Semnele Venirii
Lui

Îți mulțumesc, frate Littlefield. Vă puteți așeza. Oarecum asta
pare ca venind acasă, să fiu înapoi în această biserică minunată în seara
aceasta (am avut marele privilegiu să dedic aceasta pentru lucrarea
Domnului cu ceva timp în urmă); și să fiu aici cu fratele meu cel mai
grațios, Littlefield și turma lui de-aici și să fiu înapoi în bunul vechiul
Cleveland, Tennessee unde este întotdeauna o strângere de mână
bună, amabilă, caldă. Desigur, mă simt bine în legătură cu asta în seara
asta.
Eu l-am sunat sau l-am contactat pe fratele Littlefield acum câtva
timp și el a spus: „Frate Branham, cum ar fi să vii și să ne vezi din nou?”
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Am spus: „În regulă, frate Littlefield. Voi fi bucuros să fac asta. Plec
acum, dar când mă reîntorc cam prin aprilie, voi lua legătura cu tine.”
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Noi ne-am întors din Arizona și apoi ne-am dus în Florida și doar
ne-am reîntors. Și eu l-am sunat în acea noapte. El și prețioasa lui soție
se duseseră la culcare. Dar eu sunt treaz la toate orele așa cum sunt
slujitorii și astfel m-am gândit: „Ei bine, nu va fi prea târziu să sun un
predicator. El este de obicei pregătit oricând.” Și el era…Soția lui a
răspuns la telefon și el era aproape în brațele lui Morfeu(zeul somnului la greci)
(voi știți, aristocratul somnului). Astfel el era…I-am spus că aș veni, dacă
este voia Domnului, în această sâmbătă seara și duminică dimineața și
este, desigur, un mare privilegiu să vin înapoi.
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Eu vreau să-mi exprim recunoștința față de City View Motel și
Lehi Motel pentru buna lor primire pe care ne-o arată aici în oraș, chiar
prin a ne da camere gratuit. Și oamenii care sunt cu noi, li s-au făcut
reduceri și lucruri ca acelea pentru camere. Știți, acesta este un loc bun
de trăit (aceasta este corect), când ei tratează creștinii astfel. Este un
loc bun pentru a porni o trezire, de modă veche, a cincizecimii, trimisă
de Dumnezeu, nu-i așa? Desigur ar fi. Venind aici și văzând această
biserică a lui Dumnezeu, cartierele generale, jos pe drum aici un drum
mic, om observat pe partea dreaptă un mare loc pentru întrunire
religioasă. Și este un loc mare aici. Așa că este un loc bun pentru o
trezire.
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Eu tocmai am luat ceva din aceea prin ceva studiu acasă, aici,
duminica trecută…Cam acum cu trei duminici în urmă, cred că este
acum, am predicat într-unul din serviciile mele obișnuite de duminică
dimineața (doar șase ore, știți) despre asta. Și eu…și aceea este ce-a
fost: șase ore. Credeți-o. Și astfel…Și eu nu pot porni înainte de trei, știți.
Și apoi după ce tu te încălzești și o ții înainte știți și apoi tu nu poți…nu
știi locul unde să te oprești. Nu există frâne la evanghelie, știți voi. Tu
doar nu ai loc de oprire. Astfel, noi am avut un timp glorios.
Și apoi duminică, cred că ultima duminică, noi am avut cam încă
trei ore de învățătură din Cuvânt, care este ziua în care trăim și timpurile
în care noi trăim. Și este glorios pentru noi, să vedem că scriptura
vorbește tocmai unde suntem noi: mergi în trecut și aduci profeția, arăți
ce au făcut ei, ceea ce este chiar acum aici și ce este AȘA VORBEȘTE
DOMNUL pentru viitor, care vine. Vedeți? Și noi știm că aceea este
adevărat. Niciodată, nu poate eșua pentru că este în Cuvânt și Cuvântul
este întotdeauna corect.
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Acum, doresc să fi avut un timp pentru câteva seri, cam opt sau
zece seri aici în acest ținut minunat și să anunțăm asta prin toate
bisericile pentru părtășie și să vină împreună. Dar noi nu putem face
asta. Eu merg acum la… imediat în Canada, cu indienii, departe sus în
țară, eu---foarte departe. Și eu, toamna trecută, am fost cu un mic
misionar chiar de acolo și am observat că…El era plecat dintr-o casă
frumoasă, dar brațele lui și dedesubt aici și prin jur, era tot roșu. Și eu
l-am întrebat ce era aceea. Era unde l-au mâncat purecii și ploșnițele
fiind acolo afară cu indienii. Voi știți, tu doar trebuie să locuiești cu ei.
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În Africa eu am mâncat, când ei doar…Eu nu înțeleg, cum în
lume puteam face eu asta? Doar Dumnezeu trebuia să mă ajute, asta
era tot. Dar tu trebuie s-o faci oricum, vedeți? Și astfel, oamenii care sunt
misionari trec printr-o mulțime de lucruri care sunt neplăcute. Dar noi
trebuie să fim toate lucrurile pentru toți oamenii, ca noi să putem câștiga
pe unii pentru Cristos.
Și mie mi-a părut așa de rău de Eddie și de copiii lui, în acel fel
de asemenea și micul Eddie Byskal și soția lui, femeie minunată plecată
dintr-un cămin frumos minunat. Tatăl ei deține o companie mare și este
președintele acesteia și totul și apoi ei își dau viețile lor afară astfel. Este
cu siguranță nevoie de Dumnezeu să faci asta, frate Littlefield. Acela
este cu adevărat sacrificiu.
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Și ei sunt aproape toți catolici acolo, astfel ei…Ei l-au adus pe
Șef și patru sau cinci dintre indieni. Și ei au pășit direct înăuntru pe teren
și Duhul Sfânt s-a mișcat chiar jos și a spus acelor oameni și i-a vindecat
chiar acolo. Și acum, ei doar au pus în flăcări acea coastă în sus și-n
jos. Ei sunt pescari comerciali și ei se urcă în bărci și pleacă (singura
cale în care poți merge acolo este cu bărcile), merg drum lung deasupra
lui Vancouver, departe pe Insula Regina Victoria. Și merg în sus către
Alaska de-a lungul coastei sus acolo. Acolo este unde ne ducem noi.
Apoi venim înapoi direct spre Fort St. John pe autostrada din Alaska,
apoi înapoi.
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Și apoi, vin sus aici să vă vizitez, doar mai sus de-aici spre
Southern Pines. Asta este cred, 6, 7, 8 sau 8 și 9 și 10 iunie și apoi 11
și 12 cu fratele Bigby. Eu sunt sigur că mulți dintre voi îl cunoașteți, jos
în Columbia, cred că este asta, Carolina de Sud. Și apoi, mergem
de-acolo spre Cow Palace, în South Gate Los Angeles, unde ne
așteptăm la o mare adunare acolo.
