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1 … aici din nou, în această dimineaţă, după somnul odihnitor de azi noapte. Sper că
toţi l-am avut şi ne simţim relaxaţi astăzi. Tocmai mă gândeam, în timp ce şedeam în
cameră şi… Billy Paul a pus jos douăzeci  şi  cinci  de cenţi  în această dimineaţă. Îmi
amintesc că stăteam aici la acelaşi amvon când Frankie Weber… Un vecin de aici, el şi cu
mine am umblat împreună la şcoală. Eu aveam cam douăzeci şi unu, sau cam douăzeci
şi doi, cred eu, iar el avea vreo douăzeci şi cinci deja. Şi când el a pus înăuntru cei
douăzeci şi cinci de cenţi, m-am gândit: “Oh, vai! Frankie este gata să moară! Este aşa
de bătrân!” Şi acum… M-am gândit: “Ce mă voi face când voi ajunge la vârsta aceea, la
douăzeci şi cinci?” Şi acum fiul meu face douăzeci şi cinci.

Aceea arată că timpul zboară şi nu aşteaptă după nimeni. Trebuie să lucrăm câtă
vreme este zi, că va veni timpul când nu vom mai putea lucra. Şi întotdeauna mi-a
plăcut Psalmul vieţii a lui Longfellow: “La despărţire, lăsăm în urma noastră urme de
picioare pe nisipurile timpului.” Trebuie să lăsăm urme de paşi în timp ce îi putem face,
fiecare din noi. Să nu risipim nici o zi, ci să socotim fiecare zi din cât putem mai bine,
pentru gloria Lui.
2 Cu câteva seri în urmă, sau cu două săptămâni în urmă, a fost aceea. Domnul a dat
viziuni, aşa cum suntem siguri cu toţii de aceea de aici. Şi am avut o viziune ciudată ce
mi s-a întâmplat în timp ce am fost jos la Kentucky. Am spus echipei cu care am fost:
“Cu siguranţă ceva urmează să se întâmple.”

Am văzut stând înaintea mea, pe la ora trei dimineaţa, în cameră, un bărbat, hidos
negru; nu ca fraţii sau surorile noastre scumpe de culoare. Acest bărbat a fost deosebit.
Trupul lui era ca fierul striat. Şi el venea cu nişte mâini mari ca cleştii, să mă prindă. Şi
protecţia mea era o lamă mică, dar aceea nu era bună. Nu mă puteam proteja cu aceea.
Astfel, cumva, Domnul a intervenit, m-a ajutat să scap de acest om hidos. El era fier
striat. L-am putut vedea în timp ce şi-a ridicat mâna, marile riduri din pielea lui, chiar ca
fierul mişcând-o înainte şi înapoi. Presupun, poate, un cartuş puternic presat nu putea
străpunge acea carcasă hidoasă, ca un animal, o broască ţestoasă sau ceva, peste el. Şi
el venea după mine. Am avut o idee bună despre ceea ce însemna aceea

3 Dar, apoi, în ultima marţi dimineaţa, cam pe la ora trei, s-a întâmplat un al lucru.
Eram acasă. Şi stând înaintea mea în cameră, era Cineva Divin care a vorbit cuvinte pe
care nu le-am înţeles. Şi timpul ce la stabilit El este foarte aproape. Şi eu nu l-am auzit
prea bine, dar El era Cel Divin. Şi a zis: “După şapte zile şi vei sta cum a stat Moise,”
sau “vei fi cum a fost Moise,” sau ceva referitor la Moise. Aceea mi-a dat încă o zi, după
cea de astăzi. Aceasta era a şasea. Nu ştiu ce înseamnă aceea. “Te vei ridica,” sau
“trebuie să stai,” sau “vei fi ca şi,” sau era ceva care aparţinea la “Moise.” Şi nu m-am
gândit prea mult la aceea. I-am spus familiei, celor dragi, că L-am văzut pe Cel Divin.
Încă, El a vorbit ca un om.

Şi apoi am observat că Mesajul meu, de seara trecută, Domnul m-a lăsat să-l aleg
pe Moise. Şi în această dimineaţă, este Moise şi succesorul lui. Şi Scriptura de care sunt
gata  să  mă  apropiu  în  această  dimineaţă,  se  referă  la  Moise  şi  Iosua.  Şi  această
Scriptură,  Iosua  primul  capitol,  aceea  a  fost  întotdeauna  o  Scriptură  remarcabilă.
Niciodată nu am predicat despre ea, în viaţa mea; o voi încerca, în această dimineaţă.

4 Dar, cam cu doi ani în urmă, am văzut Biblia, în cameră, coborând şi venind jos
unde eram eu. Şi o Mână, de sus, a coborât şi a deschis paginile, le-a deschis; şi a venit
jos, Iosua 1, până la versetul 9 şi s-a oprit, mergând încet. Am aşteptat ora aceasta
apropiindu-se, până când am simţit că era voia lui Dumnezeu să vorbesc referitor la
acela.

Acum, nu uitaţi de slujbele de seara, dacă sunteţi... puteţi veni şi nu aveţi un post
de datorie.  Dacă aveţi  biserici  care au nevoie de voi,  păi,  desigur v-am recomanda
bisericii voastre.

În această dimineaţă ne vom ruga pentru bolnavi,  imediat  după Mesaj.  Şi  mă
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gândesc, acolo, după aceea, va urma un serviciu de botez.

Şi în seara aceasta, cu voia Domnului, aş vrea să predic despre Cinci identificări
infailibile,  Scripturale  a  Bisericii  şi  în  înrudirea  noastră  cu  Ea,  cu  Biserica  Nou
Testamentală şi înrudirea noastră cu această Biserică. Şi slujbele vor începe, slujba de
cântări, la şapte treizeci; încercând să fiu în amvon la ora opt. Şi vom merge până la
nouă treiceci, cu voia Domnului.

5 Şi apoi am încredere, că, astăzi, aceea nu va fi nici unul din aceste cuvinte, care,
când voi  veni  la  însărcinare,  nimeni  nu o va trece cu vederea.  Fiindcă,  este foarte
important ca voi să lăsaţi la oparte orice lucru acum şi să vă gândiţi, în timp ce aşteptăm
de la Duhul Sfânt.

Înainte de a ne apropia de acest Cuvânt minunat şi plin de har, voi cere bunului
meu prieten, lucrător împreună, Dr. Lee Vayle, dacă vrea să se ridice să ne conducă într-
un cuvânt de rugăciune, în timp ce deschidem Cuvântul. Frate Vayle. [Fratele Vayle
începe să se roage.] Mulţumesc, frate Vayle, pentru rugăciunea aceea inspirată către
Dumnezeu.

6 Şi acum să deschidem Scriptura. Există doar foarte multe despre care să vorbim;
dar încă vâzând că mulţi stau în jurul pereţilor şi în săli şi aşa mai departe. Eu cred că
noi  facem  faţă  unei  zile  noi.  Acum,  în  Scriptură  citind  în  această  dimineaţă,  să
deschidem la primul capitol din Iosua. Şi vom citi  din întâi, Cartea lui Iosua, primul
capitol, primele nouă versete.

Între timp ne pregătim... Acest Mesaj se înregistrează şi va fi trimis în multe părţi
ale lumii. Aş vrea ca oamenii din lume... către cei la care Domnul mi-a dat favor şi la
care am aflat har în priviri. Vă spun aceasta, în această dimineaţă, din această cauză, în
viitor, sper să vin în adunarea voastră şi la adunări, ca voi să ştiţi, înainte de vreme,
ceea ce a făcut Domnul Dumnezeu, să puteţi cunoaşte Adevărul. Şi aşa cum a spus
Isus: “Adevărul vă va face liberi.”
7 Citim din Iosua 1.

Şi a fost aşa: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a vorbit lui
Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, zicând:

„Moise, robul Meu, a murit; şi acum, ridică-te, treci Iordanul acesta, tu şi
tot poporul acesta, în ţara pe care le-o dau lor, fiilor lui Israel.

Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi l-am dat vouă, cum
am spus lui Moise.

De la pustiu şi Libanul acesta până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara
hetiţilor, până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui, va fi hotarul vostru.

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta în toate zilele vieţii tale; cum am
fost cu Moise, aşa voi fi cu tine: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

Fii tare şi curajos, pentru că tu vei face pe poporul acesta să moştenească
ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da!

Numai fii tare şi foarte curajos, ca să iei seama să faci după toată legea pe
care ţi-a poruncit-o robul Meu Moise! Nu te abate de la ea nici la dreapta,
nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge!

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze din gura ta şi să cugeţi asupra ei
zi şi noapte, ca să iei seama să faci tot ce este scris în ea; pentru că atunci
vei avea reuşită în căile tale şi atunci vei prospera.

Nu  ţi-am  poruncit  Eu?  Fii  tare  şi  curajos!  Nu  te  teme,  nici  nu  te
înspăimânta,  pentru  că  Domnul  Dumnezeul  tău  este  cu  tine  oriunde vei
merge.

8 În versetul al 5-lea, cam pe la mijlocul versetului, este scris: “Aşa cum am fost cu
Moise, aşa voi fi cu tine.” Acela este ceea ce aş vrea să numesc ca un text, mi-ar place
să aştept câteva momente şi să vă cer atenţie la aceea. “Aşa cum am fost cu Moise, tot
la fel voi fi cu tine.”

Acum în ultima seară am călătorit cu copiii lui Israel, chiar din Egipt, până când i-
am adus la Cades. Oh, ce lecţie mare! Ce lucru mare, în timp ce am simbolizat biserica
naturală cu biserica spirituală. Dumnezeu lucrează cu Israelul în natural; cu biserica din
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aceste zile,  în timp ce îşi  cheamă afară neamurile,  un popor pentru Numele Lui.  El
lucrează cu ei în spiritual, tot la fel cum a lucrat cu ei în natural; chiar paralel, unul cu
altul.  Şi  Dumnezeu a făcut cu ei  şi  tot  ce a făcut Dumnezeu cu ei  şi  tot  ce a făcut
Dumnezeu pentru ei şi tot ce au făcut ei în schimb, cade asupra noastră ca un exemplu.
Aşa cum vedem, până acum, Cuvântul a fost purtat exact la fel. Cum că în natural, când
şi-au primit victoria, câţiva, ei s-au aşezat să se bucure, să strige, să danseze, să-l laude
pe Dumnezeu; chiar în felul cum a făcut biserica lui Dumnezeu şi acum au aşteptat
patruzeci de ani pentru a se deschide altceva.

9 Şi când ne gândim la Moise, acest slujitor mare al Domnului, cum că la naşterea lui,
locul naşterii lui, Dumnezeu l-a ales pentru lucrarea lui, la naştere. Şi viaţa lui era foarte
dificilă  de trăit.  Fiindcă,  el  este un om şi  vrea să o trăiască într-un fel  şi  Duhul  lui
Dumnezeu îl conduce într-alt fel. Ce decizie nebună, aparent, a făcut el. Când, cu un
picior pe tron, să fie moştenitorul  lumii;  şi  apoi  să ia partea cealaltă,  să devină un
lepădat, sau un rătăcitor. Aparent, mental, acela ar fi un lucru nebun.

Dar aflăm o lecţie mare de aici.  Căci, oamenii  care urmează Duhul, aceea este
nebunie, pentru lume, fiindcă ei sunt dintr-o altă Împărăţie, conduşi altfel, conduşi prin
Duhul.  Dumnezeule  lasă  acela  să  fiu  eu,  voi  toţi,  să  urmăm conducerea  Duhului,
indiferent de orice,  urmărind promisiunea lui  Dumnezeu, aşteptând ca aceea să se
împlinească.

10 Chiar aşa a făcut Moise. Faraon a citit aceeaşi Scriptură pe care a citit-o Moise.
Numai, Faraon s-a uitat la Ea într-un alt fel. Moise s-a uitat la aceiaşi oameni la care s-a
uitat Faraon. Faraon i-a văzut ca sclavi şi nămolari. Moise s-a uitat la ei ca fiind chemaţi
şi aleşi.

În acel fel aş vrea să văd Biserica Dumnezeului cel viu, nu un grup de lepădaţi, ci
ca aleşi ai lui Dumnezeu; să pot fi în stare să-mi dau viaţa, cum a făcut Moise, pentru
această Biserică mare şi pentru Cauză.

Acum, aflăm că Moise a fost chemat. Şi după ce a fost însărcinat, el şi-a ruinat
slujba prin a o face în felul în care a gândit că este mai bine.

De aceea ne învaţă, din nou, că nu putem lua ceea ce credem a fi  cel mai bun
lucru,  sau ceea ce  cred oameni  a  fi  mai  bun.  Noi  trebuie  să  luăm calea  care  a  zis
Dumnezeu că este mai bună. De aceea, a urma Cuvântul Domnului este întotdeauna cel
mai bun. Să luaţi în felul cum a zis Dumnezeu.

11 Şi  în  greşala  lui,  aflăm că el  a  fugit  de  la  faţa  lui  Faraon,  în  pustie,  unde s-a
căsătorit cu fiica lui Ietro, Sefora. Şi acolo, după ce s-a căsătorit cu ea, ea i-a născut un
fiu, Gherşom. Apoi s-a stabilit, tăcut şi paşnic, ca într-o afacere de oi.

Dar, într-o zi, Dumnezeu a auzit strigătul poporului Său. Dumnezeu şi-a amintit că
El  a avut un legământ cu oamenii  aceia.  Nu numai atât,  dar şi-a amintit  că are un
slujitor pe care L-a chemat şi  l-a ales, el  a avut un legământ cu slujitorul acela. Şi
Dumnezeu niciodată nu-şi va schimba legământul sau să-Şi schimbe dorinţele sau ceva.
Dumnezeu întotdeauna îşi va ţine promisiunile. Chiar dacă Moise a greşit şi a făcut ceea
ce era greşit, încă Dumnezeu şi-a ţinut legământul. Când Dumnezeu chiamă un bărbat
să facă ceva, el trebuie să o facă, doar să o facă.

12 Cineva m-a întrebat, cu un timp în urmă: “Ar trebui să căutăm darul pentru slujba
noastră?” Ceva fraţi Metodişti care tocmai au primit Duhul Sfânt.

Am zis: “Nu. Nu o faceţi. Când o faceţi, atunci Dumnezeu nu vă poate folosi.” Am
zis:  “Singurul  lucru  de  făcut,  este  doar  să  mergeţi  înainte  şi  fiţi  un  creştin.  Dacă
Dumnezeu v-a chemat, El vă va pune chiar exact unde aparţineţi.”

De obicei, cei ce caută şi încearcă să obţină lucruri, dacă Dumnezeu le va da ceva,
ei  vor  fi,  mai  mult  sau mai  puţin,  un îngâmfat.  De obicei,  omul  pe care  îl  cheamă
Dumnezeu, este omul care încearcă să fugă de El, dacă ceva; Moise şi Pavel şi diferiţi
alţii, încearcă să fugă de chemare.

13 Dar aflăm aici că, Dumnezeu, în ciuda tuturor greşelilor ce le-a făcut Moise, încă a
avut mâna Lui peste el. Şi El l-a chemat să meargă, să-şi facă slujba. Şi ce consolare
trebuie să fi fost aceea pentru Iosua, când l-a auzit pe Dumnezeu zicând: “Aşa cum am
fost cu Moise, aşa voi fi cu tine.”

Deşi, dacă încerc şi greşesc, Dumnezeu nu mă va părăsi. Eu nu am mare încredere
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în cineva care se teme să facă ceva. Mai bine aş fi găsit greşind decât să stau prea leneş
în a încerca.

14 Odată s-a zis căci compania Ballard şi Ballard Flour a angajat un om şi el urma să-şi
semneze numele şi omul nu avea radieră la capătul creionului. Şi Dl. Ballard i-a zis,
zicea: “De ce nu ai radieră?”

El a zis: “Eu nu fac greşeli.”

El a zis: “Atunci nu te pot folosi. Fiindcă, dacă faci greşeli, tu... Tu nu faci greşeli,
nu vei face nimic.” Este adevărat.

Dumnezeu  nu  vă  va  ţine  responsabili  pentru  greşelile  voastre.  El  vă  ţine
responsabili pentru voia voastră, păcatul cu voia. “Cel ce păcătuieşte cu voia, după ce a
primit cunoştinţa Adevărului.” Dar un om care va face ceva, el va face o boacănă, el va
greşi. El va face greşeli. Dar dacă este chemat Divin şi Dumnezeu este în inima lui, el se
va ridica din nou.

15 În trecut era, cineva venea aici la biserică, cu ani în urmă şi ei poate sunt aici în
aceatsă dimineaţă, un om mic şi soţia lui. Ei cântau o cântare care m-a cutremurat. Ea
sună în acest fel:

Iartă-mă, Doamne şi mai încearcă-mă încă odată,
Voi fi al Tău dacă vei fi al meu;
Dacă cad sau greşesc, lasă-mă să mă ridic să încerc din nou,
Iartă-mă, Doamne şi încearcă-mă încă odată.

Îmi place aceea. Căci, orice soldat bun este apt să fie rănit şi lovit. Dar dacă mai
este încă un soldat, are un scop şi ceva pentru ce să lupte, se va ridica şi va încerca din
nou. Şi orice soldat bun al Crucii va face acelaşi lucru.

16 Şi Iosua, noul comandant al armatei, după ce Moise a plecat, văzând că Dumnezeu
a stat cu el în greşelile lui, el şi-a ţinut însărcinarea.

