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1 Să ne aplecăm capetele doar un moment. 

Scumpule Tată ceresc, noi cu certitudine, considerăm acesta un 

privilegiu de-a fi aici în acest oraș Los Angeles și printre aceștia, 

credincioșii care... Aleșii care au fost chemați afară din lume, copiii 

separați ai lui Dumnezeu, în această oră măreață în care trăim noi, sub 

această măreață așteptare a apariției la orice timp a Iubitului nostru, 

Domn Isus. Noi Îți mulțumim pentru aceasta în inima noastră, că noi 

credem că El va veni în generația noastră. Noi așteptăm după El astăzi. 

Dacă El nu este aici astăzi și noi suntem aici mâine, noi Îl vom aștepta 

mâine. 
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2 Scumpule Dumnezeu, ne rugăm ca această adunare să fie chiar 

o---o adunare specială. Fie ca acesta să fie un timp care va face un---un 

semn pentru progresul bisericii, care va fi în cărțile Tale în eternitate. 

Binecuvântează fiecare efort slab pe care noi îl depunem, Tată. Noi ne 

dăm seama că suntem un eșec total fără Tine, așa că de aceea noi 

trebuie să Te avem, Doamne, ca noi să putem continua. Și noi nu vrem 

aceasta pentru gloria noastră proprie. Noi vrem aceasta pentru gloria 

Ta. Căci aceea este dorința inimii noastre: este să-L vedem pe Isus 

glorificat în oamenii Lui. Să fie întărită credința acelora, Doamne, în 

această zi când bătălia este atât de grea, noi am venit înăuntru pentru 

această trezire printre noi și un refugiu și o reîmprospătare. Ne rugăm 

ca Tu să ne acorzi aceste lucruri, căci noi le cerem în numele lui Isus. 

Amin. 

Puteți să vă așezați. 
3 Frate Shakarian, soră Wyatt și către prietenii Domnului nostru 

Isus Cristos, eu cu siguranță sunt recunoscător pentru această ocazie 

să fiu în Los Angeles din nou, să predic despre acest glorios Isus aceea 

este pentru ce suntem noi aici, să învățăm mai multe astăzi. Dacă 

eforturile noastre... 
4 (Cineva vorbește cu fratele Branham cu privire la microfon.) Da, domnule. 

(loc gol pe bandă)...acest fel. Aceasta este chiar o treabă complicată. 

Ascultă, acest lucru nu pare să colaboreze. (Alții sugerează cum să adapteze 

microfonul). Ei bine, nu funcționează așa. (Loc gol pe bandă)...Frate 

Shakarian. Acum acela sună un pic mai bine. 
5 Eu sunt cam mic, am o voce slabă, dar un mesaj măreț de la 

Domnul. Multă împotrivire de la satan, să mă împiedice să-L aduc, dar 

noi îl vom obține aici, oricum. Noi ne încredem că aceasta va fi o 

săptămână măreață pentru noi toți. 
6 Eu stăteam acolo gândindu-mă de câte ori dragul nostru frate 

răposat Thomas Wyatt, fără îndoială, a vorbit de la același amvon, un 

mare slujitor pentru Cristos. 
7 Eu l-am cunoscut pe fratele Wyatt. El a fost întotdeauna o 

măreață inspirație pentru mine când îl întâlneam și vorbeam cu el. Îmi 

amintesc, doar ca un tânăr predicator, el întotdeauna... cartea lui numită, 

„Aripile Vindecării”. Îmi place acel titlu: „Aripile Vindecării.” 
8 Și noi suntem bucuroși să fim aici în acest templu care a fost 

dedicat pentru slujirea lui Cristos. Dumnezeu să binecuvânteze văduva 

lui și pe voi toți oamenii care... Sigur, eu știu că el vă lipsește și vouă.   
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Mi-a lipsit programul lui când am auzit că el s-a dus. Îmi plăcea să-i aud 

vocea. El îmbătrânea un pic, dar încă avea o vocea bună, puternică și--

-și avea un mesaj de la Dumnezeu. Și viața lui încă trăiește aici în voi, 

oamenilor. Și acolo în câmpurile de misiune unde el a trimis toate acele 

grupuri și așa mai departe, evanghelia încă se duce mai departe din 

cauza lui Thomas Wyatt. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace 

până la timpul când noi îl întâlnim în acea Țară glorioasă unde nu există 

moarte sau bătrânețe. Noi suntem aici să mergem mai departe acum 

până când timpul nostru este chemat sau măreața înviere generală, 

când Isus vine să ne ia pe noi toți. 
9 Acum, eu știu că voi aveți un serviciu aici, cred, în seara asta. Mi 

s-a spus, cu câteva momente în urmă că---că voi aveți serviciu aici în 

seara aceasta, așa că eu mă voi grăbi cât de repede posibil. 
10 Pentru că eu am luni seara, marți seara, miercuri seara și așa 

mai departe, săptămâna aceasta, așa că eu mă încred că Dumnezeu ne 

va binecuvânta. Ne vom ruga pentru bolnavi. Noi Îl vom predica pe 

Cristos, dacă El vrea, dacă va fi voia Lui, în toată puterea învierii Lui în 

care El ne va permite nouă să o facem. Și orice ne dă El să facem, aceea 

noi vrem s-o facem cu toată inima noastră. Și eu---eu știu că El ne va 

binecuvânta dacă noi doar Îl vom crede. 
11 Și acum, chiar înainte să deschidem Cuvântul ca să-L citim, eu 

vreau să vorbesc cu El din nou în timp ce noi ne aplecăm capetele și ne 

liniștim acum și ne încredem că este terminată confuzia. Noi ne dăm 

seama, toți creștinii știm, că dușmanul, dușmanul nostru lucrează de 

fiecare parte. Dar, vedeți, când astfel de lucruri se întâmplă, doar stați 

liniștiți. Dumnezeu cunoaște totul despre asta. Vedeți, doar stați în 

liniște, El poate face ceva despre care voi ați putea să nu știți nimic  chiar 

acum. Să vorbim cu El. 
12  Tată, ne rugăm acum ca tu să liniștești marea, puternicul Domn 

Isus să vină pășind în Cuvântul Său acum, prezentându-ni-L, în noi sfere 

și în puterea și manifestările Lui. Noi cerem asta așa cum citim Cuvântul 

Lui, fie ca El să fie însuflețit inimilor noastre astăzi ca noi să-L putem 

cunoaște în puterea învierii Lui. Căci noi cerem asta în Numele lui Isus. 

Amin. 
13 Acum dacă voi veți întoarce în Cartea Deuteronom. Eu vreau să 

citesc un verset sau două din Cartea Deuteronom, al 16-lea capitol din 

Deuteronom. 
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  Ține luna Abib, care înseamnă aprilie și ține paștele 

Domnului Dumnezeului tău; căci în luna Abib Domnul 

Dumnezeul tău te-a scos... afară din Egipt noaptea. 

  Să sacrifici de aceea paștele Domnului Dumnezeului 

tău din turme și cirezi, în locul unde Domnul va 

pune...  (scuzați-mă)... în locul pe care Domnul îl va 

alege să-și pună numele acolo. 

  Să nu mănânci pâine dospită cu ea; șapte zile tu să 

mănânci pâine nedospită acolo și pâinea suferinței; 

căci tu ai ieșit din țara Egiptului în grabă... ca tu să-ți 

poți aminti ziua în care ai... ieșit din țara Egiptului 

toate zilele vieții tale. 

  Și să nu se găsească la tine pâine dospită, în toate 

hotarele tale, în toate hotarele tale șapte zile; nici să 

nu fie nicio... carne, pe care tu ai jertfit-o în prima zi 

seara, să nu rămână deloc până dimineața. 

  Nu poți sacrifica paștele în orice poartă... pe care 

Domnul Dumnezeul tău ți-a dat-o; 

  Ci în locul pe care Domnul Dumnezeul tău l-a ales 

să-și pună  numele, acolo să jertfești paștele seara, la 

apusul soarelui, la timpul în care tu ai ieșit afară din 

Egipt. 
14 (Un bebeluș plânge în adunare) Se pare că avem ceva problemă din 

nou. Eu cred că pot să strig mai tare decât acela. Iuh---iuh. 
15 Este un text foarte neobișnuit despre care aș dori să vorbesc 

puțin, în după masa aceasta, este despre: „Locul de Închinare Rânduit 

de Dumnezeu.” 
16 Acum, acesta este neobișnuit. Dar așa cum am spus de multe ori 

mai înainte, că Dumnezeu, de obicei, locuiește în căi neobișnuite, locuri 

neobișnuite, face lucruri neobișnuite, pentru că El este neobișnuit. 

Oricine crede în El, acționează neobișnuit. Sunt multe, multe lucruri pe 

care am vrea să le spunem despre neobișnuința Lui. Dar eu știu că toți 

care sunt familiarizați cu El, știu că El este neobișnuit, face lucruri 

neobișnuite, unele uneori la timpul neobișnuit. Astfel că noi ne încredem 

astăzi că Dumnezeu va binecuvânta acestea, această citire a Cuvântului 

și textul pe care l-am ales să vă vorbesc. 
17 Acum, ceea ce cred eu căci cauzează necazul nostru aici, a fost, 

ei au scos magnetofoanele dinăuntru de-acolo și doar au scos curentul 
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din microfon. Așa că dacă ei nu-l repară, păi, voi mă veți auzi oricum. 

Dumnezeu va aranja urechile noastre astfel ca noi să putem auzi. 
18 Motivul că vreau să vorbesc asupra acestui text și este un timp 

bun s-o fac, la adunarea Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, 

este pentru că toate bisericile noastre sau multe din ele, sunt 

reprezentate în acest grup; toate denominațiunile diferite. 
19 Și eu aflu de multe ori, că oamenii, întâlnindu-i pe străzi, pe 

autostrăzi și în avioane, în trenuri, în autobuze, eu le spun: „Ești tu 

creștin?” 
20 Unul din ei va spune: „Ei bine, eu sunt metodist. Eu sunt baptist. 

Eu sunt prezbiterian. Eu sunt luteran, penticostal,” sau ceva în acel fel. 
21 Fiecare are o denominațiune pe care dorește s-o reprezinte. Și 

aceea este perfect în regulă ca să fii reprezentat printr-o confesiune, dar, 

totuși, partea rea a acesteia este că fiecare crede că acest grup anume 

este singurul grup care---care va merge în cer și este singurul în care---

care Dumnezeu este reprezentat întru totul: este acest anume grup al 

cuiva. M-am gândit că această după amiază ar fi un timp bun să 

stabilesc aceea. (Adunarea aplaudă). Și poate de aceea satan continuă să 

lucreze la acest microfon. Știți, orice va face omul va da greș, dar ce 

face Dumnezeu nu va da greș. Astfel, fiind un timp bun să fac asta, un 

loc bun s-o fac, așa că Dumnezeu să ne ajute, ca prin harul Lui, ca noi 

să încercăm să facem cel mai bine să vorbim despre asta. 
22 Acum, acest text vine din Cartea Deuteronom. Eu înțeleg că 

Deuteronomul...așa cum am niște scripturi și lucruri notate aici. 
23 Obișnuia să fie că eu mă puteam gândi la ele într-adevăr repede, 

dar de când am trecut de douăzeci și cinci, a doua oară, devine puțin 

mai greu pentru mine să mi le amintesc pe toate. Astfel eu merg în 

cameră și mă rog. Și așa cum El îmi dă scripturile, eu mi le notez și poate 

o notiță din când în când, cu ele, într-un fel îmi păstrez mintea să se 

gândească la felul cum au fost ele când El mi le-a dat. 
24 „Deuteronom” este un cuvânt grecesc însemnând „două legi”, 

cuvântul Deuteronom. Și Dumnezeu are două legi. 
25 Și una din ele este legea morții, a nu te supune la Cuvântul Lui. 

Noi aflăm că Eva când nu s-a supus la Cuvântul Său, aceea a adus 

moarte. Aceea este una din legile Lui: „În ziua în care mănânci din el, în 

acea zi tu mori.” 
26 Și apoi el are o altă lege, care este legea Vieții, la ascultare. Dacă 

tu nu faci astfel și în felul acesta. Păi, ținând Cuvântul Său, tu vei trăi.  
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27 Se reduce la două lucruri, în felul meu de a gândi, aceea este: 

fie ținând Cuvântul Lui sau nesupunere la Cuvântul Lui. 
28 Una din aceste legi a fost dată pe Muntele Sinai. Și cealaltă a 

fost... Aceea este legea morții. Cealaltă lege a fost dată pe Muntele 

Calvarului, unde legea Vieții a fost dată, prin Isus Cristos. 

El de asemenea are două legăminte. 
29 El a avut un legământ cu Adam, primul om de pe pământ. Și 

legământul acela fost sub condiții: „Dacă tu faci așa și așa, Eu voi face 

așa și așa.” Adam a avut de făcut ceva pentru ca să țină legământul viu 

înaintea lui Dumnezeu. El a trebuit să umble în căile lui Dumnezeu, 

ținând tot Cuvântul Său, neîncălcând niciun singur Cuvânt. 
30 Dar apoi, El a făcut un alt legământ și acela a fost cu Avraam. 

Acest legământ nu a fost sub condiții, ci a fost necondiționat. Dumnezeu 

a dat legământul pentru Avraam, fără adăugări legate, cu desăvârșire. 

Necondiționat! Nu, „Eu voi face”. „Ci eu deja am făcut! Eu deja am    

făcut-o.” 
31 Și aceea este legea prin care creștinii trebuie să trăiască. Nu este 

ceea ce facem noi înșine, ci ceea ce El a făcut pentru noi. Cristos deja 

a fost jertfit. Nu, „El va fi”. El a fost! Este lucrare terminată. El a trăit, a 

murit, a înviat din nou, s-a înălțat la cer, a venit înapoi în forma Duhului 

Sfânt. Astfel, este o lucrare terminată cu Dumnezeu. Cristos, 

necunoscând păcat, a devenit păcatul meu; ca eu să pot sta în locul Lui, 

El a luat locul meu. Eu am fost în El la Calvar când El a murit. Eu trebuie 

să mor cu El acolo, ca să trăiesc. Pentru că legea păcatului și a morții 

este în trup, tu trebuie să mori ca să fii împăcat cu El. 
32 Dar acum noi luăm toate aceste cuvinte pe care am putea să le 

folosim, aceste texte mărețe, cu care noi toți suntem familiari cu multe 

dintre ele și modelele mărețe din scriptură. Dar în această după masă, 

noi ne confruntăm cu aceasta, că în fața a toată aceasta, El încă spune 

că există numai un singur loc unde El te va întâlni, în fața tuturor teoriilor 

noastre diferite. Noi am avut iudaismul. Am avut mahomedanismul. Am 

avut... Avem tot felul de crezuri și denominațiuni, biserici și așa mai 

departe, dar totuși, Dumnezeu a spus că există doar un singur loc unde 

El te va întâlni. Toate acele locuri, fiecare spune că, El te întâlnește în 

biserica mea. Și dacă tu nu aparții la biserica mea, El---El nu te va întâlni. 

