar
cine este acest Isus din Nazaret? Ce şcoală are el? Din ce organizaţie
face parte? El ne aduce doar dezacorduri”. Preoţii spuneau: „Isus?
Acela este de la Diavolul”. Vedeţi ce a fost? Dar Isus a mers în
Templu, a privit cu mânie spre oamenii care aduceau jertfele cerute de
Iehova, le-a răsturnat mesele şi le-a spus: „Este scris: «Casa Mea se
va chema o casă de rugăciune»”.
Noi avem nevoie de o curăţare în adunările noastre moderne de
astăzi. Ca mesele să fie răsturnate şi scaunele să zboare prin jur. Noi
avem nevoie de o astfel de curăţare. Este aşa. Acelaşi lucru s-ar
petrece. Înţelegeţi? Isus a fost întotdeauna conform Scripturii. El era
Cuvântul. El nu trebuia să scrie. El era Cuvântul viu, dar oamenii nu
L-au recunoscut. Cum pot oamenii să treacă astăzi pe lângă aceasta?
Isus a făgăduit: „Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede” şi
Duhul Sfânt va cădea. Cum poate cineva, care este chemat şi vine la
Dumnezeu, să nege Cuvântul şi în acelaşi timp să spună că are Duhul
Sfânt? Duhul Sfânt va confirma fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu cu un
„Amin”.
Oh, fraţilor, sistemele noastre şcolare ne-au îndepărtat de
Dumnezeu. Prin denominaţii am fost despărţiţi unii de alţii şi de
Hristos. Dar dacă continuaţi să faceţi aşa atunci unde veţi ajunge?
Unde veţi ajunge? Sunt doar nişte frunze de smochin cu care vreţi să
vă înveliţi. Doar atunci când oamenii vin sub Sângele lui Isus Hristos
şi primesc pecetea Duhului Sfânt veţi vedea o adunare plină de putere.
Nu o adunare plină de religie, ci plină de putere. Desigur, este o putere
dumnezeiască care îi mântuieşte pe păcătoşi prin care se întâmplă
semnele şi minunile aşa cum le-a făgăduit Isus. Înţelegeţi? Credința
lor în Cuvântul lui Dumnezeu a declanşat lucrurile şi le-au văzut
petrecându-se. Dacă noi facem acelaşi lucru trebuie să se întâmple la
fel fiindcă Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Dumnezeu n-are
nevoie de o religie fără putere. Dumnezeu vrea să se întâmple, vrea să
22

Se dovedească ca fiind Cel viu. Nădejdea noastră este în învierea lui
Isus Hristos. Este aşa? Nădejdea vieţii noastre este în învierea lui Isus
Hristos. Dumnezeu vrea să lucreze în Biserica Lui. Isus a spus: „Iată
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”; „Cine
crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face
altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl” (Ioan
14:12). Iar acum biserica încearcă să nege aceasta, să se îndepărteze
pentru a primi mai mulţi membri, pentru a deveni mai renumită.
Acum vreau să vă întreb ceva. Dumnezeu vrea să lucreze ceva în
Biserica Lui. Înţelegeţi? Dumnezeu Îşi împlineşte lucrarea Lui în
Biserica Sa prin Cuvântul Său. Dar Biserica încearcă s-o facă prin
crezurile şi dogmele lor. Afară cu dogmele! Înăuntru cu Cuvântul, cu
Sângele şi Duhul! Şi dacă sunt inimi sincere şi braţul lui Dumnezeu Se
poate coborî, iar noi ne mărturisim ticăloşia şi păcatul, atunci glasul
lui Dumnezeu va da mărturie. Dar bisericile vor s-o facă prin
dogmele, prin doctrinele lor. Însă Dumnezeu vrea s-o facă prin puterea
Sângelui şi a Cuvântului. Restul trebuie să-l respingeţi.