Nu contează ce a făcut Moise, Dumnezeu i-a respectat slujba lui Moise. El a fost un
profet. A fost deasupra tuturor profeţilor. El era, de fapt, mai mult decât orice profet din
câţi au avut ei cândva. Când sora lui proprie a râs de el, fiindcă s-a căsătorit cu o fată
Etiopeană, El i-a chemat împreună şi a zis: “Nu vă temeţi de Dumnezeu?” A zis: “Dacă
va fi cineva între voi, care este spiritual sau un profet, Eu îi voi vorbi în viziuni şi Eu mă
voi face cunoscut lui într-un vis. Dar nu aşa este cu Moise; Eu vorbesc gură către ureche
cu el. Nu vă temeţi de Dumnezeu?”

Vedeţi, acela nu este un lucru bun, să călcaţi peste oamenii lui Dumnezeu. Voi Îl
răniţi când faceţi astfel. Dumnezeu l-a însărcinat pe Moise; greşelile lui nu însemnau
nimic. Dumnezeu i-a cunoscut inima.

17 Odată, Moise, s-a plâns că are prea mult de făcut. Şi astfel Dumnezeu a luat Duhul
lui şi L-a împărţit între cei şaptezeci. Ei nu au mai avut mai mult Duh decât au avut la
început. Dar singurul lucru, ei au avut mai multă maşinărie, aceeaşi cantitate de Duh.

Dumnezeu Îşi poate pune tot Duhul peste un Om dacă vrea, sau îl poate împrăştia
între mii dacă vrea. Într-o zi El şi-a pus tot Duhul peste un Om numit Isus. Acum El L-a
împrăştiat prin bisericile Lui, peste tot. Dumnezeu Îşi ţine însărcinarea.

18 Acum Iosua, noul luptător. Numai doi au mai rămas acum, care au plecat cândva în
ţara promisă şi aceia au fost Iosua şi Caleb. Acum, Iosua, noul comandant, să conducă o
armată, al doilea loc unde a stat cum a stat Moise. Aceea nu a fost o sarcină mică.

Mă gândesc la un lucrător, astăzi, care este chemat de Dumnezeu, să iasă afară în
urmele în care a stat Isus. Ce poruncă! Ce însărcinare! Dar fiecare care este chemat de
Dumnezeu este însărcinat să stea în acelaşi loc. “Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la
sfârşitul drumului.” Fiecare slujitor este chemat să stea unde ar sta El. “Lucrările ce le
fac  eu  le  veţi  face  şi  voi.”  Fiecărui  slujitor  care  este  rânduit  de  Dumnezeu,  i  se
porunceşte să stea în urmele lui Isus Cristos să înfăptuiască lucrările ce le-a înfăptuit
Isus. Aceea este o poruncă mare.

19 Şi cum trebuie să se fi simţit, când Iosua a stat acolo în dimineaţa aceea, vorbind
cu Dumnezeu. El a zis: “Nu te voi părăsi. Aşa cum am fost cu Moise, aşa voi fi cu tine.
Nimeni nu va sta înaintea ta, în toate zilele vieţii tale. Voi distruge şi voi devora. Voi
curăţa  calea.  Numai,  fii  tare  şi  foarte  curajos.  Nu  te  înspăimânta,  aceea  este
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îngrijorarea. Nu te teme. Eu sunt cu tine. Te văd trecând prin aceea.” Ce însărcinare i s-
a dat acestui bărbat nou chemat numit Iosua!

Acum, există multe tipuri aici în care am putea intra, dar voi ocoli câteva dintre ele.
Spre exemplu, ca Moise, a fost epoca bisericii care i-a dus la Sinai, la teologia lor; de
seara trecută. Lui Moise nu i s-a permis să treacă copiii lui Israel în ţara promisă, fiindcă
a greşit.

20 Şi  organizaţia  bisericii,  denominaţia  a  greşit.  Ei  nu  vor  trece  Biserica  dincolo.
Dumnezeu va ridica un nou sistem, un nou sistem interdenominaţional, prin Puterea lui
Dumnezeu, care va trece Biserica în Ţara promisă. Organizaţiile şi denominaţiile L-au
amestecat, fiecare după teologia lor proprie, fiecare în felul lor propriu de gândire. Dar
Dumnezeu va lua Duhul Lui cel Sfânt şi va ridica pe Iosua al Lui care va duce Biserica în
promisiune, fără sfori denominaţionale legate nicăieri, ci va trece Biserica dincolo.

Moise a greşit; el a fost un dătător de lege. Iosua a fost chemat din har şi a dus
biserica înainte.

21 Aflăm de asemenea că Iosua, cunoscându-şi însărcinarea, ştiind că aceea a stat în
mâna lui, că Dumnezeu l-a chemat pentru o datorie că el nu trebuie să greşească, el a
umblat cu grijă înaintea lui Dumnezeu. Şi când a chemat oamenii împreună şi le-a spus
că Dumnezeu l-a însărcinat, priviţi cererea oamenilor. Ei au zis: “Noi te vom urma cum l-
am urmat pe Moise, dacă putem vedea acelaşi lucru ce l-a urmat pe Moise, urmându-te.
Doar fii tare şi curajos.”

Aceea ar trebui să fie cererea fiecărei persoane născute din nou astăzi. Dacă am
cerut  să urmăm, apoi  să vedem semnele urmând credinciosul.  Aşa cum a zis  Isus:
“Semnele ce le fac Eu le veţi face şi voi.”

V-am cerut, înainte, să fiţi siguri că aţi lăsat inima voastră spirituală să fie deschisă
în această dimineaţă, că am încredere că veţi prinde ceea ce spun. Stând cu oamenii
denominali, tot felul de organizaţii s-au adunat aici în această dimineaţă, de la Catolici şi
Protestanţi şi multe tipuri diferite, astfel aceea va fi descoperită celor umpluţi cu Duhul,
desigur.

22 Acum Iosua a trebuit să-şi folosească însărcinarea. Oamneii au zis: “Dumnezeu să
fie cu tine cum a fost cu Moise şi vom şti că acelaşi Duh ce ne-a condus până aici ne
poate duce înainte.”

Oh, cum ar trebui să se uite Biserica, în această dimineaţă, să afle Duhul lucrând
între oameni, dacă vreţi o biserică de domiciliu unde Duhul care L-a înviat pe Cristos din
morţi, Duhul Sfânt, ce se va mişca între oameni. Acela-i Duhul lui Dumnezeu înviat, în
ultimele zile, să treacă oamenii dincolo, în cealaltă Ţară, în promisiunea deplină ce a dat-
o El, sau promisiunea. “Promisiunea este a voastră şi a copiilor voştri.” Aşa cum au
căutat copiii  lui  Israel  acea ţară promisă, ştiind că aceea este pe undeva, fiindcă a
existat cineva acolo, înainte, tot la fel este Biserica. Noi ştim că există o Ţară pe undeva,
fiindcă au fost alţii pe acolo. Noi ştim că există o Putere pe undeva, fiindcă au fost alţii
pe acolo. Ştim că Ţara aceea stă dincolo de râu, unde suntem îndreptaţi, în această
dimineaţă, încercând să mergem în acea Ţară promisă.

Iosua a ştiut că aceea a fost acolo. El s-a dus întâi şi a aflat şi a putut veni înapoi ca
martor.

Slujitorii chemaţi de Dumnezeu nu ar trebui să fie aşa de ticsiţi cu teologie, ci să
viziteze Ţara aceea unde ne vom duce,  aducând înapoi  dovada dragostei  Divine şi
Puterea lui Isus Cristos, să facă cunoscut adunării lor, că există o Ţară dincolo de râu.

23 Acum, seara trecută, predicând: “Mergând la Iordan.” Acum, când ajungem la râul
acela, acela ne desparte. El ne separă. De îndată ce aţi ajuns de partea cealaltă, ceva vi
s-a întâmplat.

Acum, Iosua, în toate acestea, ştiind că porunca a fost mare; dar, având dovada, el
putea fi neînfricat. El putea aşa cum am numi, cutezător, atât timp cât era îndreptat
spre calea corectă. El ar fi putut lovi spre un deal care-l lovea în spate, dar era purtat pe
calea corectă.

Aşa poate biserica Dumnezeului cel viu să fie cutezătoare şi fără frică, în credinţă,
dacă suntem îndreptaţi pe calea corectă. Căci, El a zis: “Aşa cum am fost cu Moise, aşa
voi fi cu tine. Nu te voi lăsa nici nu te voi părăsi.” El nu l-a lăsat pe Moise. El nu a greşit
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cu Moise. El nu va greşi cu Iosua. El nu va greşi cu noi. El va fi cu noi.

24 Şi aşa cum îl aflăm pe Iosua luând această însărcinare, cunoscând responsabilitatea
care-i conducea prin ţară. Acum, că el va trebui să treacă în cealaltă ţară. El va trebui să
stabilească  împărăţia.  El  va  trebui  să  împartă  moştenirea  între  ei.  El  a  ştiut  că
însărcinarea era uimitoare, mult mai mult decât a făcut Moise. Iosua a avut mai mult de
făcut decât a avut de făcut Moise.

Alt lucru, el a trebuit să-i conducă pe lângă margine, între fraţii  lor. Ei deja au
gustat  sânge.  El  a  trebuit  să-i  biruiască.  El  a  trebuit  să-i  ţină  liniştiţi  în  timp  ce
mărşăluiau înainte.

Tot la fel este astăzi cu acest grup nou penticostal ce se ridică acum, ei au gustat
denominaţionalism. Este prea greu să-i ţii acolo.

25 Cu câţiva ani în urmă, ei au zis: “Vino, frate Branham,” când a început de prima
dată slujba: “vom începe o organizaţie, îţi vom zidi un monument pe undeva.” Eu nu
caut un monument. Eu aştept Venirea Domnului.

Ei  au  format  un  cult  mic,  numit  “ploaia  târzie,”  s-au  mutat  în  Canada  şi  în
California, dar acela a căzut. Desigur, acela nu poate merge. De ce a fost acela? Singurul
lucru ce ştiu ei, ei au venit din lucrurile acelea şi au avut o mică atingere a aceleia. Ei
trebuie să aibe ceva de făcut.

Frate, Biserica reală a Dumnezeului  cel  viu nu are formă, nu are crez. Ea este
condusă de Puterea lui Dumnezeu care este în inima fiecărui individ. Treceţi pe lângă
fraţii voştri. Nu vă certaţi cu ei. Noi suntem mai mari decât ei. Nu vă certaţi cu ei. Doar
treceţi pe lângă.

26 Aş vrea să observaţi că, aici se întâmplă un lucru mare. Acolo au fost Esau, Moab şi
cei la care ne-am referit, seara trecută. Mulţi dintre oamenii aceia, mulţi dintre aceia de
fapt au fost credincioşi de graniţă. Ei au fost chiar la graniţă.

Oh, eu trebuie să mă opresc aici la ceva chiar un moment, nu-mi va lua decât doar
un minut. Mulţi oameni se referă la ţara promisă ca fiind Mileniul. Acela nu este. În Ţara
promisă au avut războaie şi ucideri. În Mileniu nu vor mai fi războaie sau ucideri. Aceea
se referă la Duhul Sfânt, terenul de luptă.

Neprihănirea; ei au părăsit Egiptul. Cele trei stagii ale călătoriei lor. Ei au părăsit
Egiptul, sub neprihănire, crezând Cuvântul. Ei s-au despărţit de Egipteni şi au ieşit afară.
Au trecut Marea Roşie şi au ucis lucrurile în spatele lor, care era sfinţirea prin Sânge,
aceea ucide toate dorinţele umane ale răului; al doilea stadiu al călătoriei. Dar al treilea
stadiu  a  fost  când  au  trecut  Iordanul,  în  ţara  promisă  unde  era  moştenirea  lor.
Moştenirea lor nu a stat în Egipt, chiar dacă Dumnezeu i-a binecuvântat în Egipt.
27 Voi Lutherani care credeţi în neprihănire; moştenirea voastră nu stă acolo, dacă
sunteţi chemaţi. Dacă sunteţi numai un Lutheran, aceea este depărtarea la care aţi
ajuns cândva.

Voi Metodiştilor şi Nazarinenilor şi Pelerini Sfinţenişti şi biserica lui Dumnezeu, care
credeţi în sfinţire, uciderea răului care este în voi, scoate afară rădăcinile răului, voi
aparţineţi dincolo de râu.

Dar pentru voi bărbaţi şi femei în care există ceva, ce vă cheamă, adâncul spre
Adânc, există un Iordan încă de trecut şi o Ţară dincolo de râu.

A zis: “Tu vei trece pe lângă fraţii tăi. Vei trece pe lângă fraţii tăi şi ei sunt aproape
de linia de graniţă. Şi dacă vei trece pe lângă ei, să nu le spui nimic. I-am dat lui Esau
acest munte. I-am dat lui Moab această ţară. Şi nu vreau să te cerţi cu ei, prozelind.
Doar du-te prin ea, gingaş. Tu ştii unde te duci. Nu lua obiceiul lor.”

28 Moab a avut un profet fals, un episcop cu numele de Balaam, care a coborât în
adunare, încercând să-i aducă să-i organizeze şi toţi au venit împreună, că au fost fraţi.
Dar ei nu erau. Ei erau pe jumătate fraţi, nu fraţi reali. Dacă în inima voastră...

“Nu fiţi în dezacord cu el. Doar mergeţi înainte, lăsaţi-l în pace. Plătiţi pentru ceea
ce cumpăraţi, dacă trebuie să treceţi prin ţara lui.” El a fost predestinat să o facă. Dacă
Dumnezeu a aşteptat sau l-a predestinat pe Moab să se ataşeze de Israel, ei s-ar fi
ataşat. Dacă El l-a predestinat pe Esau să meargă cu Israelul, Esau ar fi sărit şi s-ar fi
dus. Dar El i-a dat moştenirea de cealaltă parte a râului.
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29 Astfel, cum puteţi încerca să-i faceţi pe toţi Lutheranii să-L vadă, toţi Baptiştii să-L
vadă, toţi Prezbiterienii şi Nazarinenii şi Pelerinii Sfinţenişti? Nu-i condamnaţi. Aceea-i tot
ce ştiu ei. Aceea-i tot ce este în ei.

Dar pentru voi cei ce credeţi, (O Dumnezeule), pentru voi care ştiţi, pentru voi care
aveţi ceva în voi, care cheamă Adâncul. Dacă tot adâncul ce îl aveţi a fost mulţumit,
atunci staţi unde sunteţi. Dar cât despre mine şi casa mea, pentru mine există ceva mai
mult decât ceea ce a văzut el. Există o Ţară dincolo de râu, pe undeva. Există încă un
adânc care cheamă Adâncul. Nu pot fi mulţumit cu teologie. Nu pot fi mulţumit cu o
biserică bună. Nu pot fi mulţumit cu o campanie bună. Nu pot fi mulţumit cu un mic
serviciu de vindecare. Există ceva dincolo de aceea, care cheamă.

30 Aşa că, doar lăsaţi-i în pace. Mergeţi înainte. Nu vă certaţi cu ei. Dar noi trecem
într-o altă Ţară. Ei nu au fost rânduiţi să meargă cu voi. Ei nu vor merge cu voi. Cum pot
doi să meargă dacă nu sunt deacord? Dar pentru cei ce-l iubesc pe Dumnezeu, pentru
cei ce au fost chemaţi de Dumnezeu. Ei bine, ei spun: “Dumnezeu ne-a dat această
biserică. Dumnezeu a făcut aceasta.”

Este corect. Dumnezeu a zis: “I-am dat lui Esau acest munte. Nu-l atinge. Dar Eu
am ceva deosebit pentru tine. Treci dincolo.” Amin.

Aceea este dorinţa mea, fraţilor, să-mi văd biserica trecând în cealaltă parte a Ţării,
o  dorinţă să se mute dincolo  de cealaltă  parte.  Dacă există  ceva în  voi,  aici,  întâi,
chemând, va exista Ceva să răspundă acelei chemări. Doar stând jos la creşterea oilor,
aceea nu este suficient pentru voi.  Mergând într-un fel  de afaceri  nu este suficient
pentru voi. Doar să vă ataşaţi de biserică să vă puneţi numele în carte, nu este suficient
pentru voi. Fiindcă, este ceva ce a chemat, peste tot dincolo de culmea de acolo, dincolo
de următoarea creastă şi peste tot dincolo de Iordan, până când cădeţi în braţele lui
Dumnezeu, dincolo, un adânc chemând un Adânc.

31 Iosua a ştiut că chemarea lui era uimitoare. Aţi observat acolo? “Eu...” Când Iosua
a pornit să treacă Iordanul, cum Iosua şi-a amintit de însărcinarea lui! “Această Carte a
legii,  Cuvântul  Meu,  să  nu  se  depărteze  de  gura  ta.”  Cu  alte  cuvinte:  “Iosua,  nu
contează ce spune tribul, ce spune celălalt cler. Stai cu acest Cuvânt, că astfel îţi vei
face căile să prospere. Nu contează câte lucruri mari fac ei şi câte lucruşoare fac ei şi
câte organizaţii au făcut, stai cu Cuvântul, Iosua.” Oh, vai! “Stai cu Cuvântul, acest
Cuvânt. Acest Cuvânt să nu se depărteze de gura ta.” Daţi-mi voie să o citesc din nou

Numai  întăreşte-te  şi  fii  foarte  curajos,  să  urmăreşti  să  faci  conform cu toate
acelea, toată legea, pe care Moise slujitorul meu şi-a poruncit-o; nu te întoarce le la
aceea din dreapta sau stânga,...

32 Dacă Cuvântul zice: “Fă un lucru anume,” fă-L. Nu contează ce spun organizaţiile.
Fă-L oricum. Acela-i Iosua pe care-l aşteaptă Dumnezeu. Nu te întoarce nici un ţol, nici o
iotă. Stai chiar cu Cuvântul.

...nu te întoarce de la el la dreapta...sau la stânga, ca să prosperi...