Tu, tu chiar trebuie să fii în acest grup sau El---sau El nu te va întâlni 

acolo. Sau mai degrabă, El nu te va întâlni nicăieri altundeva decât 

acolo.” 
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33 Și apoi noi aflăm aici că El are un loc, doar un singur loc. „Tu să 

sacrifici jertfa în locul pe care Domnul Dumnezeul tău îl va alege.” Acum, 

El are un loc ales în care El întâlnește pe copiii care se închină și ei nu 

trebuie să sacrifice nicăieri altundeva decât în acel singur loc. Niciun alt 

loc nu va fi valabil. El are un anumit loc în care El îi va întâlni. Și într-un 

singur loc este unde El își întâlnește închinătorul. 
34 Atunci, dacă aceea este adevărat, noi mai bine am fi foarte atenți 

să aflăm acel loc. Eu cred că este foarte mult de datoria noastră, ca, așa 

ca oameni care știm că suntem muritori și trăim într-o cursă a morții și 

trăim într-o epocă muritoare, trăim într-o națiune pe moarte, sub steagul 

morții. 
35 Și această lume trebuie să vină curând la un sfârșit. Nu poate 

merge mai mult timp. Păcatul este prea adânc. Este dincolo de speranță. 

Nu mai există speranță pentru lume. A trecut de aceea. 
36 Eu cred că Duhul Sfânt spicuiește din câmpuri, îl află pe acesta 

și pe acela, căci ora este prea târzie. Evanghelia a fost predicată fiecărei 

națiuni. Ism-uri și lucruri au urmat-o, dar totuși evanghelia s-a dus în 

continuare tot la fel.  
37 Și acum, la timpul sfârșitului, noi vedem aceste lucruri 

întâmplându-se în felul în care sunt, este o mare avertizare printre 

oamenii aleși ai lui Dumnezeu, să afle ce este corect. Și este foarte mult 

de datoria noastră să știm asta. Acum, nu teoria cuiva, ci să cunoaștem 

Adevărul, ceea ce biblia spune că este Adevărul. Pentru că va fi prea 

târziu într-una din aceste zile pentru noi și aceasta poate fi ziua, așa că 

să-i dăm o împortanță reală la ceea ce Dumnezeu a spus. 
38 Amintiți-vă, când Dumnezeu vorbește un Cuvânt, El nu-L poate 

lua niciodată înapoi. El trebuie să rămână mereu la fel. El nu poate 

niciodată spune ceva și apoi să spună: „Ei bine, Eu---Eu n-am vrut să 

spun exact aceea.” Vedeți, El este infinit. El știe cel mai bine, de la 

început. Noi spunem lucruri pe care noi le credem că sunt cele mai bune, 

apoi după un timp noi le retragem. Dar Dumnezeu nu poate face aceea 

și să rămână Dumnezeu. Astfel, dacă El este infinit, El---El nu face asta 

pentru că El este perfect în fiecare Cuvânt. El niciodată nu exprimă un 

Cuvânt decât dacă El este Etern. Și toți cei Eterni ai Lui au fost cu El de 

la început, gândurile Lui, atributele Lui și ei doar se exprimă pe ei în lume 

astăzi. 
39 Acum, amintiți-vă, El are un loc rânduit, un singur loc unde El va 

întâlni copiii credincioși. Oriunde altundeva nu va fi valabil. 
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40 Amintiți-vă, Isus a spus, când el a fost aici pe pământ, vorbind 

unui grup de oameni care erau foarte religioși, foarte buni, foarte culți, 

un popor foarte zelos pentru Dumnezeu, dar Isus le-a spus: „În zadar vă 

închinați Mie”, învățând ca învățătură tradițiile omului. Amintiți-vă, ce 

pioși erau acei oameni și ce zeloși pentru Dumnezeu. Eu cred că dacă 

noi am lua în considerare oamenii care au fost mai zeloși de astăzi sau 

din acea zi, ei au fost mai zeloși decât suntem noi. Mult mai mult! Când 

se ajungea la ținerea tradițiilor și legilor și lucruri, ei au trăit prin acelea. 

Și ei erau foarte zeloși pentru Dumnezeu și ei L-au crezut pe Dumnezeu. 

Dar Isus, Dumnezeu făcut Trup printre noi, a spus: „În zadar vă închinați 

voi Mie.” Acum, El n-a spus că ei nu I se închinau. Ei I se închinau, dar 

în zadar. 
41 Astfel, orice în zadar este fără... folos, nu face niciun bine. Voi   

n-ar trebui niciodată să faceți asta, pentru că voi doar vă risipiți timpul. 

Vă pierdeți timpul, vă risipiți eforturile, până când noi ajungem să știm 

ce facem. 
42 Desigur, dacă Dumnezeu se așteaptă ca oamenii să fie perfecți, 

așa cum Isus a spus: „Fiți de aceea perfecți chiar așa cum Tatăl vostru 

din cer este perfect,” trebuie să fie ceva pregătit pe undeva. Și El a spus: 

„Eu voi alege locul în care oamenii Mi se vor închina. În niciun alt loc Eu 

nu îi voi întâlni.” Și acum, trebuie să fie acel loc și noi se cuvine să-l 

căutăm. Să-l aflăm unde este și apoi să mergem acolo. Eu cred că noi 

ar trebui să întoarcem acolo, repede, unde noi aflăm locul, să lăsăm în 

pace celelalte lucruri. 
43 Acum, amintiți-vă, Isus a spus în aceeași scriptură aici pe care 

eu o citez. Tradiția omului atunci este în zadar. Noi n-ar trebui niciodată 

să ne prostim cu asta. Trebuie să fie, pe undeva ceva loc pe care El l-a 

rânduit pentru noi, în care noi să putem veni și închinarea să fie primită. 

Acum, amintiți-vă, în afara acelui loc ales, nu contează cât de sinceri 

sunteți voi, cât de fundamentali sunteți, voi încă vă închinați în zadar. 
44 Eu știu că aceea sună dur. Dar clădirea este aproape terminată, 

noi nu vrem ca ea să se clatine. Haideți s-o consolidăm cu evanghelia, 

astfel ca atunci când oamenii vă întâlnesc pe stradă sau oriunde sunteți, 

voi creștinilor, ca voi să aveți un răspuns pentru ei. 
45 În ora când ei spun: „O, aceasta este Aceea. Și eu văd pe aceștia 

că fac aceasta și acela face aceea.” Desigur, toate aceste lucruri trebuie 

să se întâmple. Dar este un loc care este rânduit numai de Dumnezeu 

și acela este locul în care Dumnezeu îl întâlnește pe închinător, singur. 



OCUL DE ÎNCHINARE RÂNDUIT DE DUMNEZEU                   9 

 

46 Observați al 2-lea verset: „Închină-te în locul pe care Eu l-am 

ales.” Ce a ales? În acest loc se arată că El are un loc unde toți oamenii 

se închină. Alte locuri sunt în zadar.” „Și chiar în același loc”, El a spus: 

„Eu am ales, de asemenea, să pun Numele Meu în acest loc. Eu voi 

alege un loc și Îmi voi pune Numele Meu în el, în acest loc unde el 

urmează să se închine.” 
47 Acum, aceasta arată că este un singur loc, doar unul. Trebuie să 

fie alegerea lui Dumnezeu; nu poate fi a noastră.” Noi nu mai avem de 

ales; El deja l-a ales. Acum, ceea ce Dumnezeu alege este corect. Eu 

pot alege greșit, voi puteți alege greșit, dar Dumnezeu nu poate alege 

greșit. Așa este. La urma urmei, El este cel căruia I se face închinarea. 

Și El are locul unde El vrea să-i întâlnească pe închinătorii Lui acolo și 

noi trebuie să-L întâlnim pe El acolo. Acela este singurul loc în care El 

stă; singurul loc în care El te va auzi. 
48 Să observăm aici, de asemenea: „Locul pe care Eu l-am ales în 

care să vă închinați Mie, Eu voi pune Numele Meu în acel loc.” 
49 O, acum să cercetăm scripturile pentru acel loc în care El își are 

Numele Lui. Acum, noi avem umbre și modele prin toată biblia, știm asta, 

a diferitelor locuri unde El a întâlnit oamenii, dar acela nu este locul în 

care El îi va întâlni astăzi. Pentru că ele doar arătau înspre ceva, venind 

la un loc adevărat unde El trebuie să întâlnească oamenii, locul, biserica 

în care El este de întâlnit. Și este un loc, există o biserică, în care 

Dumnezeu a promis să întâlnească oamenii în acest loc și să răspundă 

rugăciunilor lor, dacă ei doar vor veni la acest loc și să I se închine Lui. 
50 Acum, noi aflăm că există mulți care---care pretind că ei au locul, 

că Numele lui Dumnezeu este în locul lor. Dar, vedeți, Numele Lui 

Dumnezeu ei îl pun acolo. Există o mare diferență între Dumnezeu ca 

să își pună Numele Lui acolo și cineva care îi pune, Numele Lui acolo. 

Vedeți? Noi trebuie să ne amintim că Dumnezeu a spus că El îl va pune. 

„Eu Mi-am pus Numele Meu. Eu voi pune Numele Meu în acest loc. Și 

acesta este locul pe care Eu îl aleg și l-am ales, în care oamenii ar trebui 

să se închine.” 
51 Acesta, aducându-ne în vedere aceste umbre ale timpului, ni-L 

aduc pe Cristos în vedere. Tot Vechiul Testament arăta înspre Isus. În 

Egipt, în acea noapte în care acolo trebuia să fie un---un miel de paște 

omorât pentru protecția oamenilor, noi ne dăm seama că Dumnezeu a 

avut un singur loc, o singură condiție. Nu contează cât de tânăr, cât de 

bătrân, un preot, un cleric, orice ai fost, tu trebuia să fii în acest loc 
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anumit. Toți în afara acelui loc au pierit. Tu trebuie să fii în acest singur 

loc, un loc pe care El L-a rânduit. 
52 Acum, noi am putea petrece mult timp în această după masă, în 

explicarea aceluia, care ar fi doar o reamintire a ceea ce deja noi știm, 

cum Cristos a fost prefigurat în modele. Mielul de sacrificiu, cum trebuia 

ținut, un mascul fără cusur și cum trebuia ucis de bătrâni și cum sângele 

trebuia stropit pe ușă, totul prefigurând venirea lui Cristos. Și sub acest 

sânge vărsat a fost locul în care Dumnezeu a întâlnit închinătorul, când 

Îngerul morții a trecut prin țară. 
53 Eu cred că noi suntem gata să ieșim din Egipt, într-una din aceste 

zile și să intrăm în această Țară promisă. Și este timpul să ajungem în 

locul corect și să încetăm aici aceste certuri mărunte: „Eu sunt 

prezbiterian. Eu sunt metodist. Eu sunt baptist. Eu sunt aceasta. Eu sunt 

aceea sau cealaltă.” Ieșiți afară din asta și aflați unde este acest loc 

pentru că este moarte peste tot în afara locului ales de El. Moartea va 

lovi tot atât de sigur ca lumea, dacă noi nu suntem în locul său ales. Dar 

unde alege El, moartea nu poate veni. 
54 Dacă observați mielul de jertfă, moartea deja a fost în vizită 

acolo. Moartea a venit la acest loc pentru că mielul a murit. Moartea deja 

a cercetat.  Și astfel când moartea a cercetat, atunci Dumnezeu a promis 

că va fi locul Său. Apoi, El în vedere, noi vedem acum ce a fost mielul 

de jertfă, care a fost locul vieții la acel timp.  
55 Acum, pentru mine, aceasta aruncă jos toate argumentele. Cu 

Cristos fiind în prim plan, fiind Mielul de sacrificiu, atunci aceea denunță 

toate denominațiunile, toate crezurile, toate dogmele, toată bisericimea. 

Denunță întregul lucru. Corect, căci noi Îl aflăm aici pe El în vedere, căci 

El este Cuvântul lui Dumnezeu pur, neamestecat. Sfântul Ioan 1 a spus: 

„La început a fost Cuvântul, Cuvântul a fost cu Dumnezeu și Cuvântul 

era Dumnezeu. Și Cuvântul a fost făcut Trup și a locuit printre noi.” De 

aceea El este Cuvântul neamestecat al lui Dumnezeu făcut trup, făcut 

manifest. 
56 Și aceasta la vedere, noi n-am putea să atașăm aceea la nicio 

biserică din lume astăzi, la nicio denominațiune. La niciun loc ca acela, 

noi n-am putea să-l atașăm, pentru că nu este așa. Noi punem Numele 

lui Cristos pe o clădire, o numim bisericile lui „Cristos” și aceasta, aceea 

și cealaltă. Aceea nu o face astfel. Aceea n-o face deloc. Dar când 

Dumnezeu pune Numele Lui în ceva, aceea este ce o face. 
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57 Acum, nu există nimic în biblie care ar fi un model pentru 

organizațiile noastre moderne, cu excepția Babilonului. Acela este 

singurul model din biblie al organizației noastre moderne, religie 

organizată, pentru că a fost fondată de Nimrod și o unire forțată printre 

oamenii religioși. Și aceea este ceea ce crezurile și denominațiunile 

noastre fac astăzi, forțează unirea: „Tu ori aparții la aceasta sau ești pe 

dinafară!” Și noi venim acum, așa cum putem vedea, la o forțare a tuturor 

într-o singură mare unitate a acestora. Dar aceea este o îndrumare 

mecanică făcută de om și ea nu poate rămâne. Ea nu este voia lui 

Dumnezeu. Nu este programul lui Dumnezeu. Nu contează cât încearcă 

oamenii să spună că este, ea nu este. Nu poate fi. Doar este imposibil 

ca ea să fie. Dumnezeu nu Și-ar pune Numele Său într-un astfel de lucru 

ca acela care neagă Cuvântul Său. Cum poate Dumnezeu locui în ceva 

care neagă propriul Său Cuvânt? El nu poate face aceea. 
58 Astfel, noi aflăm, acesta nu i se atribuie niciunei biserici, 

metodistă, baptistă, prezbiteriană, penticostală, catolică, greacă 

ortodoxă, orice poate fi. Ea nu este locul de închinare, totuși. 
59 Acum, lăsați pe Dumnezeu, Care a făcut această promisiune, să 

vină în față și s-o dovedească că este adevărată. Acesta este felul s-o 

faci. Dacă El este încă Dumnezeu, El este încă Dumnezeu! Dacă El a 

fost vreodată Dumnezeu, El rămâne Dumnezeu! 
60 Și acum, noi vedem această religie care forțează chiar la vedere 

acum, să aducă toate aceste grupuri mici „într-o singură măreață 

unitate”, o numesc ei. Unii din ei cred în aceasta și alții cred în aceea și 

unii neagă aceasta și unii neagă aceea. Biblia a spus: „Cum pot doi să 

umble împreună decât dacă sunt de acord?” Aceea nu va funcționa 

niciodată. 
61 Noi trebuie să fim într-un acord. Și în acord, cu ce? Nu în acord 

unul cu celălalt atât de mult, ci trebuie să fim în acord cu Cuvântul, cu 

Dumnezeu. Aceea este cu ce trebuie să fim în acord. 
62 Acum noi aflăm și o uniune forțată a fost reprezentată de grupuri 

de oameni din Babilon. Dumnezeu nu-și poate pune Numele Lui într-un 

astfel de lucru ca acela. El niciodată n-a făcut și niciodată n-o va face. 

