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...Doar un moment așa cum ne plecăm capetele noastre.
Tatăl nostru ceresc, noi Îți mulțumim pentru Isus Cristos,
promisiunile Lui mărețe pe care El ni le-a dat. Noi Îți mulțumim pentru
toate aceste lucruri. Noi suntem sub mari așteptări aici în acest oraș
printre acești creștini minunați. Noi așteptăm să-L vedem pe El că se
mișcă printre noi arătându-și prezența Sa, dând oamenilor credință,
inspirându-i să creadă. Acesta este scopul nostru de-a fi aici, Tată. Noi
știm că noi ne putem încrede în Tine. Noi nu vom fi dezamăgiți. Pentru că
noi o cerem în Numele Lui. Amin.
Vă puteți așeza.
Am fost foarte fericit în această dimineață săam micul dejun cu
acest grup minunatde slujitori de aici din oraș. Și astfel încât noi...Eu cred
că frații o au pe bandă dacă cineva ar dori-o.Un astfel de timp de părtășie
pe care l-am avut! Și acum, deseară este a doua noastră seară, mergând
drept înainte. Astfel acum, noi ne încredem în Domnul că vă va
binecuvânta pe voi toți foarte abundent.
Eu cred că privesc la o bună prietenă de-a mea, doamna Upshaw
care stă aici, sora Upshaw. Domnul să te binecuvânteze. Îmi amintesc de
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fratele Willie Upshaw. Am avut o scrisoare de la ea ziua trecută și
fotografia fratelui Willie, congresmanul. Deci el...a fost olog pentru șaizeci
și șase de ani.
A fost într-o adunare într-o seară, am văzut o vedenie despre el,
stând... traversând audiența, cu costumul lui, aplecându-se jos. El a fost
într-un scaun cu rotile și cârje, așa cum voi toți l-ați cunoscut și Domnul
Isus l-a vindecat chiar în aceeași seară. Și el a avut credința până ce a
murit.
Noi ne simțim onorați, în seara aceasta, ca văduva lui să fie
așezată aici. Câți ani a avut când a mers el să-L vadă pe Domnul? Câți
ani a avut?
[Sora Upshaw răspunde] A trăit să fie de optzeci și șase de ani.
[Sora Upshaw dă mărturie despre moartea lui.]

S-a dus în cer să fie cu...Noi suntem mulțumitori pentru marii bărbați, marii
luptători ai credinței.
Acum, în seara aceasta, este... noi nu vrem să vă ținem mult. Noi
v-am ținut zece minute peste timp seara trecută, mai eraudouăzeci de
minute până la zece. Noi de obicei încheiem pe la nouă treizeci. Eu voi
încerca să pun în ordine aceea în seara aceasta. Am fost...Am schimbat
de lamesajele mele profetice pe carele predicam peste tot în diferite părți
ale țării, la servicii evanghelice iarăși. Și despre acele mesaje profetice,
noi doar vom continua mai departe și mai departe. Și acum ca s-o scurtez,
este dificil oarecum și asta schimbă slujba în întregime.
Și motivul pentru care fac aceasta este pentru că într-o zi, venind
din Canada, chiaraici sus în Montana. Într-o dimineață devreme.Domnul
Isus...Știu că asta sună ciudat, dar eu călătoream în mașină și ceva mi-a
atras atenția. Am auzit o Voce tot așa de clară cum o auziți voi pe-a mea,
că spune: „Numele tău este scris pe acel munte.” Și eu am privit și când
ne-am oprit, Billy și eu, Domnul Isus a spus: „Întoarce-te înapoi acum și
începe în evanghelism întocmai cum ai făcut.”
De aceea sunt aici în seara asta pentru că merg direct înapoi iarăși
să mă rog pentru bolnavi. Este o poveste lungă cu asta și eu sunt sigur că
voi oamenii de aici ascultați banda, cei care ascultați benzile noastre,
cunoașteți povestirea. Eu sunt aici ca să mă rog din nou pentru bolnavi.
Sunt multe daruri mărețe în Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi din ele pe
oricare vrea El, dacă noi doar Îl lăsăm s-o facă. El este Domnul
Dumnezeu.
Și acum eu încerc să nu...să stau de la a pune mâinile peste
oameni dacă pot să stau de la asta pentru că, acolo, pare ca și cum(asta
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este în ordine); dar asta pare ca și cum cineva care va fi vindecatei ar
spune: „Ei bine, Așa-și-așa a pus mâinile peste mine.” Înțelegeți? Mie miar place să vă văd doar că vă puneți mâinile peste El, peste Cristos.
Scopul meu este, noi toți știm din scripturi, că vindecarea Divină a
fost deja pregătită pentru fiecare credincios. Ea este parte din suferința lui
Isus: „El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre, prin rănile Lui noi am fost
vindecați. Așa cum Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie, astfel
trebuie să fie înălțat Fiul omului.” Aceeași cauză.
Și acela era modelul, Cristos este reprezentat prin simbol. Și atunci
dacă vechea ispășire a putut produce vindecare, cu cât mai mult trebuie
cea nouă, care are lucruri mai bune, să producă vindecare Divină.
Acum Isus a fost înălțat pentru aceeași cauză pentru care a fost
înălțat șarpele(El a fost făcut păcat): pentru că șarpele a fost făcut din
aramă și „arama” este „un simbol al judecății divine.” Și șarpele, care arată
„blestemul șarpelui” din grădina Edenului, unde păcatul și boala a intrat.
Și Isus nu poate...Nimeni nu poate predica pe Isus Cristos ca
ispășire fără să predice vindecarea Divină. Nimeni nu poate predica
evanghelia fără să predice vindecarea Divină. Pentru că, vedeți, voi nu...el
trebuia să aibă...nu trebuie să aibă anumite lucruri. Ca și cum dacă un
animal te prinde, nu trebuie doar să-i tai piciorul sau brațul sau cuorice tea apucat în jurul tău. Doar îl omori la cap și tu îl ai!
Și acela este felul în care a făcut Isus când El... a murit pentru
păcat: El a omorât tot ce a făcut vreodată păcatul, El ne-a răscumpărat
complet. Noi acum obținem recompensa pentru măreața noastră...plata de
avansa eliberării noastre complete la venirea Lui din nou.
Deci, vedeți, boala este cauzată direct de păcat. Cineva a păcătuit.
N-a existat nicio boală până când n-a existat păcat. Și apoi când păcatul a
intrat înăuntru, boala l-a urmat. Boala este un atribut al păcatului. Și apoi,
când El a omorât păcatul, asta a luat toate atributele cu el... Vedeți, el
trebuia.
Acum, noi vom citi în seara asta o porțiune din scriptură.
Eu sunt desigur bucuros să am, în spatele meu aici în seara
aceasta, minunatul meu grup de frați care a fost la acea adunare azi
dimineață și să-l găsesc,să-l văd pe fratele Shakarian în spate acolo, de
asemenea și mulți dintre prietenii mei, mulți dintre ei. Atât de fericit să vă
am, fraților, aici în seara aceasta. Rugați-vă pentru mine acum, dacă
doriți.
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Acum, să întoarcem în scriptură, doar pentru un mic text, cu voia
Domnului.
2
Și amintiți-vă, mâine seară, rugăciune pentru bolnavi, din nou. Și
acum când eu vorbesc...Ascultați, fiecare să încerce să facă asta, nu
așteptați după un anumit lucru să se întâmple. Lucrul pentru voi de făcut
este să-L credeți pe Dumnezeu chiar acum. Credeți-L pe El chiar acum!
Vedeți?
3
Acum, au existat tot felul de slujbe. Dumnezeu, în aceste zile din
urmă, eu cred, ne-a dat tot ce are El în Cartea Lui. Tot ceea ce El a
promis, noi am văzut și încă se pare că oamenii nu pot apuca asta. Cei ce
au fost ordinați s-o apuce, o vor apuca, numai aceia. Ea orbește pe unul;
deschide ochii altuia.
4
Amintiți-vă, noi credem că Isus Cristos este același ieri, azi, și-n
veci. El nu este mort, ci viu pentru veci de veci. Și El este aici în seara
aceasta. Noi suntem în prezența Lui, în seara aceasta și El este aici ca să
confirme și să facă bună orice promisiune pe care El a făcut-o pentru
această zi. Și El este același, ieri, azi, și-n veci. Deci, orice a fost El, El
este în această seară. Așa că haideți să-L credem acum, așa cum citim
Cuvântul Lui și vorbim despre El, pentru următoarele cincisprezece,
douăzeci de minute.
5
Geneza, capitolul al 22-leaal 7-lea și al 8-lea verset pentru calea
de-a avea un text.
Și Isaac i-a vorbit lui Avraam, tatăl lui și a spus, Tatăl meu și el a
spus:Iată-mă, fiul meu. Și el a spus: Iată focul și lemnele: dar
unde este mielul pentru arderea de tot?
Și Avraam a spus, Fiul meu, Dumnezeu însuși se va îngrijide un
miel pentru arderea de tot; astfel ei au mers amândoi împreună.
6

Doamne, Isuse, binecuvântează Cuvântul Tău, fie ca El să nu se
întoarcăfără rod, ci fie ca semințele să cadă pe pământ ca să producă
salvare pentru aceia care sunt în nevoie, ambele: fizic și spiritual. Noi ne
predăm pe noi înșine Ție; adunarea, audiența, Cuvântul, textul, contextul.
Fie ca Duhul Sfânt să preia ființele noastre ca noi să-L vedem pe Isus
Cristos. Amin.
7
Eu vreau să vorbesc doar pentru următoarele câteva minute acum
despre:Calea pregătită de Dumnezeu pentru această zi.
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Dumnezeu întotdeauna a avut o cale. Există două feluri, care sunt:
căile noastre sau căile Lui. Dumnezeu are o cale pentru astăzi, căci El
întotdeauna a făcut o cale pentru toate lucrurile. Dumnezeu, la început, a
cunoscut sfârșitul, astfel El aplanificat scriptura Lui pentru fiecare epocă.
