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Bună seara, prieteni. Sunt foarte fericit să fiu aici din nou în seara
aceasta, să slujesc în Numele binecuvântatului nostru Domn Isus Cristos.
Eu tocmai veneam înăuntru acum câteva momente și m-a
întâmpinat un prieten de-al meu, un prieten de-al vostru. Mulți oameni îl
cunosc. L-am întrebat dacă el ar vorbi în locul meu în seara aceasta și el
n-a vrut s-o facă. Astfel, acesta este fratele Paul Cain. Ai vrea doar să vii
aici frate Paul Cain, doar pentru un minut? Fratele Paul Cain care are
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prieteni slujitori peste tot. Și noi suntem întotdeauna fericiți să avem frați
de-ai noștri vizitatori cu noi afară în câmp. Noi probabil am putea să
schimbăm multe cuvinte despre marele seceriș în care suntem noi acum,
suflete adunând în snopi pentru Stăpânul.
2
Am avut o adunare minunată seara trecută așa cum mi s-a spus.
Rar se întâmplă vreodată în așa fel. Dar oamenii, uneori în distribuirea
cartonașelor de rugăciune și aducerea oamenilor, noi am avut doar... Eu
doar vin sus și spun: „Ei bine, adu sus atât de mulți, un anume...” Noi nu
luăm prea mulți acolo. Dar uneori când Duhul Sfânt coboară, El poate face
mai mult în felul acela, doar din loc în loc.
Ei au spus... Eu cred că mi s-a spus că o doamnă legată pe o targă
a fost făcută bine și cineva cu cârje, o femeie paralizată, stând într-un scaun
cu rotile. Domnul nostru este Dumnezeu, nu-i așa? Și El este uimitor și
minunat.
3
Acum, așa cum noi ne apropiem pe terenurile Domnului în seara
asta, pentru binele evangheliei, mai întâi să ne aplecăm capetele într-un
cuvânt de rugăciune către Autorul Cărții înainte să încercăm s-O
deschidem.
Preaiubitul nostru Salvator, venim la Tine în seara aceasta, pe
bazele invitației Tale că: „Oricine vrea, să vină și să ia fără plată din apele
Vieții.” De aceea venim noi în seara aceasta, Doamne, ca Tu să ne
întâlnești acum sau să continui cu această măreață adunare care este deja
în desfășurare.
Venind și auzind copiii strigând și bătând din palme și
bucurându-se pentru că ei au Viață Veșnică (Viața Eternă nu poate pieri),
promisiunea de a fi înviați în ziua din urmă. Și asta ne face fericiți, Tată, în
această zi, când toate speranțele guvernelor lumești și așa mai departe,
merg în jos. Lumea și ordinea ei decade. Civilizația, vârful ei se clatină
înapoi, dar Împărăția lui Dumnezeu mărșăluiește înainte cu veșmântul
complet, armura în toată strălucirea, steagul fluturând, Steaua Dimineții
conducând calea, din victorie în victorie până la bătălia finală. Brațele sunt
puse unul peste altul, ultima rugăciune a fost făcută, biblia stă închisă, fumul
bătăliei se împrăștie, soarele a apus. Atunci Isus va veni. Noi Îl vom vedea,
pe Cel minunat.
4
Noi ne rugăm în seara aceasta, Doamne, pentru fiecare slujitor,
aceștia de pe platformă, frații mei. Mai ales pentru fratele Cain, care acum
are nevoie de Tine și dorește măreața Ta putere să fie peste el. Noi ne
rugăm ca Tu să-l binecuvântezi într-un fel minunat.
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Binecuvântează toți clericii pretutindeni care cheamă Numele
Domnului Isus. Binecuvântează laicii, străinii din porțile noastre; vindecă
bolnavii și suferinzii. Acum, Tată, deschide Cuvântul pentru noi, n-ai vrea
Tu? Căci noi cerem asta în Numele lui Isus. Amin.
Eu doar iubesc Cuvântul. Eu doar am început citirea în această
după masă și eram un pic obosit de seara trecută. Ungerea Duhului Sfânt
nu m-a părăsit prea repede seara trecută. Și---și astăzi eu tocmai am avut
un ospăț de a citi din Geneza.
Și eu sper într-o zi să traversez națiunea, cu voia Domnului, doar
predicând evanghelia, doar din o---doar treziri, nu... doar mergând de la
biserică la biserică, din loc în loc. Îmi place să văd o trezire adevărată, de
modă veche care străbate; și suflete sunt născute în Împărăția lui
Dumnezeu.
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Acum, este oarecum greu când asta este amestecată cu vindecarea
și așa mai departe, să schimbi.
Câteva nopți să stai în acest fel; doar câteva seri și tu ești epuizat și
dus. Deci în acel fel, poți să stai o lună întreagă și atunci tu într-adevăr ai
avea o trezire.
Acum, în cartea lui Iov, noi vrem să ne centrăm gândurile noastre în
seara asta în jurul lui Iov, al 19-lea capitol și cam de la versetele 25 la 27,
am vrea să citim o porțiune din Cuvântul Lui, doar pentru un mic gând de
bază.
6
Și înainte ca noi să facem asta, cred că aceasta este o cutie nouă
de batiste aici pentru a face rugăciune peste ele, dacă eu am---se întâmplă
să uit de ele. Chiar acum, să ne aplecăm capetele doar un moment, într-un
cuvânt de rugăciune, în timp ce voi vă alăturați mie în rugăciune.
Tatăl nostru ceresc, Tu care cunoști chiar moartea unei vrăbii. Una
nu poate cădea fără ca marele Tău Duh, atât de sensibil la orice, că și
pasărea mică neimportantă ar putea cădea pe stradă, Tatăl cunoaște totul
despre ea. Cu cât mai mult știi Tu că noi, copiii Tăi, răscumpărați prin
Sângele Fiului Tău, aleși prin har și ne aplecăm capetele noastre în umilință
înaintea Ta, să cerem prin jertfa sângerândă a Domnului Isus Cristos milă
pentru neamul nostru.
Aici înăuntru sunt pantalonași maro, batiste, biberoane mici pentru
bebeluși. Ei sunt în nevoie, Doamne. Vei fi Tu îndurător? Eu mă rog ca Tu
să vindeci pe fiecare. Acestea sunt numai însemne, Doamne. Noi ne dăm
seama că prețul pentru vindecare a fost deja plătit acolo la Calvar. Tu ai
fost rănit pentru nelegiuirile noastre, cu rănile Tale noi am fost vindecați la
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Calvar. Dar acestea sunt simboluri mici ale credinței că noi Te iubim și Te
credem și ne rugăm unul pentru celălalt așa cum ai spus Tu: „Să ne
mărturisim greșelile noastre unul altuia și să ne rugăm unul pentru altul, ca
noi să putem fi vindecați.” Pentru aceasta, Tată, eu trimit aceste batiste mici
și aceste articole mici de aici către cei în nevoie, rugându-mă ca Tu să
vindeci pe fiecare din ei în Numele Fiului Tău, Domnul Isus. Amin.
7
În acele însemne mici, noi am avut așa de multe lucruri împlinite. Eu
am trimis cam o mie pe săptămână de la birou sau mai multe. Și așa de
multe lucruri sunt făcute prin a pune aceste batiste. Domnul chiar le-a
binecuvântat într-un fel extraordinar. Mărturii, mărturii despre ceea ce
Domnul nostru a făcut, doar prin eforturile slabe de a pune batiste peste
bolnavi.
Noi ne dăm seama că nu este nicio virtute în batistă, doar o mică
bucată de material, nu este mai mult decât un material vechi pe care tu îl
porți. Dar este---ea face ceva și urmând scripturile.
8
Aici nu demult, jos în Louisiana, fratele Moore, este aici pe platformă
și eu, noi ne duceam departe spre un orășel la o mică biserică să avem o
adunare. Și preaiubita lui fiică și soție și toți erau pe-acolo. Și eu eram--aveam valiza mea pe care niște oameni mi-au dat-o cu mulți, mulți ani în
urmă, în California și eu doar îmi cumpărasem un costum nou. Eu îl aveam
în valiză și eram îmbrăcat cu unul vechi pe mine. Și el l-a pus deasupra pe
mașină, conducând repede prin Louisiana. Dintr-odată, când noi am ajuns
acolo, am aflat că valiza nu era pe partea de sus a mașinii; era căzută.
Eu n-am avut nici măcar o batistă de buzunar. Astfel el era foarte
descurajat. Eu am spus: „O, Domnul va purta de grijă de aceea.”
Toată garderoba mea, completă, era în ea, în afară de salopeta mea
pentru casă. Astfel, el a spus: „Frate Branham, eu mă voi duce și îți voi
cumpăra un nou costum.”
Am spus: „Nu. Este în regulă.”
El a spus: „Tu n-ai nicio șansă, frate Branham,” a spus: „aceea s-a
pierdut departe, de-a lungul drumului pe-acolo,” și a spus: „doar... o mulțime
de oameni de culoare trăiesc prin acest fel.” Și a spus: „Acum, primul lucru,”
am spus, „dacă un om vine pe-acolo pe drum și ar găsi valiza...”
Am spus: „Biblia mea este înăuntru acolo, are numele meu pe ea.”
El a spus: „Ei bine, dacă el ar găsi acea valiză, frate Branham,” a spus,
„lucrul pe care îl va face, este să vândă acele costume,” și așa mai departe
în acel fel.......................................................................................................
A
Am spus: „Ei bine, poate el are mai mare nevoie decât mine. Pentru
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că Domnul mi le-a dat mie, așa că poate el are mai mare nevoie de ele; și
Domnul i le dă lui.”
El a spus: „Ei bine, dacă el a găsit biblia mea și dacă el mă
cunoaște,” am spus: „el mi-o va aduce înapoi oricum.”
El a spus: „O, nu, frate Branham,” a spus, „dacă o găsește un
păcătos,” a spus, „el va vinde hainele.” Și a spus: „Dacă un creștin o
găsește, ei vor tăia acele costume și le va trimite unul la altul ca materiale
de rugăciune.” A spus: „Tu nu ai nicio șansă.” Astfel eu am spus: „Ei bine,
noi doar ne vom încrede în Domnul.”
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Două zile au trecut și fratele Brown, de acolo, el a spus: „Și eu vreau
să particip la asta. Vreau ca tu---eu vreau absolut să-ți iau niște costume
noi.”
Am spus: „Nu; Domnul le va aduce cumva înapoi.”
Astfel noi... Două sau trei zile au trecut; el a spus: „Vezi,” a spus,
„noi am întâlnit poliția acolo și polițistul a spus: `Sigur, eu mă voi duce pe
drum să o caut.` (Mama lui a fost vindecată în adunările mele), el a spus,
`Desigur.` „Unul din poliția de stat și noi i-am spus că am pierdut valiza--acolo sus, departe în locurile mlăștinoase pe undeva, o, poate o su---două
sute de mile, trei sute, în sus și-n jos pe drum.
Așadar, apoi în ziua următoare, ne-am dus și fratele Jack era doar
insistent ca eu să primesc un costum oricum.
A spus: „Băiete, la o mie de mile de casă, fără haine acasă și niciuna
aici.” A spus: „Vai, ce vei face fără măcar o batistă sau o cămașă curată?”
Am spus: „Ei bine, Domnul se va îngriji de asta.”
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Astfel ne-am dus la fratele Brown și ei---fratele Brown el urma să
vină afară și urma să mă facă să merg să iau un costum. Cam la timpul
când fratele Brown a ieșit afară, a sunat telefonul, era un frate bătrân de
culoare care a sunat și a spus: „Este---este fratele Branham acolo?” A spus:
„Eu am găsit valiza lui, eu sunt pe drum.” Astfel eu... Încredeți-vă în Domnul.
Amin. Orice este---toate lucrurile lucrează împreună pentru bine. Tu doar
nu poți pierde când devii creștin, doar nu poți pierde. Doar încrede-te în El
și oricum merge drumul, doar păstrați-vă pânzele orientate către Duhul Lui.
El vă va călăuzi în port. Va fi totul în regulă.
11
Acum, în Iov, dacă aveți biblia, voi care vă faceți notițe. Doar pentru
câteva momente, neștiind exact ce Duhul Sfânt va face în seara aceasta...
Seară după seară, noi nu înțelegem felul în care El lucrează. El lucrează în
feluri tainice, să înfăptuiască minunile Lui.