Dar dacă respingeţi Duhul Sfânt atunci veţi primi şi urma
tradiţiile. Priviţi! Voi trebuie să respingeţi adevărul înainte de a primi
minciuna. Dacă sunteţi creştini mai întâi voi trebuie să nesocotiţi
făgăduinţele lui Dumnezeu înainte de a rătăci. Dar dacă ştiţi că acesta
este Cuvântul, atunci să nu spuneţi că a fost pentru un alt timp. Este
pentru astăzi. Hristos este Cuvântul. Ioan 1:1, 14: „La început era
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Și Cuvântul S-a făcut trup”. Iar Biblia spune că „El este acelaşi, ieri,
azi şi în veci”. Fiecare făgăduinţă a Cuvântului este adevărată. Isus
Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.
Unde este credinţa care declanşează şi pune în mişcare aceste
lucruri? Noi trebuie să venim sub sânge. Aceasta este sigur. Prin Isaia
Dumnezeu spusese lui Israel că ei s-au întinat prin tradițiile lor,
făcându-se vinovaţi. Dumnezeu le-a vorbit printr-un mare profet. Apoi
li l-a trimis pe Ioan Botezătorul care i-a direcţionat spre Miel. Acest
Miel n-a fost trimis doar pentru Israel, ci pentru întreaga omenire.
Acest Miel este pentru toţi care vor să vină la El. Apoi Mielul a fost
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pironit pe cruce, Sângele Lui a fost vărsat şi Duhul Lui s-a întors. În
Vechiul Testament, când se aducea jertfa şi animalul murea duhul lui
nu se putea întoarce, nu! Atunci era doar pentru Israel. Dar apoi
Mielul lui Dumnezeu Şi-a vărsat Sângele pentru toate naţiunile. Duhul
Sfânt se întoarce înapoi peste închinător – asta cere Dumnezeu.
Aceasta a fost cerinţa Lui atunci şi aceasta este cerinţa şi astăzi. Dacă
astăzi cineva simte povara păcatului şi voi ştiţi că aţi făcut ceva pe
dos, atunci ascultaţi-mă! Pentru voi există iertare prin Sângele vărsat
al Mielului lui Dumnezeu. Credeţi voi aceasta?
Mi-a fost spusă o întâmplare care pe mine m-a ajutat. Era
vorba despre un băieţel care a fost răpit. Nu ştiu în care carte a fost,
dar în orice caz a fost scrisă în legătură cu viaţa sfântului Patrick. De
fapt numele băiatului era Succat. Mai târziu acest băiat a fost răpit de
un individ care avea o crescătorie de porci şi apoi a fost dus pe o
corabie. Pe când erau în corabie, bătrânul căpitan s-a îmbolnăvit rău şi
era pe moarte. Acel bătrân cu barbă zăcea întins pe jos, şi cu puterea
care-i mai rămăsese şi-a ridicat mâna şi i-a întrebat pe cei din corabie:
„Are cineva o Biblie?”. El a spus: „Eu sunt pe moarte. Când eram
tânăr eram creştin şi am fost educat creştineşte. Dar apoi m-am
îndepărtat de Dumnezeu. Are cineva de aici o Biblie?”. Un tânăr s-a
ridicat şi a spus: „Eu am o Biblie. Eu sunt un creştin şi o port mereu
cu mine”. Căpitanul i-a spus: „Fiule, vino încoace”. L-a întrebat:
„Porţi Biblia cu tine mereu?”. El i-a zis: „Da, tatăl meu şi mama mea
erau creştini. Eu mi-am dedicat viaţa lui Hristos de când eram un
băieţandru. Şi peste tot unde merg am această Biblie cu mine. Eu o
port pe inima mea şi în ea”. Căpitanul i-a spus: „Fiule, te rog citeştemi ceva din ea înainte de a muri”.
Băiatul a deschis la Isaia 53 şi i-a citit: „El era străpuns pentru
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care
ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi”.
Apoi băiatul s-a oprit. Bătrânul i-a spus: „Poţi să citeşti mai departe?”.
„Nu, nu este necesar”, a spus el. Bătrânul l-a rugat din nou să citească
mai departe. Acest tânăr i-a spus: „Ştii cum citea mama mea acest
verset de aici? Ea citea aşa: «El a fost zdrobit pentru fărădelegile lui
Willie Pruitt; El a fost străpuns pentru încălcările lui Willie Pruitt.