Și acea epocă, când ea vine înainte...Acum, nu pierdeți să vedeți asta.
Acea epocă, când vine înainte, de obicei slujba este atât de amestecată în
is-muri și așa mai departe și tradiții, până când este la un milion de mile
departe de Cuvânt.
9
Și atunci Dumnezeu întotdeauna trimite pe cineva pe scenă,un
profet. Și acest profet...Dumnezeu nu-Și schimbă niciodată sistemul Său.
El nu-și schimbă niciodată căile Lui. El întotdeauna o face în același fel. El
întotdeauna a făcut-o; El trebuie s-o facă de data aceasta. Și prin aceasta,
Dumnezeu lucrează și adeverește acel Cuvânt. Așa cum eu v-am vorbit
seara trecută, Dumnezeu își face propria Lui interpretare. Dumnezeu nare nevoie de nimeni să interpreteze Cuvântul pentru El.El însuși îl
interpretează, prin adeverirea Lui, făcându-L real. Și când Dumnezeu
spune că El va face un anumit lucru, atunci El Îl face, nu mai există
întrebare referitor la acesta. Aceasta este caleaîn care El o face.
10
Deci, Dumnezeu a făcut o cale pentru noi. Dumnezeu iubește
copiii Lui. El își iubește oamenii Lui. El vrea să îi ajute. El vrea să te ajute
mai mult decât dorești tu ajutor. Dacă tu doar poți prinde aceea în inima
ta, că Dumnezeu este mai doritor să te ajute decât dorești tu să te ajuți.
Dar El are o cale și aceea este singura cale în care El va lucra, este prin
calea Lui. Tu trebuie să vii la condițiile Lui, nu condițiile tale. Condițiile Lui!
Tu vrei asta într-o anumită cale, dar El ți-o dă în calea Lui.
11
Ca Naaman scufundându-se în apele Iordanului. Păi, el a spus
căapele sus în țara lui sunt mult mai limpezi și mai bune, dar aceea nu era
ce a spus profetul.
„Scufundă-te aici.” El s-a scufundat o dată, lepraera încă acolo; de
șase ori, ea era încă acolo. El a trebuit să se supună și să vină la calea lui
Dumnezeu. Și când el s-a supus pe deplin la calea lui Dumnezeu, lepra a
plecat.
12
Și eu spun în seara aceasta, că dacă noi ne supunem căii
pregătite de Dumnezeu, lepra va pleca, boala va pleca, toate lucrurile vor
pleca, dar noi trebuie să venim la calea Lui pentru această zi. Acum,
scufundarea în Iordan, nu va face niciun bine acum; aceea era pentru
Naaman. Legea era pentru iudei. Harul este prin Cristos.
8
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Dar fiecare epocă are partea ei din evanghelia deja prezisă.
Această biblie este descoperirea completă a lui Isus Cristos. Acolo nu mai
poate fi adăugat la Ea sau ceva scos afară din Ea; persoana care face
asta este blestemată. Noi nu putem adăuga nimic la Ea, scoate nimic
afară din Ea. Noi trebuie să privim aici înăuntru și să vedem ce a fost
promis pentru această epocă și apoi să vedem asta că se întâmplă. Acela
este Dumnezeu interpretându-și propriul său Cuvânt. Când El a spus: „O
fecioară va zămisli”, ea a făcut-o. Aceea este interpetarea lui Dumnezeu a
acestuia. Ceea ce El promite aceea face El.
14
Acum noi vedem că Dumnezeu nu-și schimbă sistemele Lui de-a
face lucrurile. El întotdeauna le face la fel. Noi ne schimbăm constant
pentru că suntem finiți. Noi facem tot felul de greșeli și putem să ne
îmbunătățim și să ajungem mai buni. Dar Dumnezeu este infinit. Prima lui
hotărâre este perfectă tot timpul El nu poate ajunge mai deștept. El a
fost... El este sursa la toată înțelepciunea. El este toată înțelepciunea, El
este toată puterea, omnipotent omniprezent, omniscient și infinit. Deci, de
aceea, când El spune ceva, agățați-vă sufletul vostru de Asta, pentru că
este adevărat.
15
Acum, unele biserici spun: „Și noi nu credem Aceasta și noi
credem aceea.” Dumnezeu nu va judeca niciodată lumea printr-o biserică.
El o judecă prin Isus Cristos și Isus este Cuvântul. El va judeca biserica
prin Cuvânt.
16
Și dacă Aceasta este descoperirea lui Isus Cristos pentru toate
epocile și pentru această epocă, El a descoperit în această biblie ceea ce
El va face în această epocă și când noi Îl vedem că o face, când noi Îl
vedem că face ceea ce El a promis să facă. Nu o naștere din fecioară;
aceea a fost acum două mii de ani. Ci ceea ce El a promis să facă astăzi,
ceea ce El a spus că va face astăzi, aceea este ceea ce El este astăzi.
17
De multe ori oamenii spun: „Păi, eu nu cred aceea.” Păi, tu ai
interpretarea lui Eva iarăși; doar ia o parte din El, dar nu totul din El.
18
Deci noi vrem să ne amintim că Dumnezeu rămâne pentru
totdeauna același. Cuvântul Lui și ceea ce El spune, El o va face.
19
Arată că El nu se schimbă. În Geneza 1 El a spus: „Fiecare
sămânță să producă după soiul ei. Fiecare sămânță să producă după
soiul ei.” Și chiar acolo, noi dăm de ceva chiar acolo care pune la pământ
toți evoluționiștii. Voi nu puteți reînmulți lucrurile. Tu poți să iei un cal și un
măgar, să-i împerechezi, tu vei obține un catâr, dar catârul nu se poate
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reproduce și să ai un alt catâr. El se oprește chiar acolo. „Fiecare sămânță
după soiul ei.” Ei pot face o reproducere, dar ea se schimbă pe sine chiar
înapoi din nou, arată că asta nu evoluează în acel fel. Nu, domnule. Ea se
oprește chiar acolo. Tu poți împerechea spanacul și altceva, împreună și
să obții varză furajeră, dar tu nu mai poți obține aceea înapoi din nou. Nu,
domnule. Tu poți înmulți un porumb hibrid; dar tu plantezi acel porumb
hibrid înapoi din nou, tu nu obții nimic. Tu trebuie să-l reînmulțești de
fiecare dată. Pentru că Dumnezeu a spus: „Fiecare sămânță să producă
după felul ei.”
20
Și acum, prin înmulțirea hibridă a lucrurilor, uitați-vă unde a ajuns
lumea astăzi. Eu citeam un articol, din Reader’s Digest, unde: „Douăzeci
de ani de-acum, femeile nu vor mai avea bebeluși, dacă asta merge mai
departe. Ele mănâncă hrană hibridă.” Problema este că, ei au hibridat-o și
acela nu este felul în care ființa umană a fost făcută, să mănânce acel fel
de hrană. Ea a fost făcută să îndeplinească asta în...sau s-o mănânce în
felul în care ea a fost creată. Acesta este motivul azi de ce nu se poate
păstra carnea și toate lucrurile în felul în care ele sunt, pentru că sunt
hibride, de seră și păi, tot felul de căi. Ele sunt doar toate amestecate. S-a
ajuns unde întreaga rasă umană este distrusă de propriile lor realizări, prin
a încerca de a lua ceva pe care Dumnezeu l-a făcut bun și să-l
răsucească și să-l facă în vreun alt fel, în propriul lor fel. Lăsați-l în felul în
care Dumnezeu l-a făcut!
21
S-a ajuns chiar la un loc unde ei încearcă să hibrideze bisericile,
astăzi; de la adevăratul botez al Duhului Sfânt, la o strângere de mână; un
fel de stropire la un botez în apă. Oh, vai! Întregul lucru este hibrid. Noi
vrem să ajungem înapoi.
22
O plantă hibridă, tu trebuie s-o dădăcești și s-o sprayezi și să ții
gândacii și insectele departe de ea. Dar nu pe o plantă veritabilă
sănătoasă; ea este robustă, puternică, niciun gândac nu vine pe ea. Ea
are destul în ea ca să arunce gândacul afară.
23
Și așa este un creștin veritabil! Tu nu trebuie să-l dădăcești și să-l
mângâi și să-i spui asta, aceea sau cealaltă. El are ceva în el, botezul
Duhului Sfânt, care aruncă tot restul din aceea afară. Nu trebuie să-l
implori în jur pentru că el este o plantă veritabilă a lui Dumnezeu. El are
ceva în el care luptă. Un creștin luptă pentru fiecare centimetru de teren
pe care stă el. El trebuie să facă aceea, dacă el vreodată se așteaptă să
existe. Și prin a face asta, există ceva în el care are grijă de el.
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Eva a încercat să hibrideze Cuvântul, la început. Dumnezeu i-a
spus: „În ziua în care veți mânca din el, în acea zi veți muri.” Ea a încercat
să o înmulțească cu cunoștința pe care satan i-a dat-o. Și când ea a făcuto, ea a pierdut întreaga rasă umană, chiar acolo, ladiavolul, când ea a
încercat să amestece Cuvântul neadulterat al lui Dumnezeu cu cunoștință.
El nu vine din cunoștința lumii.
25
El vine prin puterea Duhului Sfânt! „Nu prin putere, prin tărie, ci
prin Duhul Meu,” spune Domnul. Aceea este cum Dumnezeuface.
Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța Vieții Eterne.
26
Dacă voi încercați să-L hibridați, ce veți face voi? Vă veți ucide pe
voi înșivă cu El. Nu va lucra. El nu se va amesteca, nu mai mult decât sau amestecat vreodată uleiul sau apa. El n-o va face.