Deși ei au încercat-o, ei și-au pus numele lor în acela, au pus Numele 

Lui în acela, dar aceea nu este așa. 
63 Dar noi trebuie să aflăm unde și-a pus El Numele Său, pentru că 

este locul și singurul loc pe care El l-a rânduit pentru creștini să vină și 

copiii credincioși și să I se închine Lui în acest loc. Care ar fi acest loc? 
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64 Acum, ca să susținem asta, am putea lua întreaga biblie ca să 

susțin ceea ce urmează eu să spun. Căci, locul pe care El l-a ales este 

în Cristos, în Isus Cristos. Este în El, Fiul Său; Fiul lui Dumnezeu, Isus 

Cristos. 
65 „Ei bine,” tu ai spus: „Eu m-am gândit că scriptura zice aici că El 

a spus că va alege locul și că El, de asemenea, va pune `Numele` Lui 

în acel loc.” 
66 Acum, fiul întotdeauna ia numele tatălui. Numele meu este 

Branham pentru că tatăl meu a fost Branham. 
67 Și Isus a spus că El a venit în Numele Tatălui Său. Sfântul Ioan 

5:43: „Eu vin în Numele Tatălui Meu și voi nu Mă primiți,” de aceea, acolo 

este unde Dumnezeu și-a plasat Numele Lui, sub jertfa propriului Său 

Fiu! Acela este singurul loc rânduit al lui Dumnezeu. Acolo este unde 

oamenii pot să-L întâlnească pe Dumnezeu, este în Cristos. Acela este 

locul Lui rânduit. Nu în confesiune, nu în crez, în nimic altceva, 

Dumnezeu a promis să întâlnească. Doar în Isus El se va întâlni, căci 

acela este singurul loc unde este Numele Lui. 
68 Noi, de asemenea, Îl auzim pe Isus, așa cum urmăresc scriptura, 

Ioan, Ioan al 5-lea capitol și al 43-lea verset, El a spus: „Altul va veni și 

va veni în numele lui și pe el îl veți primi.” Noi ne putem alătura unui crez, 

„la altceva”, noi ne putem alătura unei confesiuni, voi îl veți primi; dar 

când Îl primiți pe Isus, este diferit. „Dacă altul va veni, `Eu voi spune eu 

sunt metodist, eu sunt baptist, eu sunt prezbiterian,` voi îl veți primi pe 

acela, bine. Dar Eu vin în Numele Tatălui Meu făcând ceea ce Tatăl Meu 

a spus că Eu voi face și voi nu Mă primiți. ” El a spus: „Ioan a venit și a 

avut un mare martor, dar Eu am un martor mai mare în Dumnezeu---în 

Dumnezeu decât a avut Ioan. Căci ceea ce Tatăl Mi-a dat să fac, aceea 

fac Eu,” Cuvintele care au fost scrise despre El, ce trebuia El să fie în 

acea zi. Căci El era... 
69 Numele Lui a fost Dumnezeu. Dumnezeu are multe titluri. 

Dumnezeu este un titlu, El Însuși, a fost numit Iehova-Jire, Iehova-Rafa, 

Iehova-Manase. El a fost numit Trandafirul din Sharon, Crinul din Vale, 

Steaua Dimineții; Alfa, Omega, Începutul și Sfârșitul; apoi Tată, Fiu, Duh 

Sfânt; toate aceste titluri. 
70 Dar Numele Lui, Numele lui Dumnezeu este „Isus Cristos”,  Cel 

Uns. Acesta este Numele Lui. El a avut multe titluri, dar un Nume, 

singurul: „Niciun alt Nume sub cer dat printre oameni, prin care voi 

trebuie să fiți salvați.” Noi aflăm că aceea este adevărat. 
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71 De asemenea, cu această avertizare, că: „Atunci când celălalt 

vine, care a venit în propriul lui nume, `metodist, baptist, prezbiterian, 

penticostal și așa mai departe`, voi îl veți primi. Voi vă veți asocia cu el.” 

Dar Cristos este respins. Ei L-au respins pe Acela. 
72 Profetul a spus! Să urmărim un pic Numele Lui. Profetul a spus: 

„Numele lui se va chema Emanuel.” Acum, Isaia a spus aceea, cam în 

capitolul al 7-lea. Și de asemenea, în Matei 1:23, a spus: „Aceasta a fost 

toată făcută, ca să poată fi împlinit ce a fost vorbit despre Domnul prin 

profet, spunând. `Numele Lui va fi chemat Emanuel,` care interpretat, 

înseamnă „Dumnezeu cu noi.” 
73 Emanuel și Numele Lui a fost Isus, Dumnezeu cu noi, cu Numele 

Tatălui Său. El a venit în Numele Tatălui Său. Acolo este unde 

Dumnezeu și-a pus Numele Lui, în Fiul Său. Acela este singurul loc în 

care tu poți să I te închini Lui. Singurul loc în care Dumnezeu te va întâlni 

vreodată este în acel Fiu care a fost tipizat prin mielul de jertfă. Și prin 

tot Vechiul Testament, toate aduc modele ale acelui singur lucru, că în 

acel singur loc, Dumnezeu, singur, s-a întâlnit sub sângele de jertfă; 

singurul loc unde El s-a întâlnit. Singurul loc unde El ne întâlnește astăzi 

este: nu este în numele unui crez sau în numele unei denominațiuni, sau 

în numele unei biserici, sau în numele unui grup sau în numele unei 

societăți, ci în Numele lui „Isus Cristos!” 
74 Eu am testat aceea când am fost un bărbat tânăr. Eu am auzit 

adesea despre spiritism, despre diavol, cum face el lucrurile. Și eu știam 

că dacă era un Dumnezeu, trebuie să fie și un diavol, pentru că biblia a 

spus că era un diavol. Și el, eu m-am gândit... eu am auzit de acești 

spiritiști. M-am dus la unii din ei, am aflat că erau impostori, nimic de ei, 

doar un grup mare de credință prefăcută. Dar am aflat că existau unii din 

ei care erau spiritiști reali. 
75 Am fost la o tabără odată, unde un slujitor și eu ne-am dus să-i 

vedem acolo înăuntru, ei au ridicat masa sus de pe podea și aveau 

pahare cu whisky ce stăteau pe ea și au luat-o și au întors-o încoace    

și-ncolo. Și o chitară zbura prin clădire; și hainele oamenilor. Aveau asta 

sus, în cameră. A spus, acest spiritist a spus: „Eu provoc pe oricare să 

dea aceasta jos.” 
76 Doi oameni au spus: „Eu o voi aduce jos.” Ei au apucat-o de 

picioare astfel și au încercat s-o țină. N-a fost posibil. Păi, masa i-a 

aruncat drept de-a lungul podelei. 
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77 Nu stați doar primprejur, dacă nu ați fost niciodată misionar și     

n-ați fost în câmp, singurul lucru pe care-l știți este doar un gând despre 

diavol. Dacă voi doar priviți afară aici la unii din acești oameni umblând 

pe străzi, voi îl puteți vedea. Dar este un diavol! Cu siguranță este. 
78 Și oamenii se închină diavolului, nici măcar nu știu ce fac ei. Ei 

se închină diavolului în biserici: „Învățând ca învățătură poruncile omului, 

crezuri---crezuri și tradiții.” Și eu am spus... 
79 Această femeie a țipat la mine și a spus: „Ei îmi spun că tu ești 

predicator.” 

Am spus: „Eu sunt.” 
80 Ea a spus: „Atunci dacă tu nu...” A spus: „Ce crezi tu despre 

asta?” 

Am spus: „Acesta este diavolul.” 
81 Și ea a spus: „Ei bine, atunci, dacă tu ai așa de multă putere, dă 

asta jos.” 
82 Eu am spus: „Eu n-am nicio putere, deloc. Eu n-am putere, dar 

eu sunt aici să-l reprezint pe Acela.” 
83 Am spus: „Doamne Isuse, Tu ai spus, în sfântul Marcu, al 16-lea 

capitol, `În Numele Meu ei vor scoate afară draci.`” Am spus: „Acum, ca 

slujitorul Tău să poată ști, așa cum bătălia stă înaintea mea!” 
84 Am spus: „Eu poruncesc acestei mese să cadă jos, în numele 

`sfintei biserici,` ”și ea a rămas chiar acolo. Am spus: „Poruncesc acestei 

mese să cadă jos acolo, în numele `Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt,`”, ea 

a rămas chiar acolo. Am spus: „Poruncesc acelei mese să cadă jos, în 

Numele lui Isus Cristos,” și a lovit podeaua încât toate cele patru picioare 

aproape că s-au rupt. 
85 „În Numele Meu vor scoate afară draci!” Acela este Numele 

Tatălui. El și-a pus numele Lui în Isus Cristos. Și în El se întâlnește, să 

I se închine. În El, El se întâlnește, să scoată afară draci. În El, El se 

întâlnește, și în El, El să vindece bolnavii. În El---El se întâlnește, să 

salveze. În El, El se întâlnește, să salveze, să umple cu Duhul Sfânt. 

Acela este singurul loc al lui Dumnezeu să---să întâlnească oamenii 

pentru închinare. Acum, noi aflăm că Isus a spus, de asemenea, 

că...Cuvântul: Numele Isus, înseamnă „Iehova-Salvator,” Iehova 

Salvatorul. 
86 Amintiți-vă: „Tu nu te vei închina Domnului...”, 5, al 5-lea verset, 

„Tu nu te vei închina Domnului în orice poartă pe care Domnul 

Dumnezeu ți-a dat. Orice poartă, tu nu te vei închina Lui acolo,” 
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Dumnezeu a spus, în al 5-lea verset aici, din Deuteronom 16. „Tu nu te 

vei închina Lui în orice Poartă pe care Domnul Dumnezeu ți-o dă. El îți 

dă aceste lucruri pentru ispite.” Noi urmează să intrăm în aceea, 

săptămâna asta, cu voia Domnului, să vedem dacă Dumnezeu Își ia 

Cuvântul Lui înapoi sau nu. Observați, El vă dă acele porți, dar nu te 

închina Domnului în vreuna din acele porți, pentru că Domnul 

Dumnezeul tău nu te va întâlni acolo. 
87 Dar Domnul Dumnezeu a ales poarta. El a ales ușa. Isus a spus, 

în Sfântul Ioan al 10-lea capitol: „Eu sunt ușa de la staul. Eu sunt acea 

ușă.” El este Iehova-Salvator. 
88 Acum, noi am putea continua aici timp de ore, explicând aceea. 

Dar eu sunt sigur că voi înțelegeți asta, prin acțiunea voastră, că voi---

voi răspundeți la Adevăr și la Cuvânt. Așa că noi nu vom merge mai 

departe, voi puteți lua asta oriunde vreți voi. Peste tot unde veniți, dacă 

este Adevărul, va veni drept în linie cu restul Cuvântului. Nu puteți face 

biblia să spună un lucru într-un loc și altceva în altul, este contrar cu 

ceea ce El a spus prima dată. Trebuie să fie la fel tot timpul. 
89 Eu omit mult din scriptură aici despre aceasta doar pentru că se 

face târziu. Și sora noastră și ei au serviciu aici în seara aceasta și noi 

vrem să ne rugăm pentru bolnavi. Asta este și aflăm, Billy, dacă ei au 

primit ceva cartonașe de rugăciune. 
90 (Cineva zice: „Niciun serviciu în seara aceasta.”) Niciun serviciu. Bine. 

Bine, bine. În regulă. Acum, să aflăm asta. În regulă. În regulă. (Adunarea 

aplaudă.) Ne încredem că Domnul va binecuvânta pe această doamnă 

pentru aceasta, lăsându-ne să avem acest loc, dându-ne acest timp. 
91 Există așa de multe dovezi infailibile că Isus este locul. El este 

poarta, El este Numele și singura cale rânduită pe care Dumnezeu o are 

pentru om să-L întâlnească în închinare. El este Calea, Adevărul, Viața; 

Poarta, Ușa; Alfa, Omega, Începutul și sfârșitul; Trandafirul din Sharon, 

Crinul din Vale, Steaua Dimineții; Alfa, Omega. El este totul, întregul 

lucru pus împreună. El este deopotrivă, Rădăcina și Vlăstarul lui David, 

Steaua Luminoasă și de Dimineață. În El locuiește plinătatea 

Dumnezeirii trupește, unde noi, acolo înăuntru suntem fii și fiice pentru 

Dumnezeu, în Dumnezeirea lui Dumnezeu. Da. Ca fii și fiice, noi suntem 

în familie, dacă voi sunteți acolo înăuntru. 
92 Acum, cum intrăm în acest loc măreț să ne închinăm? Aceasta 

este următoarea întrebare. Cum intrăm noi în acest loc, dacă Isus este 

locul? El este Numele lui Dumnezeu. El este locul de închinare al lui 
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Dumnezeu. Și El este singura Ușă la staul. Și noi vrem să aflăm cum 

intrăm în El atunci. 
93 Acum, dacă tu ești în ușă, desigur, tu intri ca familia, așa cum 

vorbeam ziua trecută despre, o...sau la micul dejun, despre mica oiță, 

că Dumnezeu nu va închide ușa până când El a aflat acea oiță și o aduce 

înăuntru. Dacă voi intrați înăuntru, atunci voi deveniți o familie. Voi 

sunteți familia lui Dumnezeu când voi intrați în Dumnezeu. Dar voi nu 

puteți fi o familie a lui Dumnezeu și să fiți prezbiterieni, metodiști, baptiști 

și penticostali. Voi nu o puteți face. Voi trebuie să veniți în Isus Cristos. 
94 „Ei bine,” voi ziceți: „Noi am făcut asta.” Vom vedea dacă ați 

făcut-o. 
95  Să vedem ce zice biblia acum. Noi aflăm în 1 Corinteni, al 12-lea 

capitol, biblia a spus: „Printr-un singur Duh noi toți suntem botezați      

într-un singur Trup.” Noi suntem botezați în Trupul lui Cristos printr-un 

singur Duh Sfânt. Noi nu suntem înăuntru printr-o strângere de mână, 

noi nu suntem înscriși înăuntru, nu suntem înăuntru botezându-ne în 

apă. Noi suntem botezați cu Duhul Sfânt în Trupul lui Isus Cristos. 
96 Cât durează asta când voi intrați Acolo?  Până când vă 

comportați greșit? Efeseni 4:30 spune: „Nu întristați Duhul Sfânt al lui 

Dumnezeu, prin care voi sunteți sigilați până în ziua răscumpărării 

voastre.” Argumentați cu El, nu cu mine. Aceea este ce spune El. Eu 

citesc Asta. În regulă. „Voi sunteți sigilați până în ziua răscumpărării 

voastre,” până în ziua când Isus vine pentru voi. 
97 Atunci, gândiți-vă la asta, voi nu mai sunteți apoi voi înșivă, voi 

sunteți o creatură nouă sau greaca acolo înseamnă „o creație nouă.” Voi 

ați fost creați din nou. Puterea lui Dumnezeu vine peste voi și voi deveniți 

creați, o creatură nouă, care aduce întreaga ființă fizică, ființă spirituală 

și totul, în supunere la Cuvântul lui Dumnezeu. Nicio altă cale! 
98 Cum puteți voi spune că sunteți creștin și să nu vă supuneți la 

Cuvântul Lui într-un singur lucru? Oricine nu s-a supus legii într-o 

singură---singură parte din ea, a fost vinovat de toată. Oricine! 