Acum, în versetul 25, noi citim astfel:
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Căci eu știu că Răscumpărătorul meu trăiește și că în
zilele din urmă El va sta pe pământ:
Și chiar după ce viermii pielii au distrus acest trup,
totuși în trupul meu, eu îl voi vedea pe Dumnezeu.

Fie ca El să adauge binecuvântările Lui la Cuvânt.
Iov, cartea cea mai veche din biblie, s-a presupus a fi scrisă chiar
înainte ca Moise să fi scris Geneza. Dar cartea cea mai veche din biblie
vorbea despre răscumpărare și totuși răscumpărarea era mult---mult
înainte de aceea. Răscumpărarea este unul din lucrurile cele mai vechi din
biblie. Ați știut voi că răscumpărarea a fost chiar înainte---planul de
răscumpărare a fost pregătit înainte ca lumea să fi fost formată? Gândiți-vă
la asta! Dumnezeu, văzând mai dinainte și făcând o cale de răscumpărare
înainte chiar ca El să fi făcut lumea. Căci biblia spune clar că Cristos a fost
predestinat, rânduit mai dinainte și a fost Mielul lui Dumnezeu înjunghiat
înainte de întemeierea lumii. Corect! Mult mai înainte ca lumea să fi fost
făcută, Dumnezeu a avut un plan de răscumpărare.
12
Imediat ce satan... Voi știți vechiul---discuția este: de ce n-a putut
Dumnezeu să ocolească toate acestea și să nu fi avut nimic din ele? Dar
Dumnezeu care l-a pus pe satan aproape co-egal cu El, satan care a luat
lucrurile lui Dumnezeu și le-a pervertit în gânduri rele și de-acolo a început
să pervertească lucrurile în rău în loc de bine. Și Dumnezeu, imediat ce
primul lucru a fost făcut, din cufărul Lui de comori, El a avut un plan de
răscumpărare, chiar repede.
El n-a trebuit să stea jos și să mediteze cum putea fi. El era
Dumnezeu, infinit. El a știut cum va fi. El a avut aceea în inima Lui mare,
cum El va aduce toate acestea. Și apoi, dacă El a cunoscut mai dinainte
biserica, a cunoscut mai dinainte pe Cristos, a cunoscut mai dinainte planul
și a stabilit toate în ordine și mersul lumii. Și voi fiind morți pentru voi înșivă,
morți în Cristos și vii, după ce ați murit pentru voi înșivă, vii în Cristos,
Dumnezeu lucrează toate lucrurile împreună pentru binele celor care Îl
iubesc și cum puteți voi pierde? Voi doar nu puteți pierde; nu există nicio
cale de a pierde.
13
Biserica ar putea într-adevăr doar să afle aceea. Dacă voi ați putea
pozițional să vă aflați locul în Cristos, atunci toate celelalte lucruri doar vor
dispărea ca o umbră. Fiecare care vine la Dumnezeu, aceea este adevărat,
trebuie să aibă umbre și ispitiri și temeri și așa mai departe, însă doar nu
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fiți sfâșiați din cauza lor. Ce este o mică suferință pentru puțin timp, știind
că gloria lui Dumnezeu va fi descoperită în zilele din urmă când vine Isus,
când noi vom fi făcuți în asemănarea Lui? El doar lucrează totul împreună.
Știați, poate dacă tu ești bolnav sau ceva ți s-a întâmplat, că Dumnezeu
poate a trebuit să facă aceea doar ca să te aducă un pic mai aproape de
El?
14
Știți, odată mi s-a spus; eu nu știu dacă aceasta este autentică sau
nu, când un misionar mi-a spus în Palestina. Oricum, el a spus că el a văzut
un---un cioban venind cu o oaie. Și a spus: „O oaie, el a trebuit s-o care și
ea avea o atelă pe piciorul ei.” Și el a spus: „A căzut oaia, domnule și și-a
rănit piciorul?”
El a spus: „Nu.”
A spus: „Ce-a pățit la picior?”
A spus: „Eu l-am rupt.”
A spus: „Tu l-ai rupt?” A spus: „Probabil ești un păstor foarte crud
să faci asta.”
El a spus: „Nu.” El a spus: „Vezi, acestei oi nu-i păsa de mine,
continua să rătăcească și eu am știut că ea urma să fie omorâtă. Așa că a
trebuit să-i rup piciorul ca s-o pot aduce mai aproape de mine și să o tratez
mai special, s-o hrănesc din mâna mea. Și asta o va face să mă iubească
mai mult.”
Prin urmare, Dumnezeu uneori chiar trebuie să lase ceva mic să vi
se întâmple, ca El să vă poată aduce doar un pic mai aproape de El, să vă
iubească mai mult și apoi să vă trateze un pic mai special, o vindecare și
voi veți spune: „Da, Doamne, Eu cred că Tu ești.” Vedeți? Asta este! Vedeți
cum Dumnezeu face asta? Nu este El minunat? Noi doar să Îl credem.
15
Răscumpărare. Și Dumnezeu are o cale de răscumpărare. Dacă un
om nu poate... „Răscumpărarea” înseamnă „a fi adus înapoi.” Este ca
zicala veche. Voi mergeți la... De fiecare dată când văd un amanetar cu
acele trei mingi atârnând afară, știți, înainte, mă face să mă gândesc...
Acum, eu sper că nu este aici niciun amanetar dacă este, eu vreau să spun
asta pentru tine, domnule. Aceea este sursa ta de întreținere. Presupun că
este legal și tu ai tot atât de mult drept să faci asta ca oricare.
Dar un amanetar întotdeauna îmi amintește... Știți, diavolul ne-a pus
într-un magazin de amanet, dar Cristos ne-a răscumpărat. El a intrat astfel
și ne-a răscumpărat din magazinul de amanet al diavolului. Vedeți? El
ne-a pus în magazinul de amanet, dar Cristos a venit și a plătit prețul și noi
suntem liberi.
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Știți, necazul cu asta este că oamenii nu își dau seama, ei cred că
tu trebuie să faci ceva ca să fii liber. Voi sunteți deja liberi, singurul lucru pe
care trebuie să-l faceți este să știți despre asta. Voi ziceți: „Ei bine, este
ceva ce eu trebuie să fac, frate Branham, eu va trebui...”
Nu, tu nu trebuie să faci niciun lucru. Prin har tu ești salvat.
Înțelegeți? Înțelegeți? Nu este nimic ce faci tu, nu există un singur lucru pe
care tu ai putea să-l faci să echivaleze ceva. Planul a fost deja făcut; s-a
plătit deja pentru răscumpărare, singurul lucru pe care tu trebuie să-l faci,
este să accepți asta.
16
Odată, era un fermier; ciorile erau în câmpul lui; ele mergeau spre
sud. Și ciorile veneau pe câmpului lui, ciugulind porumbul și așa mai
departe. Și el a pus o capcană și el a prins o cioară. Așa că el a legat
bătrâna pasăre de picior,a legat-o acolo, a spus: „Eu doar le voi speria pe
restul din ele.”
Și celelalte ciori zburau pe-acolo și spuneau: „Vino, Johnny
cioroiule; să mergem spre sud repede. Furtunile și iarna vin.”
Și Johnny cioroiul încerca să se târască și el nu putea. El era legat.
Astfel într-o zi, era o persoană bună care a trecut pe-acolo. Bietul cioroi
bătrân de acolo, el era pe cale să moară de foame, abia putea să se ridice.
Și el a spus: „Îmi pare rău pentru acea biată pasăre.” Așa că el doar s-a dus
și a tăiat banda și a eliberat pasărea. Dar știți, el a fost legat așa de mult
timp, încât el s-a gândit că încă era legat.
Ciorile mergeau pe-acolo țipând: „Johnny cioroiule, vino, să mergem
spre sud. Grăbește-te; vânturile de nord bat.”
Cioroiul bătrân răspundea: „Eu nu pot pentru că încă sunt legat.”
Vedeți, el era liber și nu știa.
17
Și acela este felul cum sunt mulți oameni în seara aceasta. Acele
doamne sau oricine stătea aici seara trecută în scaune cu rotile, ei au auzit
vestea bună. În seara aceasta scaunele lor cu rotile nu sunt aici. Ei probabil
stau afară în audiență pe undeva. Vedeți? Ei au fost liberi; ei au fost liberi
tot timpul. Isus i-a eliberat la Calvar când șuvoiul de Sânge a venit din trupul
Lui să elibereze fiecare persoană de boală.
Păcătoșii care L-au acceptat pe Cristos seara trecută, stăteau legați
seara trecută sub lanțul păcatului și în seara aceasta se bucură de libertate
de la Domnul Isus, după ce ei au auzit declarația de eliberare; ei sunt liberi.
18
Și în perioada sclaviei, înainte ca Declarația de Eliberare să fie
semnată, păi, mi s-a spus că sclavii în sud, au urcat muntele. Ei---ei urmau
să fie liberi la răsăritul soarelui. Unii au putut---să urce un pic mai sus decât
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ceilalți. Cei bătrâni n-au putut urca, cei mai tineri s-au dus pe vârful
muntelui. Pentru că imediat ce ei vedeau soarele, ei erau liberi. Astfel cei
care au ajuns cel mai sus, imediat ce soarele s-a ivit, au spus: „Noi suntem
liberi!” Au strigat asta la grupul următor, următorul a strigat: „Noi suntem
liberi!” La poalele muntelui transmițând vestea: „Suntem liberi!” Și fiecare
om care-L vede pe Fiul este liber. Voi știți ce vreau eu să spun.
Voi vedeți pe Fiul, Îl vedeți în felul descoperirii în care Dumnezeu vi
L-a descoperit vouă. Singura cale în care tu vei ști vreodată asta, este când
Dumnezeu ți L-a descoperit ție. Aceea este baza tuturor scripturilor.
„Carnea și sângele nu ți-a descoperit asta ție, ci Tatăl Meu care este
în cer. Pe această stâncă, Eu voi zidi biserica mea.” Este aceea corect?
Deci, pe descoperirea spirituală a Domnului Isus Cristos, El și-a zidit
biserica Sa.
19
Acum, poate puțin și-au dat seama bătrânii din trecut acolo, că
aceasta va fi în acest fel. Dacă ei, prin credință, ar fi văzut timpul complet
al răscumpărării și ei ar fi văzut oamenii cărora le-au fost absolut prezentate
dovezi infailibile ale răscumpărării și s-au întors și le-au părăsit... Acesta
este cazul trist, insul care este dezlegat și nu vrea să fie liber.
Acum, Adam în grădina Edenului, când el a păcătuit pentru prima
oară, Dumnezeu avea o cale de răscumpărare pentru el, chiar repede, doar
imediat ce el a păcătuit. Dumnezeu a făcut o cale de răscumpărare. Și
înainte ca Adam să poată vreodată să se apropie înapoi să aibă părtășie
cu Tatăl, Dumnezeu a trebuit să înjunghie un miel nevinovat sau oaie și
să-i facă o îmbrăcăminte să meargă în jurul lui și să pună afară covorul de
bun venit pentru Adam să pășească pe covorul răscumpărării, să vină în
Prezența Lui iarăși. Dumnezeu întotdeauna a avut un plan de
răscumpărare și acela a fost prin sânge, de atunci chiar la început din zorii
timpului, a fost în gândirea lui Dumnezeu, înainte ca lumea să vină în
existență vreodată.
20
Acum, când Adam și Eva, primii noștri mamă și tată, au început să
pășească afară din grădina Edenului, păi, sumbru, păcatul atârna peste
frunțile lor și norii de întunecime atârnau în jurul lor după ce ei au primit al
lor---cuvântul destinației lor eterne. Ei au pășit afară, cu acele piei de oaie
în jurul lor, ei aveau ceva rază mică de speranță, că urma șă vină un
răscumpărător. Vedeți? Ei au avut o rază de speranță. Era noros și întuneric
pentru că lacrimi de regret curgeau pe obrajii lor din cauza păcatelor lor. Și
lor le părea rău de păcatele lor, dar ei erau---ei știau că undeva exista o
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răscumpărare pentru că El a spus: „Eu voi pune vrăjmășie între sămânța ei
și sămânța șarpelui.”
Și ei... Așa de mulți oameni, citând psalmul 23, spun așa, spun: „Da,
deși eu umblu prin văile întunecoase ale umbrelor morții...” Acesta nu spune
vale întunecată; spune „Prin valea umbrei...” Și dacă ea este întunecoasă,
nu va exista nicio umbră. Este nevoie de o anumită parte de lumină să facă
umbră.