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Pedeapsa, care lui Willie Pruitt îi dă pacea, a căzut peste El, şi prin
rănile Lui, Willie Pruitt este vindecat»”. Bătrânul a zis: „O, aceasta
îmi place. O, este frumos! Dacă s-ar putea citi şi numele meu acolo?,
şi i-a spus: «fiule, poţi citi şi numele meu acolo?»”. Iar tânărul a citit:
„«El a fost zdrobit pentru fărădelegile lui John Quartz; El a fost
străpuns pentru încălcările lui John Quartz. Pedeapsa care îi dă pacea
lui John Quartz, a căzut peste El; şi prin rănile Lui, John Quartz este
vindecat»”. Lacrimile căpitanului curgeau, şi el a strigat: „Te rog adumi hainele. Isus Hristos m-a vindecat. Eu sunt mântuit!”.
Oh, prieteni, dacă aţi putea citi numele vostru acolo! Dacă aş
putea citi numele meu! „El a fost zdrobit pentru fărădelegile lui
William Branham. El a fost străpuns pentru vina mea. Pedeapsa, care
mie îmi dă pacea, a căzut asupra Lui, şi prin rănile Lui, William
Branham este vindecat”. Oh, de ne-am putea citi numele nostru aici,
atunci se va întâmpla ceva! Credeţi că sunteţi incluşi aici, ca s-o
primiţi? Înţelegeţi? Dacă noi recunoaştem că El a fost zdrobit pentru
fărădelegile noastre, bătut şi străpuns pentru păcatele noastre! O găsim
scris în Evrei 9, că noi suntem mântuiţi prin Jertfa pe care El a adus-o.
Noi nu mai avem dorinţa de a păcătui şi suntem curăţaţi de toate
obiceiurile moarte. Când venim sub Sânge, atunci toate tradiţiile
moarte au trecut. El ne-a adus la viaţă. Întreaga conştiinţă vă este
curăţată de lucrurile moarte. Dacă faceţi aceasta atunci veţi uita că
sunteţi metodişti, baptişti sau penticostali, veţi uita toate tradiţiile
moarte şi veniţi sub Sânge. Veniţi şi citiţi-vă numele vostru aici şi apoi
veniţi la masa de unde se împarte Cina. Atunci veţi putea vedea pentru
cine este şi dacă mai puteţi exclude pe fratele vostru. Voi n-o mai
puteţi face, nu! Ceva din voi nu vă mai lasă. Numele vostru este inclus
aici. S-a întâmplat pentru voi fraţilor! Voi sunteţi curăţaţi, sunteţi
răscumpăraţi. Înţelegeţi? Ca tâlharul de pe cruce: „Doamne, adu-Ți
aminte de mine...!”. Veniţi la El şi recunoaşteţi: „El a fost zdrobit
pentru mine. A fost bătut pentru mine, pentru tine, din cauza noastră,
din orice denominaţie aş fi, indiferent de denumirea ta sau a mea,
indiferent cum s-ar numi”.
Haideţi ca toţi să credem ceea ce zice Cuvântul. Nu ce zic
dogmele! Şi împreună să ne apropiem de Domnul ca fraţi. Restul este
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măturat afară, toate tradiţiile moarte. Atunci nimeni nu vă mai poate
opri, niciun prezbiter, episcop sau papă, nimic nu vă mai poate reţine.
Voi nu vă mai întinați. Voi v-aţi găsit locul între fraţi, aţi găsit iertarea
şi împăcarea, iar acum sunteţi fraţi, legaţi unii cu alţii şi cu Dumnezeu.
Când te apropii de Dumnezeu te apropii şi unul de celălalt. Cum puteţi
urî pe fratele vostru pe care îl vedeţi şi să-L iubiţi pe Dumnezeu pe
care nu-L vedeţi? Asta nu merge! Dacă voi faceţi aşa atunci sunteţi
nişte mincinoşi şi adevărul nu locuieşte în voi. Dar dacă ajungem în
starea că Sângele lui Isus Hristos ne spală de toate păcatele, atunci
suntem fraţi; atunci nu mai există invidie, iar micile diferenţe existente
nu mai au nici o însemnătate pentru noi, fiindcă noi ne întâlnim pe
temelia comună.