Și astfel, noi suntem… apoi de-acolo mai departe sus prin
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California în Oregon, Washington și apoi Anchorage, Alaska. Și apoi
venim înapoi, cu voia Domnului, pentru această toamnă atunci, să
vedem apoi unde Domnul ne va conduce, - nicio călăuzire specială spre
niciuna din ele - doar semănând sămânța, asta-i tot, până obținem o
călăuzire să facem ceva. Noi desigur, ne încredem că vă veți ruga pentru
noi.
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Acum, păstorul vostru cel mai amabil și generos mi-a dat
privilegiul să am școala duminicală dimineață, astfel m-am gândit că am
așeza baza unui gând pentru rugăciune pentru bolnavi în seara aceasta
și să ne rugăm pentru bolnavi și dimineața să avem lecția de școală
duminicală. Acum, asta este bine, când un om predă amvonul lui de
două ori la rând astfel în serviciul lui de week-end. Dumnezeu să-l
binecuvânteze pe fratele Littlefield. El este doar un minunat, minunat
frate creștin. Și astfel noi vă vom aștepta. Dacă voi nu aveți un post de
datorie dimineață, păi, vizitați-ne. Dar eu m-am gândit că în seara
aceasta ar fi bine să ne rugăm pentru bolnavi, pentru că ei ar putea
fi….Acum, noi am ținut de-a nu fi împrăștiați așa că…Biserica noastră
este mică. El a vrut să obțină un auditoriu. Fratele Littlefield a fost cu
adevărat amabil să aducă toți oamenii. Și eu am spus: „Frate Littlefield,
eu nu am destul timp să stau. Doar să avem asta la biserica ta mică”.
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Există ceva în legătură cu biserica, ce este sacru. Mie îmi place
biserica, vouă nu? Știți, voi mergeți la aceste auditorii…Noi le apreciem
acum. Ele sunt frumoase și oamenii care ne permit să le avem,
administratorii și așa mai departe. Dar priviți ce aveți acolo: aveți tot felul
de vulgarități, distracții de tot felul din lume și duhuri demonice atârnă în
jur acolo. Vedeți? Și este doar o…aducere înăuntru de către demoni. Și
atunci…Și tu ajungi la o biserică, Duhul Sfânt este acolo. Vedeți voi? Și
astfel, este doar…este doar ceva diferit în legătură cu venirea la o
biserică.
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Doar gândindu-ne aici despre…Eu mă gândeam astăzi sau ziua
trecută, eu am scris ceva pe drumul meu către Arizona, unde Domnul
mi-a arătat ceva ce urmează să se întâmple. Și de obicei eu notez, dacă
eu n-o vorbesc oamenilor. Eu nu aș putea să spun tot ceea ce El arată
în acele lucruri. Dar acum, Duhul Sfânt…Iată biblia, aceasta este casa
Lui unde El stă și locuiește cu voi oamenii de-aici și El știe aceasta a fi
adevărul.
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Cam cu șase săptămâni în urmă, într-o dimineață, cred că...

5
eram pe drumul meu spre Arizona cu fratele Sothmann și fratele Wood,
doi dintre administratorii bisericii din Jefersonville și am văzut o vedenie
despre un lucru ciudat, erau doi bărbați și ei erau amândoi un fel de
bărbați pregătiți de luptă și erau un fel de luptători. Aveau pe ei haine
obișnuite, dar erau un fel de luptători adevărați. Ei voiau să lupte. Și
aveau o invidie unul pe celălalt, și unul din ei…
Ei au intrat într-o---și părea ca și cum era în New York. Mă
puteam vedea pe mine însumi venind jos acolo către arene și așa mai
departe, unde eu am predicat așa de mult. Și părea ca și cum era o mică
deschizătură, loc rotund ca acesta, a unui loc unde ei au intrat. Și ei au
început să se lupte și unul l-a omorât pe celălalt. Și am văzut, părea ca
ceva umed sau apă. Și apoi ei au avut, părea ca un celofan sau ceva
care a fost pus pe picioarele unuia. Totul a devenit cu adevărat tăcut și
era trist. Ei au omorât…Unul l-a omorât pe celălalt într-o încăierare. Și
m-am gândit: „Păi, eu nu știu exact ce înseamnă aceea, Doamne.” Eu
doar am notat-o și eu…
Voi toți știți ce a avut loc ziua trecută: doi luptători de categoria
semimijlocie în box în New York, luptându-se și unul l-a omorât pe
celălalt. Vedeți ? Și…
13
El este într-adevăr bun, nu-i așa, să ne lase să știm aceste
lucruri? Desigur aceea nu…Motivul…Asta nu părea că aparținea
bisericii, așa că eu doar am lăsat-o să plece. Doar cu puțin timp în
urmă…Eu niciodată nu am aflat de asta până cu puțin timp în urmă. Și
mă gândeam: „Da, domnule și eu o am notată în carnețelul meu acolo.”
Vedeți? Ca acel ceva.
Eu nu știam ce era. Eu i-am văzut pășind în jos. Desigur acea
deschizătură, ca și cum ei au mers în acel loc, era ringul în care erau ei
și ei se luptau pentru o dispută și unul l-a omorât pe celălalt. Astfel
cealaltă dispută, amândoi în aceeași…Când atleții sau sporturile ajung
la aceea, este timpul să-i lași în pace. Corect. O altă afacere de Cain și
Abel, (Înțelegeți?), acolo să vezi fratele că omoară frate. Dar noi suntem
așa de bucuroși că încercăm să restabilim frații înapoi la credința care a
fost dată odată sfinților.
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Acum, sunt oameni care stau în picioare și nu vrem să-i ținem
prea mult. Și eu am o---scriptură aici pe care vreau s-o citesc și niște
notițe referitor la aceea, aici înăuntru sunt mici notițe despre ceva și
scripturi notate din care mi-ar place să vorbesc pentru puțin timp. Și dacă
noi vrem, să ne aplecăm capetele noastre mai întâi, doar pentru un
cuvânt de rugăciune.
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Și acum către acei care sunt prezenți și ar vrea să fie amintiți în
rugăciune, vreți doar să vă strecurați mâna voastră sus spre Dumnezeu
și să spuneți: „Acum, doar amintește-mă, Doamne.” El vede fiecare
mână, acești oameni tineri, fete tinere, băieți, tineri și bătrâni. Noi toți
știm că eternitatea ne stă în față.
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Tatăl nostru ceresc, din nou în seara aceasta ne apropiem de
scaunul Tău de milă, căci noi am fost invitați de Domnul nostru să venim,
spunând: „Dacă veți cere Tatălui meu orice în Numele Meu, Eu voi face.”
Acum, noi știm că acele Cuvinte sunt adevărate, așa că noi venim la
scaunul de milă în timp ce el este încă stropit cu Sângele Domnului Isus,
strigând: „Tată, iartă-i.” Căci, Tată, noi într-adevăr umblăm uneori și ne
împiedicăm așa cum a fost, pentru că noi umblăm într-o lume întunecată.