Oh, credeţi  că puteţi  prospera când zidiţi  biserici  mari,  aducând zeci  de mii  la
denominaţia voastră. Aceea nu este prosperitate. Aceea nu te va apropia nici un pas de
promisiune. Ceea ce avem nevoie este mai mult din Dumnezeu, mai mult din Duhul
Sfânt.

...să poţi prospera oriunde mergi.

Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta; ci să meditezi la ea zi
şi noapte,...

Când te gândeşti  că faci  ceva,  iei  tu Cuvântul  lui  Dumnezeu pentru aceea? Îţi
găseşti dorinţa în Cuvânt? Predici tu ceea ce este Biblia? Eşti ca mulţi de astăzi şi prea
mulţi: “Predică pentru Doctrine şi porunci omeneşti”?

33 Această carte a legii să nu se depărteze de mâna ta sau gura ta;...

“Gura ta,”  ceea ce spui.  Doar nu-L citi  şi  apoi  să pleci.  Vorbeşte-L.  Trăieşte-L.
Învaţă-L

...ci să meditezi la ea zi şi noapte, ca să urmăreşti să faci conform cu tot
ceea ce este scris în ea:...

Vedeţi ceea ce va fi Iosua al acestei zile? Vedeţi ce va fi Iosua al Bisericii spirituale?



Cum Am Fost Cu Moise Aşa Voi Fi Cu Tine 8

Este acelaşi fel de Iosua ce au avut ei în natural. Biserica spirituală trebuie să fie acelaşi
lucru.

Dacă Biblia a zis: “Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui
Dumnezeu,” Iosua cel spiritual va zice amin.

Dacă Biblia a zis: “Isus Cristos acelaşi ieri şi în veci,” Iosua cel spiritual va zice
acelaşi lucru. El este acelaşi.

Dacă Biblia zice, Cartea, Cuvântul zice, că: “Zăboviţi în cetatea Ierusalimului până
când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus. După ce acest Duh Sfânt vine peste voi, atunci
Îmi veţi fi martori,” Iosua cel spiritual zice acelaşi lucru.

34 Dacă Petru, în Ziua Cincizecimii, a zis: “Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi, fiecare din voi, în
Numele  lui  Isus  Cristos  pentru iertarea păcatelor  voastre,  veţi  primi  darul  Duhului
Sfânt,” Iosua cel spiritual nu va devia nici o iotă, ci va face exact ceea ce a zis Cuvântul.

Dacă Marcu 16 a zis: “Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. Cel ce crede şi
se botează va fi salvat; cel ce nu crede va fi condamnat. Şi aceste semne îi vor însoţi pe
cei ce vor crede. În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua şerpi în
mâni; vor bea lucruri mortale, acelea nu-i va vătăma; Dacă îşi vor pune mâinile peste
bolnavi, ei se vor însănătoşa,” Iosua cel spiritual va zice acelaşi lucru. El va medita zi şi
noapte, să facă calea să prospere.
35 Aş vrea să observaţi ce s-a întâmplat. Iosua, când a venit la prima sa campanie, de
prima dată să dovedească că el era adevăratul Iosua. Israel ar fi trebuit să-l cunoască.

Fără îndoială, clerul a avut o idee diferită. Ei au zis: “Acum doar vom tăbărâ aici
până la primăvară, sau la vară, Iordanul se va retrage.”

Şi se pare că Dumnezeu a aruncat cele mai nechibzuite lucruri în faţa unui Iosua
spiritual.

L-a adus acolo în luna lui April, când Iordanul a fost de trei sau patru ori mai mare
decât mărimea lui. El l-a încercat, să vadă dacă el într-adevăr era Iosua.

Orice lucru să meargă rău. Oricine altul să prospere. Lăsaţi ca alţii să prospere. Fie
ca  oamenii  care  “au  o  formă de evlavie,  negând Puterea  ei,”  să  prospere  şi  să  vă
împingă în spate. Dar dacă ştiţi unde staţi, veţi sta. Indiferent, dacă toată lumea vă
respinge, veţi sta tot la fel. Voi nu veţi devia de la Cuvântul acela.

36 Iordanul era de trei sau patru ori mai mare decât mărimea lui; fantomatic, cu o
arătare oribilă, noroios. Dar Iosua a zis: “Dumnezeu a zis, 'în timp de trei zile', vom
trece dincolo. Şi trecem.”

Acum clerul ar fi zis: “Acum doar un minut, Iosua. Noi suntem oameni educaţi. Noi
suntem deştepţi. Mulţi dintre noi de aici suntem ingineri din Egipt. Noi ştim cum se fac
aceste lucruri, astfel doar vom aştepta puţin până când cursul se curăţeşte şi putem
trece dincolo. Nu este aceea mult mai uşoară?”

“Nu contează ceea ce gândiţi voi. Dumnezeu a zis că în 'trei zile' vom trece dincolo.
Şi noi trecem. Noi trecem dincolo, în trei zile.”

Urmăriţi  ce a făcut Iosua. Ce a pus el întâi, clerul? Nu, domnule. El a pus întâi
Cuvântul. A zis: “Luaţi chivotul acela şi toţi  preoţii  să stea departe de El. Treceţi în
spatele Lui. Nu încercaţi să-L conduceţi. Lăsaţi ca El să vă conducă.”

37 Acela este necazul astăzi. Noi încercăm să trecem înaintea Cuvântului şi să-L ocolim
şi să facem Cuvântul să potrivească cu acesta şi Cuvântul să potrivească cu acela. Ferice
de inimile voastre. Ceea ce avem nevoie astăzi, este, urmaţi Cuvântul.

Cuvântul a arătat direcţia. Când a ajuns la Iordan, el s-a deschis şi ei au trecut
dincolo. Prima campanie a lui, el a pus întâi lucrurile dintâi. A avut un motiv pentru
aceea. A avut un motiv, fiindcă Dumnezeu l-a însărcinat: “Stai cu Cuvântul. Lasă ca
Cuvântul  să  o  facă.”  Orice  campanie,  ei  s-au  dus  în  luptă,  fiindcă  Dumnezeu  l-a
însărcinat să pună chivotul întâi.

După  ce  chivotul  a  mers  înainte,  ce  a  mers  apoi?  Cântecele,  cântăreţii  cu
instrumentele, înainte ca lupta să aibe loc. Aleluia!

De aceea  avem nevoie  astăzi,  ceea  ce  avem în  această  dimineaţă:  cântăreţii,
instrumentele,  cântatul  muzicii,  bucuriile.  Apoi  să  punem Cuvântul  întâi,  să  citim
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Cuvântul.  Apoi lupta se stabileşte. Noi suntem destinaţi  să câştigăm. Staţi  chiar cu
Acela, ţineţi direcţia Lui şi El vă va ţine în ora necazului.

38 El a avut un motiv bun. Acum, amintiţi-vă, când a trecut dincolo, înainte de a trece
dincolo, el a trimis un spion dincolo, doi dintre ei, să verifice ţara. Acum, Moise a trimis
tot grupul dintre aceia dincolo, dar ei au venit înapoi confuzi. Urmăriţi noua slujbă. El nu
a mai făcut aşa. El ştie, când aveţi o mie cincisute de idei diferite, voi aveţi o mie cinci
sute de confuzii. Dar el a trimis doi, a zis: “Treceţi dincolo. Spionaţi ţara.”

Acum vrem să ajungem la ceva care nu vreau să o pierdeţi. El a zis: “Acum, când
treceţi dincolo...” Ei au trecut dincolo, să observe ţara, să vadă dacă promisiunile erau
corecte, să vadă dacă este ţara în acel fel şi cum trebuie să intre. Ei au trecut dincolo.
Numele spionilor nu sunt date. Dar când au intrat în ţară, ei au venit chiar la Ierihon. Şi
când au ajuns la Ierihon, ce s-a întâmplat? Ei s-au dus la o prostituată, o femeie de
faimă rea.
39 Aş vrea să schiţez o imagine. Poate nu este corectă, dar vreau să fac un punct prin
ea. Nu avem nici o istorie a lui Rahav. Noi ştim că ea a fost o prostituată. Să ne gândim
că ea a fost crescută într-o casă care a fost foarte săracă şi a devenit de faimă rea. Şi ea
este o femeie tânără frumoasă. Ea s-a dus pe străzi, să facă un trai pentru mama ei
oloagă şi tatăl ei; nu avea cum să lucreze, numai să-şi vândă moralul trupului ei. Dar îmi
pot imagina, tot timpul, că ea ştia că lucrul acela era greşit. Era ceva în ea, care i-a
spus-o: “Nu este corect să o fac.” Ea a ştiut că nu era.

Şi într-o zi a auzit că există un Dumnezeu care se mişca. Inima ei a început să
tremure. Ea a aflat un mesager din acea mişcare mare, care i-a spus ce se va întâmpla.
Ce a zis ea? Acum, Iosua a avut un semn. Iosua a avut aceleaşi semne pe care le-a avut
Moise, exact. Astfel când voi... Rahav nu a cerut să vadă semnul lui Iosua. Ea doar a
auzit.

Un  simbol  al  Bisericii,  un  simbol  al  Bisericii  adevărate  care  a  fost  trasă  în
prostituţie.  “Astăzi  sunt  Metodist,  un  Baptist  mâine,  un  Prezbiterian  şi  în  ziua
următoare,” tras în prostituţie.

40 Dar, deodată, un mic predicator a intrat în oraş şi a zis: “Există un Dumnezeu care
trăieşte,  care a trăit  ieri,  este  acelaşi  astăzi.  Puterea lui  încă este aceeaşi.  El  face
aceleaşi lucrări ce le-a făcut când a fost aici pe pământ.” Agenţii Lui sunt pe drum.

Acum, curva Rahav,  cunoscută ca o curvă,  ea este un simbol  al  credinciosului
astăzi,  credinciosul adevărat. Ea nu a zis: “Acum am auzit-o, că Iosua a putut face
semne, fiindcă el este succesorul lui Moise. Mi-ar place să văd semnele acelea. Şi dacă
pot vedea semnele acelea, atunci o voi crede.” Ei bine, el nu a trebuit absolut să arate
semnele acelea, fiindcă ea a crezut-o, oricum. Ea nu a fost ca Toma. Ea a crezut-o.

41 Acum, Moise, când a avut un semn, s-a dus jos şi a înfăptuit semnele acelea, dar
semnul nu a fost lucrul care i-a dus în ţara promisă. Nu acela a fost. Semnele au fost
dovada însărcinării.

Şi Rahav l-a crezut, fără să vadă ceva. Ea a zis: “Noi toţi tremurăm.”

Nu-i de mirare, Nicodim a zis: “Rabi, noi ştim că tu eşti un Învăţător venit de la
Dumnezeu, nimeni nu poate face aceste lucruri numai dacă Dumnezeu este cu El. Noi o
ştim.”

Lumea o ştie, astăzi. Billy Graham o numeşte: “Trebuie să ne întoarcem înapoi la
Cincizecime.” Consiliul Bisericilor o numeşte: “Trebuie să mergem înapoi la profet, la
vorbitorii în limbi, la interpretarea limbilor, la vindecarea Divină, vindecători în bisericile
noastre,  să dăm voie  Duhului  Sfânt  al  lui  Dumnezeu să-Şi  aibe calea Lui  corectă.”
Dumnezeu Îşi face chemarea. Oamenii se tem de adevărata evlavie şi spun: “orice lucru,
inimile noastre cedează în noi.”
42 Acum, ea nu a trebuit să vadă un semn ce l-a putut face Iosua cu braţul lui sau cu
un băţ. Ea a crezut. Ea a zis: “Am auzit şi cred. Şi acum cer milă.” Oh, cum am putea
pune o lecţie chiar aici. “Eu cer milă, pentru mine şi casa mea.”

Priviţi la Romanul de seara trecută, care şi-a scos sabia şi a vrut să se sinucidă,
temnicerul din Filipi. Pavel a zis: “Să nu-ţi faci nici un rău. Toţi suntem aici.”

A zis: “Ce pot face să fiu salvat?”
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A zis: “Crede în Domnul Isus, tu şi casa ta va fi salvată.”

De ce? “Tu şi casa ta.” Desigur. Casa ta va fi salvată cu tine. De ce? Dacă ai avut
credinţă suficientă pentru tine să te salvezi,  poţi  avea credinţă suficientă şi  pentru
familia ta să fie salvată. Da. “Tu şi casa ta.”

43 Priviţi la Rahav. Rahav a zis: “Ai milă de mine. Scuteşte mă. Nu vreau să mor cu
aceşti necredincioşi. Nu vreau să mor ca un animal. Aş vrea să mor în braţele lui Iehova.
Cred  în  Dumnezeul  vostru,  că  el  este  Dumnezeul  Cerului  şi  al  pământului.  El  face
lucrurile vizibile. El face lucrurile reale. Eu nu L-am văzut făcând-o, dar o cred, oricum.”
Vedeţi? Ea nu l-a văzut pe Iosua. Ea doar a auzit despre Iosua. Ea nu L-a văzut pe
Dumnezeu. Ea niciodată nu a văzut vreo lucrare a lui Dumnezeu. Ea doar a auzit. Ceilalţi
au văzut şi ea a crezut prin auzire. Acum a zis: “Aş vrea favor pentru mine şi tatăl meu,
mama mea. Amândoi sunt bătrâni şi ologi. Am câţiva fraţi. Vreau să am credinţă pentru
ei.”

Şi spionii, predicatorul, a zis: “Da, el vine în direcţia aceasta şi vom lua ţara. Acum
dacă vrei ca ei să fie salvaţi, adu-i în casă.” Aleluia! “Dacă o crezi, du-te ia-i şi adu-i aici,
că nu suntem responsabili dacă sunt pe străzi. Dar dacă îi vei aduce în casă, vom fi
responsabili,”  aleluia,  unde  a  atârnat  la  geam o  frânghie  mică  roşie.  “Noi  vom fi
responsabili dacă îi pui în casă.”

44 Oh, fraţilor, dacă a existat cândva un timp când ar trebui să ne aducem pe cei dragi
ai noştri în Casă, este astăzi, în Casa Credinţei. Aduceţi-i, că va veni timpul când va veni
o scuturare. Numai, taţii şi mamele şi fraţii şi surorile, sunt asiguraţi în Casă, că puterea
lui Dumnezeu va scutura ţara din nou. Aceea este. Şi numai Casa Credinţei va fi salvată.

Acum, a zis: “Nu sunt responsabil numai dacă îi aduci în casă.” Şi ea i-a pus să jure
că nu o va distruge pe ea şi familia ei. El a zis: “Dacă îi vei aduce înăuntru, ei vor fi
asiguraţi.” Ea i-a coborât din acel loc şi ei au plecat.

45 Această curvă mare, Rahav, a devenit o credincioasă. Am căutat-o în istorie, aici nu
de mult timp. După ce a fost considerată şi adusă în credinţă, din cauza credinţei ei în
Dumnezeu, ea a fost adusă în credinţa Israeliană, o prozelită. Ea a curtat un general de
armată, din armata Israeliană. Urmăriţi ce a făcut Dumnezeu pentru femeia aceea. Şi ei
au avut o...Ei s-au mutat în Bethlehem şi au avut un fiu; şi acest fiu, l-au numit Boaz.
Din...Boaz, el s-a căsătorit cu Rut, din Rut şi Boaz a venit Iese; din Iese a venit David;
din David a venit Isus. Aleluia!

De ce? “Credinţa vine prin  auzirea despre un Dumnezeu care este Dumnezeul
Cerului  şi  al  pământului  şi  crezând  în  El.”  Crezând  ce?  Însărcinarea  care  a  dat-o
Dumnezeu unui om numit Iosua, crezând acea însărcinare.

46 Iosua  a  avut  credinţă  în  însărcinarea  lui  proprie,  cum a  avut  Moise  credinţa.
Lucrurile au mers rău pentru Moise, se pare că a greşit de multe ori, dar a condus spre
un triumf şi apoi a murit pe Stâncă. Îngerii l-au dus.

Dumnezeule, lasă-mă să merg în acel fel. Lasă-mă să-mi ţin însărcinarea până,
într-o zi, când sunt gata să mor, voi vedea Stânca zăcând acolo alături de mine. Iosua îşi
păstrează însărcinarea. Deşi el a avut... Dumnezeu o va ţine sacră, fiindcă el a stat chiar
cu Cuvântul.

Acum, Rahav a ştiut că Iosua a avut această însărcinare. Acum să nu o pierdeţi.
Ţine-ţi aceste lucruri în inimă. Iosua a avut însărcinarea; Rahav a recunoscut-o înainte
de a vedea ceva. Ea a ştiut că Iosua a avut Puterea lui Dumnezeu care urma să ia ţara.
Ea a cerut milă. Dumnezeu i-a acordat mila. Acum când Iosua a venit în ţară, desigur,
noi ştim că ea a fost scutită.

47 Apoi, o altă înăsrcinare ce a avut Iosua, a fost să împartă ţara cu oamenii.

Acum amintiţi-vă: “Această Carte a legii să nu se îndepărteze de gura ta,” că el a
avut Cuvântul lui Dumnezeu. “Aşa cum am fost cu Moise, s-a dus drept afară. Aşa cum
am fost cu Moise, aşa voi fi cu tine. Nu te voi lăsa. Tu poate Mă vei lăsa, dar Eu nu te voi
lăsa. Dar dacă greşeşti, harul Meu îţi este suficient, te avoi aduce drept înapoi. Doar
continuă să mergi înainte. Atât timp cât stai cu Cuvântul Meu, Îţi voi purta de grijă.”