27
Ei nu au niciodată în tot drumul...au încercat să afle ceva care este
mai bun decât calea lui Dumnezeu de-a face aceea. Voi știți, ei n-au găsit
niciodată o cale mai bună pentru un pui să ajungă născut, în această
lume, decât să ciocănească el însuși afară coaja. Ați știut aceea? Ei n-au
găsit niciodată o cale mai bună. Micul ins se naște cu un năsuc micuțla
capătul... ciocului său. Și acel cioc mic pe care îl are, să meargă la lucru și
merge să răzuiască, răzuiește înainte șiînapoi, până când el începe să-și
scoată capul,își scoate capul afară, își ia calea lui liberă. Este calea
pregătită de Dumnezeu. Trage-l afară din coajă, asta îl va omorî. El nu va
trăi, dacă tu îl tragi afară din coajă. El trebuie să vină pe calea lui
Dumnezeu.
28
Aceea este necazul cu creștinii astăzi. Noi îi săpunim atât de finuț
și strângem mâinile lor și îi aducem în secret șii-am alăturatla biserică.
Ceea ce ei au nevoie este o rugăciune de modă veche la altar unde ei să
se roagepână la capăt, până se termină de ei înșiși și vin în calea
pregătită de Dumnezeu, până când ei se eliberează pe ei înșiși de lume.
Necazul cu asta, astăzi, ei își pun numele lor în carte și se alătură la
biserică și aceea este tot ce există cu asta. Dar calea lui Dumnezeu,
caleapregătită este să stai acolo și să-ți lucrezi calea ta până la capăt,
până ce Dumnezeu îți dă nașterea nouă. Aceea este exact corect. Trage-l
afară, asta îl va omorî.
29
Acela este necazul astăzi cu oamenii. O naștere nouă,ei toți o
evită. Lor nu le place. Oh, ei auînlocuit ceva pentru noua naștere, „vino
sus și crede și asta-i tot ce trebuie să faci.” Diavolul crede, el însuși și voi
știți, el nu este născut din nou.
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Există o naștere nouă. Există ceva ce merge cu ea, este ceva
neobișnuit, fără gust pentru lume.
30
Orice naștere este o mizerie. Mie nu-mi pasă unde este ea. Dacă
este în cocina porcilor sau... într-un spital. O naștere este o mizerie.
31
Astfel este noua naștere! Ea te va face să faci lucruri care tu nu teai gândit că le vei face. Ea te va face să ajungi jos la altar și să plângi, să
țipi, să-ți speli vopseaua de pe fața ta, să ridici mâinile, să-L lauzi pe
Dumnezeu, să vorbești în limbi și tot felul de lucruri. Nașterea nouă va
face aceea pentru că este calea pregătită de Dumnezeu ca să fii născut
din nou.
32
Tu trebuie să mori. Tu trebuie să mori înainte să poți fi renăscut.
Orice sămânță trebuie să moară înainte ca să fie regenerată din nou.
Dacă ea nu moare, ea rămâne singură. Un om trebuie să moară față de
gândirea lui proprie. El trebuie să moară față de agândi orice, cu
excepțiaCuvântului lui Dumnezeu și să vină pe calea Lui. Acela este
terenul lui Dumnezeu. Noi nu-l întâlnim pe El în gândurile noastre; noi Îl
întâlnim în ceea ce El a spus să faceți. Aceea este calea pregătită de
Dumnezeu pentru asta. Oamenii ocolesc asta; ei n-o vor. Dar ea este
adevărată, doar la fel. Ea va, ea produce moarte și tu trebuie să mori, să
mori față de gândirea ta.
33
„Ei bine, eu știu că biblia o spune, dar eu n-o pot înțelege.” Atunci
stai acolo până când Dumnezeu ți-o descoperă. Corect. Trebuie...Aceea
este noua naștere.
34
Rațele și gâștele,nu s-a găsit o cale mai bună pentru ele să
meargă în sud, decât să se adune în stol mai întâi. Și aceea este corect.
Tu le vei vedea pe toate că se strâng împreună și ele vor veni ele însele,
un fel de instinct le adună împreună și ele vin împreună și se adună în stol
înainte ca ele să zboare, înainte ca ele să meargă în sud. Ce este asta?
Este timpul trezirii, când ele toate vin împreună. Ați auzit voi vreodată o
asemenea trăncăneală în viața voastră, ca și atunci când auziți acele
gâște; să se adune sau acele rațe? Eu niciodată n-am auzit așa ceva! Și
ele au...Nu există nicio altă cale mai bună pentru ele să o facă.
35
De multe ori, sus în pădurile din nord, eu am urmărit primul început
de vreme rece în Canada. O grămadă de rațe, născute chiar acolo pe acel
lac, ele n-au fost niciodată în afara acelui lac, acest mic individ n-a fost. Și
primul lucru pe care-l știți, o briză rece vine în jos din nord. Acest mic...
mic rățoi bătrân, el doar s-a născut unconducător, el ajunge direct acolo în
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mijlocul acelui lac își ține micul lui cioc în aer, țipă de patru sau cinci ori și
fiecare rață de pe eleșteu vine direct la el. Și el se ridică de-acolo și merge
doar atât de drept către Louisiana cât poate merge, către câmpurile de
orez.
36
De ce? Nu s-a găsit niciodată o cale mai bună pentru el să ajungă
acolo. Tu nu le poți aduna în grup. Tu să le pui într-o... cușcă și să le duci
cu camionul jos acolo. Rața aceea are un simț mai bun decât aceea. Tu o
pui în acea cușcă, ca s-o duci jos acolo, ea știe că ea este îndreptată spre
abatajul de înjunghiere. Aceea este exact corect. Ea merge pe calea
rânduită de Dumnezeu.
37
Aceea este calea care se cuvine s-o facă omul astăzi, nu să se
adune în turmă prin ceva cușcă confesională. Ci să vină în calea în care
Dumnezeu a spus să vină înăuntru, prin botezul Duhului Sfânt și prin noua
naștere,o trezire care roiește. Nu o alăturare la biserică, solicitând de la
ușă la ușă și pasând reviste, ci o naștere, fiind născut din nou, umplut cu
Duhul Sfânt, calea lui Dumnezeu, eliberându-se pe sine delume. Corect!
Crezând Cuvântul lui Dumnezeu! Ora este aici. Aceea este ceea ce noi
trebuie să credem.
38
Omule, tu nu poți niciodată...Mie nu-mi pasă câți oameni vor
încerca să meargă la acel eleșteu de rațe sus acolo și să spună: „Acum
așteptați un minut, voi rațe mici, am ceva să vă vorbesc. Noi avem un rățoi
educat aici. El are Ph.D. și un L.L.D.(titluri de doctorat în filozofie...) Eu vă spun
vouă: „El vă poate conduce.”
39
Acele rațe au un simț mai bun decât acela. Da, domnule. Lor nu le
pasă despre educația luimai bună, oricare ar fi. Ele pot spune țipătul
anume pe care el îl dă. Este un instinct. Oh, vai! Biserica s-ar cuveni să
știe atât de mult despre Cuvântul lui Dumnezeu!
40
Este un anume sunet nesigur. Bilbia a spus, Pavel a spus: „Dacă
trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti pentru bătălie?” Corect,
dacă biserica... dă un sunet nesigur de „aderare.”
41
Dumnezeu a spus: „Naștere!” Ceea ce nașterea a făcut acolo,
nașterea face la fel astăzi pentru că Isus Cristos este același ieri, azi și-n
veci. Ceea ce El a fost atunci, El este astăzi. Ceea ce ei au făcut atunci,
este același lucru care-l facem noi astăzi. Felul în care ei L-au avut acolo,
este același lucru ce fac ei astăzi. Este același lucru ce ei au astăzi, este
ceea ce ei au avut departe acolo. Dacă Ea vine vreodată, Ea vine în acel

11
fel. Aceea este calea, calea pregătită de Dumnezeu. Ea nu se schimbă
niciodată.
42
Rațele nu se schimbă niciodată. Ele se adună complet în stol, în
fiecare an, merg în nord, sud și în orice cale merg. Ele se adună în stol
mai întâi.
43
Acela este felul în care Dumnezeu face. El trimite Cuvântul Său la
timp, acel timp, atunci El este manifestat. Și mie nu-mi pasă cât de multe
alte lucruri se petrec; când ei văd Cuvântul lui Dumnezeu promis pentru
acea zi, fiind adeverit și promis, nu există nimic care să îi oprească. „O
fecioară va zămisli.” Și când ei au spus...
44
„Domnul Dumnezeul nostru va ridica un Profet ca și mine,” a spus
Moise.
45
Și când ei au văzut acest Bărbat că vine și face lucrurile pe care El
le-a făcut, ei au știut că era Mesia. Când Filip a văzut aceea făcută,el a
spus: „Tu ești Cristosul. Tu ești Împăratul lui Israel.” El a știut-o pentru că
Cuvântul a promis-o și trăia în acea zi. Nu conta câți farisei, saduchei
stăteau în jur, doctori în divinitate, nu l-a oprit pe el niciun pic pentru că el
aștepta după acel semn. Când el l-a văzut făcut, acela era semnul orei.
Aceea era ceea ce ei așteptau, calea lui Dumnezeu pregătită. Da,
domnule.
46
Acum, voi nu puteți da unei rățoi educație. El n-ar putea s-o facă.
El nu o va vrea. Restul rațelor nu-l vor urma, nu contează cât de multe
diplome el ar putea spune că are.” Acum, privește aici, eu am umblat la
școala de rațe.Eu știu totul despre asta. Eu am absolvit. Eu știu toate
aceste lucruri.” Aceea nu va face niciun pic de bine. Niciuna din celelalte
rațe nu-l vor urma, dacă ele sunt rațe autentice; amin, pentru că ele
așteaptă după un anumit semn. Când ele văd acel semn, ele îl cred.
47
Și dacă o rață are o cale să-l cunoască, ce ziceți despre un creștin
născut din nou? Noi se cuvine să-L cunoaștem pe Isus Cristos în puterea
învierii Lui. Corect! Dumnezeu face aceea în calea pregătită de
Dumnezeu.