Isus a spus: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare 

Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Nu doar parte din Cuvinte; 

fiecare Cuvânt! Fiindcă El a spus în Apocalipsa, al 22-lea capitol: 

„Oricine va scoate afară un Cuvânt din această Carte sau va adăuga un 

Cuvânt la Ea, a lui---a lui parte va fi scoasă afară din Cartea Vieții.” Noi 

nu trebuie să scoatem din biblie sau să adăugăm la ea. Doar spunem 

ce spune ea. 
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99 Și în întâi Corinteni 12, ea spune: „Printr-un singur Duh noi toți 

suntem botezați într-un Trup.” 
100 Acum, după ce voi sunteți în acest Trup, Romani 8:1 a spus: „Nu 

este, de aceea acum, nicio condamnare pentru aceia care sunt în 

Cristos Isus, care umblă nu după carne, ci după Duhul.” Iată locul unde 

nu este condamnare. Oriunde mergeți la o biserică metodistă, baptistă, 

prezbiteriană, orice este ea; dacă voi sunteți în Cristos, sunteți o creatură 

nouă și nu este nicio condamnare în voi, nicăieri, deloc. Acela este locul 

de întâlnire al lui Dumnezeu. Acolo este unde Dumnezeu îl întâlnește pe 

închinător. Acolo este unde ești considerat o creatură nouă, căci ei sunt 

morți față de lucrurile lumii. Ei sunt vii în El. Prezența Viului Dumnezeu 

este cu ei, zi de zi. 
101 El locuiește în ei, prin fiecare epocă. Fiecare epocă ce a venit 

prin timp, prin biblie, când omul corespunde cerinței lui Dumnezeu, vine 

la locul unde El a rânduit Cuvântul Lui scris pentru acea zi, Dumnezeu 

face acea persoană să fie o creatură nouă și el nu are nicio condamnare. 

Priviți la Iov. 
102 Vă asurzesc eu în felul în care vorbesc în aceste microfoane? 

Îmi pare rău pentru asta. Știu că este recul aici înăuntru. Eu îl aud aici, 

eu însumi. 
103 Dar, ascultați. Iov, indiferent câți oameni au încercat să-l 

condamne, câți au spus că era greșit, el ținea porunca lui Dumnezeu 

prin acea ardere de tot. El a știut că era îndreptățit din cauză că ținea 

poruncile lui Dumnezeu. Aceea este cum era el îndreptățit, pentru că el 

făcea lucrurile pe care Dumnezeu a vrut ca el să le facă. 
104 Prezența Viului Dumnezeu luminează ziua, fiecare zi, din 

moartea crezurilor și la Viață și la Cuvântul zilei. Acum, Dumnezeu are 

lucruri pe care El le face. 
105 Ca o---o floare mică, așa cum am spus dimineața trecută la micul 

dejun. Când o sămânță vine la lumină, începe să crească. Ea bea din 

izvorul lui Dumnezeu, continuă să preseze în sus până când ajunge la 

partea de mugure, ajunge sus în floare, sus în boboci. 
106 Acum, noi aflăm că atunci când începem cu Cristos, noi creștem 

în același fel, pentru că noi creștem în harul și disciplinarea lui 

Dumnezeu. 
107 Singurul plan rânduit al lui Dumnezeu pentru orice epocă este 

Cuvântul Său. Fiul Său a venit și a manifestat fiecare promisiune care a 

fost promisă pentru epoca sa. Toți profeții au venit chiar exact la timp, ei 
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au fost Cuvântul viu al lui Dumnezeu trăind pe pământ. Ei au fost 

Cuvântul. Isus a spus că ei erau „dumnezei.” Isus a numit acei profeți, 

„dumnezei.” 
108 Un om m-a întâlnit în ultima adunare pe care am avut-o, el a 

spus: „Tu ești un biet teolog.” 
109 Și eu am spus: „Eu nu pretind să fiu unul.” Am spus: „Cuvântul 

nu vine la un teolog; ci teologia vine.” Cuvântul vine...Vedeți? Am spus: 

„Doar teologia vine la un teolog. Dar,” am spus, „noi vorbim despre 

altceva.” 
110 Acum, noi aflăm, în fiecare epocă, când Dumnezeu a spus că un 

anumit lucru se va întâmpla, aici a venit acel om și a manifestat aceea, 

iată au venit acei oameni și au trăit aceea. Acela a fost Dumnezeu Însuși 

trăind în oameni pentru că aceea răspundea Cuvântului Său. 
111 Acum, singura cale rânduită de Dumnezeu și singurul plan 

rânduit, astăzi, este Fiul Său, prin Cuvântul Său pentru această epocă, 

însuflețit de Duhul Vieții Lui, adus la viață. 
112 Acum, noi avem mari școli de teologie. Și de multe ori când noi 

facem aceea...Nimic împotriva lor, cu certitudine nu. Dar, vedeți voi, 

când tu ai o școală de teologie.... 
113 Isus a spus, în Sfântul Ioan 4: „Timpul vine și acum este, când 

Dumnezeu, fiind un Duh, I se vor închina în Duh și în Adevăr.” Acum unii 

oameni au Duhul, nu Adevărul, alții au adevărul nu Duhul. 
114 Astfel este ca și cum noi am avea o mașină mare, mergem 

undeva într-un Cadillac. Și ambele Cadillac-uri sunt făcute la fel și noi le 

împingem aici și noi... sus la rezervoare și le umplem pe ambele cu 

benzină. Și tu dai și dai la manivelă la unul. Ei bine, te uiți, spui: „Scaunul 

este în regulă. Volanul este frumos, are ornamente cu diamante pe el. 

Și pluș, arată minunat, o, tu stai în spate și te culci.” Și, o! O mulțime de 

lucruri ai putea face, la fiecare, dar, vezi, unul din ele... Toate au 

mecanica în ordine, dar una din ele are dinamica. Voi înțelegeți, voi ați 

putea cunoaște mecanica, dar este nevoie de dinamică să înceapă 

mecanica, să le facă să funcționeze. 
115 Și aceea este ce se întâmplă cu biserica astăzi. Noi suntem plini 

de teologie, fără nicio dinamică în ea. Așa este. Vedeți? 
116 Cu alte cuvinte, voi trebuie să aveți scânteia la benzină sau 

benzina nu este mai mult decât... Ea nu este nici măcar așa bună ca 

apa. Atâta timp cât ea nu are scânteia să-i dea foc. Astfel, acela este 

felul. 
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117 Nu contează cât de bine suntem învățați, cât de bine vom crede 

noi și cât de mult din biblie spunem noi că este adevărată și credem că 

este toată adevărată, trebuie să fie... dinamica trebuie să fie acolo, 

scânteia, să pună Cuvântul în flăcări, să-l facă să pornească să ruleze. 

Trebuie să avem aceea. Dacă voi nu aveți, biserica stă liniștită, mașina 

stă liniștită, tu vei sta liniștit. Dar nu contează cât de mult spui: „Eu îl 

simpatizez. Eu cred fiecare Cuvânt din Acela.” Tu trebuie să ai ceva să 

dea scânteie aceleia, să facă o sută de octani să ia foc și marea biserică 

a lui Dumnezeu să se miște mai departe. Trebuie să fie dinamica cu 

mecanica. Nimic greșit cu mecanica, dar lipsește dinamica. 
118 Și eu cred că asta este problema cu biserica astăzi, ne lipsește 

acea putere dinamică, să presăm acest Cuvânt și să-L facem să trăiască 

pentru această zi. 
119 Martin Luther avea mecanica și dinamica zilei lui. John Wesley 

le-a avut pentru ziua lui. Penticostalii le-au avut pentru ziua lor. 
120 Cum este cu ziua noastră? Acesta este un alt timp! Biserica ar 

trebui să fie pe deplin crescută acum, gata să meargă să-L întâlnească 

pe Isus, cu manifestarea fiecărei binecuvântări pe care El a promis-o în 

biblie, operând în acel mare Trup unde El a promis că va întâlni oamenii 

și I se vor închina, în această măreață biserică a Lui. 
121 Dar vedeți, noi ne trimitem copiii la școală, învățăm să citim, să 

scriem, aritmetica, toată istoria profeților și totul. Aceea este în regulă, 

dar dacă nu ai ceva în spatele aceleia! 
122 „O,” voi spuneți, „ei bine, eu---eu am strigat. Eu am vorbit în 

limbi.”  Aceea este bine. Eu cred aceea de asemenea. Dar aceea nu 

este despre ceea ce vorbesc eu, totuși. Vedeți, voi veți---voi veți... 

bombăni. Voi ziceți: „plank-plank, boomp—boomp,” ca o mașină veche 

încercând să pornească. Voi spuneți: „Da, eu cred aceasta. Eu cred și 

aceea. Dar, dar când se ajunge la aceasta, acele zile, o, nu. Nu!” 
123 Ea este de o sută de octani, frate, cu felul corect de alternator în 

spatele ei, ea va aprinde fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu pentru 

promisiunea Ei. Corect! 
124 Asta este problema cu noi astăzi, noi aproape am ajuns să ne 

oprim. Noi vrem să credem aceasta, să credem aceea. 
125 Eu spun ceva despre Aceasta. „Ei bine, eu nu știu.” Ei bine, biblia 

a spus așa! Aceea o stabilește. Dacă Dumnezeu a spus astfel, este 

acolo să fie făcută. Dacă noi...Dacă aceea este ceea ce Dumnezeu a 

spus să facem, noi trebuie să facem aceea. Doar stai acolo până când 
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Dumnezeu aprinde aceea și imediat tu începi să alergi atunci din nou, 

înțelegeți. Dacă voi nu porniți, voi aveți toate ștecherele smulse. Și astfel 

noi avem nevoie de ceva diferit, avem nevoie de ceva care să ne 

aprindă. 
126 Apoi observați, nu numai că El intră înăuntru prin Duhul Sfânt, cu 

învățarea Cuvântului Său, El manifestă acel Cuvânt. Acum amintiți-vă, 

profeții cred Cuvântul. Ei primesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, 

Duhul Sfânt a venit în ei și a aprins acea promisiune și o face să vină la 

împlinire. O, vai! Cine va condamna aceea? 
127 Isus a spus: „Cine Mă poate acuza de păcat? Păcat este 

`necredință.` Orice Dumnezeu a scris și orice au spus profeții, Eu sunt 

Răspunsul. Ceea ce au spus ei că Eu voi face, Eu fac.” El a venit ca 

profet, Fiul Omului. Aceea este exact ceea ce a fost El și ceea ce a 

dovedit El a fi, El a fost. De ce? Dinamica a fost acolo să aprindă  

mecanica. El a fost mecanica, Fiul Însuși și Tatăl a fost dinamica. „Nu 

sunt Eu cel care face lucrările, este Tatăl Meu care locuiește în Mine. El 

pune în funcțiune dinamica și face lucrul să se miște înainte. El aduce 

asta la împlinire.” 
128 „Când am spus Eu vreodată ceva...” Cum a spus Samuel odată 

poporului: „V-am spus eu vreodată ceva, în Numele Domnului, decât 

ceea ce a venit la împlinire?” Vedeți? „Când am spus vreodată asta și 

nu a venit la împlinire?” 
129 „O, tu, ceea ce tu ne-ai spus a venit la împlinire, dar noi vrem un 

rege oricum.” 
130 Acela este felul în care este astăzi. Oamenii vor să se țină de 

ideile lor mărunte. Ei vor să se țină de crezurile lor. Ei vor să se țină de 

aceasta. Apoi ei vorbesc despre o trezire în zilele noastre; cum putem 

noi avea o trezire când este totul încurcat în felul în care este? Benzină 

cu apă și orice altceva în ea, tot felul de detergenți și toate aceste lucruri 

moderniste amestecate în ea. 
131 Veneam pe drum într-o zi și s-a spus, ceva fel modern de 

detergent, spunea: „Tu nu trebuie să speli vasele, singurul lucru pe care 

trebuie să-l faci este să le scufunzi acolo și să le scoți afară.” 
132 M-am gândit: „Eu voi fi un erou în casa mea. Mă duc și iau un 

flacon din acela.” 
133 Și i-am spus soției: „Lasă, scumpo, lasă-mă pe mine să spăl 

vasele.” 
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134 M-am gândit: „Băiete, acei inși știu despre ce vorbesc, acei 

oameni de știință. Eu îi voi arăta ei cum. Eu voi... ea va... până ea se 

prinde de asta, de ceea ce fac eu. Doar le scufund și le pun afară, asta 

este tot ce trebuie să faci.” 
135 Copiii au mâncat ouă la micul dejun. Și eu am turnat acel 

detergent acolo înăuntru și le-am scufundat și le-am scos și le-am 

scufundat și le-am scos. Erau încă cu ou. Da, domnule. Eu nu mai cred 

în nimic ce aud la televizor. Nu, domnule! Nu, nu. Nu, într-adevăr. 
136 Acela este motivul că eu nu cred că vreun sistem făcut de om 

poate rezista. Dumnezeu are o singură cale rânduită. Ea nu este 

metodistă, baptistă, prezbiteriană, ci ea este Isus Cristos, prin nașterea 

nouă, crezând acea biblie. Aceea este calea rânduită de Dumnezeu și 

singura cale pe care El o are, este în Isus Cristos, Fiul Său. Și în Fiul 

Său, El și-a pus Numele Său. A Lui, Numele lui Dumnezeu este în Isus, 

din cauză că El a venit în Numele Tatălui Său. Și astfel acela era Numele 

lui Dumnezeu pentru că El era Dumnezeu. 
137 Acum, observați, când această măreață putere care se mișcă a 

lui Dumnezeu vine într-un fiu al lui Dumnezeu, ea îl însuflețește, Duhul 

de Viață intră în el.  Apoi ce face asta? Ea îi așază în locurile cerești, 

chiar acum. Nu ei „vor fi.” Noi suntem acum. Acum noi suntem deja 

înviați, dinamica și mecanica este pusă la lucru, ne-a adus la viață și noi 

suntem aduși la viață în Prezența lui Dumnezeu, unde este Duhul Său. 