Și tot ce avem este doar lumina evangheliei, Duhul Sfânt să ne conducă,
sau noi ne-am rostogoli într-o eternitate întunecoasă fără speranță, fără
Dumnezeu.
Dar noi suntem așa de bucuroși că Tu ai făcut o cale pentru aceia
care au fost chemați la cina nunții. Și ce privilegiu este în seara aceasta
să fim adunați cu un grup, acei oameni care stau prezenți acum, care au
fost invitați la cina nunții, îmbrăcându-se, pregătindu-se acum pentru
nunta care vine. Noi suntem atât de mulțumitori pentru asta.
Și este atât de multă nevoie în ținut în seara aceasta, Doamne,
nevoie în biserică. Tu ai văzut acele prețioase mâini și cunoști lucrul care
era în spatele acelei mâini, care se odihnește în inimă. Dumnezeule,
privește jos la inima fiecărei ființe și răspunde cererii lor. Aceea este
rugăciunea mea către Tine, Tată.
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Noi Îți mulțumim pentru această biserică și pentru supraviețuirea
ei glorioasă. În timpul de întuneric, totuși ea stă ca un far, o lumină care
este așezată pe un deal care strălucește razele ei de-a lungul țării, ca
oamenii osteniți, bolnavi de păcat să poată intra și să locuiască temporar
cu noi într-o țară mai bună.
Dumnezeule, binecuvântează păstorul ei, prețiosul nostru frate.
Și ne rugăm pentru comitetul său de administratori, comitetul de diaconi
și pentru fiecare membru și pentru fiecare persoană care șade aici
pentru un timp cu acești oameni, pentru aceste biserici mărețe din ținutul
de-aici, „Biserica lui Dumnezeu” și poziția ei măreață internațional, de
asemenea. Și, Dumnezeule, într-o zi, noi credem că timpul va veni când
noi vom fi una, uniți laolaltă în puterea Duhului Sfânt. Acordă aceasta,
Doamne. Plantează semințele acum în această ploaie timpurie, ca
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atunci când ploaia târzie începe să cadă, ea să aducă semințele coapte
ale evangheliei. Acordă aceasta, Doamne.
Binecuvântează-ne în seara aceasta acum, slujitorul Tău
nevrednic, așa cum ne străduim să vorbim câteva momente despre
aceste Cuvinte care stau înaintea noastră. Noi cerem că Tu să ne dai un
context al textului. Noi cerem în numele lui Isus. Amin.
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Acum, ne-ar place ca voi să---În aceasta, în vorbirea din seara
aceasta încerc să zidesc în jurul evangheliei, în ziua în care trăim, lumina
acestei zile pentru vindecarea divină. Pentru că eu cred că Dumnezeu a
turnat Duhul Lui și aceasta este ora eliberării pentru aceia care o caută.
În cartea lui Ieremia, al 10-lea capitol, versetul al 2-lea.
Așa vorbește Domnul, nu vă deprindeți cu calea
păgânilor și nu fiți înspăimântați de semnele din cer;
căci păgânii sunt îngroziți de ele.
Nu învățați calea păgânilor…(acum)…și nu fiți
înspăimântați de semnele din cer; păgânii sunt
îngroziți de ele.
Acum, am vrea să vorbim despre subiectul: „Semnele Venirii
Lui.”
18

Am observat, mai ales la voi oamenii bisericii lui Dumnezeu aici
în Cleveland și primprejur (cred că sunt bisericile lor pe care le-am văzut
de-a lungul drumului), când eu m-am gândit la acest subiect: „Fiți gata.
Isus Cristos vine în curând.” Cred că aceasta este un fel de lozincă
printre ei.
Ei bine, acum, noi știm că Dumnezeu prin toate epocile
întotdeauna---Mai înainte ca El să facă ceva, El mai întâi își avertizează
oamenii și le dă un semn al apropierii lucrului care vine. Natura însăși
face aceea. Vremea se încălzește înaintea primăverii, se răcește
înaintea iernii și, o, noi doar am putea continua și continua spunând, că
toată natura---astfel de aceea, asta aparține Creatorului naturii de
asemenea să pună înainte o minune sau un semn a ceva care se
pregătește să se întâmple. De aceea, asta face judecățile Lui drepte
pentru că voi sunteți avertizați mai dinainte.
Acum, dacă un om trece de semafor și primește un avertisment,
19
așa cum el vine și stopul se face roșu, acum el știe mai bine, acum dacă
nu există nici un semafor acolo, atunci este deficiența orașului sau a
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oricui care nu are semnul de stop pe care ar fi trebuit să-l pună acolo.
Dar Dumnezeu vă va da întotdeauna un semn de avertizare
(Înțelegeți?), înainte ca ceva să se întâmple. Și eu cred cu toată inima
mea, așa cum eu am săpat în acest ultim an mai mult ca niciodată
despre apropierea lui Cristos, venirea Domnului…Acum, aceea ori este
adevărul ori nu este adevărul. Biblia ori este corectă ori ea nu este
corectă. Și știu…Eu doar cred biblia.
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Acum, Dumnezeu trebuie să judece lumea într-o zi prin ceva. Și
dacă El o va face prin biserică, atunci prin care biserică o va judeca?
Biserica catolică spune: „Prin noi.” Luteranii spun: „Prin noi.”
Metodiștii au spus: „Prin noi.” Baptiștii au spus: „Prin noi.” Penticostalii
au spus: „Prin noi”. Și sunt cam treizeci sau patruzeci sau poate cincizeci
de diferite „prin noi” (vedeți?), ramuri ale ei. Așa că cine este „noi?”
Acum, există așa de multă confuzie acolo, încât un om n-ar putea
să-și bazeze nicio credință pe confuzie. Dacă tu ești confuz dacă fata cu
care o să te căsătorești urmează să se comporte ca o doamnă sau nu,
tu mai bine las-o în pace; același lucru cu bărbatul. Tu trebuie să ai ceva
pe care să-ți bazezi credința.
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Nu demult, vorbind cu un preot, el a spus: „Ei bine,” a spus…Eu
îi spuneam despre---El---O femeie care mergea la biserica mea, eu i-am
botezat fata. Și ea s-a căsătorit într-o familie catolică și a vrut să fie…să
devină catolică. Și ea deja era botezată. Așa că el m-a întrebat despre
asta: am botezat fata?
Și eu am spus: „Da.”
El a spus: „Ai stropit-o?”
Am spus: „Am făcut botezul creștin (înțelegeți?) prin scufundare.”
El a spus: „Știi, biserica catolică obișnuia să facă aceea.”
Am spus: „Când?”
El a spus: „Ei bine, în timpul lui Isus Cristos și apostolii.”
Am zis: „Spui că a fost biserica catolică?”
El a zis: „Da, domnule.”