48
Amintiți-vă, educația nu va fi instrumentul să le conduceți pe ele la
locul pregătit de Dumnezeu. Instrumentul pe care ele îl au este instinct. Și
ele, acele rațe știu că acel instinct le va duce la locul pregătit de
Dumnezeu.
49
Astfel face Duhul Sfânt, ia biserica la locul pregătit de Dumnezeu.
Nu să se alăture unei biserici, ci să fie umplută cu Prezența Lui, să vadă
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Cuvântul Lui făcut manifestat, adeverit.Aceea este calea pregătită de
Dumnezeu pentru biserică, întotdeauna, pentru oameni, să-i ducă la locul
pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru ei. Aceea este exact ceea ce
biserica ar trebui să fie astăzi. Acum, noi știm că aceea este adevărat.
50
Nu există o cale mai bună pentru un...Ei niciodată n-au găsit o cale
mai bună pentru un bebeluș să aibă ce vrea decât să plângă pentru asta.
Dacă voi îi dați un clopoțel și spuneți: „Junior, tu ești numai de trei zile, dar
acum, când tu vrei să..., când vrei sticla ta, ridică acest clopoțel și sună,”
vedeți dacă asta merge. Nu merge. Bebelușul plânge după ceea ce vrea.
Aceea este calea rânduită de Dumnezeu. Cu cât plângi mai tare...Nulloviți pe micul ins, el doar urmează calea rânduită de Dumnezeu. El vrea
ceva. Corect. Este singurul fel pe care el îl cunoaște să-și cheme mama;
țipă după ea, plânge pentru asta. Corect.
51
Dumnezeu recomandă asta pentru copiii Lui. Dumnezeu
recomandă aceasta pentru copiii Lui credincioși. El a făcut-o. Nu
discursuri intelectuale, nu ceva teologie măreață, teologie să-i învețe. El
vrea ca tu să plângi pentru nevoile tale. Și asta este corect, strigă pentru
ele! Ești tu prea înțepenit și formal? Nu le vei obține niciodată. Dacă ești
gata să fii un pic flexibil și să plângi, Dumnezeu ți le va da. Lui îi place săși audă copiii Lui că plâng. Plângi pentru nevoile tale către Dumnezeu!
Dumnezeu vrea asta. Aceasta este calea Lui pregătită. Strigă după ele!
Aceea este calea, bebelușul plânge; aceea este calea. El vrea ca tu să
plângi.
„Cât timp să plâng?”
52
Cât timp plânge un bebeluș? Până când ajunge satisfăcut. Și
aceea este calea cum ar trebui un creștin credincios să facă, copilul lui
Dumnezeu. Dacă ai văzut că Dumnezeu a făcut promisiunea, nu renunța
la ea, plângi până ea este răspunsă. Plângi până când vezi că Dumnezeu
adeverește Cuvântul Lui. Când Dumnezeu adeverește Cuvântul lui și
dovedește că este aici, atunci tu nu mai trebuie să plângi; tu îl ai, du-te și
mulțumește-I Lui pentru el. Până când faci aceea, strigă până ce îl ai. Îmi
place aceea, persistent,nu se dă bătut.
53
Nu o plantă hibridă care trebuie dădăcită și dezmierdată șicărată în
jur.Creștinii sunt reali, autentici, născuți, ființe ale lui Dumnezeu. Ei luptă
pentru poziția lor și ei luptă până când au sfârșit pe acest pământ. Fiecare
mișcare din asta este o luptă.
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Dumnezeu i-a spus lui Moise că i-a dat țara. El i-a spus lui Iosua:
„Fiecare loc pe care piciorulsau talpa piciorului vostru calcă, pe acela Eu
vi
l-am dat.” Ei trebuiau să lupte pentru fiecare centimetru din asta.
Astfel ne luptăm noi pentru fiecare centimetru din asta. Nu este ceva să fie
dădăcit și dezmierdat și în felul acela și să spui: „Păi, eu te voi duce acolo,
să văd ce crezi despre asta. Tu spune-țipărerea.” Aceea nu este nicio cale
să vii.
55
Vino cu o decizie. Vino că tu urmează să stai acolo până s-a
încheiat. Stai acolo până când Dumnezeu răspunde și adeverește. Un om
care crede în Dumnezeu, poate vedea prezența lui Dumnezeu, poatesimți
prezența lui Dumnezeu, simte prezența lui Dumnezeu și știe că El este
aici. El este aici să răspundă la tot ce El a promis pentru această zi.
Atunci, plângi până când tu o obții! Ține-te de El! Nu pleca, dacă trebuie
să stai zi și noapte. Dumnezeu nu-și vrea copiii Lui să asculte discursuri
intelectuale. El îi vrea să strige către Elpână când promisiunea este
adeverită.
56
Avraam aici avea nevoie de o jertfă. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu
i-a rânduit un miel. Aceea a fost calea pregătită de Dumnezeu. El a avut
nevoie de o jertfă, așa că Dumnezeu i-a purtat de grijă de ea. Mai târziu,
el a numit locul Iehova-Iire, „Domnul va purta de grijăde o jertfă pentru El
Însuși.”
57
Acum, Iov odată, bătrânul profet, Iov. El a fost un profet. Ela ajuns
în necaz. Satan a dorit să-l ispitească și l-alovitcu bube. Și i-a luat copiii, ia luat rezervele, el i-a luat tot ce avea și l-a lovit cu bube.
58
Și mângâietorii lui au venit, ce-au făcut ei? Ei nu i-au pregătit nimic
decât dispreț, l-au necăjit, spunându-i: „Păi, tu ai păcătuit, în secret.”
59
Și Iov doar nu s-a dat bătut. El a plâns. El a fost sigur căel urma
poruncile lui Dumnezeu. El a făcut chiar exact ceea ce Dumnezeu a
promis să facă. Ce i-a promis Dumnezeu lui? Că El va sta alături de el,
sub arderea de tot și el a stat acolo.
60
Astfel, Dumnezeu i-a rânduit o viziune. El era un profet. Ce-a văzut
el? El a văzut Cuvântul, pe Isus Cristos. El a spus: „Eu știu că
Răscumpărătorul meu trăiește. Și în zilele din urmă, El va sta pe pământ.
Deși viermii pielii distrug acest trup, totuși în carnea mea eu voi vedea pe
Dumnezeu.” Vedeți, El a pregătit viziunea învierii pentru el. El fiind profet,
el a văzut Cuvântul. El avăzut Cuvântul și el a știut că oasele lui și trupul
54
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lui se vor ridica din nou în ziua din urmă. El se întreba dacă știa unde era
Dumnezeu, dacă el doar Îl putea vedea.
61
El a spus: „O floare moare, ea se ridică din nou; un copac merge în
jos, el se ridică din nou; dar un om se culcă și își dă duhul, el se risipește,
unde este el? O, dacă Tu m-ai ascunde în mormânt și să mă ții în locul
secret până când mânia Ta a trecut.”
62
Atunci tunetele au început să răcnească, fulgere au început să
lumineze, Duhul Domnului a venit peste profet. Și El s-a ridicat și a văzut
venirea Domnului și a strigat: „Eu știu că Răscumpărătorul meu trăiește și
în zilele din urmă va sta pe pământ. Deși viermii pielii distrug acest trup, în
carnea mea eu Îl voi vedea pe Dumnezeu.” Dumnezeu a pregătit
Cuvântul, pe Isus Cristos și el L-a văzut și L-a numit pe El
răscumpărătorul lui.”
63
Israel a avut nevoie de o cale de ieșire din Egipt și Dumnezeu le-a
pregătit un profet, un profet care a adeverit Cuvântul care a fost promis lui
Avraam. Cu exactitate, calea pregătită de Dumnezeu.” Ei nu puteau
antrena un soldat, ei nu puteau face asta, ei nu puteau face aceea.
Singurul lucru pe care ei l-au făcut a fost să aștepte pentru calea rânduită
de Dumnezeu.Și El a zis, a spus: „El va scoate acei oameni, după patru
sute de ani. Poporul lui va fi în robie, dar El îi va scoate cu mână
puternică. El le va arăta semnele și minunile Lui și va obține
glorieprinacea națiune.”
64
Iată vine un om jos, când ei au plâns și au plâns! Și acum, amintițivă, tot plânsul nu i-ar fi eliberat până când acel timp era împlinit.
65
Aceste lucruri pe care noi le vedem astăzi, nu se puteau întâmpla
acum douăzeci de ani, sau acum patruzeci de ani. Ele se întâmplă astăzi.
Aceasta este ora! Acesta este timpul! Acum este timpul că sunt împlinite!
De ce? Dumnezeu a promis-o și iat-o aici!
66
Ei au spus, cu o sută de ani în urmă, că: „Botezul Duhului Sfânt nu
putea fi din nou.” Ei au spus, cu cincizeci de ani în urmă: „Duhul Sfânt...”
Dar voi oamenii penticostali le-ați dovedit, că era ceasul lui Dumnezeu să
toarne Duhul Sfânt. Nu contează ce au spus metodiștii, baptiștii,
presbiterienii, luteranii, voi ați stat drept cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Oameni ai curajului au mers acolo afară și s-au ținut până când botezul cu
Duhul Sfânt a venit și ei au vorbit în limbi și l-au preamărit pe Dumnezeu.
Nimeni nu vă poate spune altceva diferit. Dumnezeu este propriul Său
Interpret; voi îl aveți. Voi ați putea să nu fiți în stare să-L explicați, dar voi
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știți că voi L-ați primit. Cine poate să-l explice pe Dumnezeu? Nimeni nu
poate.
67
Eu nu vă pot spune cum poate Dumnezeu arăta o vedenie, dar eu
știu că ea se întâmplă. Eu nu pot vedea cum Dumnezeu face aceste
lucruri. Nu este treaba mea să le explic. El este; locuiește singur. El este
Elohim, Cel de Sine-suficient. Eu sunt doar slujitorul Lui. Eu știu că El a
promis-o, și eu știu că este aici. Acela este lucrul ce-l știu eu. Eu știu că...