48 Acum el a trebuit să împartă ţara şi acolo au fost doisprezece triburi la care să le-o
împartă. Acum cum ar fi dacă el avea câţiva aleşi şi favoriţi? Cum era dacă îi plăcea de
tribul lui Gad mai mult decât de cel a lui Efraim? Tribul lui Iosif mai mult decât tribul lui
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Iuda? Dar el nu a făcut-o în acel fel. El a împărţit-o conform cu Cuvântul descoperit prin
Duhul. El a împărţit-o conform cu Cuvântul descoperit prin Duhul. El a împărţit-o după
seminţie.  Şi,  observaţi,  el  a  făcut-o  prin  descoperire,  prin  discernământ.  Prin
discernământul Duhului. Prin discernământul Duhului lui Dumnezeu, a făcut-o.

Fiecare dintre mamele acelea Evreice, dând naştere copiilor acelora, le-au spus
numele. Şi fiecare dintre numele lor avea o însemnătate.

Iacob, când s-a născut, fiind un geamăn, ea l-a numit un “şmecher,” Iacob. Dar
când şi-a primit puterea de biruitor şi s-a luptat cu Îngerul, Dumnezeu i-a schimbat
numele din Iacob în Israel: “un prinţ.”

Numele are ceva de a face cu viaţa voastră. Când Petru, un pescar, a biruit, prin
credinţa lui în Isus, El a zis: “Numele tău este Simon. Dar te voi numi Petru, care este o
'piatră.'” Aceea vă schimbă. Numele vostru este ceva ce are de a face cu aceea şi locul
vostru în viaţă.

49 Şi când s-a întâmplat acest lucru mare, când fiecare din mamele acelea Evreice, în
durerile naşterii copiilor lor, au strigat, ca şi “Ruben,” aceea l-a stabilit poziţional în
Palestina, exact cum a spus mama şi i-a pus numele, a zis-o. Nu le am scrise toate aici.
Dar,  au zis,  Ruben însemna “crescător de oi.”  Gad înseamnă “crescător de vite” Şi
Efraim însemnă “cultivator de grâu.”

Acum, prin discernământ spiritual, Iosua, noul lider, prin discernământ spiritual, a
pus fiecare unde aparţinea, a împărţit ţara chiar exact.

50 Un model foarte frumos pentru ziua de azi, despre motivul pentru care avem nevoie
de un Iosua, astăzi. Necazul astăzi, când am venit în Ţara noastră promisă, Gad vrea să
crească oi ca Efraim, unul vrea să crească ceva ca celălalt. Orice om vrea să fie la fel.
Dacă Dumnezeu a dat unuia darul de vindecare, fiecare om vrea un dar de vindecare.
Efraim şi Gad şi toţi vor să amestece toate acelea cu una. Dar noi suntem împărţiţi, în
poziţia noastră. Nu toţi au darul de înţelepciune. Nu toţi profeţesc. Nu toţi vorbesc în
limbi. Nu toţi sunt profeţi. “Dar Dumnezeu a stabilit în Biserică, pe unii care profeţesc,
unii să vorbească în limbi.” Noi vrem să-i facem pe toţi să vorbească în limbi. Vedeţi,
cum este confuzia? Apoi nu puteţi ajunge nicăieri. Ei bine, Filistenii i-ar fi birui, după
puţin timp. Sigur. Dar când fiecare bărbat, printr-un lider, i-a împărţit prin discernământ
spiritual  şi  i-a  pus  în  trup,  acolo  ei  au  rămas  şi  au  devenit  smântâna  pământului.
Dumnezeu,  ne-a  dat  un  Iosua.  Dumnezeu ne-a  dat  din  nou  un  Iosua  care  va  ţine
însărcinarea cu Cuvântul.

În acel fel i-a spus Dumnezeu. “Această Carte a legii să nu se depărteze de gura ta,
ci să meditezi asupra ei zi şi noapte,” că el a avut o însărcinare înaintea lui.

51 Acum, ce conducător mare a devenit Iosua, nu a pierdut nici o luptă, numai dacă
ceva a mers rău în biserică. Când Acan a făcut o crăpătură, aceea nu a fost în forma lui
Iosua, credinţa care a făcut-o. Aceea a fost, el a luat o haină Babiloniană şi o placă de
aur, din tabără. Şi când a luat-o, aceea-aceea a împiedicat toată lupta.

Dacă un mădular sufere; toate mădularele suferă. La ce va veni Dumnezeu, într-
una din aceste zile, este o Biserică fără pată sau zbârcitură. El vine la o Biserică plină de
Duhul Sfânt, care este condusă Divin de Dumnezeu, aşa de sudaţi cu inimile împreună,
încât vor umbla ca unul.

52 Bătălia,  din  toată  confuzia  aceasta,  trebuie  câştigată.  Au  Metodiştii  dreptate,
Baptiştii sunt corecţi, Prezbiterienii, Penticostalii, Nazarinenii, Pelerinii Sfinţenişti? Nouă
sute şaizeci şi nouă de diferite denominaţii, în afară de Buda şi ceilalţi şi toate celelalte
tipuri.  Unde suntem? Ceva este greşit.  Există o placă în tabără pe undeva. Iosua a
aruncat sorţi.

Daţi-mi voie să spun aceasta, în această dimineaţă, ca Ilie pe Muntele Carmel.
“Dacă  Dumnezeu  este  Dumnezeu,  fie  ca  El  să  răspundă  ca  Dumnezeu.”  Dacă
denominaţia Baptistă este corectă, să-i vedem producând semnele lui Isus Cristos. Dacă
Nazarinenii sunt corecţi, să-i vedem producând semnul, făcând lucrurile ce le-a făcut El.
Dacă Penticostalii sunt corecţi, să-i vedem făcând lucrul ce l-a făcut El. Atunci vom şti.

53 Ucenicii  lui  Iosua au zis: “Noi te vom urma atât timp cât vedem că Dumnezeu
lucrează prin tine cum a lucrat prin Moise.”

Şi ucenicii lui Isus Cristos ar trebui să spună acelaşi lucru. “Noi lucrăm cu tine când
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vedem semnele lui Isus Cristos lucrând cu tine. O vom face.” Aceea ar trebui să o facem.
Aceea ar trebui să o spună Biserica. Aceea ar trebui să fie atitudinea bisericii creştine.
Aceea ar trebui să o puneţi  în ordine, daruri,  semne, lucrător. Dacă un bărbat este
vindecător  Divin,  aceea nu are  nimic  de  a  face  cu  cel  ce  vorbeşte  în  limbi.  Cel  ce
vorbeşte în limbi nu are nimic de a face cu darul profeţiei. Vedeţi? Noi avem faze diferite
a acestei slujbe.
54 Acum, când Dumnezeu mi-a dat însărcinarea... Am bazat-o toată aceasta, în urmă,
pentru acest singur scop. “Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă.” Nimeni nu se poate
face ceva. Dumnezeu vă face ceea ce sunteţi, prin harul Lui. Noi nu avem nici o cale să o
facem, singuri. Isus a zis: “Cine, dacă s-ar îngrijora ar putea adăuga un centimetru la
statura lui?” Cine se poate face mai mare sau mai mic, prin a se îngrijora? Nu o puteţi
face.

Când  Dumnezeu  a  dat  însărcinarea,  eu  m-am îndoit  de  ea.  Am zis:  “Eu  sunt
nesuficient sau insuficient. Nu am pregătire. Nu pot face aceste lucruri.”

Şi mulţi dintre voi oameni de aici în această dimineaţă, care încă trăiţi aici astăzi,
Când El s-a arătat aici jos la râu, în forma unui Stâlp de Foc şi a stat acolo şi a răspuns.
Şi a zis: “Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis, ca premergător al primei veniri a lui
Cristos, tot la fel Mesajul tău va premerge a Doua venire.”

55 Priviţi ce s-a făcut. Lumina aceea atârnâns acolo, a intrat în ziar, s-a dus peste tot
în statele Unite şi în alte naţiuni.

Doctor Lee Vayle, acolo, a fost în Canada în acel  timp. El  îşi  aminteşte când a
apărut aceea în ziarul Canadian, cred eu că a fost. Nu a fost aşa, Lee Vayle? În ziarul
Canadian. “Lumina Misterioasă apărută deasupra capului predicatorului local în timp ce
boteza.”

Apoi oamenii au zis: “Aceea este psihologie.”

Dar într-o zi Dumnezeu a decis să închidă gura necredincioşilor, că acela a stat cu
Cuvântul. Acelaşi Stâlp de Foc care a condus copiii lui Israel, chiar în acelaşi fel astăzi,
conduce Biserica spirituală, fiind acela care a condus-o în natural. El s-a arătat din nou şi
ei i-au făcut poza în faţa criticilor şi înaintea examinatorilor. Aici stă El atârnat acum,
Adevărul infailibil; făcând aceleaşi lucrări, conducând un popor spiritual, aşa cum i-a
condus acolo în urmă, natural stând cu Cuvântul.

Acum,  voi  aţi  spus:  “Care  a  fost  însărcinarea?”  Acum amintiţi-vă,  Dumnezeu
niciodată nu-Şi va abandona însărcinarea Lui.

56 Aş vrea să o desenez pentru voi, într-un fel. O vom lua în acest fel aici. Aici este un
semn mic, aceea este însărcinarea. Acum, aici este o cruciuliţă, într-un colţ; şi o Biblie,
în celălalt colţ; dar scrisul este între ele, aici, aceea este însărcinarea.

Vă provoc înaintea lui Dumnezeu şi înaintea Îngerilor aleşi şi a lui Isus Cristos.
Însărcinarea a fost: “Roagă-te pentru bolnavi.”

Întrebarea a fost: “Este insuficient să o faci.”

“Pentru această cauză te-ai născut. Acestea sunt mijloacele naşterii şi vieţii tale
deosebite, că tu te vei ruga pentru bolnavi. Dacă îi vei aduce să te creadă şi vei fi sincer
când te rogi, nimic nu va sta înaintea rugăciunii tale, nici măcar cancerul.” Câţi aţi citit-
o, prin toţi anii? Aceea este peste tot în lume.

57 Acum, acum am zis: “Nu o pot face, fiindcă sunt insuficient să o fac. Ei nu mă vor
crede. Eu sunt sărac. Nu am pregătire.” Aceea era îndoiala mea.

El a zis: “Aşa cum lui Moise i s-a dat două semne să-şi dovedească însărcinarea, tot
la fel  suntem...” Nu “tu vei.” “Ţi s-a tat două semne. Unul din ele va fi  la mâna ta.
Celălalt va fi că vei cunoaşte secretele inimilor lor, gândurile inimilor lor. Şi prin aceasta
ei vor crede, prin aceste două semne.” Acum amintiţi-vă. Ascultaţi. Să nu o pierdeţi pe
aceasta. Semnul nu este însărcinarea. Semnul numai indică însărcinarea.

Mergeţi  aici  pe  drum  şi  vedeţi  un  semn,  care  zice:  “Cinci  mile  până  la
Jeffersonville.” Acela nu este Jeffersonville. Acela-i semnul ce vă arată că sunteţi pe
drumul corect. Cum ar fi dacă...

58 Moise, când s-a dus acolo jos, el a avut un semn, cu un băţ în mână. Semnul aici
nu este însărcinarea tot la fel cum nu a fost la Moise. Cum era dacă toţi Israeliţii ar zice:
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“Hei, toţi Egiptenii, toţi ceilalţi Israeliţii, veniţi pe aici. Noi avem un om care poate face
un truc cu mâna. Voi ar trebui să-l vedeţi. Noi avem un om care poate lua un băţ să facă
un şarpe din el. Veniţi, vedeţi-l”? Acela ar fi fost un indicator rutier. Aceea nu a fost
însărcinarea. Ei nu au aşteptat un indicator rutier. Dumnezeu să ne ajute. Ei au aşteptat
eliberarea.

Şi această lume săracă, bolnavă, ologită aşteaptă după o eliberare şi  caută un
indicator rutier. Ai milă! Indicator rutier nu este altceva decât un semn să dovedească
însărcinarea. Există o slujbă nouă. Aceea tocmai mi-a fost descoperită. “Roagă-te pentru
bolnavi. Adu oamenii să te creadă.” Dumnezeu niciodată nu o poate părăsi. Aceea este
însărcinarea Lui, nu contează ce se întâmplă, cât de mult greşesc. Eu greşesc mizerabil.
Niciodată nu ar fi trebuit să merg înainte cu semnele acelea. Aceea nu a fost voia lui
Dumnezeu, dar Dumnezeu le-a binecuvântat, oricum. Dar sunt gata să părăsesc acest
munte.  Vreau  să  trec  dincolo  de  Iordan,  vreau  să-mi  port  însărcinarea.  “Să  aduci
oamenii să te creadă.”

Am zis: “Ei nu mă vor crede.”

“Se vor adăuga două semne.”

59 Acum necazul cu aceea este, noi am aşteptat un semn.

“Oh, frate Branham! Vedeţi? Ţi-ai pus mâna peste el,”

“Oh, ar trebui să vezi ce se întâmplă. Stai înaintea lui când ungerea este peste el şi
îţi va spune orice este în inima ta.” Este adevărat.

M-am dus în spital aici, zilele trecute. Acolo erau doctori, nu au putut afla ce era
rău cu femeia. Când doctorii au plecat din cameră, doamna s-a dus înapoi. Şi ea s-a
ridicat,  în  pat:  “Ei  au  zis  că  nu  mi-au  putut  afla  nimic,  ce  era  rău.”  A  zis:  “Frate
Branham, tu îmi poţi spune.”

Am zis: “Dacă mă poţi crede, îţi pot spune.”

Ea a zis: “Eu cred.”

Şi Duhul Sfânt a zis: “Cutare şi cutare lucru. Aceea a fost. Exact. Vedeţi dacă nu a
fost aceea.” Ea este o membră a adunării lui Junie Cash.

60 O altă femeie acolo,  a zis:  “Spatele meu.”  Ea a zis:  “Ei  nu pot  afla  ce a făcut
aceea.”

Am zis: “Mă crezi a fi profetul Lui?”

Ea a zis: “Cred.”

Am zis: “Ce s-a întâmplat, acolo în urmă la începutul lunii iunie, tu...Ei—ei încearcă
să lucreze cu tine şi încearcă să te opereze pentru o vertebră alunecată. Aceea nu este
aşa. Este un nerv pişcat. Tu l-ai adus în acea stare prin ridicarea greutăţii, când ai lucrat
la McSpaddin's Market.

Ea a zis: “Îmi amintesc când s-a întâmplat. Îmi amintesc de aceea acum.”

Aceea nu a vindecat-o. Aceea numai arată însărcinarea. Încetaţi să vă bizuiţi pe
acel indicator rutier. Să mergem în oraş. Să ne ducem de la acest munte. Să mergem în
oraş. Să trecem Iordanul.

61 Eu am greşit. Am făcut ce era rău. De aceea am bizuit aceste predici în felul cum
le-am bizuit. Căci, El a zis: “Aşa cum am fost cu Moise, aşa voi fi cu tine,” şi când Braţul
acela a venit jos şi a indicat astfel la fiecare Scriptură. Pentru mult timp m-am întrebat,
fiindcă nu am ştiut ce era însărcinarea. Am aşteptat ceva supranatural dincolo de aceea.
Dumnezeu nu poate trece de însărcinarea Lui.  Dumnezeu a dat însărcinarea, aceea
trebuie să rămână.

Dar toţi Penticostalii vor semne. Lor le place să vadă aceea. Biblia a zis: “Un neam
rău şi preacurvar caută semn.” dar însărcinarea a fost: “Roagă-te pentru bolnavi.” Şi
zeci de mii de mii, pentru care nu am reuşit să mă rog, fiindcă ei toţi au dorit un semn.
Toţi l-au dorit.

62 Zilele trecute, am încercat să lucrez în slujbă, am intrat în cameră. Şi un bărbat a
venit la platformă, a zis: “Acum, frate Branham, aşteaptă un minut. Cazul meu este
diferit. Eu trebuie să ştiu ceva.” Am zis: “Ei bine, doctorul ar trebui să te examineze.”
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“Oh, nu o vreau. Eu vreau să ştiu chiar acum. Cazul meu este diferit.”

Am zis: “Ei bine, nu-mi place să o fac, frate.” Am intrat în acela. Şi primul lucru
ştiţi, Duhul Sfânt s-a mişcat.

El a zis: “Laudă Domnului. Este corect.”

Am zis: “Ceilalţi dintre voi veniţi acum. Daţi-mi voie să mă rog pentru voi.”

Când am făcut-o, ştiţi ce a spus următorul? “Cazul meu este tot aşa de important
ca al lui.” Apoi am avut vreo şase sau opt şi am încheiat adunarea. Aproape m-a ucis.

Întotdeauna m-am întrebat, de ce îmi face aceea mie? Este pentru că am făcut-o în
mod greşit. Acela este doar indicatorul rutier care arată însărcinarea. Nu aceea este
însărcinarea. Acel indicator rutier a fost ţintuit, în jurul lumii. Şi limbile, Africa, India,
Asia, Europa, în jurul lumii, prin zeci de mii şi milioane de oameni, ei ştiu despre acel
indicator rutier. Eu sunt gata să părăsesc acest munte. Vreau să merg dincolo de Iordan.
Vreau să ajung în ceva dincolo, unde credinţa mea se va ridica într-un punct, când mă
voi ruga pentru oameni, ei vor fi vindecaţi.

63 Urmăriţi, Dumnezeu o pune din nou în poala oamenilor. “Tu ai fost născut să te rogi
pentru oamenii bolnavi. Dacă îi poţi aduce să te creadă.”

Am zis: “Ei nu vor crede.”

El a zis: “Îţi voi da două semne şi prin aceasta vor crede.” Observaţi, apoi, acest
semn, ce i-a însufleţit, indicatoarele rutiere, în loc de însărcinare. “Crede că ai fost trimis
să te rogi.”