21
Astfel moartea, chiar după început, niciodată n-a avut o întunecime
completă; a fost o umbră. Astfel trebuia să fie un anumit procent de lumină.
Și când Adam și Eva au pășit afară din grădina Edenului, umbrele
răscumpărării erau înaintea lor.
În legile mozaice, ceremoniile jertfelor și așa mai departe au fost de
asemenea un model al venirii Jertfei perfecte, planul perfect de
răscumpărare, al lui Dumnezeu. Și când ei au văzut mai dinainte acele
lucruri prin jertfa sângerândă a animalelor pe care ei le înjunghiau, așa ca
o---ca o mijlocire sau o acoperire pentru păcatele lor... În acea umbră, ei au
prevăzut venirea Domnului Isus. Și a fost în acel fel, până când în final, în
sfârșit, Zorii de sus s-au ivit și acei care au stat în regiunile umbrelor morții
au văzut măreața lumină. Când Dumnezeu Însuși s-a manifestat aici pe
pământ, să îndepărteze păcatul, atunci ei au văzut răscumpărarea deplină
prin însuși Dumnezeu. Până când Zorii din înalt s-au ivit.
22
Acum, în Vechiul Testament, sub umbre și legi și modele, cum că
Dumnezeu dădea înapoi acele lucruri acolo, fiind un model mai dinainte a
venirii Fiului lui Dumnezeu. De exemplu, în repartizarea de timp a lui Moise,
când Dumnezeu i-a spus lui Moise să ia un miel (cel dintâi de la o oaie) și
să-l păstreze, să-l țină până în ziua a zecea și să-l păstreze până în ziua a
paisprezecea să fie încercat, curățit, să afle dacă are vreun cusur mielul...
Voi cunoașteți legea răscumpărării din Vechiul Testament, cum că
cel nevinovat trebuia să moară pentru cel vinovat. Căci tot drumul de la--tot drumul de la Eden la cruce, cel nevinovat a murit pentru cel vinovat.
23
Sub legile răscumpărării, să zicem de exemplu, un catâr mic s-a
născut afară pe pășune și acel catâr mic avea ambele urechi în jos, ochii
încrucișați, picioarele strâmbe și coada fixă drept în sus, ce animal oribil.
Dacă micul ins s-ar putea gândi despre el, el ar spune: „Ei bine, mami,
presupun că atunci când stăpânul casei iese afară, el doar mă va lovi drept
în cap. Eu nu am nicio valoare. Eu niciodată nu voi fi în stare să reușesc
pentru că uite---uite ce ființă oribilă sunt eu.”
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Acela este felul în care oamenii încă încearcă să se gândească; că
ei sunt nevrednici. Voi sunteți; noi toți suntem nevrednici. Dar dacă mama
a fost bine instruită în legile răscumpărării, ea ar fi spus: „Scumpule, uite,
preotul nu te va vedea deloc pe tine. Ci omul casei va trebui să ia un miel
fără cusur și acel miel va trebui cercetat. Și mielul va trebui să fie omorât
astfel ca tu să poți trăi.”
El ar spune: „De ce este asta, mamă?”
Ea ar spune: „Pentru că tu ești născut cu un drept de întâi născut;
tu ești primul.”
24
Și acela este felul cum este astăzi. Noi, vinovați, nevrednici, ar trebui
să murim. Nu suntem vrednici să trăim; nu suntem vrednici să venim la
Cristos; nu suntem vrednici să cerem ceva, dar Dumnezeu nu se uită
niciodată la nevrednicia voastră, El privește la Miel. Acum, dacă El nu poate
găsi nicio greșeală în Cristos, atunci voi sunteți liberi. Înțelegeți? El a murit
în locul vostru. Acum dacă aveți vreo greșeală înaintea Lui, voi încă nu
sunteți liberi. Dar Dumnezeu nu vă cercetează pe voi; El cercetează Mielul.
Tu zici: „Eu nu sunt vrednic să pășesc afară din acest scaun cu rotile
în seara asta.” Așa este, tu nu ești, dar Dumnezeu nu te ia în considerare
pe tine; El L-a luat în considerare pe Cristos. Și dacă El este vrednic, atunci
tu poți umbla. Vedeți? Corect. Depinde ce gândești tu despre asta.
Tu zici: „Frate Branham, eu sunt o femeie într-o stare îngrozitoare;
am trăit ilegal. Eu am---am rupt chiar legămintele mele de căsătorie. Eu am
făcut aceasta...”
„Și domnule Branham, eu îți spun: sunt un bețiv, am făcut aceasta...”
Nu contează ce ai făcut tu, Dumnezeu nu se uită deloc la tine; El privește
la Miel. Și El deja a acceptat Mielul, așa că tu ești liber. Dumnezeu nu te
poate vedea pe tine; El vede Mielul, care moare în locul tău. Aceea este
destul să facă un ins să strige nu-i așa? Sigur. Când te gândești la aceea,
pe acele baze ale Cuvântului.
25
Credeți voi în strigare? Eu v-am auzit făcând-o cu ceva timp în urmă.
Știți, eu nu sunt foarte emotiv, eu însumi, eu cred asta. Desigur eu ajung
puțin religios uneori, voi știți și într-un fel mă comport puțin gălăgios. Dar
știți, acesta îmi amintește, prin aceea, atât de mulți oameni critică strigarea,
bucuria din inima creștină. Noi ar trebui să fim fericiți. Noi avem multe pentru
ce să fim fericiți. Dacă există cineva în lume care se cuvine să fie fericit, noi
ar trebui să fim.
26
Îmi vine în minte despre un fermier, care odată---care s-a dus: și el
nu era un fermier bun. El a avut o mulțime de hambare mari, frumoase și
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tractoare și---dar insul era prea leneș ca să muncească. Asta-i tot. El nu
strângea fânul. Și îmi amintește despre unele din aceste biserici mari și
teologi care nu se vor adânci și cu adevărat să ia Cuvântul lui Dumnezeu.
Ei au biserici mari și o mulțime de muzică și o mulțime de finețe, dar aceea
nu înseamnă nimic. Așa că ei---el nu ar fi vrut să lucreze.
Și acolo... Vecinul lui avea un mic hambar vechi acolo și el nu avea
un grajd bun în care să-și țină animalele și lucrurile, dar sigur, el era un om
harnic; el muncea într-adevăr, avea mari recolte de lucernă și le punea în
ce hambare avea, omul în misiune, știți voi.
27
Astfel, știți, a venit timpul iernii și era un vițeluș născut în fiecare
dintre---grajduri. În primăvara următoare, când vânturile de primăvară au
început să bată, ei au scos vițelușii afară. Ei bine, acest vițeluș scos afară
dintr-o catedrală mare, grozavă, voi știți, era atât de slab, el nu putea
suporta nimic. Vântul aproape că l-a suflat jos. El a pășit acolo afară și micul
ins n-a avut nimic ce să mănânce toată iarna. Așa că el s-a hrănit cu
buruieni și nu avea foarte multă putere să continue. Nu-i de mirare că ei nu
pot crede în vindecare divină, au nevoie de ceva vitamine.
Ei bine, primul lucru pe care-l știți, ei au lăsat celălalt vițeluș afară,
din celălalt grajd și frate, el era tot grăsun și rotofei. El a avut lucernă bună,
o mulțime de vitamine și el era grăsun și rotofei. Acel vânt a început să-l
lovească, acel puternic vârtej de vânt, știți, coborând. Vai, s-a ridicat și a
sărit și s-a ridicat în două picioare și a alergat peste tot în jurul îngrăditurii
atât de tare cât putea.
Și acel vițeluș, mic, uscățiv, ieșit din grajdul mare, minunat, fin și-a
băgat capul prin crăpătura din gard, a spus: „Vai, vai, vai un astfel de
fanatism.” Doar... De ce? Era subnutrit.
28
Asta-i ce este astăzi cu biserica, este subnutrită. Cristos a murit
pentru păcătoși ca voi să puteți fi liberi. Da, domnule. El a murit să vindece
bolnavii. Nu este fanatism.
Lăsați Duhul Sfânt să vă atingă o dată și voi veți simți ca și o mică
tăietură. Da, domnule. Sigur. Luați ceva vitamine bune, bogate mai întâi din
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea este cea mai bună vitamină despre care știu
eu: este Cuvântul lui Dumnezeu.
29
Acum, Moise a cercetat mielul, a spus: „Luați un miel, fiecare din
voi, pentru fiecare casă și el trebuie să fie pus sus mai întâi și încercat.”
Ascultați, voi, noii convertiți, acum. Noi mulțumim lui Dumnezeu
pentru mulți în fiecare seară. Acum; și priviți, primul lucru care vine pe-acolo
este o încercare. Imediat ce voi veniți la Cristos, ceva se va întâmpla.
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Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie încercat, pedepsit,
biciuit un pic, dar dacă voi... Lucrurile se întâmplă ca într-adevăr să vă
încerce pe voi.
Instruirea copilului, asta este. Credeți voi în disciplinarea scripturală---instruirea copilului? Biblia vorbește despre instruirea unui copil cu tutori
și așa mai departe, crescându-l, îndreptându-l, dându-i ce i se cuvine.
30
Aceea este problema în seara aceasta, predicatorii au lăsat
adunarea lor să le meargă cu orice. Ei au nevoie de un pic de disciplinare
pentru copii. Așa este. Aceea este problema cu lumea astăzi, motivul pentru
care ei au atât de mult în natural, delicvență juvenilă; noi avem nevoie de
ceva disciplinare a copilului. Eu cred că aceea este o mulțime de delicvență
a părinților.
Tatăl meu, el a crezut cu adevărat în acea disciplinare a copilului.
El avea o nuia care stătea sus la ușă și o curea de ras atârnând pe zid. Noi
știm ce însemna aceea. Este prea rău că noi ne-am îndepărtat de ea, nu-i
așa? Da.
Disciplinarea copilului... Noi avem nevoie de predicatori care vor
predica Cuvântul, să ne spună nouă adevărul despre asta, să ne spună că
noi trebuie să ne naștem din nou și să ne aducă pe baza Sângelui vărsat
la Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, să ne prezinte toate lucrurile bune pe
care Dumnezeu le are pentru noi. Acela este un păstor. Acolo este asta. În
felul acela vă primiți voi vitaminele. Ar putea fi într-un hambar sau o misiune,
doar astfel tu te hrănești, acesta este lucrul principal.
31
Observați. Dar acum, el trebuia să fie cercetat mai întâi și apoi ucis
seara înaintea bătrânilor. Și voi observați, biblia care vorbește despre mielul
de răscumpărare acolo, ea a vorbit despre el la singular: ucideți mielul. Dar
cu alți termeni, fiecare familie a ucis un miel. Dar toți au reprezentat un
singur miel. Și în semnificația spirituală a acestuia, că fiecare din acele
familii, tatăl fiind preotul propriei lui case, ei trebuiau să omoare mielul
pentru fiecare casă ca ei să poată să mănânce carne. Însă toți au
reprezentat un singur Miel. Și aceea înseamnă că, în realitate, există multe
misiuni sau multe biserici, trupuri de credincioși, toți împreună reprezentând
un singur Miel. Noi toți ne hrănim din același Miel. Vedeți ce vreau să spun?
Aici este o biserică chiar aici, alta jos aici și una în Africa, una în
Asia, dar ele sunt toate din același Miel. Răscumpărarea vine de la același
Miel. Și noi suntem hrăniți cu trupul Domnului Isus, care este Cuvântul. „La
început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era
Dumnezeu. Și Cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi.”
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Noi Îl primim pe El în forma Cuvântului. Și un păstor corect își va
hrăni adunarea lui cu Cuvântul, Mielul. Luați-l fără apă, neîmbibat cu apă,
doar mâncați-l crud---fript cu ierburi amare. Uneori asta este oarecum greu,
tu poate trebuie să te desparți de câteva lucruri, dar nu te îngrijora, este în
regulă. Mănâncă-l oricum. Tu te pregătești pentru călătorie. Vedeți voi
asta?
Ascultați, apoi sângele cu isop a fost pus pe ușiorii ușii. Și acum,
israeliții erau înăuntru. Nu mai era niciun singur lucru ce ei trebuiau să-l
facă, decât să vină sub sânge. Acela a fost planul lui Dumnezeu de
răscumpărare, sub sânge, o dată sub sânge, erau în siguranță.