Am spus: „Dă-mi o istorisire să-mi arăți că biserica catolică a
existat vreodată înainte de șase sute șase ani după moartea ultimului
apostol.” Am spus: „Iată Părinții Niceeni, Pre-niceeni, post-niceeni, Cele
Două…ale lui Pember, „Epocile timpurii” ale lui Pember, „Două
Babiloane” ale lui Hislop, „Cartea Martirilor” a lui Fox, o, „Biserica
Timpurie” a lui Broadbent, toate istoriile sacre pe care le cunosc ce sunt
aici. Arată-mi o pagină, în orice vreme.” Vedeți?
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El a spus: „Tu încerci să aduci argumente din punct de vedere
scriptural. A spus: „Nouă nu ne pasă ce---atât de mult ce este asta.
Dumnezeu este în biserica Lui. Noi suntem biserica.”
Am spus: „Dacă voi sunteți biserica sfântă, atunci de ce nu stați
cu ceea ce a spus biblia? Dacă tu spui că ei au fost cei care au așezat
biserica în ordine și voi o schimbați.”
A spus: „Noi avem drepturi să schimbăm ordinea bisericii.
Dumnezeu ne dă dreptul.”
Am spus: „Atunci, dacă acei apostoli au fost catolici…Spui că ei
au fost. Și atunci ei au făcut lucruri pe care le-au făcut cu ordinea pe
care au avut-o în ea, voi mai bine v-ați întoarce înapoi la acea ordine
iarăși.” Așa este.
El a spus: „Dumnezeu este în biserica Lui, domnule.”
Am spus: „Dumnezeu este în Cuvântul Lui. Nu numai în Cuvântul
Lui, El este Cuvântul. Corect. El este Cuvântul. Dumnezeu este
Cuvântul.”
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„La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și
Cuvântul era Dumnezeu. Și Cuvântul a fost făcut manifestat, a locuit
printre noi.” Chiar aici printre noi, Cuvântul lui Dumnezeu, Sămânța
Vorbită, chiar din grădina Edenului, când a zis „fiecare sămânță să
producă după soiul ei.” Așa este. Când Eva a ajuns pervertită și a
ascultat la o minciună a diavolului și a luat o sămânță greșită în
pântecele sufletului ei, să creadă un cuvânt răsucit…
Voi nu vreți să răsuciți niciun Cuvânt al lui Dumnezeu. Spuneți
doar ceea ce biblia a spus. Biblia a spus aceasta: nicio profeție nu este
de interpretare particulară. De ce? Profeția a fost dată prin profeți și
Cuvântul Domnului a venit la profeți. Ei L-au interpretat în felul în care a
fost El, așa că nu este nimic de argumentat cu El.
24
Apoi în Revelația, capitolul 21 noi aflăm că Dumnezeu a
spus…sau 22 cred că este asta: „Oricine va scoate sau va adăuga la
profețiile acestei Cărți…” Astfel, acesta este absolut Cuvântul lui
Dumnezeu și lumea va fi judecată prin acest Cuvânt. Așa că noi nu vrem
să-L răsucim. Noi nu vrem să-L facem să spună nimic mai mult sau nimic
mai puțin. Doar Îl spunem întocmai în felul în care este El și-L credem
așa. Și eu am aflat că El va produce chiar exact, pentru că fiecare
sămânță va produce după felul ei.
Acum, dacă Eva…Acum ea nu că nu L-a crezut. Ea căuta
înțelepciune. Și diavolul încearcă întotdeauna să pună o mică
22
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interpretare particulară, o mică înțelepciune peste Cuvânt. „El înseamnă
aceasta sau înseamnă aceea.” El înseamnă întocmai exact ceea ce
Dumnezeu a spus că asta însemna și haideți doar să-L spunem astfel și
aceasta o stabilește. Acela este felul în care eu cred asta și eu știu că
aceea este adevărat, pentru că El o manifestă și dovedește că este
adevărat. Vedeți?
25
Acum, dacă o mică răsucire a Cuvântului lui Dumnezeu a cauzat
fiecare moarte, fiecare tristețe, fiecare durere de inimă, orice, necazurile
prin care trecem noi, doar să răsucești un singur Cuvânt mic a lui
Dumnezeu și lor nu le-a mers cu asta…
Acesta ne-a costat șase mii de ani de dureri de inimă și chiar Fiul
lui Dumnezeu care a venit pe pământ și a murit să răscumpere rasa
umană. Fiecare război, fiecare durere de inimă, fiecare mamă
necăsătorită, tot ce s-a întâmplat greșit în lume a fost din cauză că o
singură persoană nu a crezut; a crezut 99,99% din Cuvântul lui
Dumnezeu și doar a răsucit o fărâmă mică la sfârșit și a cauzat toate
acestea. Atunci o singură răsucire oriunde…Nu vă gândiți că voi veți
veni vreodată înapoi cu ceva mai puțin decât întregul Cuvânt al lui
Dumnezeu. Credeți-L! Stați pe El! Noi trebuie să spunem exact cum a
spus El.
26
Astfel Dumnezeu se apropie de poporul Lui prin semne și minuni.
Ascultați: „Nu vă sprijiniți pe calea păgânilor.” Ascultați, păgânul este de
fapt, prin interpretare, este necredincios. Înțelegeți: Nu vă sprijiniți pe
calea păgânului, necredinciosului. Stați departe de el. Vedeți? Nu aveți
deloc părtășie cu asta. El este un necredincios, lăsați-l să fie însemnat
ca necredincios. Poate întunericul…Poate lumina și întunericul să existe
în același timp? Poate fi întuneric când soarele strălucește? Niciodată.
Care este cel mai puternic? Poate întunericul elimina soarele? Nu,
domnule. Soarele elimină întunericul (Înțelegeți?); lumina. Aceasta este
cu ce este corect și greșit. Astfel, greșeala nu poate exista în prezența
adevărului și nici nu poate sta o minciună în fața adevărului. Adevărul
este întotdeauna la fel. O minciună se răsucește primprejur și este încă
o minciună. Vedeți? Astfel ce este drept este adevărul.
27
Și nu învățați calea necredinciosului. Acum, dacă el este un
necredincios, lăsați-l să fie ce vrea el să fie; dar voi fiți un credincios.
„Păgân” înseamnă „necredincios”, cineva care nu crede ce? O, tu spui,
„Eu îl cred pe Dumnezeu.” Dacă tu nu crezi Cuvântul lui Dumnezeu,
atunci tu nu-L crezi pe Dumnezeu. Corect.
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„Cel ce zice că Mă iubește și nu ține poruncile Mele este un
mincinos și adevărul nu este în el.” Astfel, noi trebuie să credem
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea dovedește că noi Îl iubim pe Dumnezeu,
când noi credem Cuvântul Lui. Dacă voi ziceți că mă iubiți și n-ați făcut
ce am spus eu sau să țineți spusele mele; sau eu am spus că te iubesc
și viceversa, păi (Vedeți voi?), asta dovedește că noi n-am făcut asta.
Noi nu am avut încredere unul în celălalt. Astfel creația trebuie să aibă
încredere în Creator și prin aceea așază o uniune.