Și acum noi stăm împreună în locurile cerești, în Cristos Isus; în Cristos 

Isus, stând acolo înăuntru, acel mare loc de... care deja este aprins, a 

fost înviat din morți. Noi suntem parte din aceea. Dacă tu ești o parte din 

Mireasă, tu ești pentru că Mireasa este parte din Mire, voi știți. Astfel, 

noi aflăm că este același lucru și Ea va face întocmai exact ceea ce a 

fost prezis pentru Ea să facă în această zi. Ea nu va fi o Laodiceea, cu 

niciun chip o căldicică. Ea va fi în flăcări pentru Dumnezeu, Ea va merge 

mai departe în Duhul lui Dumnezeu. 
138 Acum noi ne uităm aici acum să aflăm. Acum, haideți, acum la 

același timp în care aceasta se face, că acela ne izbește și când noi am 

fost odată morți în păcat și fărădelegi, nelegiuire mai degrabă, El...noi 

suntem aduși la viață împreună la Cuvântul Său pentru această epocă. 
139 Acum, să ne gândim departe în trecut în timpurile vechi, la cineva 

care a fost adus la viață prin acest Cuvânt; chiar înainte să avem 

serviciul de rugăciune pentru bolnavi. Să luăm câteva caractere, urmăriți 

trăsăturile lor. 



22          LOCUL  DE  ÎNCHINARE  RÂNDUIT  DE  DUMNEZEU 

 

140 Să luăm un bărbat aici care a ținut tot Cuvântul lui Dumnezeu, în 

trecut, în Vechiul Testament, pe nume Enoh. El a fost atât de însuflețit 

de Cuvântul lui Dumnezeu, că El a avut o mărturie că „el i-a plăcut lui 

Dumnezeu.” N-a existat niciun singur lucru pe care Dumnezeu i-a 

poruncit lui Enoh să-l facă și el să nu-l facă. 
141 Mă întreb câți Enoh ar fi aici în această după amiază, care, dacă 

voi știți că asta este în Cuvântul lui Dumnezeu? Câte dintre voi, femeilor 

cu părul scurt, v-ați numi o Enohistă, vedeți, vedeți și știți că Dumnezeu 

condamnă aceea? Câți dintre voi, bărbaților, care lăsați femeile voastre 

să facă aceea, v-ați putea numi un Enoh? O, vai! Acela este doar un 

lucru, dar cum este cu miile? Și noi ne aburim, spunând: „Eu aparțin la 

aceasta și eu aparțin la aceea.” Tu poți aparține la aceea, dar... până 

când tu vii la locul rânduit al lui Dumnezeu! Și tu nu poți intra acolo decât 

dacă devii o parte din acel Cuvânt. Și fiind o parte din Acesta, tu devii tot 

din Acesta, supus la tot. Observați, noi avem acesta aici pe care biblia îl 

numește „Cuvântul lui Dumnezeu,” și care este Cuvântul lui Dumnezeu. 
142 Noi aflăm că Enoh a venit în calea rânduită a lui Dumnezeu, cu 

Cuvântul Lui și a umblat cinci sute de ani și i-a plăcut Lui. Și noi aflăm 

că mecanica a fost atât de perfectă în el, încât când dinamica a trebuit 

să lucreze în motor, Aceea doar l-a luat de pe pământ. El a luat primul 

zbor ca de avion, spre cer. Lucrând pe mecanica și dinamica lui 

Dumnezeu, împreună, „el nu a fost,” pentru că Dumnezeu l-a luat de pe 

pământ, fără moarte. Aceea este exact corect. El a umblat în calea 

rânduită a lui Dumnezeu. 
143 Același lucru îl aflăm pentru Ilie. Bătrânul Ilie a strigat la atât de 

multe din acele Izabele cu fața vopsită și acele tunsori și așa mai 

departe, pe care ele le foloseau în acea zi, bătrânul om și-a petrecut 

viața doar condamnând păcatul printre acele femei, pentru că ele au avut 

o femeie, Izabela, acolo să așeze cadența. 
144 Întocmai cum are Hollywood-ul vostru aici și are toate surorile 

înfășurate complet în asta acolo afară. Și Izabela încă trăiește, voi puteți 

doar privi în jurul vostru și puteți vedea ce face ea. Și ea încă are o 

putere mare, de asemenea. 
145 Acum noi aflăm, bătrânul ins fiind un profet, el a blestemat acel 

lucru și toate ca acelea, rămânând perfect în voia lui Dumnezeu. Când 

toți predicatorii au slăbit, el a rămas drept acolo cu Acesta. 
146 Și într-o zi el a ajuns atât de obosit încât Dumnezeu a trimis jos 

din cer o caleașcă cu cai de foc și l-a luat sus. El era atât de plin de acea 
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putere de însuflețire! Doar gândiți-vă, cu Cuvântul lui Dumnezeu în inima 

lui, el a ajuns atât de plin de acea putere de însuflețire că l-a înălțat! 
147 „Dacă Duhul lui Dumnezeu, El...” Cred că noi găsim în Romani 

11 sau 1:11, „Dacă,” ea spune: „Dacă Duhul...” sau Romani 8:11, este 

asta: „Dacă Duhul lui Dumnezeu care L-a înviat pe Isus din morți este în 

voi, El de asemenea va aduce la viață trupurile voastre muritoare. Dacă 

Duhul care L-a înviat pe Isus din morți, dacă---dacă El este în voi, El de 

asemenea va aduce la viață trupurile voastre muritoare.” 
148 Le însuflețește! Ce înseamnă cuvântul însuflețește? Cuvântul 

grecesc înseamnă „a fi adus la viață după moarte.” Aleluia! Există o 

poartă de închinare. Închinare în Duh și Adevăr, mecanica și dinamica, 

împreună. Vedeți ce vreau să zic? 
149 „Dacă Duhul care L-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, El 

vă va aduce la viață, vă va face vii, trupurile voastre muritoare pentru că 

El este deja Viața.” Și când El vine în trupul vostru, El va aduce tot trupul 

vostru supus Lui. Supus la ce? Cuvântul lui Dumnezeu. „Dacă este în 

voi.” 
150 Acum, dacă este ceva în voi spunându-vă: „Ei bine, aceea a fost 

în zilele din trecut. Și Marcu 16 nu este adevărat și acea idee 

penticostală de botez al Duhului Sfânt.” Acela nu este Duhul lui 

Dumnezeu în voi. Mie nu-mi pasă cât de bine sunteți voi instruiți, voi... 

acela nu este Duhul lui Dumnezeu. Voi ziceți: „Ei bine, mama mea a 

aparținut la aceasta și tatăl meu, de-a lungul anilor și fratele meu.” Orice 

vreți voi să spuneți despre rudele voastre și așa mai departe, aceea ar 

fi putut fi în regulă cu ei, dar ea nu este pentru voi, vedeți, voi trebuie în 

această zi să veniți în Cristos Isus, pentru această epocă și promisiunea 

care este intenționată pentru această epocă. 
151 Observați, noi aflăm că această măreață putere de însuflețire l-a 

atins pe Enoh, ea l-a însuflețit și el s-a dus Acasă fără să moară. 
152 Ea l-a atins pe Ilie, l-a însuflețit până când el s-a dus Acasă fără 

să moară. 
153 Noi aflăm că succesorul lui a fost Elisei, care este un model acolo 

al lui Cristos și biserica, Elisei. Ilie a făcut patru miracole și Elisei a făcut 

opt miracole. El a avut o porție dublă, așa cum a fost turnată peste 

biserică.(Loc gol pe bandă) Mai târziu ei au avut un om mort, l-au aruncat  

peste oasele lui și el a venit la viață. Acea putere de aducere la viață era 

în mormânt cu el. Voi nu puteți... 
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154 Este întotdeauna acolo, când tu primești acea putere de 

însuflețire a lui Dumnezeu fiind adus la viață cu El acum. 
155 Acum amintiți-vă, în Cristos, noi suntem carne din carnea Lui, os 

din oasele Lui. Când Dumnezeu L-a rănit pe Cristos la Calvar, El a fost 

rănit pentru mine și pentru tine. Noi suntem carne din carnea Lui și os 

din oasele Lui, trup din trupul Lui, nume din Numele Lui, Mireasa Lui. 

Vedeți, noi suntem în El, noi suntem carnea Lui și oasele Lui. 
156 Și Dumnezeu deja ne-a înviat, potențial. Puterea de aducere la 

viață care ne-a ridicat dintr-o viață de păcat și a schimbat ființa noastră, 

ea ne-a înviat potențial în Cristos Isus, această înviere ne va aduce 

înainte în deplina maturitate. 
157 Acum amintiți-vă, noi am murit în propriul nostru nume, am fost 

îngropați și înviați în El. Vedeți, noi nu mai suntem ai noștri proprii. Ci ai 

acelui măreț Nume „Isus Cristos” despre care biblia a spus aici în 

Efeseni 1:21, că „Ambele familii, în cer și pe pământ sunt numite după 

acel Nume.” Acolo este unde Dumnezeu și-a pus Numele Său. Acela 

este Numele familiei din cer. Acela este Numele familiei pe pământ. 
158 Și noi suntem în Cristos Isus, prin botez spiritual, nu prin apă; 

prin Duh, noi suntem botezați într-un singur Trup, care este Cristos, locul 

de închinare. Apoi, fiind acolo înăuntru, noi suntem pe această bază, 

este ca o intabulare. 
159 Tu spui: „Am cumpărat o bucată de teren.” Ea nu este încă a ta 

până ce obții intabularea. Dar dacă ai intabularea, el arată că tot ce a 

fost împotriva acelei bucăți de teren a fost eliminat. 
160 Și atunci când tu ai devenit creștin și L-ai acceptat pe Cristos ca 

Salvatorul tău, apoi când Dumnezeu trimite jos intabularea el arată că 

nu contează ce a făcut tatăl tău, ce-a făcut mama ta, ce-a făcut oricine 

altcineva; mama ta, tatăl, poate că au fost bețivi, prostituate; orice au 

fost, fiecare păcat este eliminat! Tu ai primit un titlu de intabulare. Nu 

există nimic care te poate scoate din el. Și, ascultă, tot ce este pe acel 

teren îți aparține! Amin. Și când tu ești în Cristos Isus prin botezul 

Duhului Sfânt, fiecare dar al lui Dumnezeu aparține bisericii. Amin. Este 

un document al titlului de intabulare. Tu, este al tău, îți aparține. El aduce 

la viață trupurile voastre muritoare. O, vai, dacă ne-am gândi la asta! 
161 Să luăm o privire la acei credincioși de la Cincizecime. Ei erau 

toți în camera de sus acolo și erau toți speriați. Ei aveau, ei aveau titlul 

de proprietate, în regulă, dar lor le era frică. „Și dintr-o dată acolo a venit 

un sunet din cer ” Intabularea le-a fost trimisă jos: „Ca un vârtej de vânt 
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puternic, a umplut toată casa unde stăteau ei.” Și ei au fost atât de 

însuflețiți de Acela, încât toată lașitatea lor, ei erau...Unuia din ei i-a fost 

atât de teamă încât chiar a negat că el nu ar fi un fariseu totuși sau că 

el n-ar fi fost un saducheu. Dar când acel Duh Sfânt a căzut și l-a botezat 

în Isus Cristos, el a devenit carne din carnea Lui, os din oasele Lui, 

Cuvânt din Cuvântul Lui. El era o creație nouă. El era o persoană nouă. 

Aceea a însuflețit trupul lui. 
162 Priviți ce-a făcut Acela, ce-ți face ție când El vine înăuntru. El nu 

te face să mergi afară și să spui: „Eu sunt metodist. Eu sunt baptist. O, 

eu știu că nu s-ar cuveni să fumez. Eu nu s-ar cuveni să am aceasta. Nu 

s-ar cuveni ca eu să port acel fel de haine. Nu s-ar cuveni ca eu să fac 

aceasta. Nu s-ar cuveni să fac aceea.” El te însuflețește atât de mult 

încât tu trebuie să faci asta. El însuflețește trupurile voastre muritoare. 
163 Ascultați, El a însuflețit trupurile lor, încât ei au zburat atât de 

aproape de cer până El a însuflețit trupul lor să vorbească într-o limbă 

pe care ei n-au auzit-o niciodată mai înainte. El a însuflețit trupurile lor, 

ei au vorbit într-o limbă cerească nouă. Ei au fost însuflețiți în prezența 

lui Dumnezeu prin botezul Duhului Sfânt. Puterea de însuflețire a lui 

Dumnezeu i-a botezat în aceea. Ei erau în locul de închinare atunci. Ei 

au fost unde s-au putut închina. Sanhedrinul sau nimic altceva nu-i putea 

vreodată deranja pentru că ei au fost aduși la viață. Ei erau oameni noi. 

Aceea s-a întâmplat după ce ei au fost botezați. 
164 Priviți la micul Ștefan. El a venit în calea rânduită de Dumnezeu, 

a fost însuflețit de puterea lui Dumnezeu; a venit la poartă, calea rânduită 

de Dumnezeu. Și chiar când ei s-au dus să-l omoare, să-l împroaște cu 

pietre să moară, el a spus: „Văd cerurile deschise, pe Isus stând la mâna 

dreaptă a lui Dumnezeu.” Aceea a fost puterea de însuflețire. El a fost  

adus la viață în sânul Lui.  
165 Acolo a fost Filip, altul plin de puterea de însuflețire. Noi îl aflăm 

acolo jos în Samaria, ținând o mare trezire. Această mare putere de 

însuflețire, după ce el era în Cristos, a venit unde avea mii de oameni 

să-l asculte. Și El a spus: „Acum, pleacă de aici, Filip, Eu vreau ca tu să 

te duci afară în acest deșert, Gaza, aici. Am un om acolo, vreau ca tu 

să-l întâlnești.” Și fără nicio întrebare, fără nicio întrebare deloc, el era 

plin de acea putere de însuflețire. El era în Cristos, el era în locul rânduit 

unde Dumnezeu putea să vorbească cu el. Dumnezeu i-a vorbit. Acolo 

nu era nicio întrebare. 