33
O, vai, aș fi vrut să fi putut sfredeli aceea chiar acum. O dată sub
sânge, ești în siguranță, Evrei 10: „Căci printr-o singură Jertfă el a
desăvârșit pentru totdeauna pe aceia care sunt sfințiți.” Dumnezeu a spus
aceea. Acela este Cuvântul Lui. Prin jertfa Sângelui Său, a spălat...
Un om, în vechiul testament, când el a făcut ceva greșit, el a luat
mielul, l-a așezat pe altar, a pus mâinile pe capul lui, și-a mărturisit păcatele
lui, gâtul îi era tăiat. Și când micul ins pe moarte, tremura, sângera,
păcătosul și-a dat seama că acela trebuia să fie el și mielul i-a luat locul
său. Dar el s-a dus înapoi cu aceeași dorință. Dacă el a fost prins
preacurvind, furând, mințind, orice făcea el, el a plecat cu aceeași dorință,
pentru că înăuntrul acelei celule de sânge nu era nimic decât o viață de
animal. El s-a născut prin sex, n-a avut puterea să îndepărteze, numai
printr-o umbră.
Dar Cristos a murit odată și prin ruperea celulelor Lui de Sânge, nu
sex, ci Dumnezeu Însuși. Punându-ți mâna o dată pe capul Lui și
mărturisindu-ți păcatele și simțind lucrările Calvarului, când El a murit un
păcătos în locul tău, tu nu vei mai avea conștiință de păcat după aceea.
Închinătorul o dată curățit prin Sângele lui Isus nu mai are dorința de a
păcătui. Nu spune că tu nu vei păcătui, dar nu mai ai dorința să faci asta.
Nu mai este dorință de a păcătui. Totul pleacă afară prin Spălarea cu
Sângele lui Isus Cristos, ne curăță de toată nelegiuirea noastră.
34
Vedeți planul, cum Dumnezeu vrea să ne răscumpere? Când noi
am părăsit Edenul, a fost o pereche minunată acolo în grădina Edenului,
acea drăguță, scumpă mică și soțul. Și apoi prin cădere, Dumnezeu doar
ne aduce drept înapoi din nou, prin răscumpărare, să ne răscumpere drept
înapoi la originea noastră iarăși.
Noi nu---ne ducem înapoi la îngeri. Și voi toți mergeți în aceste
restaurante și ascultați acele vechi difuzoare care scârțâie sau oricum le
32
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numiți, scârțâind: „Un Înger cu ochii maronii mă așteaptă.” Nonsens. Dacă
preaiubita ta soție s-a dus sau cineva, ea te așteaptă acolo ca o ființă
umană, nemuritoare. Dumnezeu a făcut---El a făcut îngeri, dar El ne-a făcut
oameni. El ne-a făcut umani. El nu ne-a răscumpărat înapoi ca îngeri, El
ne-a răscumpărat înapoi unde am fost la început: ființe umane, care
mănâncă, beau; persoane. Vedeți asta? O, ce o... Numai calea crucii
conduce înapoi acasă.
35
Atunci israeliții, odată stabiliți acolo, cum este dacă ei ajungeau să
studieze: „Ei bine, eu nu sunt vrednic. Ce altceva trebuie să fac?”
Tu nu trebuie să faci nimic. Singurul lucru este, este să vii sub
Sângele vărsat. Aceea o stabilește. Odată sub Sânge, tu ești în siguranță.
Cum era dacă îngerul morții cu sabia în mâini, străbătea țara, tu nu trebuia
să te întrebi. Să fii speriat era o insultă pentru Iehova. Dacă un om o dată
sub Sânge se teme că Dumnezeu nu Își va ține Cuvântul Lui, este o insultă
pentru El. Tu zici: „Iehova, poate acesta este Cuvântul Tău, dar eu nu știu
dacă El este corect sau nu.”
O, rușine să-ți fie! Păi, o dată sub sânge... El a spus: „Eu sunt
Domnul care te vindecă.” Eu o cred. Asta-i tot. Nu-L insultați!
El a spus: „Cel care vine la Mine eu nu-l voi alunga cu niciun chip.”
Eu cred asta. Odată venind sub Sânge, ia Cuvântul Său pentru orice lucru
care El îl spune.
36
Și fiecare credincios... Iată-l aici, primiți-l. Fiecare bărbat sau femeie
care odată a fost adus sub Sângele lui Cristos, toată frica și condamnarea
este dusă. Apoi el va crede fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu Îl scrie în
biblie a fi adevărul. El nu va spune: „Acesta nu este inspirat și acela nu este
inspirat,” ci el va crede fiecare Cuvânt din ea. Amin.
Veniți la Izvorul umplut cu Sânge tras din venele lui Emanuel. O, ce
Salvator minunat avem noi! Ce plan de răscumpărare a pregătit Iehova
pentru noi, a așezat covorul pentru noi să venim acasă. Observați.
37
Iov, acolo în trecut, îmi place să mă gândesc la el; el a trăit în trecut
chiar înainte ca aceasta să fie vreodată poruncit... doar în Eden. Și mie îmi
place Iov. Eu doar iubesc să-l ascult așa cum el vorbește. El era un om
mare, un prinț din est. El s-a dus sus în est și toți tinerii prinți se aplecau jos
înaintea lui și el a fost un om mare. El L-a iubit pe Domnul; el s-a temut de
Domnul.
Într-o zi satan a venit înaintea lui Dumnezeu, înaintea fiilor lui
Dumnezeu și a spus---Dumnezeu a spus: „L-ai văzut pe slujitorul Meu Iov,
un om drept, perfect, nimeni nu este ca el pe pământ?”
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A spus: „O, sigur. Tu i-ai dat lui fiecare lucru pe care-l vrea, l-ai
protejat în toate,” a spus, „nu-i de mirare.” A spus: „Sigur, el Te poate sluji,
făcând o mulțime de bani, are o mulțime de vite, are de toate în viață.” A
spus: „Sigur, el---oricine Te poate sluji astfel.” A spus: „Dacă Tu mă vei lăsa
să-l am, îl voi face să Te blesteme în față.”
Dumnezeu a spus: „Nu cred asta.”
Amin. Eu voi... Ar putea avea El acea încredere în tine și în mine în
seara aceasta? Înțelegeți?
38
„Eu nu cred asta.” A spus: „El este în mâinile tale, dar tu nu-i lua
viața.”
Astfel satan, el a coborât, într-un vârtej de vânt și a distrus toate
hambarele și a ars vitele și caii și totul. Și Iov, când el, fiind un om bun, care
credea în Dumnezeu, singura cale prin care el trebuia să vină a fost prin
jertfa de ardere, prin vărsarea sângelui mielului.
Așa că acum, el avea mai mulți fii și fiice. Și când el a fost---a văzut
că fiii și fiicele lui... El n-a știut acum, el fiind un om care își putea permite
să cumpere acele lucruri, așa cum vor oamenii tineri, el nu știa dacă ei au
păcătuit sau nu, dar el a spus: „Din întâmplare, ei s-ar putea să fi păcătuit.
Eu voi oferi o jertfă pentru ei, pentru că acela este singurul lucru pe care
știu să-l fac; este să prezint înaintea lui Dumnezeu sângele vărsat al
mielului.”
39
O, dacă noi am avea mai mulți tați și mame în seara aceasta, atât
de mult interesați de copiii lor, că ar oferi Sângele vărsat al Mielului pentru
fiecare copil în fiecare seară la tronul harului, noi nu am avea așa de mult
comportament greșit așa cum avem printre oamenii tineri. Deci el a spus:
„Se putea ca ei să fi păcătuit. Eu nu știu dacă ei au făcut-o, dar ca să mă
asigur...”
Mamelor, știți voi, este o rușine astăzi, și taților, cât de dezinteresați
suntem noi pentru copii și pentru micii adolescenți. Voi lăsați copiii să
meargă afară și doar să facă așa cum vor, mergând afară toată noaptea și
de toate și să vină acasă și părem să fim atât de nepreocupați de asta.
Lăsați fetele voastre să iasă cu băieți care fumează și beau și merg la jocuri
de noroc și dansează toată noaptea și se întorc acasă. Apoi voi ziceți că
sunteți creștini și permiteți un asemenea lucru ca acela? Aceea nu este
corect. Noi ar trebui să-i ducem la Domnul.
40
Așteptați ca ea să vină acasă, puneți-vă brațele în jurul ei și spuneți:
„Acum, scumpo, vino aici, hai să îngenunchem și să ne rugăm. Mama nu
știe exact unde ai fost, are încredere că tu ai fost o fată cuminte în seara
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asta, dar dacă cumva tu nu ai fost, hai să oferim o jertfă de laudă către
Dumnezeu și să-I dăm Lui mulțumiri.”
Eu vă spun: Voi ați avea copii diferiți astăzi, dacă ei ar face asta, am
avea mai mulți tați ca Iov. Vedeți? Necazul cu asta este că mamele ies cu
fiicele în asemenea locuri. Și unele din ele aparțin și la biserică. Aceea este
doar un pic cam greu, dar voi știți că aceea vă face bine. Când asta devine
un pic cam tare și usturător, voi știți, este---este bine pentru voi.”
41
Ascultați, deci apoi Iov a spus: „Acum, ca să mă asigur de asta, eu
voi oferi un miel ca ardere de tot, pentru fiecare din copiii mei, dacă, dacă
ei au păcătuit. Aceasta este singura cale că eu îi pot prezenta, este pe baza
sângelui vărsat. Acela este singurul plan al lui Dumnezeu de răscumpărare,
prin miel, așa că eu îl jertfesc.”
Și ați observat când focurile au coborât și au ars tot ce avea, copiii
lui au fost toți uciși... Îmi imaginez că Iov a gândit: „O, eu sunt așa de fericit
că eu am oferit jertfă pentru ei din cauză că i-am prezentat înaintea lui
Dumnezeu, prin sângele vărsat al mielului, prin calea rânduită de
Dumnezeu de răscumpărare pentru copiii mei.”
42
Observați ce s-a întâmplat apoi. Apoi bubele au erupt și a șezut pe
grămada de cenușă, acolo afară, scărpinându-se cu un ciob sau ceva.
Soția lui a venit la ușă; toți prietenii lui erau duși. Trei membri de biserică
au venit, i-au întors spatele timp de șapte zile, nici măcar n-au vrut să
vorbească cu el, l-au acuzat că este un păcătos secret (Nu era acolo prea
multă consolare din partea bisericii atunci, nu-i așa?), un păcătos secret.
Dar Iov... Ascultați, Iov a știut în inima lui că el nu era un păcătos
secret. El și-a mărturisit păcatele lui pe bazele sângelui vărsat și el a știut
că Dumnezeu era sub obligație de a-l întâlni pe acele baze. Amin. Singura
împăcare pentru păcat, era sângele vărsat al mielului, prin care Dumnezeu
a promis răscumpărarea ca o umbră, să dureze până ce Cristos a venit. El
n-a fost un păcătos secret; el nu avea păcat pentru că el a oferit jertfa pe
care Dumnezeu a cerut-o.
43
Așadar, soția lui, oarecum indiferentă, a ieșit afară și a spus: „Iov,”
a spus, „tu arăți atât de nenorocit, de ce tu nu-l blestemi pe Dumnezeu și
să mori?”
El a spus: „Acum, tu vorbești ca o femeie nebună.” A spus: „Domnul
a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului.” Noi n-am adus
nimic în această lume și cu siguranță nu ducem nimic. „Domnul a dat,
Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului.”
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Așezat chiar pe grămada de cenușă, un om sincer care are credință
în Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu i-a prezentat lui calea
înapoi acasă, prin Sângele vărsat al Mielului, covorul, covorașul de bun
venit de la ușă este Sângele vărsat. Amin. Acolo sunteți voi, păcătoșii.
Primirea înapoi acasă, iarăși la Viața Nemuritoare este prin Sângele vărsat
al nevinovatului Fiu al lui Dumnezeu, care este așezat la ușă. Și Cristos...
44
Iov a știut că el a făcut tot ceea ce a putut el să facă. Cum, probabil
au încercat unii teologi, încercau să spună: „Acum, Iov, ce tărie este în acel
sânge al mielului pe care tu îl jertfești?”
Iov a spus: „Este conform cu Cuvântul. El cere aceea.” Și el a știut
că era nevinovat. Astfel din est a venit un mic prinț pe nume Elihu, cu alte
cuvinte, manifestarea cunoștinței mai dinainte a lui Dumnezeu referitor la
Domnul Isus, Dumnezeu Însuși: EL, însemnând Dumnezeu, Eli-hu.