Acum când oamenii vin în rând, să ne rugăm pentru ei, imediat ce unul, absolut,
atinge punctul... nu pot face nimic referitor la aceea până când ei ating punctul acela. Şi
apoi ei fac, apoi eu spun: “Îţi dau...”

64 Hattie Wright, ea, cred că este aici în această dimineaţă, stând chiar aici. Ea a fost
prima, când am văzut veveriţele acelea; şi ea a cunoscut însărcinarea referitor la aceea
şi  cele şapte timpuri  directe când Dumnezeu a creat  ceva.  Am zis:  “Acela-i  acelaşi
Dumnezeu care a putut crea un berbec pentru Abraham, să-l convingă de însărcinarea
lui; este acelaşi Dumnezeu care a putut crea o veveriţă, fiindcă de aceea aveam nevoie.”

Micuţa Hattie Wright acolo, stând în spatele clădirii. Cu inima ei departe de lucrurile
lumii, ea a cerzut. Ea a zis: “Frate Branham, aceea nu este altceva decât adevărul.” Ea
nu a zis-o de aici. Dumnezeu a vorbit-o din inima ei.

Am zis: “Hattie, cere ce vrei. Eu ţi-o voi da.”

Ea a zis: “Ce trebuie să cer?”

Am zis: “Tu ai un tată bătrân şi o mamă care stă aici. Tu ai o soră oloagă.” Ea încă
este în acel cărucior. “Tu poţi cere pentru ea. Tu poţi cere pentru mama ta, tatăl. Tu eşti
săracă. Tu nu ai bani. Cere ce vrei.”

Ea a zis: “Ei bine, nu ştiu ce să cer.” Am zis: “Eu doar nu ştiu.” Ea a zis: “Cea mai
mare dorinţă a mea este salvarea celor doi fii ai mei.”

Am zis: “Îţi dau băieţii în Numele lui Isus Cristos.” Şi ei au fost convertiţi amândoi,
dragostea  Domnului  Isus.  Amândoi  au  fost  botezaţi  în  Nuemle  Lui  şi-L  slujeşte  pe
Dumnezeu, zilnic, cu toată inima lor.

65 Ed Daulton, care şade aici pe undeva, chiar aici jos. Despre copiii lui, acelaşi lucru.

Am văzut, cel puţin, într-o campanie, opt sau nouă sute, poate o mie de oameni
trecând pe la platformă, într-o adunare, unul câte unu. Primul lucru ştiţi, mă urc şi mă
rog pentru ei. Sigur, ei se fac bine. Şi iată vine o fetiţă, pe moarte cu leucemie. Sigur,
ştiu ce era rău cu fetiţa. Nici nu am zis nici un cuvânt la nici unul din ei. Dar când a
ajuns fetiţa aceea acolo, am zis: “Dragă, îţi dau dorinţa inimii. Tu ai leucemie. Şi îţi dau
vindecarea, în Numele Domnului Isus.” M-am întors spre audienţă. Am zis: “Vă provoc
pe fiecare de aici. Duceţi fetiţa aceea la un doctor, să o examineze, să vedeţi dacă mai
are vreo pată de leucemie.” De ce? Acea copilă a auzit, ca şi curva Rahav. Ea a crezut-o
cu toată inima ei. Apoi Dumnezeu, prin Duhul Lui, s-a mişcat înapoi şi a zis: “Aceea este
ea.” Sute au trecut pe la platformă, fără, din câte ştiu, să primească ceva. Eu doar m-
am rugat pentru ei.

66 Aceea este chiar din nou la oameni: “Dacă vei crede.” Însărcinarea s-a dat. Acela
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este originalul. Semnul de circulaţie s-a produs. Acum dacă îl puteţi crede, dacă veţi
crede că Dumnezeu m-a trimis în lume să mă rog pentru oamenii bolnavi, eu voi fi în
stare să mă rog rugăciunea credinţei pentru voi. Aceea este singura cale cum se poate
face.

Dumnezeu niciodată nu poate ieşi din însărcinarea Lui. Eu am greşit cu El. Am făcut
aici, cu vreo patrusprezece ani, fără altceva decât discernământ direct, prin jur şi în jurul
lumii, până când zeci de mii de ori, milioane de cazuri, cred eu. Eu vă întreb un singur
lucru, a greşit aceea cândva? Nu, domnule. Şi dacă semnul de circulaţie nu a greşit, cu
atât mai mult nu va greşi însărcinarea. Semnul, aceea-i partea minoră; dacă semnul
indică spre oraş, dacă acela nu greşeşte, să vă spună că oraşul este acolo, cu atât mai
mult va fi oraşul acolo când veţi veni. Iată însărcinarea.

67 Acum slujba mea se schimbă. Deja s-a schimbat. Va mai exista încă discernământ.
Ei încă o vor mai purta chiar cum am simţit că Dumnezeu vrea să le spun. Dar până
atunci, mă voi ruga, îmi voi pune mâinile peste bolnavi, aşa cum mi-a spus El să o fac şi
să-mi port însărcinarea. Am aşteptat mult timp după aceasta, dar cred acum că deja
luăm Ţara promisă. Tot la fel de sigur cum vom fi noi, vor fi câteva Rahavi aşteptând,
vor exista câţiva care Îl vor crede cu toată inima.

Puteţi înţelege? Fiecare înţelege bine, ridicaţi-vă mâna. Câţi cred că aceea este
absolut Scripturală? Exact ceea ce a zis El.  Aceasta este însărcinarea; acestea sunt
semnele de circulaţie care indică spre însărcinare.

68 Acum provoc pe fiecare să-mi spună, unde în lume, prin aceste benzi, oriunde ar
putea merge, arătaţi-mi odată când a greşit El cândva să spună de la platformă, sau
afară în vreo viziune sau ceva, în afară de ceea ce ar fi exact lucrul corect, împlinindu-
se, chiar exact cum a zis El. A spus fiecărei persoane chiar exact care au fost necazurile
lor şi totul despre aceea şi de unde au venit şi tot ceea ce trebuiau să facă. Şi de fiecare
dată El a zis AŞA VORBEŞTE DOMNUL la orice spre vindecare, aceea s-a întâmplat în
acel fel. Ştiţi una, daţi-mi voie să ştiu despre aceea. Voi merge la bandă să o aflu. Aceea
niciodată nu a greşit, fiindcă nu poate greşi. Semnul s-a dat de către Dumnezeu. Acela
nu poate greşi.

Şi înainte ca Dumnezeu să dea semnul, a dat însărcinarea, înainte de a putea fi un
semn care să indice spre o însărcinare. Înainte de a putea fi un semn care să indice spre
un oraş, trebuie să fie un oraş, întâi, spre care să indice. Dacă aţi crezut-o cu toată
inima, o veţi primi. “Rugăciunea credinţei va salva bolnavul şi Dumnezeu îl va ridica.”

69 Acum, eu însumi m-am bizuit  tare pe semnul de circulaţie. “Doamne, arată-mi
despre aceasta înainte de a mă ruga pentru ei, că nu ştiu ce aş putea face.” Ce crudă a
fost aceea! Cer adunării  să mă ierte. Adunările din lume, cei  care ascultaţi  această
bandă, iertaţi-mă. Am greşit.  Nu ar fi  trebuit  să o port  în acel  fel.  Aceea nu a fost
însărcinarea lui de la început. Acela a fost semnul care indica spre însărcinare. Eu ar fi
trebuit să mă rog pentru bolnavi, peste tot.

Acum, vedeţi, aceea este chiar din nou în poalele oamenilor, dacă veţi crede că
Dumnezeu a însărcinat aceasta să se facă. Iată-o aici în Cuvânt, aceea este chiar exact
cu Cuvântul, însărcinarea. Eu spun...

70 Voi desena aici cu degetul, un arc, un curcubeu. Acela-i un legământ, Dumnezeu l-a
făcut cu poporul. El a făcut un legământ cu rasa umană, că nu va mai distruge lumea cu
apă. El a făcut un legământ cu fiecare dintre apostolii Lui. El a făcut un legământ cu
profetul.

Şi acolo, cu vreo cincisprezece, patrusprezece, cincisprezece ani în urmă, în 1937. 7
mai 1937, cred că a fost. Căci, Dumnezeu a făcut un legământ cu mine, zicând: “Te-ai
născut în această lume, să te rogi pentru oamenii  bolnavi.  Dacă îi  poţi  aduce să te
creadă...” Inima mea a fost întotdeauna pentru oameni. “Dacă vei putea aduce oamenii
aceia să te creadă, atunci să fii sincer când te rogi, nimic nu va sta înaintea rugăciunii
tale.”

Voi spune aceasta cu sinceritate şi cu o faţă ruşinoasă. Dacă există cineva care ar fi
trebuit să aibă credinţă, acela ar fi trebuit să fiu eu. Să văd ceea ce a făcut El, de unde
m-a scos, groapa de unde am fost săpat! Să văd, prin viaţă, ceea ce a făcut El! Vedeţi,
când stau să spun ceva, Dumnezeu va veni chiar înapoi să o sprijinească, adevărat.

71 Cu ani în urmă, când v-am spus că a venit un Înger la mine într-un tufiş. Când am
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fost numai de trei ani, o Lumină, un vârtej de vânt, învârtindu-se într-o tufă şi mi-a
spus: “Niciodată să nu fumezi, să nu bei, sau altceva,” va fi o lucrare de făcut pentru
tine când voi îmbătrâni. Voi aveţi un drept să vă îndoiţi de aceea. Nu aţi avea dreptul,
dar v-aţi putea îndoi de aceea.

Aici jos la râu, când El a coborât şi S-a dovedit a fi aceea. Sus unde stăteam, mulţi
dintre voi care staţi aici în această dimineaţă, aţi stat acolo prezenţi. Mulţi dintre voi ştiţi
că acela-i adevărul.

Mulţi vă amintiţi atunci când s-a dat însărcinarea. Şi El a zis: “Du-te şi această
slujbă se va duce în toată lumea, o trezire va începe.” A existat o trezire şi de atunci nu
a mai fost. Trezirea încă merge înainte, în jurul lumii acum, mari campanii de vindecare
prin toată lumea.

72 Şi eu, dintr-o persoană, un şobolan mic. Nu o spun să o necinstesc pe mama care
stă aici, sau tatăl meu mort ca a trecut, al cărui predici funebre au fost predicate de la
acest amvon. Am fost crescut într-o familie groaznică. Voi o ştiţi. Nici unul dintre noi nu
au fost creştini. Tatăl meu a băut. Dumnezeu a luat un băiat al unui beţiv şi m-a spălat
în Sângele Lui. Când mergeam în oraş să vorbesc cu cineva şi vorbeam cu cineva şi
vorbeam cu  vreun  om,  el  vorbea  numai  cu  mine  fiindcă  nu  era  nimeni  cu  cine  să
vorbească. Cineva venea sus, să zicem cineva, nu conta cine venea sus, se duceau de la
mine fiindcă eram fiul unui beţiv. Şi mulţi dintre voi oameni de aici din biserica mea ştiţi
că acela-i adevărul. Am avut un nume care niciodată... sau ca un animal sau ceva. Chiar
odată s-a zis în oraş, de către o persoană care venea la casa noastă, a zis: “Vrei să te
asociezi cu un gunoi ca acela?” Oh! Dar, Dumnezeule, ce am făcut eu să nu pot continua
în acel fel decât Sângele lui Isus Cristos. Eu nu am pregătire. Nu am personalitate. Nu
am nimic.
73 Am spus soţiei  mele,  nu de mult  timp: “Gândeşte-te  cum era când nimeni  nu
vorbea cu mine. Şi eu iubesc oamenii. Ei nu mă ascultau.” Îmi amintesc cum citeam o
carte, mergând la şcoală...

Mi-am trimis copiii la şcoală zilele trecute. Eu le-am putut cumpăra cărţi şi alte
lucruri. Cât de mulţumitor am fost! Eu mergeam la şcoală, fără pantofi, părul îmi atârna
pe gât; fără haine; o hăinuţă veche, fără cămaşă sub ea, nici nu aveam nici un creion,
sau o bucată de hârtie pe care să scriu. A trebuit să cerşesc un creion, un creion obişnuit
de un peni şi o bucată de hârtie, să scriu câteva probleme ce erau pe tablă, sau ceva.
Nimic. Era rău...
74 Îmi amintesc că citeam într-o carte, într-o zi, unde Abraham Lincoln a ieşit dintr-o
barcă jos cred eu, în New Orleans. Acolo el a văzut, stând într-o păşune, ceva copii mici
negri cu picioruşele lor, unde o vacă bătrână a dormit toată noaptea şi a îndepărtat
gheaţa de pe pământ. Şi el a fost... Ei stăteau acolo cântând. “Voi aveţi pantofi şi eu am
pantofi şi toţi copiii lui Dumnezeu au pantofi.”

Când a coborât din barcă, el s-a uitat. Stând în ţarcul de boi, acolo era un om mare
sănătos de culoare stând acolo. Soţioara lui cu un bebeluş în braţe, plângea. Ei l-au
vândut, să-l încrucişeze cu femei mai mari, să facă din el sclavi mai mari.

Lincoln şi-a străns mâinile în acel fel şi şi-a lovit pumnii împreună. El a zis: “Este
greşit.” A zis: “Într-o zi o voi lovi, chiar dacă îmi va lua viaţa.” Aceea i-a luat viaţa. Dar a
lovit-o şi a ucis-o.

75 Am zis: “Această băutură, această trăire greşită, este greşită. Într-o zi o voi lovi.”
Cum urma să o lovesc, cu numele ce l-am avut? Nimeni nu vorbea cu mine. Pentru acel
motiv m-am îndoit de însărcinarea mea. Nimeni nu mi-a purtat de grijă. Nu era nimeni,
nicăieri; doar între oamenii mei de aici.

Prin harul lui Dumnezeu, a trebuit să plec de acasă; nici nu am putut sta acolo, că
oamenii  din  jurul  lumii,  mă chemau înăuntru.  Oamenii  de  toate  felurile,  potentaţi,
monarhi, regi, oameni mari, oameni de afaceri, predicatori, din toată lumea, chemau;
sunau, sunau, sunau, zi de zi, seară de seară. Cine a făcut-o? Sângele lui Isus Cristos
care este în sufletul meu. Tot la fel cum sângele lui Abraham Lincoln a îndepărtat lanţul
robiei de pe oamenii de culoare; Sângele lui Isus Cristos a îndepărtat cătuşele păcatului
de pe mine. Şi m-a dus de la un nume care era mai jos decât un nume de animal şi m-a
dus la un nume a unui fiu al harului Său.

76 Sunt  gata  să  merg  la  Iordan,  în  această  dimineaţă.  Sunt  gata  să  stau  pentru
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însărcinarea mea. Eu iubeam oamenii. Mă îngrijeam de ei. El m-a întâlnit, viziune după
viziune şi nu am timp să le spun şi voi le ştiţi. Sunt scrise chiar aici pe spatele cărţilor,
zicând: “Tu te îngrijeşti prea mult de oameni. A umbla cu Mine, vei umbla singur. Tu pui
prea mare bază pe semnele acelea.”

Nu ştiu cum a fost celelalte din aceea, dar ora a venit, când am văzut Mâna venind
la Iosua şi a zis: “Am fost cu Moise, voi fi cu Tine.” Eu o cred, în această dimineaţă. De
acum înainte şi din această zi înainte, îl voi sluji pe Dumnezeu în însărcinarea mea. El
vrea să-mi arate semne, sau vrea să-mi arate viziunea, El mi le poate arăta. Dacă nu mi
le arată; nu voi mai sta înaintea oamenilor, încercând să las credinţa lor să tragă ceva
din mine, în continuare. Mă voi ruga pentru bolnavi şi îi voi preda lui Dumnezeu şi-i voi
lăsa să plece. Dacă ei cred însărcinarea, Dumnezeu este tot aşa de adevărat. El m-a
adus până aici, tot la fel cum a făcut cu Moise. Tot la fel cum a făcut cu Iosua, tot la fel
a făcut-o.

77 Rugăciunea mea smerită este: “Dumnezeule, iartă-mă. Lasă-mă să mă ridic şi să
încerc din nou. Ajută-mă, Doamne. Lasă-mă să conduc aceşti oameni şi să-i stabilesc în
Cuvânt, să ne putem duce, la Iordan, să intrăm în Ţara promisă, unde marea Biserăcă a
lui Dumnezeu, răscumpărată va fi salvată să nu mai păcătuiască.” Aceea este dorinţa
mea în această dimineaţă. O cred şi o trăiesc. Credeţi-o şi fiţi vindecaţi. V-o spun în
Numele Domnului. Să ne rugăm.
78 Doamne, Dumnezeule, creator al Cerului şi pământului, Autorul Vieţii veşnice şi
dătătorul  fiecărui  dar  bun,  fie  ca  harul  şi  mila  Ta  să  fie  peste  slujitorul  Tău,  întâi,
Doamne. Eu am greşit  înaintea Ta, prin a folosi  greşit  ceva ce a fost  Divin,  fiindcă
oamenii au tras-o din mine, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca din această oră
înainte, să mă însărcinezi, Doamne, cu Duhul Tău. Cred, cu toată inima mea. Ajută, Tu
necredinţei mele.

Şi când bărbaţi şi femeile vin să mă rog pentru ei, atunci o voi face atât timp cât Tu
îmi dai suflare şi viaţă. Fie ca acum ei să creadă, în timp ce ne vom ruga pentru ei, Tată.
Fie ca această însărcinare ce mi-ai dat-o, fie ca eu să fiu în stare să o duc în toată
lumea. Şi când ajung în anumite locuri unde semnul de circulaţie a fost ţintuit, fie ca ei
să ştie că aceea doar indică spre însărcinare. Fie ca ei să aibe credinţă.