El este același, ieri, azi și-n veci. Eu știu că El a promis aceasta și
Dumnezeu este aici ca să facă promisiunea Lui adevărată. Da. Calea
pregătită de Dumnezeu!
68
Lui Israel i s-a rânduit un profet care a adeverit Cuvântul și ei au
fost scoși afară. Acest profet, Moise, a trăittimp de câțiva ani în pustie,
patruzeci de ani, luptându-se cu acești oameni, încercând să-i țină până
când el putea să-i aducă la țara promisă. S-a ajuns într-un loc că omul a
trebuit să moară; el era în vârstă de o sută douăzeci de ani. Acolo nu era
loc pentru el să moară. Când el era gata să moară, Dumnezeu i-a purtat
de grijă de o Stâncă; Stânca pe care el a lovit-o în pustie, Stânca ce i-a
urmat, din care ei au băut. Dumnezeu i-a purtat de grijă de o Stâncă, un
loc să moară, unde Moise putea muri o moarte decentă.
69
Pe această Stâncă, Dumnezeule, lasă-mă să mor chiar pe
aceeași Stâncă! Acolo este unde vreau să mor. Acea Stâncă era Isus. Da,
Domnule.
70
După ce el a murit, pe acea stâncă, el a avut nevoie de cortegiu
funerar. Dumnezeu i-a trimis un grup de Îngeri. De ce nu o grămadă din
bătrânii lui? Pentru că niciunul nu-l putea lua unde mergea el, decât
Îngerii. Ei l-au dus în prezența lui Dumnezeu, el a avut nevoie de cortegiu
funerar și Dumnezeu i l-a pregătit. El a mers pe caleapregătită de
Dumnezeu. Aleluia!
71
Enoh a umblat cinci sute de ani cu Dumnezeu și el L-a mulțumit pe
El. El a avut nevoie de o autostradă pe care să meargă Acasă. Dumnezeu
a pregătit-o.
72
Ilie a blestemat-o pe Izabela pentru fața ei vopsită și calea ei în
care ea i-a adus pe toți oamenii să acționeze. Și el era obosit și epuizat și
el era cam gata de plecat Acasă. El era atât de bătrân că de-abia putea
umbla peste Iordan; Dumnezeu a pregătito cale pentru el să traverseze
Iordanul. El a vrut să meargă în Cer să-L întâlnească pe Dumnezeu;
Dumnezeu a trimis jos un car de foc și cai și l-au luat sus. Calea pregătită
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de Dumnezeu. Calea pregătită de Dumnezeu. El întotdeauna o face
întocmai exact. Corect! Da, domnule. Dumnezeu pregătește o cale
întotdeauna. Da.
73
Înțelepții, când ei erau pe drumul lor din Babilon, ei văzând o cale
ei au vrut să meargă în jos pentru că ei știau că acest Rege trebuia să se
nască. Ei aveau nevoie de o busolă; Dumnezeu a pregătito Stea. Ei au
lăsat orice altceva în spate. Ei n-au avut nevoie de busole; ei au urmat
Steaua. Ea era calea pregătită de Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit o
cale, ei au urmat Steaua până când ei au găsit Lumina perfectă. Oh!
74
Lumea a avut nevoie de un Salvator, într-o zi. Ei erau pierduți; ei
nu o știau. Ei au crezut că erau salvați, dar ei aveau nevoie de un
Salvator. Dumnezeu a rânduit un Fiu, ca Salvator. De ce? Nimeni altul nu
o putea face. Nu exista niciun om pe pământ, niciun om în Cer, nicăieri,
care era în stare să o facă. Dumnezeu a umbrit o fecioară, ea a zămislit și
a născut un Bărbăt-Copil. Și acel Bărbat-Copil nu era iudeu sau dintre
neamuri. El era Dumnezeu, manifestat în trup. Singurul care putea
răscumpăra. Sângele Lui ne salvează. Sângele Lui ne vindecă. Este acel
Sânge pe care noi putem sta, pentru fiecare promisiune pe care El a
făcut-o. Dumnezeu a promis să o facă.
75
Dumnezeu întâlnește închinătorul numai prin Sânge și sub Sânge.
Israel a avut un loc să-L întâlnească pe Dumnezeu. Nuîntr-un...Dumnezeu
are un Loc astăzi, în care El... întâlnește închinătorul; nu la metodiști,
baptiști sau penticostali. El îi întânește sub Sânge. Acela este singurul loc
pregătit pe care Dumnezeu îl are; nu într-o organizație, nu într-o uniune.
Dar în Sânge este unde Isus Cristos întâlnește închinătorul Său. „Când Eu
văd Sângele!” Aceea este calea pregătită de Dumnezeu.
76
După ce biserica a fost absolut convinsă, când ei L-au văzut, că El
era Mesia!
77
Când mica femeie de la fântână, când ea avea nevoie de un
Salvator, ea avea nevoie ceva să ise arate. Ea a fost la biserică și orice
altceva și ei au văzut acest crez și acel crez, până când ea s-a întors să
fie o prostituată. Aceea a întors-o pe ea pe stradă. Într-o zi, ea se ducea
să ia o găleată de apă, cam pe la ora unsprezece ziua și acolo ședea un
Bărbat; un Iudeu aici sus, la această mică panoramă. Și ea a spus....
78
Când ea s-a dus să-și lase găleata jos peste scripete, să ia apă, ea
a auzit un Bărbat că spune: „Femeie, dă-Mi să beau.” Și ea a spus...
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Ea s-a întors repede; și gândindu-se că El ar fi doar un Iudeu
obișnuit, pentru că El era doar uman, atât de mult cât privea trupul. El era
un Bărbat; mânca, bea, dormea, cum facem noi. El era atât de mult uman
încât El putea muri și totuși El era Dumnezeu. Apoi noi aflăm că, atunci
când...
80
Aspus: „Nu este obișnuit pentru voi iudeii să cereți samaritenilor
lucruri ca acelea.”
81
El a spus: „Dar dacă tu ai ști cu Cine vorbești, tu Mi-ai cere să bei.”
A spus: „Ia-ți bărbatul și vino aici.”
Ea a spus: „Nu am bărbat.”
82
A spus: „Tu ai spus adevărul. Tu ai avut cinci și cel cu care trăiești
acum nu este al tău.” Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a rânduit ceva pentru
ea.
83
Ea a spus: „Domnule, îmi dau seama că Tu ești profet. Noi știm că
Mesia când vine, El ne va spune aceste lucruri. Aceea este ce va face El.
Cuvântul spune așa. Noi așteptăm după asta. Eu sunt dezgustată de toate
aceste lucruri, crezurile lor și lucruri, farisei, saduchei și irodieni; orice ar
putea fi. Dar noi știm,un Mesia vine, când El vine... Ce spui Tu în legătură
cu asta?”
84
El a spus: „Eu sunt acela.” Amin! Dumnezeu a avut o cale
pregătită. Ea a lăsat vasul de apă, o femeie schimbatăși a alergat în
cetate și a spus: „Veniți, vedeți un Bărbat care mi-a spus lucrurile care leam făcut. Nu este acesta Mesia?”
85
Petru, ascultând povestirea lui Andrei și de multe ori a ascultat, l-a
auzit pe Andrei că vorbea despre Ioan prezentândpe un Mesia și un
Bărbat și toate aceste lucruri întâmplându-se. Acelea erau tot un mister
pentru Petru. Dar într-o zi, el a venit cu Andrei, să-L vadă pe Isus. Și când
el a ajuns în prezența lui Isus, Isus l-a privit și El a spus: „Numele tău este
Simon și tu ești fiul lui Iona.” Dumnezeu a avut o cale pregătită pentru
Petru să vadă cine era El. El era acel Mesia.
86
Acum noi aflăm, că după ce Isus a murit și s-a înălțat în cer,
biserica avea nevoie de Putere ca să depună mărturie. Dumnezeu le-a dat
o Cincizecime. El a pregătit o Cincizecime.
87
Două mii de ani au trecut, prieteni. Două mii de ani au trecut. În
zilele noastre, noi am ajuns așa, omul a ajuns într-un sistem de
creștinătate și
l-a pervertit din nou, îl hibridează în crezuri,biserici,
confesiuni, discursuri intelectuale, până când puterea și lucrul real al
79
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evangheliei lui Cristos este de fapt pierdut. Și iată-ne cu Cuvântul promis
pentru aceste zile din urmă, ceea ce se va întâmpla, ceea ce va avea loc;
omul nu o va crede. Ei s-au îndepărtat de El. Voi îi întrebați dacă sunt
creștini; ei spun: „Eu aparțin la așa-și-așa.” Asta nu înseamnă un singur
lucru. Tu trebuie să fii creștin prin naștere. Acum noi avem întregul lucru
într-un Babilondin nou, după două mii de ani.
88
Biserica astăzi are nevoie de putere și Adevăr, din nou. Oh!
Dumnezeu l-a înălțat pe Fiul Său, ca să aibă grijă de asta, pentru că El a
spus: „Încă puțin și lumea nu Mă va mai vedea; totuși voi Mă veți vedea
pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi.” Noi aflăm în Evrei 13:8: „El este
același, ieri, azi și-n veci.”
89
Noi aflăm în Maleahi 4, că El ne-a promis un mesaj în zilele din
urmă că„va restaura Credința oamenilor înapoi la părinți din nou.” El a
promis-o, în zilele din urmă.
90
El de asemenea a promis, în Ioan 14:12: „Cel care crede în Mine,
lucrările pe care le fac Eu le va face și el. Chiar mai multe decât acestea
sau mai mari decât acestea, va face el, pentru că Eu merg la Tatăl Meu.”