Îmi amintesc că nu demult am trecut printr-o regiune unde pe
vremuri se păşunau turme mari, oamenii aveau multe vite şi fiecare
din ei îşi însemna animalele cu propriul semn. Dar important nu era
semnul, ci testul de sânge, care arăta că animalul este de aceeaşi rasă.
Astăzi se întreabă: „Eşti metodist? Eşti baptist? Eşti...?”, toate aceste
lucruri prin care eşti stigmatizat, însemnat. Nu! Noi suntem creştini,
noi am primit Sângele lui Isus Hristos şi suntem sub sânge. Toţi fraţii
şi toate surorile care sunt sub Sânge sunt fraţii şi surorile mele, cu o
sinceritate profundă înaintea Feţei lui Dumnezeu. Fie preot sau
predicator, noi ne punem mâinile pe Jertfă şi spunem: „O,
Dumnezeule, noi suntem vinovaţi. Nu suntem vrednici de Jertfa pe
care ai adus-o, dar venim ca fraţi”. Toată cearta a trecut. Suntem
sinceri, am primit iertarea, spălaţi de păcate şi eliberaţi de tradiţii. Tot
ceea ce este vechi a trecut, totul este nou. Fie metodişti, baptişti,
prezbiterieni, totul a trecut, totul s-a revărsat în părtăşie şi părtăşia este
doar sub Sânge. Eu am văzut prezbiterieni în adunările oamenilor de
afaceri ai Evangheliei depline; un prezbiterian era deosebit, el chiuia
de bucurie. Câţi îl cunosc pe Jim Brown? Un prezbiterian neobişnuit
care vorbea în limbi şi dansa în Duhul, unul din cei mai cunoscuţi
prezbiterieni din Statele Unite. Luterani şi alţii au venit sub Sânge, Lau trăit pe Domnul. Nu există o stigmatizare! Noi suntem una, suntem
creştini, noi avem totul în comun; da, suntem creştini.
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Permiteţi-mi s-o spun în încheiere. Nu demult, un bărbat şi o
femeie, soţ şi soţie, intenţionau să divorţeze. Mai întâi s-au dus la un
psihiatru pentru a încerca o mediere. Ei au făcut tot posibilul pentru a
rămâne împreună, dar toate eforturile au eşuat. Ei pur şi simplu nu mai
putea sta unul în prezenţa altuia aşa că au decis să divorţeze şi s-au
dus la un avocat. Dar înainte de divorţ au hotărât să împartă totul şi să
hotărască cine să primească casa şi celelalte lucruri. Aşa că amândoi
au intrat în casă, mai întâi în sufragerie. Femeia a spus: „Eu iau
aceasta”. Bărbatul spunea: „Eu iau aceasta”. Apoi s-au certat şi au
continuat în felul acesta o vreme, spunând: „Eu iau asta dacă tu îmi
dai cealaltă, etc.”. Ei au mers prin toate camerele şi şi-au împărţit
lucrurile. Apoi au ajuns la mansardă unde mai erau diverse lucruri
împrăştiate pe care şi le-au împărţit. Dintr-o dată amândoi au văzut
ceva, şi în acelaşi timp s-au aplecat să-i ia şi dintr-o dată s-au uitat
unul la celălalt. Era perechea de pantofiori albi ai copilaşului lor care
murise, care era o parte din amândoi. Mâinile lor s-au unit peste aceşti
pantofiori. Cărora din ei îi aparţineau? Aceştia le aparţineau
amândurora. Ei aveau ceva în comun. În câteva minute, se priveau şi
lacrimile le curgeau pe obraz. Înainte au putut să împartă totul, dar
acum au ajuns la ceva care le aparţinea amândurora: copilaşul care era
deja în cer. Dintr-o dată cearta s-a terminat şi unul era în braţele
celuilalt, divorţul a încetat şi împăcarea şi-a făcut locul.