79 Doamne, eu nu mai aştept după un fel de semn sau ceva, să-mi spună anumite
lucruri, sau dacă această persoană se va face bine. Voi merge să întâmpin duşmanul, cu
credinţă în inima mea proprie. Voi merge să-l provoc, cu Sângele lui Isus Cristos. Prin
Sângele lui Isus Cristos el nu poate rezista.

Acum, dacă toate lucrurile acestea au fost corecte, care s-au dovedi a fi corecte, tot
la  fel  vei  vindeca  fiecare  bolnav  când  mă voi  ruga  pentru  ei,  Doamne.  Acela  este
Cuvântul Tău. Aceea este promisiunea Ta. Aceasta doresc să o fac. Ajută-mi necredinţei
mele.

Iartă-mi păcatul, Doamne, de neascultare de tine. Nu ştiu ce să fac altceva. Eu,
dacă am făcut-o, Doamne, aceea nu mi-a fost descoperită şi clară pentru mine. Acum ea
este. Eu ştiu unde stau. Îmi cunosc însărcinarea. Nu voi lăsa ca acest Cuvânt să se
îndepărteze de gura mea, zi sau noapte. Întotdeauna am stat alături de El, Doamne, am
stat cu El, spunând oamenilor. Căci, dacă acela nu-i Cuvântul lui Dumnezeu, aş avea
îndoieli în el. Dar nu aş predica sau nu aş face nimic numai dacă acela ar fi Cuvântul lui
Dumnezeu.

80 Doamne, eu am obosit, călcând din nou peste acelaşi teren. Aşa cum am zis seara
trecută: “Patruzeci de ani în pustie, înainte şi înapoi.” Dumnezeu a binecuvântat, da,
crescând oile şi copiii şi toate celelalte şi turme şi cirezi şi toate celelalte. Dumnezeule,
Tu i-ai binecuvântat. Dar într-o zi Tu ai zis: “Voi aţi fost pe acest munte suficient de
mult. Oh, urcaţi-vă spre nord, spre Iordan.”

Dumnezeule, eu stau, în această dimineaţă. Eu las aceste semne de circulaţie, că
acelea indică spre o Ţară mai bună. Eu m-aş putea clătina. M-aş putea duce în jurul
Amaleciţilor. M-aş putea duce printre Hetiţi sau Canaaniţi. Aş putea trece prin criticile
mele. Doamne, eu doar continuu să merg înainte. Eu ştiu că există o ţară dincolo, pe
undeva.  Există  pe  undeva,  vreo  condiţie,  vreun  loc  unde  putem ajunge,  unde  vei
răspunde rugăciunii.  Şi  orice  vom cere  va  fi  acordat.  Nici  un  cancer  nu  va  rezista
înaintea  rugăciunii.  Eu  ştiu  că  acela  este  adevărul.  Acela  îl  cred  şi  aştept  după el,
Doamne. Eu mă predau Ţie, în această dimineaţă, pentru slujirea ta, în Numele lui Isus
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Cristos. Amin.
81 Crede numai, crede numai,

Totul e posibil, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Totul e posibil, crede numai.

Acum, banda s-a oprit, fiindcă aceasta va merge în jurul lumii. Aceea este din inima
mea. O puteţi înţelege, biserică?

Dumnezeu  niciodată  nu  poate  spune  ceva  şi  să  meargă  înapoi  peste  Acela.
Cuvintele Lui sunt infailibile. Promisiunile Lui sunt adevărate. Tot timpul, El a aşteptat
după această oră. Vedeţi? “Aceea este rugăciunea credinţei care salvează bolnavul,” nu
un semn. “Dacă poţi  crede,” a zis Isus: “Eu pot. Eu pot, dacă tu crezi.” Acum dacă
Dumnezeu mi-a dat puterea să mă rog rugăciunea credinţei peste voi şi a promis-o şi a
dovedit că acela-i adevărul, acum veţi crede? Ceea ce cer, primesc, dacă credeţi. “Dacă
vei  putea aduce oamenii  să te creadă şi  vei  fi  sincer  când te rogi,  nimic  nu va sta
înaintea rugăciunii tale.”

82 Frate,  soră,  dacă  am vrut  cândva  să  fiu  sincer,  aceea  este  acum,  după  toate
greşelile mele arătate. Ceea ce vreau...Motivul că am adus aceste Mesaje, anterior, că
Dumnezeu arată acolo că El este plin de milă. Moise şi-a făcut greşelile lui, un aşa om
mare ca el. Apoi când Iosua s-a ridicat şi el urma să le facă pe ale lui. Dar Dumnezeu a
zis: “Aşa cum am fost cu Moise, aşa voi fi cu tine.”

Acum priviţi la Dumnezeu, după doi ani, a arătat acea Scriptură spre mine. “Aşa
cum am fost cu Moise, aşa voi fi cu tine. Nu mă voi uita la greşelile tale.” El ştia că va
veni  această  oră.  Acum aceea  este  aici,  vedeţi,  chiar  din  nou,  fiindcă  Dumnezeu
niciodată nu poate trece peste aceea.

“Prin credinţă sunteţi salvaţi.” Câţi o ştiţi? Cunosc mulţi, câţi oameni buni se roagă
peste voi, câţi predicatori buni vă predică, voi trebuie să aveţi credinţa voastră proprie
personală pentru salvare. Este corect? Aceea este a voastră proprie. Nu contează câte
predici  bune  auziţi,  la  câte  biserici  bune  aparţineţi.  Este  credinţa  voastră  proprie
personală care vă salvează. Cât de tare strigaţi, cât de mult cereţi, cât de mult strigaţi,
cât de mult dansaţi în Duhul; voi sunteţi salvaţi numai prin credinţă. Este corect? Aceea
este singura cale cum sunteţi vindecaţi.

83 Dacă  Dumnezeu  dă  unui  om  un  mesaj,  un  predicator;  un  predicator  predică
salvarea şi dă un mesaj, vedeţi că mesajul acela este Adevărul, Dumnezeu îl dovedeşte
prin Cuvântul Lui, acela-i Adevărul. Atunci cu cât mai mult ar trebui să credeţi un dar de
vindecare, când a fost dovedit prin Cuvânt şi printr-un Înger. Cu două semne care au
arătat infailibilitatea ambelor, cu cât mai mult ar trebui,  să credeţi!  Vedeţi? Şi  atât
timp...

A arăta că aceea nu a fost exact voia perfectă a lui Dumnezeu să o fac, semnele
întotdeauna m-au slăbit. Câţi o ştiţi? Întrebaţi-o pe soţia mea de acolo din spate. Ea vă
poate spune. Cel... Pentru ea este mai rău. Şi fiecare trebuie să o stabilească cu mine.
Abia mai ştii  unde te afli,  slăbit şi  aceasta, aceea. Voi nu ştiţi.  Mergeţi,  coborâţi  pe
stradă puţin şi vă opriţi.

84 Acum, venind din ultimele adunări. Am luat oamenii aceia în rând. Întâi, am avut
câteva seri, trei, fără să dăm bilete de rugăciune. Apoi am avut o aşa mare adunare
încât a trebuit să dăm bilete de rugăciune. Eu m-am ridicat, odată şi am dat cincizeci
sau şaptezeci şi cinci. Poate am avut patruzeci sau cincizeci de discernăminte, deodată,
în  fiecare  seară.  Este  corect,  Gene,  Leo  şi  voi  care  sunteţi  pe  aici,  care  sunteţi  în
adunare? Sigur a fost Adevărul! Şi ce a făcut aceea? Când aceea a plecat şi ei au plecat
acasă, uitatam unde mă aflu; voiam să ştiu de unde am venit, pe autobandă.

Şi vreţi să-mi spuneţi, Dumnezeu o face aceea unui om? Nu, domnule. Acela a fost
omul care şi-o făcea lui însuşi, prin a lua semnul de circulaţie în loc de însărcinare. M-am
oprit sub un pom vechi acolo, pe marginea drumului, pe undeva în Washinghton, sau
undeva acolo sus. Am zis: “Doamne, dacă mă vei lăsa să mă scutur înapoi să-mi revin,
să fiu bine din nou, ajută-mă să ştiu care este adevărul, să pot să o îndrept odată cu
oamenii şi să îndrept însărcinarea.”
85 Acum o am. Stând aici jos pe coasta muntelui, în Kentucky, zilele trecute, cam la
revărsatul zorilor într-o dimineaţă, El mi-a descoperit-o. Şi aceasta este. Aceasta este.
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Acum merg în Numele Domnului Isus. Aha.

Crede-o şi vei trăi. Credeţi-o şi te faci sănătos. Nu-i pot face pe nimeni să o creadă.
Voi trebuie să o credeţi, înşivă. Dar eu v-am spus Adevărul. Dumnezeu a mărturisit că
acela a fost Adevărul, prin Cuvântul Lui, prin Îngerul Său, prin semne şi minuni, mai
mult de doisprezece ani. Dacă ei nu-l vor crede acum, niciodată nu-l vor crede. Este
corect? Dar ora a venit, când sunt obosit stând pe acest munte. Aş vrea să mă urc la
Iordan. Aş vrea să intru în plinătatea promisiunilor. Aş vrea să primesc credinţă în mine
însumi, nu să mă uit la un semn, nu să privesc la ceva ce a descoperit Dumnezeu, sau
un fel de semn de circulaţie. Aş vrea să mă uit la Calvar, să zic: “prin credinţă vin,
Doamne Dumnezeule. Eu vin în Numele Domnului Isus.”

86 Acum există  câţiva  aici  pentru  care  să  mă  rog,  în  această  dimineaţă.  Vin  să
întâmpin bolile şi suferinţele din trupul vostru, în Numele lui Isus Cristos. O voi face
până când Dumnezeu va lua viaţa de la mine. Corect. Atât timp cât El îmi dă sens şi
înţelegere, voi veni să mă rog. Să nu greşiţi, în ceea ce credeţi, ca atunci când mă rog
pentru voi, să vă faceţi bine. S-a stabilit. Dacă nu o credeţi, atunci să nu veniţi de loc, că
doar vă veţi răni.

Acum aceea este pe bandă şi este aici. De acum înainte, nu va mai fi discernământ
până când Dumnezeu îmi dă...îmi spune să fac un lucru anumit. Zice: “Du-te, spune
acestei persoane un anumit lucru, apoi voi merge să le spun. El va zice: ”Fă un lucru
anume,“ Voi merge să-l fac.

Dar cât voi sta acolo, voi zice: “Acum priviţi la mine. Voi credeţi cu toată inima. Da.
Aceasta, aşa şi aşa. Tu eşti John Doe, vii din cutare şi cutare. Tu ai avut cancer, aşa de
mult. Doctorul cutare şi cutare ţi-a spus că nu te faci bine. Te-ai dus şi ai făcut un lucru
anume. Acum trebuie să o dai înapoi şi să o corectezi pe aceasta. Şi ia aceasta, înainte
de a te face bine. Bine. Frate Doe, du-te înainte acum, crede-o. Acum, tu eşti  sora
Cutare şi cutare. Tu vii din cutare şi cutare. Tu vii din cutare şi cutare.”Apoi merg într-o
întorsătură, fără să ştiu ce să fac, măcar. Şi primul lucru, ştiţi, apoi aici este altul. Mă uit
şi văd la cine mă uit. Apoi voi ieşi din adunare şi: “Unde sunt eu?” Nu mai mult decât
aceea.

87 Eu vin în Numele Domnului Isus, ca slujitorul Lui. Dacă Dumnezeu nu a dovedit-o
de data aceasta, că v-am spus Adevărul, atunci niciodată să nu credeţi că v-am spus
Adevărul. Amin. Este corect. Este adevărat. Câţi vor să ne rugăm pentru ei, ridicaţi-vă
mâna. Bine.

Acum îl vreau pe Teddy. Este Teddy încă în clădire? [Cineva zice: “Nu. El a trebuit
să plece.] El a trebuit să plece. Cine este un pianist aici, care poate cânta cântarea,
Crede numai,  pentru mine,  dacă vreţi?  Dacă cineva este aici  care poate cânta.  Aţi
înţeles-o? Sau, primiţi o bandă, aveţi pe undeva? Dacă cineva este aici care vrea să ne
cânte, Crede numai, vreun pianist, vino chiar înainte. Bărbat sau femeie, nu contează.
Ne vom bucura să te avem. Bine. Acum în timp ce cântaţi încetişor, dacă vreţi, soră,
dragă.

88 Acum nu vom da bilete de rugăciune. Când suntem în adunări mici ca acestea, nu
avem nevoie de aceea. Când suntem în adunări mari, va trebui încă să daţi bilete de
rugăciune, dacă vă rugaţi pentru cinci sute. Voi încă trebuie să dăm, fiindcă aveţi prea
mulţi în...răsucindu-se în gloate, înţelegeţi.

Câţi cred că aceasta este voia lui Dumnezeu? Oh, Ceva doar mă face să simt că am
făcut corect. Ceva face... Aceea a ieşit din pieptul meu. A fost acolo de doisprezece ani,
ştiind că a existat ceva greşit, frate Lee. Acum ştiu că a plecat de acolo. Eu am zis-o.
Este înregistrată. A ieşit din pieptul meu acum.

89 Amintiţi-vă,  voi  puteţi  fi  salvaţi  numai  prin  credinţa  voastră  proprie.  Puteţi  fi
vindecaţi numai prin credinţa voastră proprie. Credeţi aceasta fiind Biblia? Cuvântul lui
Dumnezeu. Credeţi că păstorul vostru este un om al lui Dumnezeu, la orice biserică
mergeţi? Dacă nu, atunci ar trebui să o părăsiţi. Mergeţi la un om care este un om al lui
Dumnezeu. Apoi dacă îl  credeţi, credeţi că el vă spune Adevărul, atunci acceptaţi-L.
Credinţa voastră personală în Cristos v-a salvat. Nu contează cât de bun este păstorul
vostru; cât de evlavios, cât de sfinţită este mama voastră; cum este de real Cuvântul lui
Dumnezeu; cât de mult plângeţi; cât de mult vă rugaţi. Aceea este credinţa voastră care
v-a salvat. Prin credinţă sunteţi salvaţi.



Cum Am Fost Cu Moise Aşa Voi Fi Cu Tine 20

Acum acelaşi lucru se aplică. Nu contează cum...Cuvântul lui Dumnezeu a zis că va
trimite aceasta în ultimele zile. Două predici directe acum, am adus Israelul natural şi
Israelul spiritual, împreună. Noi aşteptăm după Iosua al acestei zile, care este Duhul
Sfânt, să ne conducă în Ţară. El trebuie să vorbească prin cineva, fiindcă El este un Duh.
Eu v-am spus ce mi-a spus El. Acum credeţi şi fiţi vindecaţi.

90 Acum lăsaţi ca aceştia, de partea aceasta a rândului. Doc, du-te acolo jos. Billy
Paul, unde este Billy? Vino aici să ne ajuţi, Doc, dacă vrei.

Şi acum fiecare dintre voi venind prin acest rând de rugăciune, amintiţi-vă, aceea
va  cădea  chiar  din  nou  peste  voi,  dacă  nu  credeţi  cu  toată  inima voastră.  Acela-i
Adevărul. Voi trebuie să-L credeţi. Acum amintiţi-vă, voi sunteţi cei care sunteţi bolnavi.
Dumnezeu a zis-o în Biblia Lui. Dumnezeu L-a trimis prin mesagerul Lui. Dumnezeu L-a
dovedit prin Îngerul Lui. Acum trebuie să-L credeţi.

Acum voi  care vreţi  să ne rugăm pentru voi,  iată ce a zis  Biblia.  “Dacă puneţi
mâinile  peste  bolnavi,  ei  se  vor  însănătoşa.”  Şi  acela-i  Adevărul.  Şi  noi  vrem să o
credem, cu toată inima, acum şi Dumnezeu va garanta vindecarea voastră.

91 Acum veniţi roată pe aici, chiar pe aici şi chiar înapoi. Lăsaţi partea aceasta, apoi
cealaltă parte. Veniţi chiar înapoi în acelaşi fel. Lăsaţi partea aceea să se ridice de partea
dreaptă, pe aici. Bine. Ce spuneţi? [Cineva vorbeşte cu fratele Branham] Voi merge chiar
pe aici. Da, domnule. Chiar aici jos, să mă rog pentru ei

Acum, aceste scrisori şi batiste, peste care m-am rugat. Mulţi dintre voi, unii dintre
voi poate trebuie să plece. Nu uitaţi în seara aceasta, acum, slujba este dovada, Dovada
Divină a Bisericii Adevărate. Vedeţi?

92 Acum, pentru voi care veţi fi... ne vom ruga pentru voi, veţi crede absolut că veţi fi
vindecaţi? Dacă nu, să nu veniţi. Dacă da, este datoria voastră să veniţi.

Acum, eu nu sunt un vindecător, dar am un dar de vindecare. S-a mărturisit despre
acela. S-a dovedit că acela-i adevărat. Vedeţi? În urmă, de mult, îmi amintesc, m-am
dus la spital aici. Am fost doar un predicator local Baptist aici, local. Mă duceam la spital.
Acolo era o soră de spital bătrână. Ea locuia în Parcul Howard. Nu ştiu dacă ea mai este
acolo, sau nu, la spital. Ea spunea pacienţilor: “Acum vă veţi face bine. Acum, te vei face
bine.” Zicea: “Acel predicator mic Baptist vine să se roage pentru tine.” Vedeţi? Aceea a
fost doar...Acela a fost începutul. Acela a fost. În acel fel a fost. Şi acum a trebuit să o
răspândesc de aici, în jurul lumii.