28
Este doar ca luând un fir să-l conectezi la un dinam unde este
curent sau luând un fir și să-l cuplezi într-o priză unde nu este curent.
Vedeți, este diferență; acesta este doar un cablu mort, nu contează în
cât de mare priză este el, este încă…Dacă nu există nici un curent acolo,
el este încă un fir mort. Atâta timp cât noi încercăm să ne conectăm cu
ceva care nu are nicio viață sau nici un adevăr în el, el încă va fi un tunet
mort fără nicio lumină în el. Corect. Dar noi trebuie să ajungem conectați
cu Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu. Acela este Adevărul lui
Dumnezeu.
29
Și El a spus să nu ne rezemăm pe calea lor, să nu învățăm căile
lor. Stați departe de ele. Stați departe de ele. Și îngroziți…Nu fiți îngroziți,
pentru că ei sunt îngroziți. Groaza vine de la cuvântul celor descurajați.
Ce este asta? Necredinciosul este descurajat. Cu ce? Semnele cerului.
Acelea doar îl fac pe un necredincios doar să fie deranjat când îi vorbești
despre semne și minuni și așa mai departe. Ei nu cred în ele. Tu mergi
să vorbești despre vindecare divină: „O, biserica noastră nu învață
aceea. Noi ne ținem departe de aceea.” Botezul Duhului Sfânt: „O, acela
a fost numai pentru apostoli.” Vedeți? Nu învățați căile lor. Stați departe
de ele. Învățați Cuvântul, stați cu Cuvântul. Cuvântul este Adevărul.
Acum, nu învățați căile lor pentru că ei sunt îngroziți de semnele
din cer. Aceea este întocmai exact ceea ce biblia a spus aici în Ieremia
al 10-lea capitol și al 2-lea verset și ultima frază a versetului. A spus: „Ei
sunt îngroziți de ele.” Ei sunt descurajați de ele. Ei doar…Ele îi
descurajează.
30
Acum, dacă aceea îi descurajează, semnele îi descurajează și îi
îngrozesc, ele îl încurajează pe credincios. Asta este corect. Ceea
ce…Ele descurajează pe unul. Din ce cauză… de ce? El crede Cuvântul.
Ele sunt… îl încurajează pe credincios în Adevărul scriptural…
Semnele... Amintiți-vă, eu vorbesc despre semnele apariției Lui în
această generație. Acum…Și atunci, dacă noi putem arăta aici în
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scriptură că aceasta este generația care va vedea venirea Domnului,
atunci…Sau noi vom…Ce?
„O”, voi spuneți, „Ești tu sigur de asta?”
Ei bine, eu…Noi doar privim să vedem spre ce arată semnele
(Vedeți?), să vedem cât de aproape suntem. Dacă indicatorul spune că
tu ești aproape, doar la câteva mile distanță, tu mai bine să te pregătești,
pentru că poate fi doar la câteva ore depărtare. Vedeți? Căci El ne-a
spus ce va lua loc chiar înainte de acest timp și aceea este la ceea ce
urmează să privim noi.
31
Acum, pentru necredincios, el este îngrozit de semnele lui
Dumnezeu din cer. El este…Ele îl descurajează. El nu vrea să se
gândească la ele. El nu le va învăța în biserica lui. El nu va lăsa oamenii
lui să le creadă. Vedeți? El este îngrozit. El nu vrea lucrul în jurul lui
deloc. El nu va lăsa un predicator la amvonul lui să creadă un asemenea
lucru. Corect.
Eu am fost respins de un grup de penticostali săptămâna trecută,
când mii de scrisori se revărsau și totul din cauză că ei erau îngroziți.
Vedeți? Corect: penticostalii, nu prezbiterieni acum, penticostali,
îngroziți, acelea i-au îngrijorat, în legătură cu semnele din cer, minuni
care apar: îngroziți.
32
Dar pentru cel credincios este o adeverire a Adevărului
Cuvântului lui Dumnezeu care vorbește despre semnul venirii. Amin.
Acelea adeveresc Cuvântul lui Dumnezeu a fi Adevărul. Aceea este
pentru credincios. Amin. Necredinciosul, el este îngrijorat, îngrozit,
descurajat. „O, un astfel de grup,” va spune. „Nu vrei să spui că aparții
la un lucru ca acela.” Vedeți? El este doar descurajat de aceea. Și… dar
pentru credincios asta este, o, este miere în stâncă. Este o adeverire.
33
Acum câtva timp, eu citeam un mic articol despre un om care a
mers la…Lui îi plăceau mierlele și avea un câmp plin de căpșuni pentru
că mierlelor le plac căpșunii. Și lui îi plăcea să vadă păsările că vin în
fiecare primăvară sus acolo în nord. Și noi avem niște căpșuni grozavi
în partea de nord a națiunii noastre.
Și astfel el a plecat și a părăsit locul. Și vecinii au venit și s-au
gândit că ei vor ține departe păsările și vor lua căpșunii, pentru că
bătrânul nu venea înapoi. Astfel ei au pus o mare sperietoare de ciori
afară acolo în câmp. Și spre uimire, mergând în jos pe drum… ...............
34
Când mierlele s-au întors, crezând că ele se vor sătura bine din
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căpșuni, erau câteva din ele stând departe sus într-un pom, doar ciripind
și continuând, aici stăteau unele jos pe firele de telegraf; ele ciripeau,
unele stând pe stâlpul gardului, ciripind. Care era problema? Toată acea
fierbere și de ce ciripeau ele…Erau o mulțime de căpșuni. Aceea nu era
din cauză că nu existau căpșuni, acolo era o mare recoltă. Dar lor le era
frică de sperietoarea de ciori; asta era tot.
Și m-am gândit: „Aceea este întocmai felul în care este cu
oamenii. Totuși, diavolul va pune o sperietoare de ciori acolo afară și va
speria fiecare porumbel în țară, dacă el poate sau fiecare vultur, aș putea
spune, dacă e posibil. Da, domnule. El va face vreo sperietoare de ciori
veche și va speria pe fiecare. Vedeți voi? Și…
35
Dar spre surprinderea mea, chiar pe brațul acelei sperietori de
ciori stăteau două păsări mari, sănătoase doar mâncând coacăze sau
căpșuni, până când nu mai puteau. Vedeți? M-am gândit: „Corect. Nu
este nicio condamnare pentru cei care sunt pe parcelă.” Acel singur
lucru, sigur. Da, domnule. Ele…Păi, ele nu dădeau nici un pic de atenție
la acea sperietoare ca și cum nici nu exista. Ele stăteau chiar acolo și
mâncau tot la fel, pentru că aceia erau căpșuni și aceia erau acolo pentru
ele.
Și Dumnezeu să binecuvânteze acel bărbat sau femeie care
poate umbla prin jurul fiecărei sperietori de ciori necredincioase care
încearcă să arate către aceasta sau aceea, mergeți drept pe parcelă,
pentru că există o recoltă bună (Amin), chiar la timpul potrivit. Mergeți
direct pe parcelă acum. Nicio condamnare pentru acele păsări mari care
pot merge direct acolo înăuntru și nu se tem de sperietoarea de ciori.