Fraţi şi surori, noi nu dorim să aderaţi la o Biserică. Noi avem
ceva în comun: pe Isus Hristos. El este totul pentru noi. Noi nu putem
fi toţi baptişti, trinitari sau unitarieni, dar avem ceva împreună:
iertarea lui Dumnezeu pe care El ne-a dăruit-o în Isus Hristos. Noi
avem totul în El. Este primul lucru pe care trebuie să-l primim. Dacă
am primit această iertare pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu! Nu prin
şcolarizare, nu prin denominaţii! Ci prin Sângele lui Isus Hristos. Noi
toţi venim la cruce, putem fi una şi putem avea totul în comun. Credeţi
voi aceasta?
Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. (O vorbire în limbi
care nu se aude bine...). Cu capetele plecate, dorim să ne smerim şi
inimile şi să spunem: „O, Doamne, cu inima plecată înaintea Ta îmi
pun întrebarea: sunt eu corect sau sunt greşit?” Fie ca Duhul Sfânt să
27

ne cerceteze dacă nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Câţi vor să-i
amintesc în rugăciune? Noi toţi vrem să fim sub Sânge, sub împăcare,
şi apoi suntem curăţaţi de toate lucrurile lumeşti. Câţi doresc să mă
rog pentru ei? Vreţi să vă ridicaţi mâinile? Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe toţi. Noi să-I spunem: „Doamne, Te rog adu-Ţi
aminte de mine!”. Zilele vieţii noastre pe pământ sunt numărate. Voi
spuneţi: „Eu sunt tânăr”. Nu frate, nu soră! Mulţi tineri vor muri
astăzi. Noi nu ştim când vom pleca Acasă.
În timp ce ai mâna ridicată, vei spune tu: „Doamne Dumnezeul
meu, eu primesc iertarea prin Sângele lui Isus Hristos. Fie ca pe baza
Sângelui, semnul dragostei, Duhul Sfânt, să vină peste mine. Eu încă
nu L-am primit, dar doresc să-L primesc. Eu vreau s-o trăiesc, să am
siguranţa că păcatele mele sunt iertate. Lumea a trecut. Eu am devenit
o făptură nouă”.
O, Dumnezeule, eu nu ridic mâna fratelui Branham, ci o ridic
spre Tine, Tu cunoşti inima mea. O, Dumnezeule, mă uit spre Tine şi
doresc să am semnul că Sângele a fost aplicat. Dacă doriţi să mă rog
pentru voi, atunci ridicaţi-vă mâinile. Dumnezeu să vă binecuvânteze
pe toţi. Baptişti, metodişti, este pentru voi toţi. Eu nu spun nimic
împotriva bisericilor, dar apartenenţa la ele nu vă salvează, nu!
Trebuie să fie iertarea lui Dumnezeu prin harul Său. Iar aceasta nu este
reprezentată printr-o biserică, nu! Ci doar prin Sângele lui Isus
Hristos, care este Jertfa care a murit în locul vostru. Voi puteţi spune:
„Dumnezeule, eu primesc această Jertfă care a murit îl locul meu, Te
rog dăruieşte-mi har”. Poate că aici sunt mădulare ale bisericii care
sunt sinceri. Eu cred că este aşa, că voi sunteţi sinceri. Dar poate că
voi spuneţi: „Frate Branham, inima mea încă nu este curăţată pe
deplin. Poate, dacă cineva spune ceva despre biserica de care aparţin,
atunci nu pot suporta şi mă enervez repede. Dar acum doresc să
primesc tot ceea ce-mi dăruieşte Dumnezeu”. Ridicaţi-vă mâinile.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta-i bine.
Doresc să primesc tot ce a spus şi cum a spus-o Dumnezeu în
Cuvântul Său şi Sângele lui Isus Hristos să vină peste mine. Atunci
Semnul trebuie să se coboare. Duhul Sfânt este Semnul, Dovada că
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Sângele a fost aplicat. Voi ştiţi că în ziua Cincizecimii, a fost
confirmat ce s-a întâmplat pe Golgota. Dacă acelaşi Duh vine asupra
oamenilor atunci se va întâmpla acelaşi lucru. Petru a zis: „făgăduinţa
aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt
departe acum...” (Fapte 2:39). Aceasta este o făgăduinţă valabilă şi în
vigoare. Înţelegeţi? Zece cenţi sunt zece cenţi, douăzeci şi cinci de
cenţi sunt douăzeci şi cinci de cenţi, o casă este o casă; iar Duhul
Sfânt este Duhul Sfânt care a fost turnat de Cincizecime, acelaşi şi
astăzi. Dacă încă n-aţi avut această trăire, primiţi-o acum în timp ce ne
rugăm.