91
El vorbea într-o zi. Ei au spus: „Stăpâne, arată-ne un semn.”
92
El a spus: „O generație rea și adulteră caută după un semn.”
Aceea este generația în care trăim astăzi. El a spus: „Și Eu le voi da un
semn. Pentru că așa cum Iona a fost în pântecele balenei trei zile și trei
nopți, așa trebuie Fiul omului să fie în inima pământului, trei zile și trei
nopți.”
93
Ce fel de semn va găsi o generație rea și adulteră? Semnul
învierii. Și acela este ceea ce ni s-a promis astăzi, semnul învierii că El
este încă viu, El este același ieri, azi, și-n veci.
94
El a spus: „Așa cum a fost în zilele lui Lot,” așa cum am trecut prin
asta seara trecută. „Zilele lui Lot; ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, așa va fi
la venirea Fiului omului.” Aceste lucruri ni s-au promis, multe alte scripturi.
Ca să câștig timp.
„Puțin și lumea nu Mă va mai vedea. Cosmos, ordinea, epoca
bisericii, ei nu Mă vor mai vedea. Totuși voi Mă veți vedea, pentru că Eu
voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul epocii.” Isus Cristos același ieri,
azi, și-n veci.” Ce este asta? Este semnul pregătit al lui Dumnezeu, calea
lui Dumnezeu.
95
Avraam așteptând după fiul. Ultimul semn pe care l-a văzut înainte
de distrugerea neamurilor a fost Dumnezeu manifestat în trup uman, care
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cunoștea secretele inimii lui Sara când ea era în cort. Isus a spus: „Aceea
se va întoarce din nou la venirea Fiului omului.” Frate, soră, eu cred că noi
trăim în acea zi. Eu cred că aceasta este ziua promisiunii.
96
Tu trebuie să ai credință în ceea ce faci. Dacă tu nu ai credință,
dacă tu doar iei asta presupunând...Cuvântul „presupune”, potrivit cu
Webster, înseamnă: „a te aventura fără autoritate.” Dar când Cuvântul lui
Dumnezeu o promite și când Dumnezeu stă în spatele acelui Cuvânt, tu
nu mai presupui. Tu faci exact ceea ce Dumnezeu a spus să faci și El este
legat prin datorie să Îlsprijine.
97
Paul Rader, a fosto persoană mare binecunoscută care ținea
treziri, mulți ani în urmă, eu l-am văzut când eram un băiețaș. El a spus o
povestire într-o zi, care a rămas întotdeauna cu mine. El a spus: „Într-o zi,
noi tăiam lemne.” El era tăietor de lemne sus în Oregon și a spus că șeful
i-a spus să meargă sus în vârful dealului. (El visa). Unde era el de fapt la
acel timp, el era jos în insule, el avea febrăfoarte mare și era pe moarte.
S-au dus după doctor, dar el era la mile și mile depărtare, cu canoia.
98
Înainte ca doctorul să fi ajuns acolo, Paul a început să se ducă,
devenind mai bolnav și mai bolnav. El și-a chemat soția credincioasă. El a
spus: „Dragă, se face întuneric în cameră, mai întuneric, se închide.”Și el
s-a dus într-o comă.
99
Și când a intrat în comă, el a spus că a visat, când el era în
această comă,că șefullui l-a trimis sus să taie un anumit copac. El a găsit
copacul, a doborât copacul, și-a pus toporul în el și s-a aplecat să îl ridice.
El doar nu putea să-l ridice. A spus că era sleit de puteri. El doar nu-l
putea ridica. El a spus: „Cât este mărimea acelui copac desigur eu îl pot
ridica. Să încerc din nou.” Și el a ajuns jos și l-a ridicat, el doar s-a trudit
până când era istovit. El s-a așezat jos lângă copac și a spus: „Eu doar nu
știu ce voi face. Șeful cere acest copac jos acolo la tabără și eu sunt prea
slab să-l duc jos.”
100
A spuscă a auzit cel mai dulce Glas pe care l-a auzit vreodată, era
șeful lui care vorbea; dar a spus, când el s-a întors să vadă cine era șeful
lui, era Domnul Isus. El a spus: „Paul, pentru ce te zbați tu atâta? De ce
ești atât de agitat? Tu vezi acea apă curgând acolo?”A spus: „De ce doar
nu arunci bușteanul în râu și să mergi pe el în jos? Mergi pe el spre
tabără.”
101
El a sărit pe buștean și a început în jos peste valul apei, țipând cu
toată vocea lui: „Eu merg pe el! Eu merg pe el!”
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102

Frate, soră, Isus Cristos a promis aceste lucruri să se întâmple în
zilele din urmă. Eu cred că noi trăim aici. Eu cred că El este același ieri,
azi, și-n veci. Eu nu știu cum s-a întâmplat, dar eu merg pe Acesta. Eu
cred că este Adevărul pentru că El este evanghelia, calea pregătită a lui
Dumnezeu. Eu cred că Acesta este mesajul orei. Timpul în care noi trăim.
Este caleapregătită de Dumnezeu. Eu merg pe Ea! Nu ați vrea să urcați
pe ea împreună cu mine, în timp ce ne plecăm capetele?
103
Tată ceresc, noi mergem în Glorie pe Cuvântul Tău. Noi credem că
Cuvântul Tău este Adevărul. O, Dumnezeule, fie ca fiecare bărbat și
femeie în seara asta să se cațăre la bordul Cuvântului și să-și amintească
așa cum ei călătoresc, ca ei să poată mărturisi: „Eu călătoresc pe
promisiunea lui Dumnezeu. Ea mă va duce direct în glorie. Ea este calea
pregătită de Dumnezeu pentru mine astăzi. Isus Cristos este același ieri,
azi, și-n veci.”
104
Tu ai spus: „Puținăvreme și lumea nu Mă va mai vedea, totuși voi
Mă veți vedea pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi.” Tu ne-ai promis
Doamne, că Te vom vedea.”
105
Grecii au venit odată și au spus: „Domnilor, am vrea să-l vedem pe
Isus.” Și lor le-a fost acordat acel privilegiu. Și în seara asta, Doamne și
noi vrem să Te vedem. Este dorința inimilor noastre. Niciunul nu poate
vreodată să audă de la Tine, decât dacă vor să Te vadă. Apoi dacă
acestor greci li s-a permis să Te vadă și Tu ai rânduit o cale pentru noi să
Te vedem, Tu întotdeauna faci o cale pentru că Tu ești același, ieri, azi, șin veci. Un slujitor i-a adus pe acești greci în prezența Ta și ei au ajuns să
Te vadă. Acordă-ne același privilegiu în seara aceasta, Tată. Fie noi, ca
slujitori, să aducem această audiență în prezența Ta. Și fie ca noi să-L
vedem pe Isus în seara asta, Care este același ieri, azi,și-n veci. Acordă
asta, Doamne.
106
Salvează pe cei pierduți, Doamne, dacă este un bărbat, o femeie,
băiat sau fată. Când noi vedem națiunea noastră atât de poluată cu
asasini și ucigași și perverși și să vedem corupția în națiune astăzi! Și să
vedem corupția în biserici și să-i vedem că conduc la acel măcel
ecumenic sus acolo pentru că ei nu merg pe calea pregătită de
Dumnezeu! Ei merg pe calea unui crez în loc de a veni prin Cuvânt.
107
Dumnezeule, noi ne rugăm ca acei reali, autentici, creștini născuți,
așa cum am ilustrat-o, prin a fi rațe autentice, ele...” Oile Mele cunosc
Glasul Meu, ele nu vor urmaun străin.” Doamne, Glasul Tău este
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Cuvântul. Acela a fost întotdeauna calea pregătită de Tine pentru biserică
și pentru oameni, este Cuvântul Tău. ” „Cuvântul Tău este Adevărul.” Și
Tu ești Cuvântul. Și biblia ne spune: „Cuvântul lui Dumnezeu este mai
ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, un discernător al gândurilor și
intențiilor inimii.”
108
De ce nu a putut Israel să vadă pe Mesia lor, când ei au văzut că
El era acel Cuvânt, când El putea discerne gândurile care erau în inima
lor? De ce n-au văzut ei? Ei l-au înțeles prin profeți, căci profeții au putut;
dar când plinătatea lui Dumnezeu a fost făcută în Fiul Său și El a trăit
printre noi, apoi ei au eșuat să-L vadă pentru că ei erau orbiți.
109
Doamne, aceia care au ochii lor deschiși în seara aceasta, fie ca
noi să-L vedem pe Isus în mijlocul nostru. Fie ca fiecare persoană bolnavă
să fie vindecată. Fie ca aceasta s-o stabilească, Doamne, ca ei niciodată,
din această oră înainte... ci ceea ce vor crede că Tu ești Mesia. Ei vin pe
calea lui Dumnezeu. Mulți dintre ei sunt aici în seara aceasta, pe moarte.
Sunt mulți aici în seara aceasta, care probabil nu vor mai fi aici peste o
săptămână, dacă Tu... ajutorul Tău nu vine.
110
Acum, Tată, Tu ești singurul responsabil pentru ceea ce Tu ai
promis. Căci Tu ai promis că noi Te vom vedea. Tu ai promis că ceea ce
ai făcut, vom face și noi. Aceasta este ora. Eu am mărturisit-o; eu o cred.
Eu am auzit că Tu spui așa; Cuvântul Tău spune astfel. Tu confirmă asta.
Eu știu că este adevărat. Acum, lasă asta să fie cunoscută, Doamne. Ea a
fost scrisă, acum lasă să fie făcută pentru Împărăția lui Dumnezeu. Amin.
111
Eu nu cred că noi urmează să chemăm o linie de rugăciune. Eu
cred cădoar o voi folosi chiar de aici.
112
Câți dintre voi sunteți bolnavi? Acum veți fi voi... Voi vă țineți mâna,
mărturisind că sunteți bolnavi.