36
O adeverire a Cuvântului lui Dumnezeu ca fiind adevărat,
Dumnezeu poartă mărturie despre Cuvântul Lui prin semnele Lui.
Cuvântul lui Dumnezeu este o Sămânță și acea Sămânță trebuie să
producă după felul ei (Geneza 1:11), fiecare sămânță după felul ei. Și
Isus a spus că Cuvântul lui Dumnezeu era o Sămânță pe care a
semănat-o Semănătorul. Astfel, fiecare promisiune din biblie trebuie să
producă după felul ei. Amin.
Acum, cum vă veți îndepărta voi de la asta? Atunci când ei spun
că nu există un asemenea lucru ca Duhul Sfânt în această zi, că El a
fost dat numai pentru apostoli, când Petru a spus în ziua Cincizecimii,
când ei toți au primit Duhul Sfânt…Acum, priviți ce făceau ei. Potrivit cu
Isaia și cu toți profeții care au profețit că Duhul Sfânt va fi turnat…Acum,
iată un om sub inspirație cu Duhul Sfânt. El a spus: „Promisiunea este
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pentru voi și pentru copiii voștri și pentru acei ce sunt departe acum,
chiar atâția câți Domnul Dumnezeu va chema.” Acum, dacă tu te temi
de sperietorile de ciori, tu niciodată nu-L vei primi. Vedeți? Dar dacă nu
te temi, vino direct în spatele sperietorii de ciori. Nu contează ce-a făcut
asta și aceea, aceea nu are nimic de-a face cu tine sau cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Doar stai drept cu Cuvântul.
37
Acum, semnele sunt o adeverire a adevăratului Cuvânt.
Dumnezeu în toate epocile a spus asta. Acum, unii dintre voi ar putea
dori să ia unele din aceste scripturi. Dacă o faceți, puneți Evrei 2:4 acolo.
Vedeți că Dumnezeu a adeverit, a adeverit mesagerii Lui. „Dumnezeu în
multe rânduri și diferite feluri,” Evrei începe, „a vorbit părinților prin
profeți, în aceste zile din urmă prin Fiul Său, Cristos Isus.” Vedeți? Și
văzând aceasta, ei au avut evanghelia predicată lor departe în trecut cu
mult timp în urmă și au avut semne și minuni să adeverească aceea;
atunci cu cât mai mult ar trebui noi să ținem strâns după Dumnezeu cu
diverse semne și minuni și daruri ale Duhului Sfânt? O, diversități ale
semnelor, semnele pe care Isus Cristos le-a arătat că El era aici pe
pământ, Cine era El și ce era El și scopul pentru care era El aici.
38
Nu-i de mirare că El a spus: „Voi puteți deosebi fața cerurilor, dar
semnele timpului voi nu le puteți deosebi. Dacă voi M-ați fi cunoscut, ați
fi cunoscut ziua Mea.” Înțelegeți? Aceea este ce se întâmplă astăzi.
Oamenii își dau seama…eșuează să recunoască ziua în care trăim.
Aceste lucruri trebuie să fie în acest fel. Nimic nu este în afara ordinii;
totul se desfășoară doar perfect.
39
Am predicat nu demult pe un subiect mic din Evrei, vă cer iertare,
Matei 11:6. Este…Eu îl numesc, cred, „Fericirea ascunsă.” Era Isus
care vorbea, când ucenicii lui Ioan au venit la El, știți, și au spus…
Ioan avea o mică îngrijorare acolo, pentru că a predicat că era o
venire a lui Cristos. (Acum, asta ar fi bună pentru frații penticostali). Era
o venire a lui Cristos. Ioan a stat acolo afară cu o secure așezată la
rădăcina pomului și șerpii fugeau. Aceea era ceea ce el a fost el învățat.
El a fost în pustie. El n-a avut nicio experiență de seminar. Așa că
singurul lucrul pe care-l știa el era securea în pustie și o grămadă de
șerpi. Și aceea era cum clasifica el totul, (Înțelegeți?) ceea ce a văzut în
pustie. Și astfel el știa că un șarpe trebuia să fugă atunci când era
alungat.
40
Astfel atunci, el a spus fariseilor: „Voi generații de șerpi, cine v-a
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avertizat să fugiți de mânia care vine?” Înțelegeți? Astfel stând acolo
afară el a spus: „El își va curăța complet aria. El va strânge grâul în
grânarul Lui și el o va mătura complet și El va arde pleava cu un foc
nestins și toporul este așezat la rădăcina pomului.” O, vai. Ce Mesia
venea!
Dar apoi, când El a sosit acolo, mic, blând Ins bun, umeri
aplecați. Biblia a spus: „Nicio frumusețe să-L dorim, Om al durerii,
obișnuit cu suferința. Când Ioan a ajuns la închisoare, el a ajuns să se
gândească la toate acestea, ce…Dar el a spus: „Eu sunt sigur că am
văzut semnul corect. Acum, acum, El mi-a spus în pustie, peste Care voi
vedea acel Duh coborând și rămânând, Acela este Cel care va boteza
cu Duhul Sfânt și foc. Eu am văzut acel semn. Eu port mărturie că acela
este adevărul. Acela este Fiul lui Dumnezeu. Dar poate El… Un ins care
acționează astfel, probabil este ceva greșit, eu mai bine să merg să aflu.”
El a trimis pe unii din ucenicii lui.
41
Isus n-a spus niciodată: „Acum, așteaptă un minut. Eu îi voi
trimite înapoi lui Ioan o carte pe care noi tocmai am primit-o de la
seminar despre cum să te comporți în închisoare pentru binele
neprihănirii.” Nu. El n-a spus niciodată: „Spune-i că el se cuvenea să fi
luat încă doi ani în universitate, cum a făcut tatăl lui.” El n-a mers
niciodată la universitate, de la început, nici măcar nu s-a dus la școală.
Tatăl și mama lui au murit când el era doar un băiat. La vârsta
de nouă ani el s-a dus în pustie pentru că el avea un mesaj care venea
de la Dumnezeu, nu de la vreun crez făcut de om, el.... Trebuia să vină
de la Dumnezeu și ziua lui era prea importantă doar să se prostească
primprejur cu o mică experiență de seminar ca tatăl lui (căci el a fost un
preot). Și el nu s-a dus niciodată la școala tatălui său; el s-a dus în pustie;
astfel ca el să poată merge la școala lui Dumnezeu.
42
Dumnezeu i-a spus lui exact: „Acum, aceasta nu poate fi o
greșeală, Ioan. Tu trebuie să lași…să aștepți după acest semn. Când tu
vezi acest semn apărând acolo, ca Duhul Sfânt care cade ca un nor de
foc și aripile unui porumbel care coboară, Acela este.” Ioan a spus: „Eu
L-am văzut. Dar El nu acționează astfel. Deci, mergeți și aflați!”