Și el a început să-l îndrepte pe Iov. A spus: „Ascultă, Iov,” el a spus,
„Eu nu te acuz că tu ești un păcătos secret, dar tu L-ai acuzat greșit pe
Dumnezeu.”
Și acum, Iov a spus: „Acum, ascultă, eu am observat acești copaci;
dacă ei mor, ei trăiesc din nou. Dacă sămânța unei flori cade în pământ, ea
trăiește din nou, dar omul se culcă; da, el își dă duhul; fiii lui vin să-l
jelească; el nu înțelege asta. El nu mai învie. El zace acolo. O, ca Tu să mă
ascunzi în mormânt...” În suferință, om cinstit, primind doar o mică
disciplinare cum primește un copil.
45
Poate că aceea este problema în seara asta cu unii dintre noi. Eu
știu că aceea mi-a făcut mie mult bine. Ea ne face nouă tuturor bine să
primim o disciplinare mică de felul acela.
El a spus: „Eu știu că nu am păcătuit. Eu m-am oferit pe mine; eu
am pus jertfa acolo afară întocmai în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și
eu cred că Dumnezeu a acceptat-o. Eu nu sunt un păcătos.”
El a spus: „Așa este, Iov.” A spus: „Tu ai urmărit acele flori, cum ele
mor, merg în pământ, primăvara ele vin înapoi din nou. Dar omul zace jos,
el nu mai învie.” A spus: „Iov,” (În acest fel așa ca copiii să înțeleagă asta),
a spus: „floarea n-a păcătuit niciodată. Dar omul a păcătuit și acum, tu doar
acționezi sub o umbră. Dar vine timpul, când acolo trebuie să vină Unul,
Unul vrednic care poate sta în spărtură și să-Și pună mâna Sa pe un om
păcătos și un Dumnezeu Sfânt și să facă podul.”
46
Atunci Iov a văzut ce însemna mielul. El s-a scuturat, s-a ridicat în
picioare, fiind un profet, Duhul a venit peste el și a spus: „Eu știu că
Răscumpărătorul meu trăiește.” O, acolo sunteți. Prin ochii credinței, cu
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patru mii de ani înainte, el a spus: „Eu văd ce vrei să spui, chiar Acel drept
acolo înapoi, care a fost promis în Eden. Eu știu că Răscumpărătorul meu
trăiește și în ultimele zile El va sta pe pământ: deși viermii pielii mă vor duce
înapoi, cum a făcut acelei flori, totuși în carnea mea eu Îl voi vedea pe
Dumnezeu.” Amin. De ce? „Eu am venit pe baza răscumpărării. Eu am venit
oferind sângele vărsat care reprezintă Sângele Lui. Acesta este modelul;
acesta este Mielul.”
Dar departe în trecut dincolo, Duhul Sfânt i-a descoperit lui, înainte
ca lumea să fi început vreodată, că Dumnezeu și-a ales Mielul Său
ireproșabil, fără pată să îndepărteze păcatul lumii. Și în cunoștința Lui mai
dinainte despre asta, L-a văzut pe El înjunghiat înainte ca să fie pusă
vreodată temelia lumii. Iov a avut o viziune despre asta. Nu conta ce
spuneai tu atunci, el a crezut-o. Și când el a făcut-o, fulgerele au strălucit,
tunetele au bubuit. Ce este asta? Omul lui Dumnezeu ajungând înapoi în
duhul, acolo trebuie să fie un pic de ungere pe undeva. Așa este! El a ajuns
înapoi în armonie cu Dumnezeu. El a spus: „Vai, o, iată.”
47
Și observați, Dumnezeu a restaurat totul pentru el din nou, i-a
restabilit sănătatea. De ce? Voi creștinii de-aici în seara aceasta, care
sunteți bolnavi. Voi ați putea fi bolnavi; aceea ar putea fi în regulă.
Dumnezeu poate vă încearcă pentru ceva. Dar amintiți-vă, priviți la calea
răscumpărării. Cristos este Răscumpărătorul vostru din boală. Doar
continuați să vă țineți strâns de mâna Lui neschimbătoare.
Priviți ce a făcut El alaltăseară. Priviți ce a făcut El cu o seară
înainte. Priviți ce a făcut seara trecută. Ce va face El în seara aceasta?
Numai Dumnezeu știe. Este lăsat totul---pe voi, cum vă apropiați de asta.
Dacă veniți spunând: „Eu voi încerca și voi vedea dacă El mă va ajuta un
pic.” Voi sunteți greșiți. Voi trebuie să veniți mai întâi cu o minte sănătoasă,
temeinică, în felul rânduit de Dumnezeu de a te apropia de El. Aceasta este
prin Sângele vărsat al Domnului Isus Cristos, știind că Aceasta este
răscumpărare. Dumnezeu a făcut o cale de răscumpărare, nu gândurile
voastre, ce spune inima voastră, nu ce spune mintea voastră.
48
Observați. O, aceasta sună într-adevăr bine pentru mine. Când Iov
a ajuns în Duhul și fulgerele au început să strălucească și Dumnezeu a
restaurat pentru el... Dacă el a avut cinci mii de oi, Dumnezeu i-a dat înapoi
zece mii de oi. Dacă a avut douăzeci de mii de capre, El i-a dat înapoi
patruzeci de mii de capre. Și dacă El a avut zece mii de cămile, El i-a dat
înapoi douăzeci de mii de cămile. Dar acum observați, iată un tablou frumos
și Dumnezeu i-a restaurat acești șapte copii lui Iov. Nu i-a dat niciodată de
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două ori mai mulți; El doar i-a dat același număr, șapte fii și fiice ale lui mă
gândesc că erau, i-a restaurat șapte fii și fiice înapoi lui. Nu i-a dublat
niciodată, nu i-a dat niciodată mai mulți, ci i-a restaurat lui.
V-ați gândit vreodată unde erau ei? Ei erau în glorie așteptându-l.
Vedeți asta? Pentru că el era un tată care a crezut în Dumnezeu și a oferit
rugăciune și așa mai departe și pe baza sângelui vărsat și Dumnezeu i-a
salvat. Ei au fost salvați pentru că au avut un tată credincios și îl așteptau
dincolo de umbre, dincolo. Aceea este ceea ce avem noi nevoie. Așteptând
pe cealaltă parte pentru că ei au venit prin sângele vărsat---aleea de
primire---covorașul de bun venit, înapoi, din nou acasă, au venit la
Dumnezeu.
49
Legile răscumpărării, un model minunat au spus și despre Rut,
Naomi. Cartea lui Rut, unii oameni doar se gândesc... Poate ne vom
apropia de asta un moment. Rut sau Naomi, ea a---locuit în Betleemul din
Iuda. Elimelec a fost soțul ei. Ea a avut doi fii. Și o secetă a venit, așa că
ea a plecat și s-a dus în țara Moabului pentru că a auzit că acolo era grâu.
Un tablou foarte minunat aici, haideți să-l desfășurăm doar un minut și să
privim în el, înainte să încheiem.
Și ea a plecat departe, poate neștiind atunci, o femeie neprihănită,
un bărbat neprihănit, ducându-se departe, neștiind ce făceau. Știți, de multe
ori noi trebuie să umblăm în felul în care ne simțim conduși să umblăm,
indiferent de ce rezultat va fi acela. Așa este.
50
Ați observat vreodată când animalele au fost aduse jos în arcă pe
drum, vițeii în spate plângând după mama lor, dar vacile s-au dus în jos pe
drum, mugind, nu plângând; mugind nu înseamnă plângând, mugind
înseamnă a cânta. Acele vaci bătrâne trăgând aceea, deși mergeau la
stâncă să fie răstignite, mergeau pe drum cântând: „Vin, Doamne, vin acum
la Tine,” mugind așa cum ele mergeau. Acela este felul în care voi veniți.
Dacă este răstignire, orice este asta, lepădare de sine, mergeți oricum.
Duhul lui Dumnezeu le trăgea în jos... Iată.
Astfel Naomi s-a dus în altă țară, în Moab și acolo fii ei s-au însurat
cu două femei moabite. Și după o vreme, ea l-a pierdut pe Elimelec, soțul
ei, cei doi băieți au fost---au murit și Naomi a rămas singură cu cele două
nurori. Așa că ea le-a luat afară și le-a sărutat și a spus: „Mă duc înapoi la
țara mea natală acum,” căci ea auzise că Dumnezeu a adus grâu din nou
în propria sa țară. Astfel ea se întorcea înapoi după zece ani. Ea pierduse
toată proprietatea și totul. Căci ea își pierduse soțul, și-a pierdut cei doi fii,
dar ea se întorcea. Așadar, ea a sărutat nurorile ei. Și numele uneia din ele
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era Orpa și cealaltă se numea Rut. Și a spus: „Acum, voi toate
întoarceți-vă la casa mamei voastre și fie ca Dumnezeu să vă dea pace în
casa mamelor voastre,” a spus,” în respect față de cel mort.”
51
Așa că Orpa și-a sărutat soacra ei și s-a întors. Și acum Rut, femeia
moabită era un model minunat al Miresei Neamurilor. Aceasta poate răni,
un pic de teologie, dar Naomi, fiind un model al bisericii evreiești, ortodoxe,
biserica evreiască, pierzându-și proprietatea ei și Rut fiind un model al--femeii dintre neamuri, fiind un model al lui Cristos, luând biserica
Neamurilor.
Astfel, ea când era pe drum, Rut n-a vrut să se întoarcă. Și ea a
spus: „Acum, ascultă, eu sunt bătrână și dacă aș avea fii, tu n-ai aștepta
după ei. Du-te înapoi acasă și---și căsătorește-te și stabilește-te.”
Și ea a spus: „Nu, eu nu voi merge înapoi. Eu...”
Ea a spus: „Întoarce-te la dumnezeii tăi și la țara ta.”
Ea a spus: „Eu voi merge unde te duci tu. Poporul tău să fie poporul
meu. Dumnezeul tău să fie Dumnezeul meu. Unde vei locui, acolo voi locui
eu. Unde vei muri tu, acolo voi muri eu. Unde ești tu îngropată, acolo voi fi
eu îngropată.” Biserica neamurilor în primul rând, văzând promisiunea lui
Dumnezeu, făcând această declarație să vândă totul ca să-L urmeze pe
Iehova Dumnezeu. Vedeți voi asta?
52
Ea s-a întors, a văzut-o stăruitoare, în mersul ei înapoi în țară. Și
așa cum ea a venit în Betleemul Iudeii, când ea a intrat, oamenii din
Betleem au spus: „Iată vine Naomi.”
Ea a spus: „Nu mă numiți Naomi (care este plăcută),” a spus,
„numiți-mă Mara (care este amar), căci Domnul a lucrat așa cu mine.”
Acum, partea frumoasă la care să privim, că atunci când ea a venit
înapoi, fiind modelul---bisericii evreiești, când a venit înapoi a adus-o pe Rut
cu ea și a venit (ascultați, prindeți asta), ea a venit în sezonul orzului. Chiar
la timpul treieratului boabelor. Și acela este exact felul în care biserica
merge înapoi astăzi, chiar la începutul sezonului orzului. Ea a văzut un
sezon mai înainte. Dar acesta a fost un sezon nou după o lungă perioadă
de secetă. Un model al bisericii neamurilor sau evreiești...
53
La început când Cincizecimea a căzut, ea a căzut peste evrei. Și
biserica evreiască a murit și biserica neamurilor a venit înăuntru și atunci
toate semnele și minunile au încetat. Acum, observați, aceea a fost ploaia
timpurie. Apoi biserica, biserica evreiască se întoarce chiar în ploaia târzie,
când Duhul Sfânt este chiar turnat din nou și evreii acum se întorc cu miile
înapoi în Palestina. O, aș fi vrut ca noi... Aceea este o predică în ea însăși.
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Timpul nu va permite mai mult. Eu trebuie să mă grăbesc. Observați, o
predică în ea însăși, despre întoarcerea evreilor acum, aducând cu ei
neamurile.
Și când ele au ajuns acolo, era sezonul orzului; marea treierare era
în desfășurare. Și ele aveau o rudă apropiată numită Boaz. Și Rut s-a dus
afară să culeagă spice în câmp și a fost îndrumată spre aria lui Boaz, care
era rudenie. Când ea s-a dus afară să culeagă spice, un model al bisericii
neamurilor luând biblia, Vechiul Testament să afle despre Dumnezeu, fiind
păgână, acum, vine să afle de Dumnezeu.