113
Câți dintre voi veți mărturisi același lucru: „Frate Branham, eu nu
sunt cu adevărat salvat?” Vreți să vă ridicați mâinile: „Roagă-te pentru
mine?” Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe tine. Aceea-i bine.
Aceea este...Dumnezeu să te binecuvânteze. „Eu nu sunt salvat.”
114
Acum, voi care ați ridicat mâinile și voi care n-ați făcut-o: „Dar frate
Branham, cu adevărat eu vreau să fiu salvat. Este inima mea. Eu cred că
n-a rămas nimic pentru nimeni în lume.” Mai mult decât atât, ceai putea tu
obține, ce ar fi mai măreț decât salvarea ta? „Roagă-te pentru mine. Eu
vreau să fiu salvat.” Vreți să vă ridicați mâinile, peste tot în clădire,
oriunde, „Eu vreau...?”
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Câți dintre voi nu ați primit Duhul Sfânt, spuneți: „Eu știu că trebuie
să-L primesc?” Ridicați-vă mâinile. „Eu nu L-am primit. Eu vreau să-L
primesc.” În regulă, sunt doar câțiva care nu au primit.
116
Acum Cristos Își ține Cuvântul Lui și voi trebuie să vă păstrați
credința voastră în El. El este Cuvântul. Acum, Evrei, al 4-lea capitol a
spusaceea: „Cuvântul lui Dumnezeu,” care este Cristos. Cristos este
Cuvântul. Voi toți știți aceea? Spuneți „amin.” [Adunarea spune: „Amin.”] El este
Cuvântul, „același ieri, azi, și-n veci.” Ceea ce El a fost în Moise, a fost de
asemenea în Ilie; ce a fost în Ilie, el a fost în Ioan; ce a fost în Ioan, a fost
complet în sine însuși în Isus. Și azi El este la fel așa cum El a fost atunci
și El este încă Cuvântul lui Dumnezeu profețit pentru ziua, care Îl face pe
El Lumina care luminează și adeverește Cuvântul promis.
117
Noi suntem la sfârșitul timpului, prieteni. Isus este prezent. Eu știu
că voi ați auzit aceea.
118
Ce-ar fi dacă voi n-ați văzut niciodată în viața voastră și voi n-ați
avut niciodată simțul văzului, nicio ființă umană n-a avut, ci din când în
când voi ați avut un simțământ cu adevărat cald? Și eu aveam vedere, eu
puteam să văd, și eu v-aș spune vouă că era soarele. Voi ați spune: „Eu
nu știu cum se întâmplă asta, dar eu am primit un simțământ, ca și
căldura, voi ați putea simți.”
Eu v-aș spune: „Acela este soarele.”
- Ce este soarele?
- Este o lumină.
„Ce este o lumină?” Asta ar fi cu totul o lume nouă pentru tine.
119
Dar dacă eu ți-aș spune că Isus Cristos stă aici acum? Ce-ar fi
dacă ți-aș spune că El este în mijlocul nostru? El a promis-o. „Oriunde doi
sau trei sunt adunați în Numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor.” Acolo
sunt Eu! Acum aceea ori este adevărul, pentru mine,acesta este tot
adevărul sau acesta nu este adevărul deloc. Acesta ori este corect, ori nu
este corect.
120
Acum, atât de mult privitor la salvarea ta, El a făcut aceea când El
a murit la Calvar. Să te vindece, El a făcut aceea când El a murit la
Calvar. Voi credeți aceea. Cuvântul a spus că El afăcut-o.
121
Acum; singurul lucru pe care El l-ar putea face, dacă El ar sta aici
cu acest costum pe el, pe care El mi l-a dat, doar ți-ar dovedi că El este
Mesia.
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Nu prin cicatricile cuielor din mâinile Lui. Orice ipocrit poate face
aceea, să pună cicatrici de cuie și sânge pe fața lui și semne și lucruri.
Aceea poate fi făcut. Aceea a fost făcut. Multe persoane au fostchiar
crucificate ca El. Nu este aceea.
123
Ci Viața Lui, ceea ce a fost în El! „Fiul nu poate face nimic în Sine
Însuși, ci ceea ce El vede pe Tatăl făcând.” Este Viața care a fost în El,
aceea a dovedit. Nu pentru că El era un iudeu, femeia mică de la fântână
L-a crezut să fie Mesia; pentru că El putea discerne gândurile din inima ei,
aceea L-a făcut pe El Mesia. Dacă aceea a fost calea ca Mesia să se
prezinte pe Sine în zilele trecute, aceea a fost calea pregătită de El să se
facă pe Sine cunoscut. Aceea este calea pregătită de El, conform cu
scriptura pentru această epocă. Credeți voi aceea? [Adunarea spune ”Amin.” –Ed]
124
Acum, fiecare dintre voi, cei de-aici; eu sunt un străin. Am privit în
jur, nu văd o persoană pe care o cunosc. Fiecare de-aici dinăuntru, care
nu mă cunoaște și știe că eu nu știu nimic despre voi, ridicați-vă mâinile.
Peste totmâini. Această persoană zăcând pe acest pat de campanie, și-a
ridicat sus mâna. El nu m-a cunoscut. Nimeni nu mă cunoaște.
125
Dar amintiți-vă, Dumnezeu vă cunoaște. Dumnezeu vă cunoaște.
Acum, dacă El dovedește că El este aici.
122

„Ce este asta, frate Branham? ” Este un dar.
Ce este un dar? Ce este un dar, oricum? Nu să iei ceva și să
folosești ceva, tuspui: „Eu am un dar de vindecare! Eu merg afară și
vindec pe acesta, vindec pe acela.” Dacă eu aș putea, cu siguranță eu aș
face-o. Acum dar, un dar, tu ești... Tu interpretezi greșit un dar. Un dar
este doar:„să te dai la o parte din cale și să lași pe Duhul Sfânt să te
folosească.” Înțelegeți? Acela este darul.
127
Aceea-i ce este un slujitor. El nu predică ceea ce vrea elsă
predice. El doar se dă la o parte din cale, este un dar și inspirația vine și el
vorbește prin inspirația Duhului Sfânt. Orice alt dar este în același fel.
Acum, darurile de slujire și așa mai departe au fost...Primul dintre darurile
date de Dumnezeu, este: „Mai întâi apostoli, profeți, învățători, păstori și
evangheliști. „Acelea sunt slujbele. Acelea sunt darurile noastre.
128
Acum, Isus Cristos a promis că va face aceasta în zilele din urmă.
Dacă El o face, dacă el promite că va face asta, cât de mulți Îl vor crede
și-L vor accepta în seara aceasta? Ridicați-vă mâna, spuneți: „Eu Îl voi
accepta.” Cât de mulți de-aici dinăuntru atunci?...Mulțumesc. Câți de-aici
126
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dinăuntru n-au fost înainte într-una din adunări, ridicați-vă mâinile? Vai,
aproape jumătate din mulțime. Cât de mulți credeți, înainte ca El s-o facă,
voi credeți oricum? Dumnezeu să vă binecuvânteze.
129
Acum ascultați. Dacă eu v-am spus Adevărul, Dumnezeu este
obligat să-mi răspundă. El o va face. El pune Cuvintele Lui în gura voastră
și Ele se materializează. Corect. Acestea sunt Cuvintele Lui, El trebuie să
facă asta. „Eu am trimis Cuvântul Meu, El nu se va întoarce fără rod.”
130
Acum, dacă eu aș putea vindeca, aș face-o. Exact ca onorabilul
regretat frate Upshaw despre care noi vorbeam. Bătrânul om stând în
spate acolo într-un scaun cu rotile, un om bătrân galant, eu l-aș fi vindecat
dacă aș fi putut. Eu am început să plec de la platformă, sincer și m-am
întors în jur și l-am văzut într-o vedenie, mergând, umblând. L-am chemat,
i-am spus ceea ce a fost și aceea era. El s-a ridicat și a umblat, a venit la
platformă și-a atins degetele mari de la picioare, după ce a fost olog
șaizeci și șase de ani. Vedeți?
131
În aceeași seară, o doamnă de culoare, cu copilașul ei, acolo jos
pe o parte. Am spus: „Văd un doctor cu ochelari și el a operat o fetiță de
culoare și aceea a paralizat-o de la gât.
132
Și o femeie de culoare, tu de-abia puteai s-o ții departe de la
platformă. Ea spunea: „Doamne, milă, aceea-i copila mea!” Și iat-o că
vine, un grup de ușieri nu puteau nici măcar s-o rețină.
133
Am spus: „Annie, nu va face niciun bine să vii aici sus. Nu
este...Acela-i Dumnezeu.” Am spus: „Nu va face niciun bine să vii aici.
Doar crede.” Și ea a mers jos pe genunchii ei și a început să se roage. Am
privit de-a lungul audienței și am văzut ca un culoar;mergând. Am văzut o
fetiță de culoare cu o păpușă în brațele ei, mergând pe culoar. Și m-am
uitat la fetița de culoare, am privit în spate și era aceeași. Am spus: „Este
răspunsă.” S-a ridicat sus și s-a îndepărtat de la targă. Vedeți?
134
Este Dumnezeu. Vedeți? Este Dumnezeu. Vedeți? El nu
poate...Nimeni nu poate vindeca. Este credința voastră în Dumnezeu.
135
Acum, biblia a spus că: „El este Marele Preot, chiar acum, care
poate fi atins prin simțul infirmităților noastre.” Credeți voi aceea? [Adunarea
spune: „Amin.”]Un mare Preot! Acum, dacă El este marele Preot, cum ar
acționa El? Dacă El este același, ieri, azi, și-n veci, El va acționa la fel,
ieri, azi, și-n veci.