Astfel, Isus a spus: „Eu vă spun, nu vă duceți înapoi încă și nu
luați o carte sau nimic.” El a spus: „Doar stați până la terminarea
serviciului. Așteptați până este terminat serviciul de seară.” Apoi când ei
s-au dus înapoi, a spus: „Mergeți și arătați-i lui Ioan (Amin).” Eu sunt
exact la timp. Nu sunt în urmă și totul este doar în ordine.” Amin. Vedeți?

16

SEMNELE VENIRII LUI

Acela este felul pe care-l avem astăzi. Noi credem că ceva s-a
întâmplat. Nu s-a întâmplat. El este chiar la timp. (Amin.), nu este în
urmă deloc. Totul se desfășoară chiar exact corect, exact la timp. „Doar
mergeți și arătați-i lui Ioan ceea ce are loc și spuneți-i: `Binecuvântat
este cine nu se poticnește în mine.`” Apoi după ce el a plecat…
43
Îmi place acel compliment. Vedeți, Ioan i-a dat lui Isus unul din
cele mai slabe complimente: „Întrebați-L dacă Tu ești Acela…” Vedeți?
Dar Isus a cunoscut starea lui, cum suferea el și zăcea în
închisoare. Și așa cum a spus Pember: „Ochiul lui de vultur a ajuns
încețoșat.” Așa că eu cred, poate zăcând acolo, darul lui profetic nu lucra
chiar exact, zăcând acolo în închisoare, el știa că lui i se va tăia capul
peste puțin timp, și…
Dar Isus s-a întors și i-a dat cel mai mare compliment pe care
cineva putea să i-l dea. El a spus: „Ce v-ați dus să vedeți? Da. Ce v-ați
dus să vedeți? O trestie clătinată de orice vânt?” Nu Ioan. Nu, nu. A
spus: „V-ați dus să vedeți un bărbat de la seminar îmbrăcat cu frac, cu
guler rotund, voi știți?” El a spus: „Cei ce poartă acel fel de haine sunt
aceia care sărută copilașii și știți, căsătoresc tinerii și îngroapă morții.” A
spus: „Ei stau în jurul palatelor regilor,” și D.D. Ph. L.L., QU.(titluri de
doctorat) și toate acelea, voi știți. Și vedeți, acela este de felul acela. „Dar
ce v-ați dus să vedeți? Un profet?” El a spus: „Eu vă spun vouă și mai
mult decât un profet.” Da, domnule.
A spus: „Dacă voi puteți primi asta, acesta este cel care a spus
(Maleahi 3) `Eu trimit mesagerul Meu înaintea feței Mele să pregătească
calea.` Acela este cine a fost el.” Acum, vedeți, acolo era un semn. El a
urmărit acel semn. Acum.
44
Acum, Dumnezeu în toate epocile a dat oamenilor semne, a
purtat mărturie despre asta (Deuteronom 18:22, de asemenea 13:1,
dacă vreți să notați aceste scripturi.)
Dumnezeu a dat lui Israel un semn sigur. El a spus…Acum,
Dumnezeu trimite Cuvântul Lui prin profeții Lui. Este aceea corect? Este
exact ceea ce biblia a spus. Cuvântul Domnului vine la profeți.
El a spus că aici era testul unui profet: dacă un profet a profețit
și ceea ce el a spus vine la împlinire, atunci ascultați-l. Dar dacă nu vine
la împlinire, atunci Dumnezeu nu a vorbit. Asta-i tot. Așa că nu vă temeți
de el. Corect. „Dacă este printre voi unul care este spiritual sau un profet,
Eu, Domnul Dumnezeu mă voi face cunoscut lui în vedenii, îi voi vorbi
în vise. Și dacă ele vin la împlinire, atunci Eu…acela sunt Eu care
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vorbesc.” Sigur, Dumnezeu nu va minți. Voi știți că El nu poate minți, nu
există nimic în el să mintă. El este Izvorul întregii purități, întregului
adevăr; este Dumnezeu. Prin urmare, nu poate fi o minciună să vină de
la Dumnezeu. El este perfect, pur.
45
Și dacă este Cuvântul Domnului, atunci sunt gândurile Lui mai
dinainte. Amin. Aceea este cum avem noi Viață Eternă, pentru că noi
am fost vorbiți în existență de către Dumnezeu, nu am aderat la o
biserică ci născuți prin Cuvânt, Sămânța originală, pe care Dumnezeu a
vorbit-o: „Să fie,” și acolo a fost. Amin. Acela este felul cum Dumnezeu
naște copiii Lui astăzi, în pântecele inimii lor cu Cuvântul Lui și Cuvântul
Lui prinde rădăcină și crește. Cum poate un duh într-o inimă umană să
spună că este de la Dumnezeu și neagă acest Cuvânt, când chiar
Dumnezeul-Cuvânt Însuși este ceea ce este în inima umană? Amin.
Dacă nu este, este altceva și acela nu este Duhul Sfânt acolo înăuntru.
În regulă.
46
Ascultați. Profeții Domnului au dat semne și minuni fiecărei
generații. Profeții, adevărații profeți cu adevăratul Cuvânt au dat semne
scripturale adevărate. Acum, amintiți-vă…Acum, noi vrem să facem
diferența aici între corect și greșit, pentru că amintiți-vă, în…biblia a spus
în Matei 24 că cele două duhuri în această zi, la care noi vom veni în
câteva momente, vor fi atât de apropiate încât vor înșela chiar pe cei
aleși dacă va fi posibil. Eu mă bucur că ea a spus: „dacă aceasta ar fi
posibil.” Aleșii…Dar cei care au fost aleși au fost cunoscuți mai dinainte
de Dumnezeu.” Aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat;
aceia pe care El i-a chemat, El i-a justificat; aceia pe care El i-a justificat,
El deja i-a glorificat.” Acela este un adevăr stabilit. Da, domnule. Astfel
atunci (Vedeți?), i-ar înșela chiar pe cei aleși dacă ar fi posibil și asta,
desigur, arată ca lucrul corect. În regulă.
Acum. Dar adevărații profeți au dat semne adevărate ale
Cuvântului adevărat. (Este aceea corect?) Cuvântul adevărat. Lăsați-mă
să numesc doar câțiva, doar pe unii din ei chiar aici, chiar înainte ca să
mergem mai departe. Cât de aproape poate minciuna să semene cu
adevărul (Strig eu prea tare la voi? Este aceea, aceea prea tare?
Ascultați, mă puteți auzi voi departe în spate? O, bine.) Acum, cât de
adevărat…aproape adevărul și minciuna sunt asemănătoare. Lucrul pe
care satan i l-a spus Evei a fost aproape perfect adevărul.