26          LOCUL  DE  ÎNCHINARE  RÂNDUIT  DE  DUMNEZEU 

 

166 Spuneți: „Ei bine, El mi-a vorbit și mi-a spus că voi fi vindecat, 

dar, eu nu știu acum, mă simt îngrozitor de rău astăzi.” O, vai! „Ei bine, 

El mi-a spus că am Duhul Sfânt și uneori eu, desigur, mă îndoiesc de 

asta.” 
167 Filip a cunoscut exact Glasul lui Dumnezeu pentru că el a venit 

în calea rânduită de Dumnezeu. El nu a pus întrebări lui Dumnezeu, 

despre asta: „Ei bine, Dumnezeule, eu am așa de mulți aici, eu trebuie 

să rămân. Eu trebuie să-l văd pe prezbiterul de stat înainte ca eu să pot 

face asta. Eu trebuie să merg să vorbesc cu episcopul,” n-a fost nimic în 

legătură cu asta. El a luat aminte la Dumnezeu; el imediat s-a dus în 

deșert! 
168 El a găsit un om, un famen, un etiopian, un om de culoare care 

cobora citind scriptura din Isaia. Și el a spus: „Înțelegi tu ceea ce citești?” 

A spus: „Cum pot eu să înțeleg decât dacă cineva mă va învăța?” 
169 Filip  a urcat în car și a început să vorbească cu el despre 

Domnul.  
170 El a spus: „Iată apa, ce mă împiedică ca să  fiu botezat?” 
171 El a spus: „Dacă tu crezi cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și 

cugetul tău și puterea ta.” Au coborât din car și l-a botezat. 
172 Și Filip a fost atât de plin de acea putere de însuflețire, încât El  

l-a luat afară din privirea lui. Gândiți-vă! În acest trup muritor, ființa lui 

fizică a fost luată sus, afară din vederea famenului. Eu cred aceea a fi 

adevărul. Dumnezeu l-a putut duce altundeva, unde El avea nevoie de 

el. El a fost luat. 
173 Știți, moartea nici măcar nu poate lua acel lucru de la voi, când 

sunteți în Cristos, în locul rânduit al lui Dumnezeu. 
174 Ascultați aici, Moise a avut asta. El a fost un profet la care a venit 

Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mulți... câți Core s-au ridicat și au spus: „Noi 

avem nevoie de o organizație mare. Acum tu încerci să iei locul de a fi 

singurul bărbat sfânt.” Dumnezeu a spus: „Separă-te, Eu doar îl voi 

înghiți.” Și ai lui Datan și așa mai departe, nu l-au deranjat, el a mers 

drept mai departe. 
175 Și când Moise a murit și a fost îngropat de către Îngeri, acea 

putere de însuflețire a rămas peste el. Căci după opt sute de ani, iată el 

este chiar în țara promisă vorbind cu Isus. Acea putere de însuflețire 

încă era peste el. Acela este locul de închinare al lui Dumnezeu. 
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176 „Ce spui? Cum ai știut tu?” El a fost profet. Cuvântul a venit la 

profet. Și el a fost Cuvântul lui Dumnezeu manifestat pentru epoca lui. 

Amin. 
177 Vedeți, voi nu puteți muri, voi sunteți deja aduși la viață. O, dacă 

biserica doar ar putea vedea aceea, că nu este ceea ce vei fi tu, voi 

sunteți deja! Este diavolul care încearcă să vă jefuiască de aceea. 
178 „Ei bine”, spui, „acum eu îți voi spune. Eu aparțin la aceasta.”    

Nu-mi pasă la ce aparții. 
179 Tu trebuie să fii născut, regenerat, botezat cu Duhul Sfânt, în Isus 

Cristos, adus la viață pentru fiecare Cuvânt. Duhul tău, în tine, va puncta 

cu „amin” la fiecare Cuvânt al bibliei. În afară de asta, dacă---dacă 

scuturi din cap la un cuvânt, scapă-te de acel duh. Nu este Duhul lui 

Dumnezeu care se va certa cu Cuvântul lui Dumnezeu. El va ține 

Cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar Îl crede, ci Îl face viu. El manifestă 

Cuvântul lui Dumnezeu. Da, domnule. 
180 Observați de asemenea, acei sfinți din Vechiul Testament. 

Potențial, sub vechea jertfă, ei așteptau după cea nouă să vină, au avut 

o bună conștiință față de Dumnezeu. În Matei 27 ni s-a spus, când Isus 

a înviat și a ieșit din mormânt. Ceea ce noi tocmai am sărbătorit cu 

câteva săptămâni în urmă: Paștele. Biblia a spus că: „Mulți dintre sfinții 

care dormeau în țărâna pământului, au înviat la învierea Lui și au intrat 

în cetate și s-au arătat multora.” Ce au fost ei? Ei erau manifestările 

Cuvântului promis al lui Dumnezeu. Singurul loc în care Dumnezeu se 

întâlnește este sub acea jertfă. 
181 Acum, în 1 Tesaloniceni 4:16, biblia a spus, de asemenea,  că 

sfinții Noului Testament vor veni înainte cu El când El vine iarăși, aceia 

care sunt aduși la viață în El acum. Cum intrați voi în El? Prin botezul 

spiritual, puterea lui Dumnezeu, locul în care El se întâlnește, în Isus. 

Acum, Isus este calea rânduită de Dumnezeu. 
182 Acum observați, Isus era atât de sigur cine era El! El a știut că 

era Fiul lui Dumnezeu. El a știut că a fost născut din fecioară. El a știut 

că fiecare scriptură s-a manifestat pe ea însăși chiar prin El. El a știut 

asta așa de perfect, încât El a spus acelor zidari ai templului, în acea zi, 

El a spus: „Distrugeți acest templu și Eu Îl voi ridica în trei zile.”      

Gândiți-vă la asta! „Distrugeți-L și Eu Îl voi ridica în trei zile.” De ce? El 

era un Cuvânt scris al Lui. 
183 David a spus: „Eu nu voi lăsa Sfântul Meu în iad, nici nu voi lăsa 

sufletul Lui în iad, nici nu voi suferi ca Sfântul Meu să vadă putrezirea.” 
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184 Acum, Isus a știut că Acela era El. Nicio întrebare în mintea Lui. 

Și El a știut aceea că în șaptezeci și două de ore, trupul putrezește. 

Undeva în decursul acelor șaptezeci și două de ore, El urma să revină 

la viață, astfel că El a spus: „Voi distrugeți acest templu, Eu Îl voi ridica 

din nou în trei zile.” De ce? Cuvântul a fost scris despre El. A fost scris 

despre El, pentru că El a fost manifestarea Cuvântului scris al lui 

Dumnezeu pentru acea zi. 
185 Ei bine, aceea trebuie să fie, aleluia, aceea trebuie să fie, frate 

acolo, undeva Cuvântul manifestat al lui Dumnezeu astăzi. Și acela este 

același lucru, căci El a vorbit despre aceste zile și a spus ce va avea loc 

în aceste zile. El deja ne-a spus. Noi știm ce va avea loc. Și noi vedem 

asta fiind manifestată în voi, atunci voi sunteți în biserica lui Dumnezeu. 

În afară de aceea, voi vă puteți numi, „metodist, baptist,” sau orice 

altceva, aceea nu va lucra niciodată. A existat numai un singur loc de 

întâlnire, acela este în Cristos Isus. O, astăzi, o, cum aș vrea astăzi ca 

fiecare să vadă aceea, să vadă cum să intre, fiind botezat, Mireasa este 

parte din Soțul ei, Biserica este o parte din Cuvânt, manifestarea. 
186 Acum, în ce biserică ești? Ești într-o denominațiune? Dacă ești, 

îți voi spune direct acum, tu ești în Laodicea. Dar dacă ești în Cristos, tu 

ești o creatură nouă și ești în biserica viului Dumnezeu, cu manifestarea 

exactă a lucrărilor pe care El le-a făcut în ziua Lui, care se vor reîntoarce 

aici în această zi, făcând același lucru pe care El a spus că Acesta le va 

face. Atunci, aceea este biserica reală. Tu intri în ea prin botezul 

spiritual, nu prin aderare, nu prin ceva mai mult, ci fiind botezat de Duhul 

Sfânt în Trupul Lui. În regulă. Este singura cale rânduită de Dumnezeu 

pe care El a lăsat-o pentru noi s-o facem; este să fim botezați în Trupul 

Lui, prin Duhul Lui. 

187 Isus a spus, în Sfântul Ioan 14:12: „Cel care crede în timp ce el 

este în Mine!” Nu-i de mirare că oamenii spun că zilele miracolelor au 

trecut, nu-i de mirare că ei spun aceste lucruri. „Cel care crede în Mine, 

nu pe Mine, ci crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu, le va face și el.” 

De ce? Este Viața Lui. Este dinamica Lui în mecanica Lui, care este în 

voi, care le pornește, le face să meargă și face lucrările pe care le-a 

promis să le facă. Ori, viața mea în El, m-a adus la viață prin Duhul Lui, 

să facă Cuvântul Său, care este mecanica, să lucreze prin dinamica Lui. 

Evrei 13:8: „Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci.” 
188 Acum, de asemenea, în Marcu al 17-lea capitol, al 30-lea verset 

din Sfântul Marcu. Ascultați, în încheiere. Isus a promis aceste lucruri în 
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zilele din urmă, că El este „același ieri, azi și-n veci.” El a promis în 

Maleahi 4, că El va întoarce inimile oamenilor, în zilele din urmă, înapoi 

la credința părinților.” El a promis aceea. El a promis, în așa multe locuri 

din biblie, lucrările pe care El le va face. „Încă puțin timp și lumea nu Mă 

va mai vedea, totuși, voi Mă veți vedea; Eu voi fi cu voi, în voi 

întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii.” Și observați în Sfântul Luca 

din nou, 17:30: „Așa cum a fost în zilele Sodomei!” 
189 Știți ce s-a întâmplat în Sodoma? Priviți la California; nu numai 

California, Statele Unite; nu numai în Statele Unite, ci în lume. 
190 Priviți la acești adolescenți nebuni ! Păi, noi am avut un... V-am 

spus zilele trecute, ei au făcut un studiu în școli acolo în Arizona, unde 

locuiesc eu și optzeci la sută din copiii din școală sunt retardați mintal. 

Ce vor fi copiii lor? Noi nu putem avea o altă generație. Noi suntem la 

sfârșit. Isus a spus că aceste lucruri vor veni. 
191 Priviți la toată televiziunea și lucruri de felul acesta     considerând 

aceste lucruri fictive în ordine. Va veni un timp, eu prezic, că oamenii vor 

fi total nebuni, lumea va fi. Biblia vorbește despre astfel de priveliști 

hidoase, așa cum ei le arată în filme astăzi, despre ceva ouă ale 

creaturilor preistorice care au trăit pe pământ timp de atât de multe mii 

și milioane de ani, clocesc și dau naștere la niște... Acela este doar un 

lucru minor, față de ceea ce urmează să se întâmple când iadul este 

deschis și diavolul iese afară cu toate aceste lucruri misterioase, despre 

femei...sau lăcuste cu păr ca femeile și dinți ca leii. Păi, lumea va fi 

complet, total nebună. Nu a mai rămas decât doar cam un singur pas 

până la asta acum. 
192 O, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru venirea Domnului Isus, 

pentru Duhul Sfânt, pentru cel ce știe, pentru Prezența vie a Viului 

Dumnezeu! 
193 Isus a spus, în Sfântul Marcu acolo, El a spus: „În acea zi Fiul 

omului va fi descoperit.” Acum, amintiți-vă, nu Fiul lui Dumnezeu. El a 

venit în trei nume ca fiu: Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David. 

Când El a fost pe pământ, El a venit ca Fiul omului, El a fost profet. Fiul 

omului este un profet. Iehova Însuși a numit profeții, pe Ieremia și ceilalți: 

„Fiu al omului, ce vezi tu?” Isus a venit, pentru că El a trebuit să vină 

potrivit cu scriptura, ca Fiu al omului. Moise a spus: „Domnul Dumnezeul 

vostru va ridica un Profet asemenea mie.” Și El a trebuit să fie un profet, 

Fiul omului. 
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194 Dar după moartea Lui, îngroparea și învierea, acum El este Fiul 

lui Dumnezeu, supranaturalul, Duhul Sfânt. 
195 Dar El a promis, chiar înainte de venirea timpului de sfârșit, 

lumea va ajunge cum a fost în Sodoma, când un Om a coborât în formă 

umană; trei din ei, doi Îngeri și Dumnezeu Însuși. Acela a fost 

Dumnezeu. Biblia a spus că a fost. Ascultați, El a venit jos și s-a 

manifestat pe El Însuși acolo prin a-și întoarce spatele Lui spre cortul 

unde era Sara și i-a spus lui Avraam ce gândea Sara în cort. Corect? 

(Adunarea spune: „Amin.”) Ascultați Isus Însuși a spus: „În ziua când Fiul 

omului este descoperit,” cu alte cuvinte, „Fiul omului, slujba lui Isus 

Cristos Însuși.” 
196 Biserica va veni prin justificare, prin Luther; prin sfințire, prin 

Wesley; prin botezul Duhului Sfânt și penticostali și va merge drept în 

perfecțiunea Fiului omului, aceea este când Soțul și Soția vor deveni una 

și aceeași ființă. Dumnezeu va fi atât de mult manifestat în Mireasa Lui, 

Biserica Lui, încât ambii vor fi același. Ei sunt una. Acum, voi vedeți unde 

suntem noi. 
197 Nu țineți de acele tradiții și crezuri. Ele au fost în regulă în ziua 

lor, dar floarea a îmbobocit pentru înflorire acum. Este timpul seminței. 

Așa este! 
198 Isus a promis aceste lucruri. Acum, când vedem pe Dumnezeu 

să facă promisiunea Lui să trăiască înaintea noastră și vedem că aceea 

este în noi și Duhul Său trăiește în noi; aceea este singura cale de 

închinare, singurul loc de închinare, singura cale adevărată în care tu 

poți să te închini: „Căci nu există condamnare pentru aceia care sunt în 

Isus Cristos.” Dumnezeu a făcut promisiunea, Isus a spus: „Lucrările pe 

care Eu le fac, le veți face și voi” și ceea ce va face El în ziua din urmă. 

Cum a venit aceasta prin această epocă, nici lumină, nici zi, va fi ca un 

timp întunecos, dar a spus: „La timpul serii, va fi lumină.” 
199 Soarele răsare în est și apune în vest. Același soare care răsare 

în est, apune în vest, civilizația a călătorit cu el. A călătorit peste trei 

corpuri de apă, trei forme de botez. O, da, din Asia în Europa; din Europa 

în Anglia; din Anglia în Statele Unite. 
200 Și acum noi am venit chiar drept înapoi din nou și iată aici stăm 

în această după amiază, pe coasta de vest, unde bariera de păcat a 

tuturor puterilor întunericului se îngrămădesc aici înăuntru. Aceste filme 

și transmisiuni de televiziune și bărbați sărutând femei acolo și otrăvind 

mințile fetițelor. 
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201 Știți că orice bărbat care sărută o femeie este moral obligat să se 

căsătorească cu ea? Potențial este un act sexual. Sigur, este. Da, 

domnule. Ce este asta? Sunt glandele masculine în buzele bărbatului și 

glandele feminine. Când glandele masculine și feminine vin împreună, 

acela este sex. 
202 Priviți la Hollywood, priviți la fetițele care stau culcate aici afară 

în parc și băieții tăvălindu-se peste aceste fete și lucruri asemănătoare 

și chiar cântă în coruri. Și acestea ale lui Elvis Presley și așa mai 

departe, pe care le avem astăzi, este o dizgrație pentru numele de 

America, față de ceea ce străbunii noștri au luptat și au sângerat și au 

murit. 
203 Dar ora a venit în care fiecare împărăție trebuie să cedeze, 

pentru că există o Împărăție a lui Dumnezeu care este stabilită în inima 

umană, prin botezul Duhului Sfânt și prezența lui Isus Cristos. Și Cristos 

va veni la Mireasa Lui și va stabili o Împărăție aici pe pământ, care 

niciodată nu va cădea. 