Tatăl nostru ceresc, noi ştim că soarele se apropie de apus.
Timpul se sfârşeşte şi într-o bună zi se va auzi glasul arhanghelului
răsunând din veşnicie şi trâmbiţa lui Dumnezeu va răsuna. Fiecare
bărbat şi fiecare femeie va răspunde pentru ceea ce a ştiut din
Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, trebuie să fie o unitate de măsură
pe care o ai pe pământ după care suntem judecaţi. Noi nu putem lua
unitatea de măsură a bisericilor noastre sau a denominaţiilor. Dacă nar fi aşa atunci am eşua, am fi încurcaţi şi n-am şti ce să facem. Dar
există o unitate de măsură şi aceasta este Cuvântul Tău. Iar Cuvântul
Tău spune că dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea
Împărăţia lui Dumnezeu şi nici nu poate înţelege lucrurile din
Împărăţie. Mai întâi trebuie să fie născut din nou ca să înţeleagă şi să
aibă parte de aceasta.
Astăzi ne rugăm pentru toţi oamenii din toată clădirea care au
ridicat mâinile, oameni de afaceri, bărbaţi, femei, tineri şi cei ce s-au
adunat aici. Eu cred că toţi care şi-au ridicat mâinile sunt sinceri. El nu
le-ar fi putut ridica dacă n-ar fi avut o convingere interioară şi Duhul
Sfânt n-ar fi realizat-o în ei. Ei sunt convinşi şi vor să iasă afară din tot
ce este greşit şi să fie corecţi.
O, Tu mare Creator, într-o bună zi ei trebuie să se întâlnească
cu Tine. Acum ei sunt sinceri. Eu mijlocesc pentru fiecare din ei.
Doamne, eu mă încred în Tine, că niciunul care a ridicat mâna nu se
va odihni până când Duhul Sfânt va umple viaţa lor. Eu îi pretind ca
răsplată a biruinţei pe care Tu ai dobândit-o la Golgota, prin Isus
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Hristos. Doamne, salvează-i pe cei pierduţi, umple-i cu Duhul Sfânt
pe cei ce L-au primit pe Isus Hristos, umple-le sufletele lor. Primeşte
cinstea prin aceasta.
Isus a spus: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage
Tatăl”. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu vestit, iar
prin aceasta ei au fost atraşi. Biblia spune că: „Şi pe aceia pe care i-a
hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a
şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi
proslăvit, dându-le viaţa veşnică”. Înainte ca lumea să fi existat Tu ai
scris numele lor în Cartea Vieţii Mielului. Iar astăzi Duhul Sfânt i-a
chemat şi ei au ridicat mâinile lor. Doamne, ei şi-au ridicat mâinile.
Doamne, Te rog dăruieşte-le viaţa veşnică spre cinstea Numelui lui
Isus Hristos. Fie ca Duhul Sfânt să vină asupra lor, ei să fie tăiaţi
împrejur de toate lucrările moarte din inima lor. Dăruieşte-le iertarea
şi începând de astăzi ei să iasă afară din întuneric. Să iasă din
întunericul Sodomei unde femeile erau vopsite, imoralitatea şi
celelalte lucruri murdare domneau în ţară.
O, Dumnezeule, fie ca atunci când bărbaţii şi femeile vor pleca
de aici, ei să fie umpluţi cu Duhul Sfânt, trimite peste ei focul sfânt al
Duhului Sfânt, iar ei să fie atât de plini de Duhul Tău încât ei să
dorească să vorbească cu fiecare păcătos cu care se vor întâlni.
Dumnezeule, permite să se întâmple pentru ca şi alţii să primească
iertarea. Metodişti, baptişti, prezbiterieni, luterani, ei toţi Îţi aparţin
Ţie. Eu Ţi-i predau şi Te rog să le-o dăruieşti în Numele lui Isus
Hristos. Amin.
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