54
Și în timp ce ea spicuia în câmp, condusă de Duhul Sfânt să meargă
în acea arie să culeagă spice, atunci apare Boaz. Boaz a fost unul care
reprezenta pe Cristos, căci el era domnul secerișului. El era peste tot
secerișul. Și observați, imediat ce el a privit afară în arie și a văzut acea
fată dintre neamuri, el s-a îndrăgostit de ea. De ce? Ea culegea spice în
spatele secerătorilor. Aceea este ceea ce biserica a trebuit să facă: să ia
un pic de-aici și un pic de-acolo, culegând spice. Să citească acolo și să
vadă ce-a făcut Iov și restul din ei și cum a fost așezată calea răscumpărării,
să strângă aceste mici spice în spatele bisericii evreiești. Vedeți ce vreau
să spun? Acel bob pe care ei îl culegeau a reprezentat Viața, Viața
Nemuritoare, Viața Eternă pentru noi din Cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu,
„Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura
lui Dumnezeu.”
55
Și iată ea spicuia în spate, culegând aceste spice mici. Și domnul
secerișului s-a îndrăgostit de ea, ea fiind o străină. Ce tablou! Vai, eu doar
iubesc aceea! Și apoi el a spus: „A cui fată este aceasta?”
Și ei au început să vorbească și au spus: „Este moabita care a venit
cu---cu Naomi.”
Și el s-a dus la ea și i-a vorbit cu pace. Și a spus: „Nu părăsi acest
câmp.” Dumnezeu să fie îndurător. Fiți stabili. Nu fiți clătinați de orice vânt
de învățătură; stați în Cuvânt.
56
Toate aceste lucruri ivindu-se ca niște mici farfurii---farfurii
zburătoare vor veni la biserică și acești oameni mici venind prin a testa
puterea lui Dumnezeu, tot acest fanatism, stați în Cuvânt. A spus: „Stai
chiar aici.” Nu te duce din cauza fiecărei clătinări aici și acolo. Rămâi chiar
cu Cuvântul; crede Cuvântul. În regulă.
Și apoi el s-a dus și a dat sarcini și a spus: „Acum, când tu ești
obosită, vino și bea din găleată.” Mie îmi place aceea, vouă nu? Apoi el a
spus---a poruncit bărbaților tineri care mergeau înainte cu secerile, el a
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spus: „Acum, lăsați-o să culeagă spice oriunde vrea. Și din când în când,
lăsați o mică mână plină dinadins...” Îmi place asta. „Doar o mică mână
plină dinadins... O trezire mică de modă veche care agită apa un pic. „Lăsați
să cadă jos puțin dinadins.” Nu vă place să găsiți acele mici mâini pline
de-a lungul drumului? Vai, promisiunile lui Dumnezeu, doar un fel de a vă
zgudui puțin, vă dă puțin din acea Viață care iese din câmpul lui Dumnezeu.
Domnul secerișului a poruncit asta.
57
Și observați. Acolo la sfârșitul sezonului, după ce ea și-a luat grâul
și așa mai departe, la sfârșitul sezonului, ea s-a întors înapoi în acea noapte
și iată unde este un model frumos al bisericii neamurilor venind, eu vreau
să spun, adevărata biserică a neamurilor. Când ea s-a dus acolo în acea
noapte și l-a găsit pe Boaz așezat pe grămada de grâu... Ce este asta? În
El locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu și puterile lui Dumnezeu. Așezat
pe întreaga grămadă a recoltei. Și ea s-a mișcat și absolut s-a arătat pe ea
însăși prin a se culca la picioarele lui.
Biserica neamurilor, biserica reală, adevărată a lui Dumnezeu s-a
expus pe ea însăși persecuției publice prin a-L lua pe Dumnezeu pe
Cuvântul Lui și spunând: „Eu cred acea vindecare divină și puterea învierii.
Eu cred că Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci.” Când toate aceste
morgi, vechi, reci, formale spun: „Zilele miracolelor au trecut”, noi ne
expunem și ne așezăm la picioarele Lui. Aleluia!
58
Chiar în cea mai întunecată oră, când la miezul nopții el s-a trezit și
a privit în jur și a văzut-o pe Rut, o femeie cinstită, nu s-a rușinat de
evanghelie, stând la picioarele lui. El s-a întins și și-a luat roba și a întins-o
peste ea. Voi știți ce vreau să zic, nu-i așa? Duhul Sfânt, a răspândit Duhul
Sfânt peste ea, așa cum a fost asta, fiind un model al lui Cristos peste ea
și a trimis-o într-un loc și a spus: „Acum, așteaptă un minut. Eu trebuie să
împlinesc o anumită lege. Există o lege a țării, de răscumpărare și eu sunt
cea mai apropiată rudă a ta. Și eu știu că tu ești o femeie cinstită.”
Dumnezeu cunoaște inima ta, nu-i așa? El a spus: „Acum, dimineață, eu
mă voi duce și eu voi vedea dacă pot împlini rânduiala rudeniei.”
59
Acum, iată un tablou măreț. Mai întâi, un răscumpărător, era cineva
care putea răscumpăra o proprietate pierdută în Israel (voi, predicatorilor,
cunoașteți asta), bărbatul trebuia să fie în primul rând o rudenie. El trebuia
să fie o rudă apropiată, nu o rudă îndepărtată, o rudă apropiată . Și cum ar
putea vreodată Dumnezeu să devină o Rudenie apropiată? Când
Dumnezeu Însuși a fost făcut trup și a locuit printre noi, El a devenit Rudenie
cu rasa umană. Așa este! Singura cale cum putea fi asta. Când Dumnezeu
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a fost făcut trup aici printre noi, El a devenit Rudenie, nu cu îngerii, ci cu
ființele umane. El nu a venit niciodată în forma unui înger, ci s-a umilit pe
El Însuși și s-a dezbrăcat pe El Însuși de toate gloriile Lui cerești și a venit
jos și s-a făcut Rudenie cu omul, ca să împlinească legea rudeniei de
răscumpărare. O, ce dragoste prețioasă a avut Tatăl pentru rasa căzută a
lui Adam! Și-a dat singurul Său Fiu să sufere și să ne răscumpere prin harul
Lui. Acolo este El: o Rudenie apropiată, Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit
printre noi, devenind Rudenie cu rasa umană, o Rudă.
60
Următorul, el trebuia să fie, el trebuia să fie capabil financiar să facă
asta. Și cine putea fi mai bine financiar? Ce fel de datorie putea fi plătită?
Când Dumnezeu stăpânește toate universurile care există și toate spațiile
și toate timpurile și orice altceva, El era în stare, financiar. Aleluia! Dar când
El a fost în formă de Duh, el n-a putut face asta, pentru că El a fost Duh și
omul era uman. Și Duhul a fost făcut trup și a locuit printre noi, să devină
Rudenie cu noi ca să ne răscumpere. Vedeți asta?
Observați... Desfășurarea de bun venit pentru voi în seara aceasta.
Când Dumnezeu dezbrăcat de glorie, ieșind din palate de fildeș, luând
asupra Lui Însuși forma cărnii păcătoase, ca să se umilească pe Sine
pentru a veni jos, să fie o Rudenie pentru cel mai sărac cerșetor care există
în lume în seara asta, să devină o Rudă pentru el. Iehova Însuși, s-a făcut
Rudenie cu un cerșetor. „Vulpile au vizuini și păsările au cuiburi, dar Fiul
omului nu are un loc să Își pună capul.” Născut într-o iesle, înfășurat în
scutece, totuși Prințul Gloriei, Zorii din înalt. Umilindu-se, venind El Însuși
jos, coborând, venind jos, ca să fie făcut Rudenie cu un păcătos.
Gândiți-vă la asta, oamenilor. Cum puteți voi respinge acea dragoste fără
seamăn?
61
Ce este asta? Când Dumnezeu a devenit un păcătos, luând
păcatele noastre. Isus a devenit eu, ca eu să pot deveni El. Mielul nevinovat
al lui Dumnezeu care n-a cunoscut niciun păcat, a devenit păcătos, ca eu
să pot fi făcut fiul lui Dumnezeu înfiat. Amin. Iată tabloul adevăratei
răscumpărări: Cum El a coborât jos, vrednic, s-a lipsit pe El Însuși, fără
casă, fără loc unde să meargă, s-a umilit pe Sine însuși, s-a adus pe El
Însuși jos în carne păcătoasă și a luat asupra Lui, nu natura îngerilor, nu
natura lui Dumnezeu, a luat asupra Lui Însuși natura de om, ca El să poată
umbla cu omul, să mănânce cu omul, să doarmă cu omul și să moară
pentru om. Iată. Întregul plan de la început, Mielul fără cusur al lui
Dumnezeu, iată-L, Pâinea Vieții, aici pe pământ.
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Acum, următorul lucru ce trebuia făcut, o rudenie răscumpărătoare
trebuia să fie rudă foarte apropiată ca să răscumpere. Și următorul lucru ce
trebuia să fie, că el trebuia să fie vrednic să răscumpere, un neprihănit, o
persoană bună. Doar un renegat nu putea s-o facă. Și cine ar putea fi mai
vrednic decât Iehova Însuși devenind trup?
62
Următorul lucru pe care el trebuia să-l facă, era să anunțe public, că
el a făcut-o. Astfel Boaz, în dimineața următoare, a alergat la porți și a
așteptat. Și când bătrânii au început să se adune, el a spus: „Așteptați un
minut, așteptați un minut.” Și s-au strâns toți bătrânii cetății în afara porții.
O, Dumnezeule, ai milă! Ascultați. Mărturia publică nu putea fi făcută în
cetate. Ea trebuia să fie făcută în afara porții și trebuia să fie depusă cu
martori înaintea bătrânilor.
Și el a chemat bătrânii și a spus: „În această zi, eu am
răscumpărat-o pe Naomi și dacă este cineva, doar...” Un ins era acolo, dar
el n-a putut răscumpăra asta, era o rudenie de asemenea, dar el n-a putut
răscumpăra aceea. Deci asta i-a revenit lui Boaz.
El a spus: „Eu trebuie s-o răscumpăr pe Naomi și eu voi--proprietatea fratelui nostru, eu o voi lua în întregime înapoi.
Și nimeni... Ei au spus: „Ei bine, eu sunt un martor în această zi,
(fiecare) că tu ai răscumpărat asta.” Și el și-a scos pantoful și l-a înmânat
vecinului lui ca un însemn---ca un însemn că el a răscumpărat totul. Laudă
lui Dumnezeu! El a răscumpărat tot ce a pierdut ea. Și făcând astfel, el a
obținut-o și pe Rut, ca mireasă a lui.
63
Și când Israel a păcătuit și omul a păcătuit și s-a îndepărtat de
Dumnezeu, Cristos s-a dus---a venit aici ca o Jertfă sângerândă, pe care
fiecare miel de la întemeierea lumii a reprezentat-o printr-o umbră. Și când
Zorii de sus au venit în existență, marele Iehova în carne, s-a dus în afara
porților cetății, acolo afară, și a fost înălțat între ceruri și pământ, că trupul
Lui sângerând arată că acolo „El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa pentru pacea noastră a fost
peste El și prin rănile Lui noi suntem vindecați.”
Dumnezeu a arătat că El a răscumpărat rasa căzută a lui Adam.
Aceea este răscumpărarea. Pe acela l-a văzut Iov departe în trecut acolo.
A spus: „Eu știu că Răscumpărătorul meu trăiește,” în zilele din urmă El va
fi aici să sângereze și să moară în locul meu. „Deși viermii pielii distrug
trupul meu, totuși în carnea mea eu Îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu Îl voi
vedea pentru mine, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia.”

26

IOV

Aceea este minunat, nu-i așa? O, prezența Lui este aici, însemnul.
El a murit ca să facă acel om care stă chiar acolo în spate, care tocmai a
fost operat la nas, să se facă bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
Crezi tu că El a făcut asta? El cu siguranță a făcut-o.
El a făcut același lucru pentru omul care stă lângă tine acolo cu
artrită, să se facă bine. Amin.
El a făcut același lucru pentru doamna care stă lângă ea, lângă el
acolo, ca să fie vindecată de acel necaz la stomac. Corect. El a făcut aceea.
În regulă.
El a făcut, El a murit ca El să poată da... Voi aveți o femeie surdă
aici care mă poate auzi acum. În regulă. El a făcut... Acum, tu mă auzi,
nu-i așa? Sigur, El a murit pentru acel scop.