Cum ajungeți voi în această Împărăție? Voi sunteți născuți în ea. 

Cum știți asta? Voi doar continuați... Cum ați putea aparține la o 

împărăție și să fiți în dezacord cu împăratul? Vedeți, voi ați fi... Și 

Împăratul este Cuvântul. „La început a fost Cuvântul și Cuvântul a fost 

cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și Cuvântul s-a făcut trup și a 

locuit printre noi. Același ieri, azi și-n veci.” 
204 Cum au știut ei că El era Fiul omului? El a privit afară peste 

audiență și a perceput ceea ce gândeau ei. Noi știm că aceea este 

adevărat. El este același astăzi. Credeți asta? (Adunarea spune: „Amin.”) 
205 A distribuit Billy cartonașe de rugăciune? Aceasta am uitat să-l 

întreb. A distribuit cartonașe de rugăciune? (Adunarea spune: „Da.”) El a 

distribuit cartonașe de rugăciune. În regulă. 
206 Vă voi spune. Dacă aveți suficientă credință. Eu am credință să 

cred că Dumnezeu care a făcut promisiunea, se poate dovedi El Însuși 

de-a fi Dumnezeu chiar aici, fără ca vreo persoană să vină la această 

platformă. Simt să încep, în contul promisiunii Cuvântului Viului 

Dumnezeu. Ascultați aici, lăsați-mă să vă arăt ceva. Această putere de 

însuflețire, noi urmează să O exersăm. Lăsați-mă să vă arăt. Câți credeți 

că aveți acea putere de însuflețire? (Adunarea spune: „Amin.”) Ei bine, ce se 

întâmplă cu mâinile voastre peste bolnavi? 
207 Când acei ucenici au primit puterea de însuflețire peste ei, în ziua 

Cincizecimii, ce-au făcut ei? S-au dus afară și au pus mâinile peste 
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bolnavi și ei s-au însănătoșit. Isus a spus în Marcu 16: „Aceasta va 

continua până la sfârșitul lumii.” Cât timp, până la epoca apostolilor? 

„Mergeți în toată lumea, predicați evanghelia la fiecare creatură. Aceste 

semne vor urma pe cei ce cred: dacă își pun mâinile peste bolnavi, ei se 

vor însănătoși.” Aceea este puterea de aducere la viață cum a fost peste 

oasele lui Ilie, oasele lui Elisei. Și aceeași putere de însuflețire este peste 

sfinții care au înviat. Și dacă aceeași putere de însuflețire este  în noi, 

puneți-vă mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. 
208 Am observat aici, eu aproape am renunțat să mai am 

discernământul, doar îmi pun mâinile peste bolnavi. Am observat atunci, 

vai, lucruri pe care eu niciodată... Eu n-am ajuns la o treime din oameni, 

de altfel. În acest fel, eu ajung la mai mulți decât am ajuns vreodată. Și 

am aflat rezultate mai bune, doar ajungând eu însumi în brațele lui 

Dumnezeu și spunând: „Doamne Dumnezeule, Tu ai promis asta. Este 

promisiunea Ta; nu este a mea; este a Ta și Tu ai promis că vei face 

asta. Și eu am văzut că tu o faci. Și eu voi crede că Tu o vei face pentru 

că eu am fost botezat în Trupul Tău și Duhul Tău este aici să identifice 

că acela este Adevărul.” Amin. Acela este locul de închinare. Atunci tu 

ajungi într-un loc: „Toate lucrurile sunt posibile.” Apoi tu ajungi într-un loc 

în care ale tale---în care motivele și obiectivele tale, pentru realizările 

tale sunt chiar exact în voia lui Dumnezeu. Și când îți pui mâinile acolo 

și crezi asta, va veni la împlinire. Credeți aceea? (Adunarea spune: „Amin.”) 

209 Eu cred, înainte ca un cartonaș de rugăciune să fie chemat sau 

orice altceva, că Dumnezeul Atotputernic îmi poate spune ceea ce aveți 

voi acolo afară și ce s-ar cuveni voi să faceți și ce s-ar cuveni ca voi să 

nu fi făcut. Aceea este a începe, corect, eu știu că este corect, dar aceea 

este exact ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să facem. Credeți aceea? 

(Adunarea spune: „Amin.”) Câți veți crede că Dumnezeu va face asta? 
(„Amin.”) 
210 Nu există o persoană care stă înaintea mea pe care o cunosc, 

despre care mă pot gândi sau să văd pe cineva pe care-l cunosc          

într-adevăr. Câți știu, aici, că noi suntem toți străini, ridicați-vă mâinile. 

Știți că eu nu știu nimic despre voi, ridicați-vă mâinile. Oriunde în 

audiență, știți că eu nu știu nimic despre voi. Cred că este pretutindeni, 

mai ales aici sus. Acum poate alți oameni doar... Eu nu îi cunosc. Ei nu 

și-au ridicat mâinile, dar eu---eu---eu nu-i cunosc, oricum. Cred că îl văd 

pe Richard Blair care stă chiar aici. Cred că este așa. Eu pot...Este 

întuneric acolo jos. Sunt lumini pe partea aceasta. Eu nu văd. 
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211 Dar ascultați aici, eu încerc să vă spun că, atunci când acea 

putere de însuflețire vine în voi, este Isus Cristos. Când Isus și-a pus 

mâinile Lui peste bolnavi, ei s-au făcut bine. 
212 Când Isus a avut puterea de aducere la viață să-L însuflețească, 

fiind Om, El a putut privi afară și să spună gândurile care erau peste 

oameni, să le spună ce gândeau ei, ce au făcut ei. Avea spatele Lui 

întors spre ei, le-a spus același lucru: „De ce raționați în inimile voastre?” 

Femeia I-a atins haina, El a spus: „Cine M-a atins?” El a privit în jur și a 

aflat-o și a spus: „Îmi dau seama că virtute a ieșit din Mine. Credința ta 

te-a vindecat.” Acela a fost Isus Cristos. Aceea dovedește unde este 

biserica și ceea ce face adevărata putere de însuflețire a lui Dumnezeu 

unei ființe umane. Credeți voi aceea? (Adunarea spune: „Amin.”) 

 Să ne aplecăm capetele doar un moment. 
213 Scumpe Dumnezeule, am avut o luptă cu satan în această după 

masă, cu aceste microfoane, știind că acei oameni probabil n-au prins 

jumătate din aceea, legătura  din jur la...în clădire astfel. Dar eu mă rog, 

Dumnezeule, ca Duhul Sfânt să ia ceea ce a fost intenționat să fie. 

Doamne, să lase oamenii să vadă că nu suntem ceva grup de „sper-așa” 

care trage să moară. Dumnezeule, noi suntem vii acum, însuflețiți de 

puterea de înviere a lui Cristos. Isus Cristos trăiește în noi. Noi credem 

aceea, Doamne. 
214 Noi nu pretindem nicio glorie proprie pentru noi. Ca pe Muntele 

Transfigurării, unde fiecare din noi este reprezentat acolo; acolo a fost 

Moise, cel ce a murit și a înviat iarăși; acolo a fost Ilie, sfinții care au fost 

aduși la viață care vor fi răpiți în ziua din urmă. O, ei au văzut atunci, 

când ei au privit înapoi, au văzut numai pe Isus. Noi știm, Doamne, noi 

nu vrem oamenii să ne vadă pe noi. Nu suntem aici pentru acel scop. 

Departe să fie asta! 
215 Dar, Doamne, asta încântă inimile când Îl vedem pe Isus glorificat 

printre noi; când Îl vedem glorificat, când vedem Cuvântul  Lui, că El este 

Cuvântul; când noi vedem că putem citi asta aici în biblie, unde El a 

promis că El va face asta, atunci Îl vedem pe El că lucrează aceea chiar 

în noi, o, Dumnezeule, cum ne face asta să ne simțim umili, că noi știm 

că Prezența Lui vie... 
216 Noi nu am aderat la nimic sau nu am negociat pentru ceva. Noi 

doar credem, Doamne, spre Viață Eternă. Și Tu ne-ai sigilat acolo 

înăuntru prin botezul Duhului Sfânt și ai însuflețit trupurile noastre și ai 

însuflețit duhurile noastre și ne-ai însuflețit apoi să vedem viziuni și 
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profeție și să vorbim în limbi, să vedem mari semne și minuni să ia loc. 

Păi, acela este Viul Dumnezeu. Noi suntem în acel Trup. În timp ce, 

pentru lume, este nebunie pentru aceia care pier; dar pentru noi care 

credem, ea este puterea lui Dumnezeu spre Viață Eternă. Noi Îți 

mulțumim pentru asta, Tată. 
217 Acum, lasă asta să fie cunoscut în această zi, Doamne, că Tu 

ești Dumnezeu, că Tu nu Te-ai răzgândit niciodată asupra unui singur 

Cuvânt pe care Tu L-ai spus vreodată. Și Tu ești același ieri, azi și-n veci 

și singura---singura, singura Cale pe care Dumnezeu a rânduit-o. 

Singurul Om în care Dumnezeu Și-a pus vreodată Numele lui, a fost 

Propriul Său Fiu care a purtat Numele Lui: Isus; Dumnezeu, Iehova, 

Salvator, Emanuel, Ușa de la staul; Cel care Era, Care Este și Care Va 

veni; Rădăcina și Vlăstarul lui David, ambele, Rădăcina și Vlăstarul lui 

David; Steaua Dimineții, Crinul din Vale. O, Dumnezeule! Ce minunat! 

Nu-i de mirare că Isaia a spus: „Sfătuitor, Prinț al Păcii, Dumnezeu 

Puternic, Tată veșnic.” O, noi nu avem niciun alt Tată, decât pe Tine, 

Doamne. Tu ești Tatăl nostru. Tu ești Mama noastră. Tu ești tot ce 

suntem noi, tot ce am putea noi fi vreodată. Noi nu vom vedea nimic 

altceva decât pe Isus glorificat! 
218 Tată, poate eu am făcut-o slab în după amiaza asta, dar ia 

sentimentele inimii mele și ascultă-mă, scumpe Dumnezeule. Și să fie 

spus asta, în această zi, că Isus a fost glorificat chiar aici în acest templu. 

Acordă asta, Tată, căci noi o cerem în Numele Lui, așa cum eu aștept 

în umilință cu această audiență, să Te văd că te miști prin Duhul Tău. 

Amin. 
219 Acum eu vreau ca voi să faceți acest singur lucru pentru mine. 

Vreau să vă pun o singură întrebare solemnă. Eu vreau ca voi să-mi 

răspundeți ca și cum asta ar fi ultima dată când voi veți răspunde 

vreodată cuiva în viața voastră. Credeți voi că este Adevărul? (Adunarea 

răspunde: „Amin.”) Credeți că nu există o biserică sau denominațiune să 

poată fi recunoscută în Prezența lui Dumnezeu? Credeți aceea? ( „Amin.”) 

Nu există niciuna. Numai aceia care sunt născuți în Isus Cristos, iau 

asupra lor Numele Lui! Corect! 
220 Voi luați asupra voastră Numele Lui când sunteți născuți acolo 

înăuntru, nu prin botezul în apă. Deși voi puteți fi botezați în Numele Lui, 

dar prin aceea nu iei asupra ta Numele Lui. Voi luați asupra voastră 

Numele Lui prin naștere, nu prin apă. Vedeți, voi sunteți botezați în 

Numele Lui, da, domnule, în părtășie; dar voi sunteți botezați prin Duhul 
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Sfânt, în Isus Cristos. Astfel, voi puteți fi botezați de o sută de ori, în orice 

fel vreți voi, în alt fel, aceea n-ar face nicio diferență. Dar când tu ești 

odată botezat prin Duhul Sfânt, în Trupul lui Cristos, tu devii un fiu sau o 

fiică a lui Dumnezeu și „Fiecare Cuvânt este adevărat!” Și apoi, El a făcut 

aceea pentru acel scop. 
221 Așa cum am spus ziua trecută, când Dumnezeu s-a mișcat și a 

pus soarele de-a lungul pământului, El a știut că acei pomi de palmier și 

totul zăcea sub acel pământ. El...Ei erau parte din pământ la acel timp, 

așa ați fost și voi. 
222 Și când El Și-a înviat Fiul în dimineața Paștelui și a trimis Duhul 

Sfânt, a fost să aducă la viață, de asemenea, acea sămânță a Vieții 

Eterne, pe care El a cunoscut-o mai dinainte de întemeierea lumii, că va 

fi aici. El a știut că acest microfon va funcționa în acest fel în seara 

aceasta. El a știut că voi veți avea atitudinea pe care voi o aveți. El este 

infinit. Voi nu vă puteți imagina asta cu mintea voastră, voi doar trebuie 

s-o acceptați. Dar, lăsați-mă să spun acest singur lucru, că același 

Dumnezeu stă aici, în această după amiază, în oamenii Lui. 
223 Indiferent că voi sunteți metodist, baptist, penticostal, orice ați 

putea fi, nu vă încredeți în vreo organizație. Deoarece ei nu pot fi o 

organizație... Ea este alcătuită din prea multe învățături diferite. Ea este 

alcătuită dintr-un gru... Voi sunteți individual la Dumnezeu. Tu trebuie să 

fii individual. Dumnezeu tratează cu tine, nu în biserica ta. Tu trebuie să 

trăiești felul corect de viață în biserica ta sau în adunarea unde tu te 

închini, tu ar trebui să trăiești acel fel de viață care ar trebui să fii tu. Dar 

vedeți, ei trasează crezuri și așa mai departe, ca voi să nu puteți 

vreodată intra pe ușile lor dacă nu credeți aceea. Astfel, cum ar putea 

Dumnezeu vreodată să intre acolo, când Cuvântul Lui este constant 

manifestat? 
224 Cum a știut Luther despre acest botez și---și restaurarea Duhului, 

când era în trecut în acea zi? Planta n-a crescut așa. Nici Wesley n-a 

știut. Și nici penticostalii nu știu ce se întâmplă astăzi. Același lucru, 

crește chiar departe de tine. Așa este! A făcut-o în fiecare epocă și o va 

face întotdeauna. 
225 Și eu pot dovedi, cu biblia, că aceasta este epoca grâului. 