93 Şi acum El mi-a dat aceste semne, să compenseze educaţia mea. Acum dacă aş
avea educaţia unora dintre ceilalţi  predicatori,  spre exemplu, despre unul care ştiu,
poate dacă fratele Neville sau doctorul Vayle, unii dintre aceştia, eu nu ar trebui să am
aceasta. Dar trebuie să o am, să o alcătuiesc, să completez în locul educaţiei. A trebuit
să am semne. Şi tot aşa... Semnele s-au dovedit tot la fel de efective cum ar fi făcut
pregătirea. Dar, vedeţi, dacă nu aveţi calificarea, Dumnezeu este în stare să vă dea
calificare, în alt fel.

Acum aveţi credinţă să credeţi. Acum aş vrea ca fiecare dintre voi să-i promiteţi lui
Dumnezeu, unde staţi. Fiindcă, dacă nu, aceea nu vă va ajuta. Aş vrea ca fiecare dintre
voi să lase la o parte orice umbră de îndoială. Şi când veniţi prin rând şi mă rog pentru
voi, aş vrea să ieşiţi de aici. Voi poate nu vedeţi nici o pâclă de rezultate. Dar, aceea,
Isus nu a zis: “Aţi văzut-O? Aţi simţit-o?” El a zis: “Aţi crezut-o? Aţi crezut-o? Dacă poţi
crede.”
94 Acum, pe parcurs, eu am observat aceasta. Mă rog pentru oameni. Unii dintre ei nu
au observat-o; El a lucrat cu acel discernământ înainte, ei nu mergeau mai departe,
zicând: “Aha! Eu nu am primit nimic. El nu mi-a spus nimic.” Acea persoană de obicei nu
a primit nimic, măcar.

Dar unii dintre ei vin prin rând, zicând, Îţi mulţumesc Doamne. Eu o cred.“ Ei sunt
aceia despre care am auzit: ”Ştii frate Branham, nu am simţit nimic, timp de câteva zile,
“ poate după două sau trei săptămâni, sau altceva. ”Dar, deodată, am început să simt că
lucrul acela m-a părăsit. Vedeţi? Acolo, aceea s-a dus.“ Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi?

Poate spuneţi căci credeţi. Există trei clase de oameni care participă la această
adunare, aceia sunt: necredincioşii, credincioşii prefăcuţi şi credincioşii. Unii dintre ei se
fac ca şi cum ar crede: “Oh, da, eu cred,” dar ei nu cred. Dacă credeţi Acela... Aş vrea
să vă pun această întrebare acum. Dacă o credeţi, este o imposibilitate pentru voi să nu
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fiţi vindecaţi. Ascultaţi. Daţi-mi voie să o repet. Este total imposibil ca voi să nu fiţi
vindecaţi, dacă o credeţi.

95 Mai  întâi,  Cuvântul  lui  Dumnezeu  dă  însărcinarea.  Voi  o  credeţi?  Cuvântul  lui
Dumnezeu a zis astfel, întâi. Aceea este deasupra la orice lucru. Al doilea lucru, Îngerul
Domnului  a  dovedit-o,  semnele  au  dovedit-o.  Este  corect?  Acum,  nici  o  greşeală,
nicăieri.

Nici  o  greşală  în  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  care  a  zis:  “Eu  odată  le-am  dat
vindecarea, dar acum o iau de la ei.” Aş vrea ca cineva să-mi arate aceea. Vă voi arăta
unde Isus şi-a însărcinat Biserica să se roage pentru bolnavi şi rugăciunea credinţei va
salva bolnavii. Acum spuneţi-mi unde a zis El că nu se va mai întâmpla. Arătaţi-mi în
Biblie. Vedeţi?

El a zis, în ultimele zile El va face aceste lucruri anumite, va ridica aceste lucruri.
Priviţi ce s-a întâmplat. El şi-a ţinut Cuvântul. V-am spus că El m-a însărcinat, acum
lumea o ştie. Ştiinţa o ştie. Îngerul Domnului o dovedeşte. Şi rezultatele au dovedit că
acela-i adevărul.

96 Noi trăim într-o lume bolnavă. Există mulţi pentru care să ne rugăm. M-am gândit:
“Cu siguranţă există câţiva altfel, în afară de aceia.”

Fratele Moore mi-a zis odată: “Există o fetiţă sărmană care s-a târât în clădire,
oloagă.” Sărmana micuţă încercând să ajungă unde m-am aflat. M-am uitat jos. Copila a
început să plângă. Ei bine, ei nu au putut-o aduce în rând. Ea nu a avut un bilet de
rugăciune. Fără să ştiu, aceea a fost copila de seara trecută. Fratele Moore şi ceilalţi au
ajutat-o să vină în rând.

În ziua următoare, am stat şi am vorbit cu ea. “Frate Branham, aceea m-a durut.”

Am zis: “Te-a durut? Ce crezi că mi-a făcut mie?” Vedeţi?

O fetiţă mică oloagă! Aceea a stat cu mine. Şi aceea a fost cu zece ani în urmă, o
fetiţă oloagă de prin Ilinois. Cu un căpşor negru, cu ochii maro, se târa, un mic polio,
încercând să ajungă sus unde eram eu. Şi uşierii acolo jos a trebuit să o ajute şi să o
pună pe un scaun în spate. S-a târât de pe scaunul ei, să se ridice acolo. De ce? Voi
puteţi lua doar aşa de mulţi. Şi dacă trebuie să tai câţiva din aceia afară, au pus-o acolo
fără un bilet de rugăciune, ceilalţi ar fi fost deranjaţi. Vedeţi? Corect. Nu au putut-o face.
Am zis: “Cu siguranţă există ceva în alt fel.” Aş fi dorit să fi ştiut ce ştiu acum, lucrurile
ar fi fost altfel.

97 Acum fiecare din voi, singurul lucru ce vă va reţine să nu fiţi vindecaţi, este că nu
credeţi.

Acum să ne aplecăm capul.

Tatăl nostru Ceresc, aici stau orbi, ologi, suferinzi, bolnavi, pe moarte, cu cancer,
ulcere,  tumoare.  Ei  toţi  stau aici  în rând, Doamne. Eu am predicat  Cuvântul.  Şi  de
doisprezece ani, Tu ai confirmat Acela în jurul lumii. Eu am cerut iertare şi ştiu că nu am
făcut-o cu voia. Am făcut-o fiindcă m-am gândit că o fac corect. Acum eu vin, Doamne,
vin la Tine, smerit. Îţi cer să-mi binecuvântezi rugăciunea, căci, când mă rog pentru
aceşti  oameni,  fiecare  dintre  ei  va  fi  vindecat.  Binecuvântează  credinţa  lor.  Ajută
necredinţei noastre, Doamne.

Şi fie ca fiecare, în acestă dimineaţă, într-adevăr să prindă viziunea. Fie ca nici unul
să nu piardă nici una din acelea. Dar fie ca ei să o vadă, Scriptural şi să se gândească la
Îngerul Domnului, acolo în spate la început, zicând: “Aşa cum lui Moise i-au fost date
două daruri.” Şi apoi, după doi ani, să aducă Biblia, cu un Braţ coborând, care a scris ca
pe zidul Babilonului; un braţ uman, asemenea, care a arătat prin Biblie, chiar în acest
capitol: “Aşa cum am fost cu Moise, tot la fel voi fi cu Tine.” Şi, Tată, aici este aceasta în
această dimineaţă, fiind adusă la lumină. Îţi mulţumim pentru aceasta, Doamne. iartă-
mă pentru greşala mea.

Şi  acum în  timp  ce  merg  în  această  adunare  de  rugăciune,  fie  ca  Puterea  lui
Dumnezeu să vindece orice persoană bolnavă care vine prin rând. Eu merg ca slujitor al
Tău, fără să cer o ungere specială, ceva special. Dar ştiind aceasta, că în viaţa mea este
însărcinarea aceea, merg să o duc afară, în Numele lui Isus Cristos.

98 Acum, frate Neville, dacă vrei să te ridici aici. Acum, cu acest dar, eu nu voi unge
cu ulei. Vedeţi? Eu voi face ceea ce mi-a spus El să fac. Însărcinarea mea a zis: “Adu
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oamenii să te creadă. Fii sincer.” Credeţi? Şi eu sunt sincer. Ceva trebuie să se întâmple.

Fratele Neville va conduce în cântare. Voi toţi rugaţi-vă, în linişte, în timp ce mă rog
pentru bolnavi. [Fratele Neville începe să cânte Crede numai.]

99 Doamne Isuse,  voi  pune mâinile  peste femeie cu aceste pietre la  rinichi.  Şi  le
mustru, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ea să plece şi să fie vindecată.

Ce s-a întâmplat? Necazul tău?

Dumane, îmi pun mâinile peste fratele meu, această boală la glanda de prostată. Şi
mustru această putere a Diavolului, în Numele lui Isus Cristos. Amin. Trebuie să o aibe.

Doamne, îmi pun mâinile peste sora mea cu aceste picioare rele care sunt umflate.
Mustru acea umflătură, în Numele lui Isus Cristos. Du-te, crede-o, Soră şi o vei vedea.

Doamne! Cu boală de inimă şi alte boli. Îmi pun mâinile peste sora mea şi mustru
aceasta, în Numele lui Isus, prin însărcinarea mea.

Doamne, cu vederea lipsă şi boală la inimă. O mustru, pentru această femeie, prin
însărcinarea mea de la Dumnezeu. În Numele lui Isus. Amin. Aceea doar trebuie să fie.
Va fi în ordine, Eu o cred cu toată inima mea.

100 [Pete pe bandă—Ed.] Este adevărat. Dacă este timpul să pleci, trebuie să pleci într-
un fel. Este corect. Dar, întâi, înainte de a vă spune, dacă vei fi sincer şi nu te îndoieşti
de aceea, te vei face bine. Este exact corect.

Lazăr a fost înviat din morţi. El a murit din nou. Dar a fost înviat din morţi, să arate
că Dumnezeu îşi ţine oferta către oameni. El a zis: “Marie, crezi tu aceasta? Eu sunt
îmvierea şi Viaţa. Eu sunt însărcinat de Dumnezeu, să înviez morţii. O crezi?”

Ea a zis: “Da, Doamne. Eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume.”

A zis: “Unde l-aţi îngropat?” Vedeţi?

El a trebuit să moară din nou. Dar El l-a înviat, să arate că El era înviarea şi Viaţa.
Vedeţi?

Dumnezeu face lucrurile acelea şi orice lucru în rânduiala Sa Divină. Oh, sunt foarte
bucuros să o spun. Fiecare lucru este perfect în ordine. Dacă puteţi crede, orice lucru
veţi cere vi se va da. Aceea trebuie să fie. Bine.

101 Doar continuaţi să vă rugaţi acum, în timp ce încheiem rândul. Dumnezeu să vă
binecuvânteze.

Doamne Isuse, sora noastră este foarte bolnavă, auzindu-mă stând aici, predicând
Cuvântul. Fă ca această trândăvie mică de îndoială să se îndepărteze de la toţi, Doamne.
Fie ca ei să se ridice, să părăsească acest munte vechi de a umbla înainte şi înapoi; să
meargă la Iordan, Doamne. Acordă aceea, Doamne. Fă ca sora noastră să conducă pe
această cărare acum, din această oră înainte să creadă că Dumnezeu îi vindecă trupul.
În Numele lui Isus. Du-te pe drumul tău, crezând.

Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne Isuse, acordă-i dorinţa inimii ei, pentru
fiica  şi  familia  ei.  Mă  rog,  ca,  în  Numele  lui  Isus,  să  o  primească;  în  timp ce  ofer
rugăciunea mea şi prin credinţă, prin a pune mâinile peste ea. Dacă nu Te cred, nu-mi
pun mâinile peste ea. Dacă aş şti că nu o vei face, nu m-aş ruga pentru ea. Dar cred,
Doamne. Şi ea crede, la fel. Şi ne punem credinţa împreună, crezând în Numele lui Isus.
Amin.
102 Dumnezeu să te binecuvântez, Pat. Doamne, pentru aceşti copii scumpi care vrea
să fie salvaţi. Auzirea li s-a îngreuiat. Doctorul spune căci cataracta a venit în ochii lui. El
vrea să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Acordă aceea pentru el, Doamne, în timp ce
cer pentru această cerere pentru fratele meu. Şi el o va avea, în Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Nu te îndoi. Crede ce ai cerut.

Doamne, această femeie sărmană, stând aici pentru ea...?...Există ceva, Doamne,
ce o răneşte. El va merge pentru înlocuire de piele. Ea se roagă pentru trupul lui şi
pentru salvare. Ea se roagă pentru cei dragi ai ei. Ea a cerut pentru starea ei nervoasă,
Doamne. Ea este gata să erupă. Dumnezeule, mă rog ca tu să-i acorzi dorinţa inimii.
Vindec-o pentru suferinţele ei şi fă-o sănătoasă. În Numele lui Isus, mă rog această
rugăciune a credinţei peste ea. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, soră. Du-te, în
Numele Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze.
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103 Doamne, pentru salvarea celor dragi ai ei. Mă rog ca Tu să-i acorzi cererea ei, în
Numele lui Isus. Amin.

Crede acum, soră, că tu o vei primi, apoi este a ta. Dacă o crezi, aceea trebuie să
se împlinească.

Pentru fratele nostru Edgar Tyler. Ferice de inima ta. Frumos! Peste tot din Phoenix,
Arizona. Este fierbinte acolo afară?

Doamna aceea, aici, a fost vindecată în adunarea mea. De unde a fost ea? Eşti din
Phoenix, doamnă? Tu nu eşti din...Tu ai fost la Phoenix, la adunare.

Ce  ai  vrea  să-ţi  facă  El,  domnule?  Să  ia  astma  de  la  tine.  Dumnezeu  să  te
binecuvânteze, frate!

Dumnezeule drag, în timp ce acest frate scump...?...şi  pentru cauza oamenilor
împovăraţi. Mă rog ca Tu să-i acorzi eliberare. venind de departe din Phoenix, Arizona,
să ne rugăm pentru el, să stea în acest rând, să asculte Mesajul, să încurajăm. Doamne,
arată ca o mare jertfă. Aceea este.

Dar regina din Sud a venit, timp de trei luni, pe spatele unei cămile, prin deşertul
Sahara, să asculte înţelepciunea lui Solomon. Şi iată unul mai mare decât Solomon este
aici; Duhul Sfânt este aici, unul mai mare decât Solomon.

Doamne, mă rog ca Tu să-l vindeci de această suferinţă a trupului lui. Acordă-i
dorinţa inimii lui. Lasă-l să umble în calea care este rânduită pentru el. Fie ca bunătatea
lui Dumnezeu să se odihnească peste el. Cer această binecuvântare pentru fratele meu,
în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

Ed, în timp ce te întorci, du-te cu aceea. Eu ţi-o dau. Du-te şi primeşte-o.

104 Frate George, aproape fiecare îl cunoaşte pe George Wright. Câţi îşi amintesc de
acea poveste, când el a murit tocmai acum recent? Toţi doctorii au trecut pe la el. Şi
trupul lui a fost umflat în acel fel, un cheag de sânge la inimă. Câţiva doctori au renunţat
la el. M-am dus să mă rog pentru el. Fratele Funk a fost aici cu un timp în urmă; cred că
el a fost cu mine, acolo jos de data aceea. A şezut pe munte acolo, se comporta ca şi
cum mergeam la vânătoare.

Aş vrea să o spun bisericii acum, trebuie să spun câteva lucruri ce s-au întâmplat.
De multe  ori  credeţi  că  eu  vânez;  eu  nu  vânez.  Aceea  este  o  scuză  să  îndepărtez
oamenii să nu mă urmeze. Eu trebuie să merg acolo să fiu singur cu Dumnezeu. Nu
merg acolo, să vânez, prieteni. Da, eu vânez, dar nu acel fel de vânat!?...

Am stat pe deal. Mă comportam, pentru el, eu mergeam la vânătoare de iepuri. M-
am dus în jur, în spatele casei şi mi-am ridicat mâinile spre casă şi m-am rugat şi m-am
rugat. Murea!

Duhul Sfânt mi-a vorbit, într-o seară. Unul dintre aceşti oameni, vin la biserica
mea, care nu cred că vindecarea este corectă.

Un  lucrător  anumit  a  venit  la  casa  lui,  nu  de  mult  timp  şi  a  încercat  să  se
împotrivească într-o ceartă. Mulţi dintre voi oameni de aici, aţi fost acolo în seara aceea.
Vedeţi acolo, acel om aproape şi-a pierdut mintea. Acum el încearcă să mă găsească, să
primească Duhul Sfânt. [Fratele Wright zice: “Ce spuneţi, despre cel mai bun prieten al
meu ce îl am, totuşi, frate.”] Gândiţi-vă la aceea.

105 Un om care a stat acolo să se certe şi a zis: “Întâi aş vrea să-ţi spun, tu eşti de la
Diavolul.”

Am zis: “Eu te iert, fiindcă tu nu ştii despre ce vorbeşti.”

Astfel apoi el s-a întors şi a zis: “Ştiu că tu ai Duhul lui Cristos.”

Am zis: “Am fost 'un diavol,' cu câteva minute în urmă şi acum sunt 'un Cristos.'
Care este acela? Vedeţi?” Vedeţi? Astfel acum, ei, lucruri groaznice s-au întâmplat.

Acest om zăcea acolo, pe moarte. Şi acest om a râs de el, a zis: “Acum du-te şi
adu-ţi vindecătorul Divin.”

Am fost sus la Lexinghton, Kentucky, unde o femeie a fost vindecată de cancer. Şi
într-o viziune, Domnul mi-a arătat, venind înapoi, în dimineaţa aceea pe la ora cinci. El
mi-a arătat-o. A zis: “Tu vei da mâna cu fratele George Wright, venind sus la Tabernacul
şi mergând pe aici să dea mâna cu tine. Şi omului care a râs de el, el i-a săpat groapa.”
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Eu nu am ştiut-o, nu am ştiut că el săpa gropi.