El a murit ca să ia anemia înapoi acolo, înapoi la starea ei. Crezi
aceea, domnule? Domnul să te binecuvânteze.
Femeia care stă chiar acolo în spate, gândindu-se la prietena ei, din
Madison, Indiana, într-o instituție de nebuni. El și-a dat libertatea și moartea
ca El s-o poată răscumpăra înapoi în starea ei sănătoasă.
65
Ce este El? Iehova Dumnezeu; El este Răscumpărător. Aleluia. El
este aici în această clădire acum, confirmând Cuvântul Său. El trăiește și
domnește. El este Răscumpărătorul lui Dumnezeu?; El este Rudenie cu
mine. El a devenit Fratele meu. El este Dumnezeul meu; El este Salvatorul
meu; El este Regele meu care vine; El este Vindecătorul meu. El este Tatăl
meu; El este Mama mea: El este tot ce am în această lume sau în lumea
care vine.
Ce puțin își vor aminti vreodată delegații acestei asociații când ei se
gândesc la răscumpărare, chiar până în timpurile de la bun început, ei vor
recunoaște asta. Și când noi toți, acel grup cu lauri care vine spălat în
Sângele Mielului cu lauri în mâinile lor și cu robe albe pe ei și noi ne luăm
poziția noastră la tronul Fiului lui David (Aleluia!), noi încă Îi vom cânta
cântările de răscumpărare... Aleluia! O, noi desigur îi vom cânta.
66
Dincolo eu văd pe Adam și Eva, acei primii dragi mici, acolo în
grădina Edenului. Îl văd pe Adam în trecut acolo, când el își pune brațele în
jurul scumpei lui să umble cu ea, căci Dumnezeu i-a condamnat. Și el a
pornit afară cu brațele în jurul iubitei lui. Adam nu a fost înșelat; el nu trebuia
să plece afară. Dar el a pășit afară din cauză că și-a iubit soția. El a pășit
afară cu ambii ochi larg deschiși. Nu conta, dacă ea trebuia să meargă în
chin, el mergea cu ea.
64
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Când Dumnezeu a privit în jos și a văzut acea dragoste a unei ființe
umane, aceea era așa de măreață. Încât El n-a mai putut suporta asta. Așa
este! El a spus. Eu voi veni și voi merge și Eu.” Și a spus: „Eu voi pune
vrăjmășie între sămânța ei și sămânța șarpelui.”
Ascultați cu atenție. Patru mii de ani mai târziu, departe în cetatea
Ierusalimului (să schimbăm scena noastră și să privim), este---vine pe
străzile Ierusalimului, tronc-tronc-tronc. În afara porților Damascului
departe, merge spre Golgota un Ins mic, cu o coroană de spini mici pe capul
Lui și o cruce pe umerii Lui. Priviți peste tot spatele Lui, sunt pete mici roșii.
Ce sunt ele?
67
Priviți departe în trecut când Adam pleca cu scumpa lui, ieșeau afară
condamnați, cu o umbră---o umbră de răscumpărare pe undeva, pentru că
era sângele care curgea peste ei. Undeva era o umbră; el știa. Și eu aud
ceva care merge (fratele Branham bate din palme?) Ce este asta? Este o piele
de oaie veche, însângerată care se lovește în sus și-n jos de picioarele lui,
vorbind despre un timp. „Este o țară dincolo de râu, pe care ei o numesc
dulce pentru totdeauna și noi ajungem la acel țărm doar prin declararea
credinței...” Știind că într-o zi, ei se vor întoarce în Eden din nou.
Și acum, așa cum Îl văd pe El mergând departe acum, al doilea
Adam, urcând dealul, pete mici pe spatele Lui. Ele se măresc, se măresc,
se măresc așa cum El continua să meargă. Ce sunt acelea? După un timp
ele toate se unesc într-o singură pată. Eu aud ceva bătând din nou (Fratele
Branham, lovește). Ce este asta? Acolo merge al doilea Adam, nimic mai
mult decât Iehova Însuși, care a venit jos și s-a făcut trup (pentru ce?), chiar
să meargă în iad cu iubita Lui, s-o răscumpere înapoi la Acel... Cristos
să-Și răscumpere Mireasa Lui. Aleluia! El a văzut asta în Adam acolo. Și el
a venit jos, a fost făcut trup, Rudenieă cu noi, ca El să poată căsători rasa
umană cu El Însuși. Iată-l pe El, mergând la Calvar.
68
Așa cum El urca dealul, bietul lui umăr mic, frecat, bătrâna albină a
morții bâzâind în jurul Lui: „Nu este prea mult timp până când eu Îl voi avea.”
Bâzâind de jur împrejur și de jur împrejur și după un timp trebuia să-L
înțepe. Dar, prietene, știi, dacă vreodată o albină înțeapă adânc pe cineva,
ea nu mai poate înțepa. El i-a tras acul afară. Așa că ea nu mai avea ac. Și
eu vă spun, acela este motivul că Dumnezeu a fost făcut trup, aici pe
pământ ca să țină țepușul morții. Și acum---moartea nu mai are ac. Albina
poate roi și bâzâi, dar ea nu poate înțepa. „O, moarte, unde îți este țepușul?
Mormântule, unde îți este victoria?”
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Dar Cristos, Răscumpărătorul rudenie a făcut o cale de scăpare
pentru fiecare credincios de pe pământ astăzi. Albina ar putea bâzâi; albina
ar putea bâzâi; albina ar putea încerca să te facă să ai teamă. Dar eu pot
arăta către Calvar unde Dumnezeu Însuși a fost făcut trup, când El a ținut
țepușul morții și a luat locul meu ca păcătos și a plătit prețul. Și El mi-a întins
covorașul de primire, să vin acasă. „Oricine vrea, să vină și să bea din
izvoarele de apă ale Vieții gratuit fără plată. Cel care vine Eu nu-l voi alunga
cu niciun chip.”
69
O, vai, nu-i de mirare că Pavel a putut spune, când a auzit securile
afară acolo, fiind ascuțite. Când eu am stat în celula lui cu câteva zile în
urmă, unde i s-a tăiat capul și ei aduceau securea înăuntru, bătrâna albină
bâzâind in jurul lui. Ea a zis: „Acum, te-am prins.”
El a spus: „Moarte, unde-ți este țepușul?” El a rămas la Calvar,
departe. „Mormântule, unde este victoria ta? Dar mulțumiri fie lui
Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos.”
„Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că El a dat,” atât de mult a
iubit... Adam a iubit-o pe Eva atât de mult că el s-a dus cu ea. Cristos atât
de mult a iubit biserica că El s-a dus cu ea. „Dumnezeu atât de mult a iubit
lumea...” Adam s-a dus cu Eva și ea greșită; ea a fost greșită. El a știut ce
era greșit, el era nevinovat, dar ea era vinovată.
Dar Adam a spus: „Eu voi merge cu ea.”
Și Cristos s-a uitat la biserică și a știut că ea era greșită, totuși
Cristos s-a dus cu noi să ia locul nostru ca păcătos, să moară cu noi, să
scoată afară țepușul morții. Păcătosule, cum poți tu să respingi o astfel de
iubire fără seamăn?
70
Nu-i de mirare că Iov a spus: „Eu știu că Răscumpărătorul meu
trăiește, în zilele din urmă El va sta pe pământ. Și deși viermii pielii distrug
acest trup, totuși în carnea mea voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea pentru
mine însumi; ochii mei Îl vor vedea și nu ai altuia.”
Credeți aceea în seara aceasta? Timpul nostru s-a dus de la noi. O,
cum se pare că Duhul Sfânt se mișcă în inima mea. Nu mă pot gândi la
nimic, prieteni, nimic mai măreț decât că Isus a venit jos aici pe pământ și
a făcut o cale de răscumpărare și a împlinit fiecare plan, direct din grădina
Edenului, cu mult înainte de aceea. Înainte de întemeierea Lumii, Iehova a
vorbit și iată a venit Isus luând pla... luând locul și s-a dus aici și a venit și
murit, a fost făcut păcat ca voi să puteți fi salvați. Cum ați putea voi respinge
o asemenea dragoste fără seamăn, ca acel binecuvântat Răscumpărător,
atârnând acolo, scuipat pe fața Sa, bătaie de joc și insultă și o coroană de
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spini pe capul Lui, un Om nevinovat, murind acolo și Sângele picurând din
venele lui Emanuel, unde păcătoșii pot plonja sub șuvoi, își pierd toate
petele lor de vină.
71
Să ne aplecăm capetele. Tată ceresc, o, Dumnezeule, inima mea
pare că se întoarce în jur și în jur, știind că Tu ești aici. Te văd
mișcându-Te peste această audiență în forma unei Lumini mari,
strălucitoare, vorbind, viziuni deschizându-se, știind că timpul este la
îndemână chiar acum. Curând Tu Îl vei trimite din nou pe Isus și El va veni
la acest pământ. „Nimeni nu cunoaște minutul sau ora, nici chiar îngerii, ci
numai Tatăl.” Și iată El vine pe pământ din nou, timpul scadent demult a
trecut, cum a fost în zilele lui Noe, în îndelunga răbdare, când arca a fost
pregătită, în care șapte suflete au fost salvate sau opt.
Acum, astăzi timpul pentru venirea Lui a trecut de mult, este mult
întârziată, ar fi trebuit să fie aici cu mult timp în urmă. Dar Dumnezeu nu
voiește ca cineva să piară, ci ca toți să poată veni la pocăință.
72
Covorașul de la ușă este întins, covorașul de bun venit în seara
asta, planul lui Dumnezeu de răscumpărare prin jertfirea Sângelui
Domnului Isus, odată pentru toți, să curețe vinovatul, păcătosul nevrednic
și să-l aducă la împăcare cu Dumnezeu și să-l restabilească înapoi în
grădina Edenului cu soția lui și cu cei dragi. Niciodată să nu mai moară,
niciodată să nu fie bolnav, niciodată să nu aibă o durere de inimă, niciodată
să nu mai fie servicii de înmormântare, nu vor mai fi morminte de săpat. O,
Dumnezeule, să nu mai fim obosiți, nimic de felul acesta, totul s-a sfârșit.
Spălați în Sângele Mielului cu această perfectă asigurare, că Isus Cristos
odată venit, sub Sângele Lui, noi suntem în siguranță de la îngerul morții;
el nu ne poate atinge.
Dumnezeule, dacă sunt unii aici în seara aceasta, Tu cunoști inimile
tuturor oamenilor. În timp ce Duhul Sfânt se mișcă peste această audiență,
Dumnezeule acordă ca ei să Te primească chiar acum ca Salvatorul lor
personal. Aceia care sunt decăzuți, fie ca ei să vină înapoi și să fie rușinați
în seara asta. Fie ca bolnavii toți să fie vindecați în seara aceasta, Doamne.
Fie ca Duhul Sfânt să cadă peste fiecare inimă flămândă și înmoaie acel
pământ. Să se pregătească; nu mai este mult timp.
Orele mărețe sunt la vedere. Bombele atomice, exploziile și
lucrurile, oamenii sunt dezorientați de timp, necazuri între națiuni, inima
oamenilor cedând, frică, marea urlând, mari semne înspăimântătoare care
apar pe pământ. Tu ai spus că în acea zi, cei care cunosc pe Dumnezeul
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lor vor face mari isprăvi. Și iată că noi vedem toate aceste lucruri că se
întâmplă. Dumnezeule, fie ca glasul de avertizare să măture în fiecare inimă
chiar acum, pentru Isus și în Numele Său.
73
În timp ce noi avem capetele noastre aplecate. Dacă este unul aici
înăuntru în seara aceasta... Nimeni să nu se uite; doar țineți-vă capul vostru
în jos și rugați-vă, vă rog, doar câteva minute. Eu vă voi întreba ceva, știind
că eu stau acum între cei vii și cei morți, știind că aceasta poate fi ultima
dată că voi veți avea ocazia să faceți asta... Voi vă cunoașteți inima, Duhul
Sfânt vă vorbește acum, voi știți unde stați. Dacă voi doriți rugăciune ca voi
să puteți să-L primiți pe Cristos ca Salvatorul vostru și să veniți pe calea lui
Dumnezeu, a Sângelui vărsat prin răscumpărare și voi știți că ați mers la
biserică; v-ați jucat de-a biserica, dar în inima voastră știți că nu ați fost
niciodată răscumpărați, știți că există ceva acolo: fire, invidie, ceartă,
mânie. Nu---doar nu vă mai jucați cu asta, haideți la Domnul Isus.