136
Acum, rugați-vă și lăsați Duhul Sfânt apoi...Voi spuneți lui
Dumnezeu: „Dumnezeule, acest bărbat care stă acolo nu mă cunoaște,
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dar ceea ce spune el are sens. Tu ești același. Tu ești Cristos. Eu sunt
bolnav. Am nevoie. Și dacă Tu mă lași ori...Dacă eu nu am credință s-o
fac, lasă pe cineva care cunosc să aibă credințăși fie...Tu cheamă și lasămă pe mine sau pe acea persoană să atingă marginea veșmântului Tău în
Glorie. Atunci dacă acel om este afară din cale, atunci Tu folosește gura
lui să vorbească înapoi și fă-o în același fel în care ai făcut-o când Tu erai
pe pământ. Eu voi ști că Tu ești același, ieri, azi, și-n veci.”
Să ne plecăm capetele acum.
137
Doamne Isuse, întorcându-mă de la evanghelism la lucrarea
profetică, dar totuși, eu Te cred, Doamne, Tu ai promis-o. Și mă rog ca Tu
să acorzi asta, în seara aceasta. Acordă asta. Ascultă-mă. Când audiența
aceasta va pleca de-aici în seara asta și noi mergem acasă, fie ca noi să
spunem ca aceia care veneau de la Emaus: „Nu ne ardea inimile în noi
așa cum ne vorbea El pe drum?” Isus a fost înviat din morți; ei nu știau
asta. Ei vorbeau cu El; ei nu știau asta. Dar când El a ajuns cu ei în casă
și au închis ușa, atunci El a făcut ceva în felul în care a făcut-o înainte de
răstignirea Lui. Aceea le-a deschis ochii lor. Ei au văzut că era El. Din
nou, Doamne, fie ca inimile noastre să ardă așa cum mergem acasă în
seara aceasta așa cum au ars ale lor. Pentru că noi știm că Tu ne-ai vorbit
pe drum. Fă lucrurile în seara aceasta, pe care le-ai făcut când Tu erai pe
pământ, pentru că Tu ești același ieri, azi, și-n veci. Noi o cerem în
Numele lui Isus. Amin.
138
Acum, fiți în rugăciune și doar credeți. Să consacrăm această
parte, mai întâi. Nu contează unde sunteți în clădire, credeți pe
Dumnezeu. Aș vrea ca fiecare să fie cu adevărat reverent și să stați în
tăcere, rugați-vă.
139
Aceasta este total imposibil. Vorbeam în această dimineață, la
micul dejun al slujitorilor, „un paradox.” Un paradox este incredibil, „ceva
incredibil, și totuși adevărat.” Voi știți că dacă Duhul Sfânt ar sta aici și ar
vorbi ceva în audiența aceea, oamenilor pe care eu nu-i cunosc, asta ar
trebui să fie un paradox. Este ceva ce nu poate fi explicat. Eu nu știu dacă
El va face. Eu doar sper că El va face, încrezându-mă că El va face.
140
Acum, doar rugați-vă și spuneți: „Doamne Isuse, eu vreau să ating
haina Ta și eu am o nevoie. Eu Îți promit Doamne că eu...Te voisluji toată
viața mea.” Dumnezeu vrea să vă pocăiți. Dacă nu sunteți pocăiți, pocăițivă; spuneți: „Eu vreau să mă pocăiesc, Doamne. Eu vreau Tu să mă
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vindeci. Vreau Tu să mă binecuvântezi. Vindecă-mă acum, Doamne. Eu
sunt slujitorul Tău.
141
Eu urma...Ați distribuit cartonașe de rugăciune astăzi? Eu doar
urma să-l întreb pe Billy dacă...Dacă el n-o face, eu voi chema o linie de
rugăciune. Dar ei n-au dat niciun cartonaș de rugăciune astăzi. Doar stați
reverenți, credeți.
142
Acum, în Numele lui Isus Cristos, eu iau orice duh aici sub
controlul meu pentru gloria lui Dumnezeu, ca al Lui Cuvânt să poată fi
făcut cunoscut, încât în ziua Judecății noi nu vom avea nicio scuză.
143
Acum priviți în această parte și credeți acum. Rugați-vă cu toată
inima voastră și doar rugați-vă și cu umilință. Nu luptați cu El. Doar
relaxați-vă voi înșivă și spuneți: „Doamne, Tu ai făcut promisiunea. Eu Te
cred.” Aceea este ceea ce eu trebuie să fac.
144
Eu știu că nu este nevoie ca eu să întreb. Câți dintre voi ați văzut
vreodată acea Lumină? Să vedem. Voi ați văzut poza Lui. Să văd mâinile
voastre, care vreodată ați văzut fotografia Lui. Nu vedeți voi Asta chiar
acolo? Vedeți, este o altă dimensiune. Este chiar peste acea doamnă.
145
Ea suferă cu necaz la picioarele ei și la spate. Ea... Crezi tu că
Dumnezeu poate să te vindece, soră? Ce ai atins tu? Tu nu mă cunoști,
dar tu ai atins Ceva. Dacă Domnul Isus îmi va spune cine ești, te va face
aceea să crezi mai bine? Tu ești doamna Philips. Dacă este corect ridicăte în picioare. În regulă. Sunt eu total străin pentru tine? Ridică-ți mâna
dacă este corect. Eu n-am văzut-o niciodată în viața mea. Cea atins ea?
Mergeți și vorbiți cu femeia după aceea. Durerile au plecat toate acum. Tu
ești bine. Tu poți merge acasă și fii bine.
146
Aici este o doamnă, chiar în spatele ei de acolo. Ea suferă de o
depresie. O, Dumnezeule, dacă ea nu...Numele ei este doamna Star.
Crede, Isus Cristos te va face bine. Ridică-te în picioare și acceptă-ți
vindecarea. Dacă eu sunt străin pentru tine, flutură-ți mâinile. S-a sfârșit
cu depresia ta. Isus Cristos te face bine.
147
Ce-a promis El?El a promis asta. Credeți voi?[Adunarea spune: „Amin.”]
148
Este o doamnă chiar în spatele ei, stând acolo. Ea se roagă. Ea
este agitată, are complicații. Ea vrea să renunțe la fumat. Numele ei este
doamna Bordon. Ridică-te, doamnă Bordon. S-a sfârșit cu țigările tale.
Isus Cristos te face bine. Eu n-am văzut femeile niciodată în viața mea.
149
Credeți voi? Acum voi știți că eu nu pot să fac aceea. Acela este
Isus Cristos. Ce este asta? „Cuvântul este mai viu, mai puternic, decât o
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sabie cu două tăișuri, un discernător al gândurilor și intențiilor inimii.” Este
Cuvântul, Isus Cristos este același ieri, azi, și-n veci. Nu puteți voi crede
aceea?
150
Aici, aici stă un bărbat așezat chiar aici, cu hernie, suferință la
inimă. Corect. Eu nu cunosc omul. Nu l-am văzut niciodată. Dar el este un
slujitor. Reverend domnul Kinsey. Corect. Crezi, domnule? Ridică-te în
picioare și primește-ți vindecarea. Isus Cristos te face bine.
151
Printre altele, vrei să-mi faci o favoare, fiind un slujitor? Pune-ți
mâinile peste soția ta, ea suferă de un necaz cu rinichii, cu ficatul, cu
supragreutate, cu complicații. Pune-ți mâinile peste ea. Urmează s-o
părăsească, dacă tu crezi.
152
Ascultă, este un bărbat care stă chiar în spatele tău, el este umbrit
de moarte. El are cancer. Omul suferă cu tumoare, cancer, nervozitate.
Numele lui este domnul Young. Crede acum. Isus Cristos te face bine.
Crezi asta? O accepți? În regulă, domnule.
153
Aici zace un bărbat, întins pe acest pat de campanie. Domnule, eu
nu te cunosc. Dacă eu aș putea să te vindec, eu aș face-o. Eu sunt un
străin pentru tine. Tu ai venit totacest drum. Tu ai făcut un efort să vii aici.
Tu nu poți ascunde ceea ce este greșit cu tine; dar eu nu te pot vindeca.
Tu ai venit aici cu soția ta. Aceea este ea care stă acolo cu paltonul pe ea
de culoarea piersicii. În regulă. Corect. Omul este umbrit de moarte; el nu
poate trăi decât puțin acum. El are cancer.
154
Tu suferi de asemeni, soră. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune
cu ce suferi? Necazul este cu spatele tău. Corect. Dacă este corect,
ridică-te. În regulă, tu primește-ți vindecarea. Crede-o. Pune-ți mâna pe
soțul tău.
155
Mă crezi a fi profetul Lui, domnule? Dacă tu zaci acolo, tu sigur vei
muri. Tu nu poți trăi. Asta-i tot. Doctorii au renunțat la tine. Cancerul te-a
mâncat în întregime. Am văzut cazuri mai grave decât tine vindecate. Eu
nu te pot vindeca. Dar dacă tu doar o accepți și o crezi! Tu o crezi? Este
singura ta șansă. Ultimele tale ore trec. Crezi tu asta? Dacă crezi, ridică-te
de pe pat. Ridică-te de-acolo, în Numele lui Isus Cristos! Ridică-te în
picioare și fii făcut bine și ieși afară de-aici, glorificându-L pe Dumnezeu.
Cineva să-i dea o mână, să-l ajute. Acolo este el, în picioare.
156
Cât de mulți de-aici cred? [Adunarea se bucură și spune: „Amin.”] Ridicați-vă
mâinile. Ridicați-vă în picioare. Restul din voi care doriți să fiți vindecați,
ridicați-vă, în Numele Lui Isus Cristos. Ridicați-vă mâinile, lăudați-L pe
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Dumnezeu. Dați-i Lui laudă și glorie. Acum, mulțumiți Domnului pentru
vindecarea voastră, Isus Cristos este același ieri, azi, și-n veci!
157
Frate, doctorii au eșuat. Aceasta este calea pregătită de
Dumnezeu. Crede asta!
158
Câți vor să accepte calea pregătită de Dumnezeu? Ridicați-vă
mâinile și dați lui Dumnezeu laudă, fiecare dintre voi și credeți că sunteți
vindecați, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