106 Am chemat-o pe sora Wright. Ea trebuie să fie pe aici pe undeva. da. Am chemat-o
pe sora Wright. Am zis: “Am AŞA VORBEŞTE DOMNUL.” Corect. Acelea sunt acel fel de
viziuni  ce vreau să le văd de acum înainte.  Când voi  spune cuiva ceva, aceea vine
corect. Am zis: “Fratele George va săpa groapa acelui bărbat, sau va fi la mormântul
omului care îl badjocoreşte. Şi el va veni la tabernacul şi voi da mâna cu el.” Cheagul de
sânge l-a părăsit pe fratele George.

Şi  după  vreo  lună  sau  două,  după  aceea,  am venit  înapoi.  Şi  el  întotdeauna,
aproape întotdeauna a venit pe această cale. Dar, în dimineaţa aceea, el a venit pe calea
aceasta. Am avut adunarea...Am zis: “Priviţi, priviţi, priviţi! Iată-l venind, chiar aici,
vedeţi, chiar exact în felul cum El a vorbit-o.”

Iată-l, astăzi. Aceea a fost...[Fratele Wright zice: “De nouă ani.”] Cu nouă ani în
urmă. [“Am avut nouă chiaguri de sânge care au ieşit.”] Nouă cheaguri de sânge, cu
nouă ani în urmă.

107 Fiindcă veni  vorba,  am auzit-o pe sora Hickerson...  Este fratele Hickerson aici
astăzi? Că ea este mai bine. Este frumos. Ea a avut cheaguri de sânge, la fel, un grup
dintre acelea în picior.

Acum el are reumatism în mână.

Aceea a fost fiica lui, sora Hattie care stă chiar acolo, despre care am mărturisit aici
acum, noua slujbă care a lucrat de prima dată. Este corect, soră Hattie. Mă întreb dacă
băieţii sunt aici în această dimineaţă? Sunt cu tine? [Sora Hattie zice: “În spate.”]

Unde sunt băieţii? Iată-i pe amândoi stând chiar acolo în spate. Acolo sunt cei doi
băieţi.  Aceasta este mama, fica fratelui  nostru. Ridicaţi-vă mâinile, băieţi,  să poată
vedea cine sunteţi voi. Bine. Stând acolo în spate de tot. Minunat, nu este aşa, Orville.
Sigur este.

108 Bine.

Frate George, [Fratele Wright zice: “Tu mă cunoşti, frate Bill. Cred eu.”] Ştiu că tu
crezi. Şi eu ştiu, de multe ori, am stat acolo în camera ta, în timpul nopţii, urmărind pe
geam, ascultând, un mierloi bătrân. Cândva trebuie să merg acolo, Frate George. Până
atunci, Dumnezeu să fie cu noi. Ştiu că El o va face atunci. “Da, chiar dacă umblu prin
vale, a umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău. Tu eşti cu mine.” Acea viziune, aici nu
de mult timp, când am văzut oamenii aceia bătrâni devenind din nou tineri, în acel fel vă
voi vedea cândva.

Tatăl nostru Ceresc, acordă-i fratelui nostru dorinţa inimii lui. Vindecă-l de acest
reumatism. El îmbătrâneşte, Tată. Mă rog ca Tu să-l ajuţi. Ajut-o pe sora Wright, mica
Edith şi toată familia de acolo jos. Sora Hattie, copiii ei, toţi cei dragi ai lor, fii cu ei,
Tată. Acordă această cerere, în timp ce o cer în Numele lui Isus. Amin.

[Fratele  George Wright  zice:  “Voi  avea şaptezeci  şi  nouă.”]  Şaptezeci  şi  nouă.
Dumnezeu să te binecuvânteze,  frate Wright,  să-ţi  dea mult  mai  multe zile.  Laudă
Domnului.

109 Frate Daulton. Vai, vai! El este un frate care a fost scump cu mine. Să vă spun ce s-
a întâmplat. Nu am timp să trec prin aceea. Soţia lui ştie. A zis: “El era pe moarte.” Atac
de inimă, aceea a fost, soră? Şi, înainte, Domnul i-a dat un vis şi a venit interpretarea.
Şi când l- a lovit atacul de inimă, el  a stat chiar înaintea lui  şi  a zis: “Eu îl  sfidez.”
Dumnezeu i-a dat un vis că va fi în acel fel şi interpretarea a venit. Şi doctorul s-a gândit
că omul va muri atunci şi el este aici viu, astăzi.

Doamne Isuse, pentru fratele nostru scump, el a condus o cale lungă să vină la
această  adunare  în  această  dimineaţă.  Şoldul  lui  este  rău.  Chiar  ca  un  automobil,
doamne, piesele încep să se uzeze, să cadă. Dar, O Dumnezeule, fii tăria lui. Tu eşti
tăria noastră. Leagă acest loc olog al coapsei. Leagă fiecare pată slabă, Doamne. Şi
acordă-i fratelui nostru scump vindecarea, în timp ce îl binecuvântez în Numele lui Isus
Cristos, Fiul tău. Amin.

Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Daulton. Aşa să fie.

110 Bine, soră, ce poate face Domnul pentru tine? [Sora vorbeşte cu fratele Branham.]
Păi, sora Daugherty. Este aceasta Betty? [“Aceasta sunt eu.”] Păi, Betty, ferice de inima
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ta! Cine din acest tabernacul nu o cunoaşte pe Betty Daugherty? De prima dată când a
lucrat slujba mea veche, a fost peste copilul acesta. Câţi îşi amintesc de aceea? Vedeţi?

Betty a avut dansul Saint Vitus. Şi ea a fost aşa de fixată, încât nici nu se comporta
ca ceva uman. Nici un doctor nu-i putea face nimic.

Şi m-am dus la St. Louis. Această biserică a dat banii şi am împrumutat paltonul
cuiva. Şi ei făceau unsprezece dolari, să merg acolo să mă rog pentru această fetiţă,
aproape ca această fetiţă care stă chiar aici, o fetiţă. Şi am stat...Este fratele Daugherty
aici?  El  nu  este.  Şi  m-am rugat  şi  m-am rugat  şi  m-am rugat.  Nu  puteam ajunge
nicăieri. Şi în final, stând în maşina fratelui Daugherty, am văzut o viziune despre ceea
ce trebuiau să facă.

Şi ea a urmărit viziunea chiar exact în felul cum Domnul a zis să fac. Eu cred, am
fost puţin împotriva gândurilor lor, de data aceea. Dar ea a făcut chiar exact în felul cum
a zis Domnul să fac şi Betty a fost vindecată. De prima dată când am văzut-o, cum...A
zis: “Bunicul Daugherty la un capăt al patului; fratele Daugerty, de cealaltă. Şi a lăsat-o
să ia o cârpă să şteargă faţa copilului şi mâinile şi altele.” În timp ce m-am dus prin
rugăciune: “Tatăl nostru care eşti în Cer, sfinţească-se Numele Tău.”
111 Acum, Betty a fost lovită cu cataractă. A trebuit să mă rog pentru ea chiar cu puţin
timp în urmă, în spatele clădirii, la Chataqua.

Betty, dragă, să mergem la aceasta foarte aproape acum. Vreau să te ţin de mână.
Eşti oarbă, peste tot, Betty? [Betty Daugherty zice: “Nu.”] Tu poţi vedea lumina zilei şi
întunericul. Câţi ani ai acum, Betty? [“Douăzeci şi doi.”] Douăzeci şi doi. Avea cam şapte
sau opt, atunci. Sora Daugherty, tu ai avut o tragere puternică, nu-i aşa? Ştii, Betty,
întotdeauna am crezut că Dumnezeu are ceva să faci. Eu cred că a fost în acest fel cu
tine. Şi eu cred că duşmanul a făcut acest lucru rău.

Acum, ştii, Betty, aceasta. Dacă aş avea putere să ajung acolo să iau cataracta
aceea şi să o trag afară, o voi face. [Sora Betty Daugerty zice: “Da”] Eu nu o am.

Dar, Betty, ce ţi-am spus de prima dată, acela-i adevărul; aşa cum stau aici şi tu şi
eu, ca frate şi soră în Cristos. Fratele Daugherty, tatăl tău scump, a fost cel mai dulce
frate pe care l-am avut cândva. Scumpa ta mamă de aici. Am locuit în casa voastră şi v-
aţi împărţit mâncarea cu mine şi orice. Aţi fost ca şi cum erai sora mea. Şi nu aş putea fi
mai sincer cum aş fi cu Delores care şade acolo în spate.

112 Dumnezeu a promis aceasta, Betty. Aş vrea să iau toate... Tu eşti tatăl, fiind un
predicator, tu ai fost crescut într-o familie care se rugau pentru bolnavi. Desigur, pentru
tine s-au făcut rugăciuni, de multe ori. Am ajuns într-un loc de unde, cumva, treceai
peste aceea şi înainte şi înapoi. Noi într-un fel i-am pierdut valoarea. Vedeţi ceea ce
vreau să spun?

Vai, tu ai devenit o fetiţă frumoasă, drăguţă, Betty. Mi-e ruşine să văd ochii tăi
mergând în acel fel. Mai este Meda în clădire? Soţia mea vrea să te vadă.“ Vreau să o
văd  pe  Betty,  ce  fată  frumoasă  a  devenit.”  Betty,  tu  ai  fost  o  fetiţă  frumoasă.
Întotdeauna ai fost o fată bună.

Acum, există câteva lucruri, în viaţă, care îţi lipsesc, Betty. Acum, tot la fel cum un
doctor s-ar uita peste trupul tău fizic, aş vrea să mă uit la suflet. Ţi-a lipsit Dumnezeu,
undeva, Betty? Dacă da, doar spune-i: “Doamne, dacă mă vei lăsa să trec peste aceea
din nou, o voi face altfel.”

113 [Sora Betty Daugherty vorbeşte cu fratele Branham,]

Vai! Este un lucru ciudat. Să ne gândim că este în acest fel. Acum, nu am ştiut că
sora Betty Daugherty va fi la această adunare. Dar prima, la celălalt discernământ, a
fost Betty Daugherty. Iat-o, înapoi din nou, la prima adunare în aceasta.

Ea a ştiut chiar atunci despre ce vorbeam. Nu vreau să încep în acel discernământ
din nou, din cauza rândului aceluia. Dar ea a zis tocmai ceea ce ar fi trebuit să spună
chiar acum. Ea a fost umplută cu Duhul Sfânt, la—la St. Louis. Ca o fată adolescentă,
copii, poate ea a făcut lucruri ce nu ar fi trebuit să le facă. dar, cine nu a făcut? Cine nu
a făcut? Dacă nu ar fi  harul,  toţi  am fi  fost pierduţi.  Şi  dacă vreţi  să vă mărturisiţi
greşala, Dumnezeu este drept, să vă ierte greşala.
114 Îmi ridic credinţa mea acum. Doamne, aduc această fată la Tine. Îmi pun mâinile
peste ochiul  ei.  Mustru această cataractă şi  cred că Betty va vedea din nou. Fie ca
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Puterea care a deschis ochii orbului Bartimeu, să-i redea vederea lui Betty din nou, în
timp ce îmi ofer această rugăciune, în timp ce credinţa este asupra mea. În Numele lui
Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu. Fie ca să dau mâinile cu sora mea din nou, pe undeva,
astăzi, mâine, sau oriunde ar putea fi din nou. Şi ochii aceia strălucitori să mă vadă,
zicând: “Frate Branham pot vedea cum am văzut în zilele de şcoală.”...?...

O crezi, soră Daugherty? Va fi în acel fel.

Doamne, în Numele lui Isus, Fiul lui Dumnezeu acordă-i sorei noastre dorinţa inimii
ei, în timp ce stă pregătită să asculte de Tine. Fie ca Puterea care a vindecat-o pe Betty
Daugherty, de prima dată şi tot la fel a doua oară. Fie ca aceea să o vindece pe sora
noastră, în Numele lui Isus. Amin.

115 Frate. [Fratele vorbeşte cu fratele Branham—Ed.] Fratele nostru vrea să fie salvat.
Îl accepţi pe Isus Cristos ca Salvatorul tău personal? Credezi că El a murit pentru tine şi
a înviat din nou?

În Numele lui  Isus Cristos,  fie  ca orice cerere de păcat să plece din conştiinţa
acestui om. Fie ca fratele nostru să primească Duhul Sfânt. De acum, să umble o viaţă
creştină cu ceilalţi creştini, în Numele lui Isus Cristos.

Întoarce-te spre această adunare, zicând: “Îl accept pe Isus ca Salvatorul meu.” El
este foarte bucuros că păcatele lui sunt iertate prin Sângele lui Isus Cristos. Aceea îmi
place,  amin,  o  cură  dublă,  prin  rănile  Lui.  Doamne,  dă-i  acestei  femei  siguranţa
mântuiriiei. În Numele lui Isus, tu trebuie să crezi. Du-te crezând, acum. Nu te îndoi.

116 Şi  am realizat  mai  mult,  în  această  dimineaţă,  prin  Mesajul  care  l-am avut  şi
lucrurile ce le-am cunoscut. Am urmat însărcinarea, mai mult, decât am realizat în cinci
ani, fiindcă am aflat centrul voiei lui Dumnezeu.

Acum, ar putea fi un lucru greu pentru mine să o schimb de la o slujbă la alta. Dar,
aceea nu este schimbarea slujbei. Este a lua aceeaşi slujbă într-o sferă mai înaltă. Aceea
este însărcinarea originală. Şi celelalte lucruri s-au zidit pe aceea. Acum este timpul.

Cu toată inima mea, eu cred pentru fiecare persoană pentru care m-am rugat. Cred
că  ei  vor  fi  sănătoşi.  Şi  cu  toată  dovada  ce  am  avut-o.  Orice  lucru  ce  l-a  arătat
Dumnezeu, an de an, despre dovada infailibilă, a Bibliei trăind din nou, apoi cum poate
greşi Aceea? Ea nu poate greşi.

117 Acum, există  doar  o  singură cale  cum poate greşi,  aceea este,  ca voi  să nu-L
credeţi. Dacă Isus ar sta aici Însuşi şi s-ar ruga pentru voi şi va trece prin acelaşi act
care l-am făcut în această dimineaţă, nu s-ar întâmpla mai mult. Sau, dacă aţi crede cu
măsura de credinţă, căci,  nimic nu s-ar întâmpla decât ceea ce s-ar întâmpla, dacă
credeţi cu aceeaşi măsură de credinţă. Fiindcă, eu doar Îl reprezint. Eu sunt un păcătos
salvat prin har, doar un om cum sunteţi şi voi, doar o fiinţă umană. Dar Dumnezeu
trebuie să aibe o extensie pe undeva. Şi a dovedit-o prin Cuvântul Său. El a dovedit-o
prin  slujbă.  El  a  dovedit  prin  Îngerul  Domnului.  Şi  aici  este  aceea.  Acum este  la
aprecierea noastră, să o credem.

Acum amintiţi-vă, chiar ca un copil. Dacă a existat o suferinţă, să nu o mai vedeţi.
Dacă a fost o boală, nu mai este acolo în continuare. Doar ignoraţi orice simptomă, orice
lucru care este contrar cu ceea ce s-a cerut.  De multe ori...Orice copil  care vine la
Dumnezeu, trebuie să fie încercat. Noi am încercat, să vedem dacă o credem, sau nu. Şi
aveţi războaie şi necaz. Dar, amintiţi-vă, noi suntem în marşul nostru.

118 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu te iubesc. Şi eu, prin ajutorul lui Dumnezeu,
nădăjduiesc că mă lasă să vă slujesc, fiind slujitorul Lui, mulţi, mulţi ani ce vor veni,
este rugăciunea mea. Rugaţi-vă pentru mine.

Şi  acum amintiţi-vă,  în  seara  aceasta,  Cele  cinci  dovezi  infailibile  ale  Bisericii
Adevărate  a  Dumnezeului  cel  viu.  Până atunci,  să  ne ridicăm, în  picioare,  doar  un
moment.

Oh, există un serviciu de botez? [Fratele Neville zice: “Cred că există.] Oh, serviciul
de botez! Oamenii pentru botez, sunteţi aici? Ridicaţi-vă mâna, oricine pentru botez.
Unu, doi, trei...Da. Îmi pare foarte, foarte rău, prieteni.

Acum, pentru cei ce vor să plece, îi voi elibera. Ceilalţi dintre voi staţi pentru botez,
care vreţi. Noi trebuie să avem o slujbă de botez, doar într-un moment.
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119 Tată Dumnezeule,  îi  eliberez pe cei  ce trebuie să plece,  cu binecuvântarea Ta,
binecuvântarea Ta. Harul Tău să se odihnească peste ei, mulţumindu-Ţi pentru ceea ce
s-a realizat în această dimineaţă, în timp ce trag din munte, pornesc în sus. Doamne, fie
ca noi să ne urcăm pe fiecare tărâm al scării, până când vom ajunge în Împărăţia lui
Dumnezeu. Acordă aceea, Doamne. Fii cu noi acum. Iartă păcatul nostru, cei ce stau
acum să fie botezaţi pentru iertarea păcatului lor, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca
aceste lucruri să fie acordate.

Adună-ne împreună din nou, în seara aceata. Fie ca puterea Ta şi binecuvântările
să fie peste noi, în seara aceasta. Fie ca să existe o seară mare în seara aceasta. Fie ca
mulţi, care sunt în confuzie, să fie îndreptaţi, în seara aceasta. Acordă aceea, Tată, că
Ţi-o cerem în Numele lui Isus. Amin.

Bine. Vă puteţi aşeza acum dacă doriţi, în timp ce ne pregătim pentru botez.
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“…ci în zilele când al şaptelea înger va suna din
trâmbiţă …” Ap. 10:7