74
Vreți să vă ridicați mâna către El în seara asta, spuneți:
„Dumnezeule, fii îndurător cu mine, eu acum accept asta cu toată inima
mea, vrei Te rog să vii la mine în această oră?”
Dumnezeu să te binecuvânteze. Altcineva? Dumnezeu să te
binecuvânteze. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să
te binecuvânteze. Sus la balcon? Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Aici la dreapta mea, altcineva? Dumnezeu
să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu
să te binecuvânteze. Altcineva aici jos? Dumnezeu să te binecuvânteze,
domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze,
fiule. O, vai, doar priviți. Dumnezeu să te binecuvânteze. Știam că Duhul
Sfânt e aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Altcineva?
Ziceți: „Dumnezeule, fii milostiv cu mine.” Te văd în spate acolo,
domnule. Te văd, micuțule, chiar acolo, sau tinere, Dumnezeu să fie cu tine.
Fiecare creștin să se roage acum, aceasta este pe terenurile de rugăciune.
75
Ce este asta? Calea de răscumpărare; calea Crucii. Voi ați putea
aparține bisericii, dar aceea nu înseamnă nimic. Aceea este în regulă. Nu
am nimic împotriva acesteia; dar aceea nu vine prin calea de răscumpărare,
prin Sânge, prin spălarea cu apă, prin Cuvânt. Aceea este calea cum vii tu
la Cristos. „Credința vine în urma auzirii și auzind Cuvântul,” nu
alăturându-vă bisericii; auzind Cuvântul.
„Prin credință sunteți salvați, prin har.” Dumnezeu vorbește inimilor
voastre.

IOV

31

Aici nu demult, am spus unei domnișoare: „Cred că Dumnezeu te
cheamă în seara asta, soră.”
Ea a spus: „Dacă vreau pe cineva să vorbească cu mine, aș vrea
pe cineva care înțelege mai mult despre asta.”
Și eu am spus: „Ei bine, soră, eu pot numai să spun ce Duhul Sfânt
îmi spune.”
Ea a spus: „Nu vreau să mai aud aceea.”
76
Un an mai târziu, am trecut prin acel oraș și acea fată a devenit o
prostituată; hainele atârnând în jos pe ea, mi-a oferit să beau whisky. Și a
spus... Și eu am rușinat-o. Ea a spus: „Știi ceva, predicatorule? Îți amintești
acea seară în care mi-ai spus că eu se cuvenea să fiu salvată?”
Am spus: „Da, îmi amintesc.”
Ea a zis: „Acela era adevărul,” a spus, „eu am traversat linia de
separare acolo. L-am întristat pe Dumnezeu din inima mea pentru ultima
dată,” a spus... Iată remarca pe care acea fată a făcut-o, a spus: „Eu aș
putea să văd sufletul mamei mele frigându-se în iad ca o clătită și aș râde
de asta.” Inimă împietrită...
O, prietene, nu traversa niciodată acea linie. Când îndelunga
răbdare a lui Dumnezeu (Fratele Branham bate de mai multe ori)... Când El bate,
El...„ Duhul Meu nu se va strădui totdeauna cu omul.”
77
Vreți să vă ridicați mâna acum, nu spre mine, spre Dumnezeu? Și
prin a face aceea, spuneți: „Dumnezeule, ai milă de mine. Nu vreau să mor
păcătos. Vreau să vin pe calea Ta. Vreau să vin pe calea Crucii. Vreau ca
Tu să vii în inima mea chiar acum și să mă salvezi.”
Altcineva să ridice mâna, oriunde în clădire? Dumnezeu să te
binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să
te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe tine.
Corect. Este bine. Sus la balcoane, oriunde primprejur, acum, ridicați mâna.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnișoară, îți văd mâna ta. Dumnezeu
să te binecuvânteze, doamnă, acolo departe în spate. Te văd; Dumnezeu
te vede.
Chiar acum El vorbește pace. Dumnezeu să te binecuvânteze,
doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, fetițo. O, aceea este minunat.
Prieteni, țineți-vă capetele aplecate.
78
Mă simt condus să fac ceva chiar acum. Eu mă simt condus să aduc
acei oameni chiar aici la altar și lăsați-mă să mă rog pentru ei. Eu simt că
este timpul chiar acum. Vreți să vă ridicați de la locul vostru, să veniți aici și
lăsați-mă doar să stau aici și să mă rog cu voi puțin, vreți să faceți asta?
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Fiecare persoană care vrea să-L primească pe Cristos, Duhul Sfânt îmi
spune să fac aceea. Vreți voi doar să vă ridicați și să veniți aici? Aceea este
doar o mărturie publică.
Dacă Îl iubiți pe Isus, voi știți că El vă iubește, ridicați-vă de la locul
vostru, vreți voi? Să ne ridicăm în picioare, fiecare, doar un moment.
Ridicați-vă în picioare.
...din venele lui Emanuel.
Și păcătoșii au plonjat...
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Că... Dacă Dumnezeu va
auzi rugăciunea mea să vindece bolnavii, El desigur o va auzi pentru
sufletul vostru. Vino aici, fratele meu. Vino aici... Vreți să veniți, jos de la
balcoane, de peste tot, veniți drept jos, Duhul Sfânt îmi spune să fac
aceasta. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragul meu frate, fie ca el să-ți
dea dorința inimii tale, chiar acum. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doar
stai chiar aici, doar un moment. Vrei să vii? Dumnezeu să te binecuvânteze.
Vino aici, scumpo, Dumnezeu să te binecuvânteze.
Când păcătoșii au plonjat...
79
Corect. Veniți în continuare jos.
(Vrei să cânți aceasta acolo?) (Un frate conduce adunarea în cântare.)
Vreți să veniți în continuare, acum? Copii mici, bătrâni... Iată o
domnișoară care stă aici, o victimă a poliomielitei. Eu nu cred că ea va folosi
acele cârje când ea pleacă de-aici. Nu, domnule. Iată vine o indiancă sau
un indian, vine un grup. O, Dumnezeule, ai milă.
(Un frate conduce cântarea; un alt frate cheamă oamenii la altar)

Nu vreți să veniți pe baza Sângelui vărsat al Domnului Isus? Iată
vine o doamnă, vine, aducând băiețașul ei. Acela este felul să vii. Nu vreți
să veniți, voi care sunteți decăzuți, voi care sunteți departe de Dumnezeu,
voi care Îl doriți pe Dumnezeu acum, nu vreți să veniți mai aproape? Haideți;
mutați-vă aici sus astfel ca noi să ne putem ruga împreună. Spuneți:
„Doamne...” El este întins pe o pătură, nu vedeți? Bine ai venit acasă prin
planul de răscumpărare prin propriul Său Fiu Preaiubit.
Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Poate că eu nu ajung la
mâna ta, dar Dumnezeu te cunoaște. Vino, soră.
...de când prin credință eu am văzut
(Nu vrei să vii pe-aici? Vino chiar aici.)
...răni care curg sup---(Vino, mică doamnă, aceea este
foarte bine, scumpo. Vino drept jos aici dacă dorești.)
...răscumpărătoarea dragoste a...
80
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(Doar veniți, stați chiar aici, oricine. Există un Izvor deschis acum.)
...eu mor...
81
Vai, nu este aceasta minunat? Există cineva în spate acolo, care nu
are convingerea să... tu știi---tu știi că ești păcătos, dar tu nu ai convingerea
să vii să spui: „Frate, amintește-mă în rugăciune chiar acum când acest
timp măreț se desfășoară?”
Prietene, ascultă, dacă tu vezi aici în clădire seara, sub slujbă, pe
Dumnezeu făcând pe ologi să se ridice și să umble. El face tot felul de
miracole să se întâmple. El stăpânește peste tot și știe inimile oamenilor.
Aceeași Lumină pe care eu o urmăresc atârnă chiar peste această audiență
chiar acum. Dacă voi mă credeți, luați cuvântul meu. Acela este adevărul.
Voi aveți un drept să credeți un om, dar dacă omul vă spune și Dumnezeu
nu susține aceea, dar El a susținut asta.
82
Acum, mai este un păcătos care ar vrea să vină? Dumnezeu
cheamă păcătoșii chiar acum. Vreți voi să veniți? Veniți? Veniți dulce la
Domnul Isus. De la balcoane, de peste tot? Veniți drept jos.
Câți de-aici nu au Duhul Sfânt, apoi și vreți să primiți Duhul Sfânt?
Ați vrea să veniți pe baza Sângelui vărsat? Veniți, spunând: „Doamne, eu
vin.” Eu cred că voi veți primi Duhul Sfânt chiar aici. Eu cred că voi veți
vedea o asemenea revărsare a Duhului lui Dumnezeu în următoarele
câteva minute că oamenii vor fi umpluți cu Duhul Sfânt, păcătoșii vor veni
la Cristos. N-ați vrea să vă faceți drum drept sus? Voi, care doriți botezul
Duhului Sfânt.
83
O, vai. Aceasta este ceea ce noi căutăm. Doar priviți, venind.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă El va asculta o rugăciune pentru
orbi și năpăstuiți, nu va auzi El o rugăciune pentru Duhul Sfânt? Doar priviți:
vin, vin, vin jos pe autostrada Regelui către planul răscumpărător al salvării
Lui. Cristos, Răscumpărătorul, a murit ca voi să puteți fi liberi, voi care L-ați
crezut. Bărbați și femei pretutindeni venind la Domnul Isus, doar priviți, ați
vrea voi? „Oricine vrea, să vină, să bea fără plată din izvoarele de apă ale
Vieții. Oricine vrea.
84
Vreți să veniți? Oamenii încă mai vin de la balcoane și de prin jur.
N-ați vrea să veniți chiar sus acum? Ce timp minunat ! Mai este încă unul
care ar vrea să fie inclus în această părtășie minunată aici în jurul
Cuvântului?
Doi băieți spanioli tineri vin, pășesc pe interval să vină la Domnul
Isus. N-ați vrea să vă faceți drumul acum așa cum veniți? Veniți crezând!
Iată un bărbat, care umblă cu cârje croindu-și drumul, venind la Cruce.
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Aceea este calea. Dacă el este păcătos, vino jos și fii salvat.
Răscumpărarea este deopotrivă pentru păcat și boală. Izvorul este deschis,
Isus a murit, țepușul a fost scos afară din moarte. Puterea lui Dumnezeu
este aici acum să boteze fiecare credincios, să ia acești păcătoși acum care
vin la El.
85
Acela a fost Cristos care v-a chemat pe voi aici. Dumnezeu Însuși
v-a chemat la altar. „Nimeni nu poate să vină decât dacă Tatăl Meu îl
atrage.” Minunat timp! Minunat! Domnișoare venind, tineri venind, încă
umplând în jur altarul. Culoarele sunt pline. Minunat timp!
Un timp minunat pentru tine,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Isus, Regele nostru,
Ce timp minunat va fi.
O, timp minunat pentru tine,
Un Timp minunat pentru mine;
Dacă noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Isus, Regele nostru.
Ce timp minunat va fi.
O, timp minunat pentru tine,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Isus, Regele nostru
Ce timp minunat va fi.
O, timp minunat pentru tine,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Isus, Regele nostru,
Ce timp minunat va fi.
O, timp minunat pentru tine,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Isus, Regele nostru
Ce timp minunat va fi.
O, timp minunat pentru tine,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Isus, Regele nostru
Ce timp minunat va fi.
86
Acum, să ne ridicăm cu toții mâinile către Dumnezeu peste tot aici
înăuntru. Dumnezeu a promis asta. Dumnezeu nu poate minți. Iată Acesta
este chiar peste voi acum; Duhul Sfânt mișcându-se prin audiență.
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Atotputernicule Dumnezeu, Autorul Vieții, Dătătorul fiecărui dar bun,
trimite binecuvântarea Ta, Doamne Dumnezeule, umple fiecare inimă cu
Duhul Sfânt, fie ca focul lui Dumnezeu să vină din altar.
Fiecare bărbat și femeie primiți Duhul Sfânt, primiți Duhul Sfânt, fiți
salvați în Numele lui Isus. Ridicați-vă, Cel pe care-L căutați e aici;
ridicați-vă și voi veți fi martori ai divinului și veți vedea că Cristos, Fiul lui
Dumnezeu este aici să vă dea Viață veșnică și vă va aduce salvarea
voastră.
Atotputernicule Dumnezeu, binecuvântează, în Numele lui Isus
Cristos, salvează pe fiecare din ei. Și satan este înfrânt.