Amintiți-vă, după această mare trezire... N-a existat niciodată o altă 

organizație să se ridice după penticostali. Ele nu pot fi. Aceasta merge 

de la pleavă la grâu, și nu există nimic altceva decât bobul. Acesta este 

motivul. Cincisprezece ani...De obicei, trei ani și ei au avut o organizație 
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la oricare trezire. Întrebați orice istoric. Dar nu există nicio organizație 

după Aceasta. Ei au încercat să ridice o „Ploaie Târzie”, dar ați văzut ce 

s-a întâmplat cu ea. Ea nu poate. Este grâul acum. Da, domnule. Nu mai 

există purtători. Este bobul adevărat. Cristos este printre oamenii Lui. 

Credeți asta? (Adunarea spune: „Amin.”) 
226 Haideți să începem drept de-aici, din partea de jos. Nu pot lua 

acolo înăuntru, văzând că sunteți atât de mulți dintre voi. Câți mă credeți 

a fi slujitorul Lui? (Adunarea spune: „Amin.”)  Aveți credință în Dumnezeu! 

Câți de-aici credeți aceea în același fel, spuneți: „Eu cred cu toată inima 

mea?” („Amin.”) Acum fie ca Domnul să ne acorde aceasta ca voi să puteți 

vedea puterea de însuflețire. Este ceva, o dovadă esențială, care 

dovedește asta. 
227 Da, cineva poate spune: „O, aceasta este Aceea, aceasta, 

aceea.” Dar lăsați-o să acționeze. 
228 Acum, este total imposibil pentru mine să știu ceva despre voi. 

Știți asta. Eu nu cunosc decât o persoană, eu mă pot uita la ea și acela 

este predicatorul Blair care stă acolo afară, de departe din est, eu cred 

din Arkansas sau de undeva departe de-acolo. Acela este singurul din 

audiență, pe care văd că îl cunosc. Și Dumnezeu știe că aceea este 

adevărat. Astfel că ar trebui să fie ceva care... 
229 Eu doar se întâmplă să văd chiar aici, această doamnă care stă 

la capăt acolo, are o problemă spirituală pentru care tu te rogi. Crezi că 

Dumnezeu va îndrepta acea problemă spirituală pentru tine și s-o facă 

corectă? În regulă, tu poți avea asta. 
230 Pune-ți mâna peste cealaltă doamnă care stă lângă tine pentru 

că ea are necaz cu stomacul pentru care se roagă și ea. Da. Așa este 

soră? Ridică-ți mâinile sus dacă aceea este adevărat. Nu te cunosc, nu 

te-am văzut niciodată în viața mea. Două fete de culoare. 
231 Acum, ce este aceea? Nu este asta chiar exact ca ceea ce El a 

spus că va face? (Adunarea spune: „Amin.”) Chiar exact. 
232 Aici este o doamnă care stă, privindu-mă; stă, privește spre mine. 

Ea are necaz la inimă. Crezi că Dumnezeu va vindeca acel necaz de 

inimă? Tu stăteai acolo și te rugai: „Aș vrea să pot ajunge acolo.” Este 

aceea corect? Flutură-ți mâna astfel; este corect. Cum am știut eu ceea 

ce tu spuneai în rugăciune? 

 Vedeți, doar credeți. Asta-i tot ce trebuie voi să faceți, este doar 

să credeți. 
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233 Iată stă o doamnă chiar aici care va muri imediat dacă nu este 

vindecată. Ea are cancer. Crezi că Dumnezeu va vindeca cancerul? Da. 

Crezi asta? Tu, dat fiindcă ai fost oarecum înceată să-ți ridici mâna, crezi 

că Dumnezeu îmi poate spune cine ești? Doamna Gunn. Acum, dacă 

aceea este corect, flutură-ți mâna astfel, vedeți. În regulă. Du-te acasă, 

Isus Cristos te va face bine. 

 „Dacă voi puteți crede, toate lucrurile sunt posibile.” 
234 Aceea a atins această doamnă care stă acolo cu o pălărie de 

culoare închisă, se uită la mine. Ea, de asemenea, are cancer. Crezi tu 

că Dumnezeu te va vindeca? Crezi asta cu toată inima? Eu vorbesc 

doamnei Miller. Crezi tu aceea? Eu nu cunosc femeia, n-am văzut-o în 

viața mea și Dumnezeu din cer știe că aceea este așa. Amin. 

„Dacă voi puteți crede!” 
235 Iată o femeie de culoare care stă chiar aici la capăt, are capul în 

jos. Ea se gândește, se gândește la o persoană dragă, cineva pentru 

care ea se roagă. Ea a venit, de fapt, să se roage... să se facă rugăciune 

pentru el. Nu, el nu este aici, este soțul ei. Așa este! Ea... el nu este aici. 

Este acasă. El are o operație, nu-i așa? Corect! El a fost deranjat cu 

necaz la sinus și așa mai departe. Aceea este adevărat, nu-i așa? El 

urmează să fie bine. Credința ta a fost puternică pentru asta. Crezi tu că 

aceea este adevărat? Amin. 
236 Nu puteți vedea că Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci? 

Întrebați pe acei oameni. Aceasta a mers drept de-a lungul audienței. 

Credeți că El este aici? Simțiți că acea putere de însuflețire este în voi? 

Ei bine, Acela este Dumnezeu care vă face bine, prieteni. Credeți voi 

asta? (Adunarea spune: „Amin.”) 

237 Acum, vreți să faceți un singur lucru pentru mine? Căci... câți    

de-aici dinăuntru sunt bolnavi, să vă vedem că ridicați mâinile. Acum, 

urmează să fie ora 5. Puneți-vă mâinile unul peste altul și haideți doar... 

Nu spuneți niciun cuvânt acum, doar puneți-vă mâinile voastre unul---

unul peste celălalt. Vreau să faceți ceva. 
238 Ascultați, bărbatul care stă drept în spate aici, are acea umflătură 

pe spatele lui. Crezi tu că Dumnezeu va lua jos acea umflătură din 

spatele tău, domnule? Crezi că Dumnezeu te va face bine? Tânărul ins 

se uită la mine și s-a gândit că el va fi ocolit. Ridică-ți mâna, domnule. 

Aceea este corect. Tu crede cu toată inima ta, Dumnezeu o va lua jos 

pentru tine. 
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239 Aleluia! Provoc această audiență întreagă, în Numele lui Isus 

Cristos! Dacă ați putea, dacă... Conștiința voastră, n-o lăsați să fie 

uscată cu necredință, n-o lăsați să fie împietrită. Nu-L puteți voi vedea 

pe Fiul omului, Fiul omului în forma Mesajului profetic, întorcându-se din 

nou înapoi în biserica Lui, în profeție, descoperindu-L pe Isus Cristos 

același ieri, azi și-n veci? N-a fost făcută asta niciodată prin epoci, până 

la acest timp. Vedeți? Acolo este dovada acestuia. 
240 Ce este Biserica? Cum intrați în Ea? Când voi sunteți acolo 

înăuntru, tot ce a fost Isus Cristos, voi sunteți, chiar să fiți un fiu și o fiică 

a lui Dumnezeu. El a devenit voi ca voi să puteți deveni El. 
241 Lucrul cu aceasta este, că vouă vă este teamă să folosiți aceasta 

sau fie că voi nu cooperați cu Cuvântul Său. Acum, aceea nu va face 

niciun pic de bine și mie---mie nu-mi pasă ce faceți. Dacă voi nu veniți 

complet în acel Cuvânt, nu va lucra niciodată. Cine mă poate acuza de 

ceva ce El a spus și a promis în această zi care nu s-a întâmplat? Atunci 

nu aruncați cu denominațiunea voastră în mine, căci ea nu va lucra. 
242 Aleluia! Eu simt, eu știu că El este aici. Eu sunt convins că El este 

aici. Eu știu că acum există putere de însuflețire suficientă în biserică să 

vindece fiecare persoană care stă aici. Puteți voi crede asta? Ei bine, 

atunci vreți voi? 
243 Credeți în rugăciunea pentru bolnavi? Credeți că Isus a spus: „Ei 

își pun mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși?” În regulă.       

Puneți-vă mâinile unul peste altul acum. Nu vă rugați pentru voi înșivă.    

Rugați-vă peste persoana de alături. Ei se roagă pentru voi. Acum în 

tăcere și cu respect. 
244 Doamne, cum Îți mulțumesc eu Ție, că pot să stau aici la această 

platformă și---și să predic un Cuvânt care este atât de contrar cu 

gândirea oamenilor de azi, încât ei îl vor numi pe Acesta „erezie,” ei Îl 

vor numi „spiritism”, ei Îl vor numi „duhuri rele,” cum au făcut atunci: 

„Beelzebub.” Dar ca să Te vadă chiar în mijlocul acestei mari audiențe, 

în această după masă, că te întorci drept în jur și confirmi și dovedești 

exact ceea ce a fost predicat, că Acesta este Adevărul. 
245 Dumnezeule, acesta este poporul Tău. Diavolul a încercat să 

deranjeze microfoanele, a încercat să încurce gândurile oamenilor, a 

încercat să-i țină de la a primi Acesta. Dar eu cred că ei Îl vor prinde 

oricum, Doamne. Eu cer pentru ei ca să-L înțeleagă. Cer pentru ei ca 

să-L primească. Acordă, Doamne, acestor credincioși, cu putere de 
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însuflețire, încât atunci când ei... dacă ei nu vor trăi să vadă Venirea Ta, 

acea putere de însuflețire să îi învie în zilele din urmă. 
246 Acordă chiar acum ca acea putere de însuflețire să le 

însuflețească credința lor, Doamne, la ceea ce fac. Este un credincios 

care are mâinile peste un credincios, trup la trup, putere la putere. Și 

este puterea lui Dumnezeu, printr-un fiu de Dumnezeu sau o fiică de 

Dumnezeu, prin Fiul lui Dumnezeu. O, Dumnezeule, fie ca satan să-i 

lase liberi pe acești oameni! Fie ca ei să fie vindecați în această după 

masă, prin puterea de înviere, de însuflețire a Prezenței identificate, Isus 

Cristos. În Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să fie astfel! 
247 Mâinile voastre peste oameni au putere de însuflețire în ele, dacă 

voi ați fost aduși la viață. Ați venit voi la Viață? A devenit Cristos real 

pentru voi? A fost puterea lui Dumnezeu manifestată? Sunteți voi în acea 

Biserică, Biserica rânduită de Dumnezeu? Cum sunteți în Ea, cum știți 

voi că ați fost aduși la viață în Ea? Gândurile voastre în întregime, 

întreaga voastră ființă este în Cristos acum. Și Cristos este în mijlocul 

poporului, dovedindu-se pe El Însuși viu, dovedind că El este aici în zilele 

Sodomei.  
248 Cu acele mâini ale acelor oameni, ale căror vieți au fost 

schimbate de la vagabonzi, de la bețivi, de la prostituate de stradă, la 

sfinți autentici ai lui Dumnezeu, aduși la viață. Mâinile lor sunt puse peste 

voi. Ei sunt în Biserică, prin botezul Duhului Sfânt; aceeași putere a fost 

peste oasele lui Ilie. Aceeași putere este pusă pe umărul vostru, peste 

mâinile voastre, peste capetele voastre, aceeași putere de aducere la 

viață; cu El stând aici dovedind că este viu din morți, să Îl arate pe El 

Însuși că este viu, aici acum făcând aceleași lucrări pe care le-a făcut El 

și dovedește că Acesta este Adevărul. Amin! 
249 Îl puteți voi crede acum? Credeți că acele mâini puse peste voi 

sunt mâini evlavioase, credeți că Duhul care ne însuflețește acum, 

făcându-ne să acționăm neobișnuit pentru lume, credeți că este puterea 

Lui de însuflețire? Credeți că sunteți în Biserica Lui? Atunci, dacă sunteți 

și credeți că acele mâini care sunt puse peste voi sunt mâini sfinte, sub 

însărcinarea lui Dumnezeu, atunci vă poruncesc, în Numele lui Isus 

Cristos, să vă ridicați în picioare și să vă acceptați vindecarea voastră, 

fiecare care este bolnav. 

 O, creștinilor, vă dați seama ce se întâmplă? 
250 Vă dați voi seama, afară pe acea stradă dincolo, departe sunt 

milioane de oameni care umblă pe aceste străzi, astăzi, care nu sunt 
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nimic în lume decât furaj atomic? Vă dați seama că acei oameni sunt 

morți în păcat și nelegiuiri și viețile lor sunt negre; în biserici peste tot, 

pentru câteva mici prelegeri sau ceva despre vreun fel de a ține un 

anumit lucru și numesc asta religie? 
251 Vă dați seama că ați fost înviați din moarte la Viață și ați fost 

botezați în Trupul Viului Dumnezeu care a adus la viață trupurile voastre, 

unde este vorbire în limbi și interpretare a limbilor, văzându-L pe Isus 

Cristos manifestat printre noi? Păi, boala n-ar putea sta într-un astfel de 

grup ca acesta. Lăsați credința voastră să meargă la El, credeți-L! 

Spuneți: „Doamne Dumnezeule, eu cred cu toată inima mea,” și voi veți 

fi făcuți bine. 
252 Sunt păcătoși aici cărora le-ar place să intre în acel Trup? 

Ridicați-vă mâinile și spuneți: „Eu n-am venit niciodată în El, n-am fost 

niciodată umplut cu Duhul Sfânt, dar, frate Branham, eu desigur Il doresc 

în această după masă. Vrei să te rogi pentru mine?” Ridicați-vă mâinile. 

Nu vă rușinați, voi sunteți în Prezența Lui. Doar priviți la mâini! Priviți la 

mâini! 
253 Acum, oricine care vrea botezul Duhului Sfânt, ridicați-vă mâinile, 

oriunde sunteți, care Îl vreți. 
254 Acum, voi care aveți Duhul Sfânt, care stați lângă ei, puneți-vă 

mâinile voastre sfinte, consacrate peste ei. „Dacă Duhul Sfânt care L-a 

înviat pe Isus din morți locuiește în voi, El va învia trupurile voastre 

muritoare de la moarte la Viață.” Aduce tot trupul în supunere la Duhul. 

Acum, să ne aplecăm capetele noastre și fiecare să se roage pentru acei 

oameni care vor botezul Duhului Sfânt. Și eu cred că Dumnezeu va 

umple pe fiecare din voi, chiar acum, cu Duhul Sfânt. 
255 De ce așteptăm noi, prieteni? Voi urmează să așteptați prea mult, 

într-una din aceste zile. Aceasta este ora. Nu mai așteptați. Voi sunteți 

chiar aici în acest templu unde puteți să rămâneți toată noaptea și să vă 

rugați. 
256 Dumnezeule drag, eu mă rog ca Tu să trimiți Duhul Sfânt din nou, 

ca un vârtej de vânt puternic, să umpli toată casa, după această 

identificare perfectă aici, în această după amiază, că Tu ești viu și cu 

oamenii. În Numele lui Isus Cristos. Amin. 

 