47
Ascultați. Când în timpul lui Iosafat și Ahab…Ahab și-a păstrat
pentru sine patru sute de profeți israeliți. Acum, ei erau profeți, profeți
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israeliți, iudei, în linia adevărului: profeți. El avea patru sute dintre aceia
pe care el i-a școlat și de care a avut grijă.
Și astfel Iosafat a venit să facă o alianță cu Avra…cu Ahab. Și
când el a făcut-o, a spus: „Să ne suim la Ramot-Galaad și să luăm acel
ținut?” ei bine, ei au vorbit cu profeții. Amintiți-vă, priviți cât de adevărat
părea aceasta.
Acei profeți au spus: „Suiți-vă. Domnul este cu voi.” De ce? Pe
ce se bazau ei? Ei se bazau pe faptul că acel ținut le-a aparținut lor.
Corect. Când Iosua a împărțit țara, Dumnezeu a dat Ramotul-Galaad lui
Israel. Și dușmanul i-a împins departe din ținut și au ocupat ținutul pentru
ei.
Acum, urmăriți, frații mei penticostali. Vedeți? Corect. Țara vă
aparține, dar ea poate fi luată de dușman și ținută până când lucrurile
sunt făcute corect. Întoarceți-vă la Cuvânt. Vedeți? Nu contează ce
pretindem noi, noi trebuie să ne întoarcem și să venim în linie cu
Cuvântul, pentru că aceea este calea pe care a făcut-o Dumnezeu…noi
trebuie să ne întoarcem să ne aliniem cu Cuvântul. Să ne aliniem cu
Dumnezeu și Cuvântul Lui, atunci aceea trebuie să lucreze.
48
Dar acești profeți au spus: „Suiți-vă acolo. Domnul este cu voi.”
Și, păi, unul dintre ei (Zedechia acolo, cred eu) și-a făcut două coarne.
Și a spus: „Voi o să luați aceste coarne și veți împinge dușmanul direct
afară din țară.”
Dar știți, un bărbat spiritual real…(Eu sper că întreaga casă este
plină cu ei în seara aceasta. Vedeți?) Aceea nu i-a sunat corect lui
Iosafat, pentru că el era un bărbat bun.
Patru sute, probabil de două ori câți avem noi stând aici în seara
aceasta, toți profețind într-un singur acord. El a spus: „Acum, acolo sunt
ei, acolo sunt ei.” A spus: „Acela este semnul nostru.”
Și acest profet a spus: „Eu vă voi face un semn.” A luat două
coarne și a spus: „Luați acestea și voi îi veți împinge direct afară.
Aceasta este: AȘA VORBEȘTE DOMNUL.”
49
Dar Iosafat a spus: „Există doar ceva greșit acolo. Eu nu îmi pot
pune degetul pe asta, dar este ceva greșit.” A spus: „Nu mai ai unul?” el
a spus: „O, da. Noi am putea să chemăm pe altul. El este un holy-roller
aici, un ins mic numit Mica. Dar eu îl urăsc. Păi, a spus el, el încontinuu
îmi profețește răul împotriva mea.”
„O,” a spus el, „să nu vorbească regele astfel. Ci hai să-l
ascultăm.”
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Astfel ei au trimis administratorii, comitetul de diaconi și au spus:
„Acum, ascultă. Știi, tu ai putea fi făcut prezbiter al statului sau ceva,
dacă tu doar te vei alinia cu ei acum. Tu să spui același lucru cum spun
ei.”
Și, o, v-ați putea voi imagina vorbind către un om a lui Dumnezeu
în felul acela. Mica a spus: „Așa cum Domnul Dumnezeu trăiește, eu voi
spune doar ceea ce El îmi spune să spun.”
50
Ia te uită! Acela este felul care stă în picioare. Da, domnule.
Vedeți? Ce a fost el? El a fost un semn. El a fost un semn chiar atunci:
ceva urma să se întâmple. Dumnezeu urma să împlinească Cuvântul
Lui, pentru că El deja a spus unui profet adevărat al lui Dumnezeu, Ilie,
ce urma să se întâmple lui Ahab și Izabela, amândurora, pentru răutatea
lor. Și cum poate El binecuvânta răul care este nepocăit?
Cum poate El face aceste lucruri în corupția în care stă biserica
astăzi, cu diferențele sale și egoismul ei și care neagă Cuvântul Lui și
forme de evlavie și negând puterea lui Dumnezeu din Cuvântul Lui?
Cum poate El pune o binecuvântare peste aceea? El n-o poate
face. El cu siguranță nu poate. Noi trebuie să venim înapoi la lucrul real
adevărat.
Și el a spus: „Dați-mi noaptea aceasta.” Și Domnul i-a apărut și
voi știți care a fost profeția. Și astfel, asta a fost doar exact corect: un
semn.
51
Acum. Acum, dacă există profeții adevărate…Acum, noi învățăm
după acea scriptură în Matei 24, noi știm că există ambele: adevărate și
false. Noi știm aceasta. De fiecare dată când voi vedeți adevărul, și falsul
este acolo. Amintiți-vă!
Ce este o minciună? Este adevărul pervertit. Aceea a fost de fapt
adevărul dar cineva l-a citat greșit și l-a făcut o minciună. Ce este un
lucru greșit? Este un lucru corect pervertit. Înțelegeți? Totul... Diavolul
nu poate crea nimic. Și totul este greșit, diavolul a pervertit ce era corect
și l-a făcut greșit. Și dacă există un Cuvânt real al lui Dumnezeu; există
un așa numit Cuvânt al lui Dumnezeu care este fals. Aceea este așa!
Dacă există un profet adevărat…Matei 24 Isus a spus: „Păziți-vă de
profeții falși.” Deci, există profeți falși, la fel cum există profeți adevărați.
52
Dar profetul adevărat, cum îl veți identifica, el va sta întotdeauna
cu Cuvântul. Aceea este exact ceea ce a făcut Mica. El a stat exact cu
Cuvântul Domnului, din cauză că Cuvântul Domnului…El a știut că era
Cuvântul. El venea la profet. Acum, ne simțim religioși. Vedeți, vedeți?
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Cuvântul Domnului, El stă; nu contează, indiferent ce se întâmplă.
Biserici se ridică și cad; oameni se ridică și cad; orice altceva se ridică
și cade, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu va cădea niciodată, pentru că El
este Dumnezeu. El este Dumnezeu în formă tipărită. Corect.
Acela este motivul că voi aveți Viață Eternă. Tot ce a avut un
început, are un sfârșit. Dacă tu ai un început, tu ai un sfârșit. Acela este
motivul că acest trup trebuie să moară; el a avut un început. Dar sufletul
care este în voi…Dacă este Dumnezeu, Duhul Sfânt în voi, ce este asta?
Este gândul mai dinainte al lui Dumnezeu. Ce este un cuvânt? Este un
gând exprimat. Vedeți? Și Dumnezeu, înainte să fi existat o lume, v-a
avut în minte. Amin. El a avut o biserică în minte. Sigur. Înțelegeți?
53
Și apoi, când tu ești născut din nou, Isus a spus că El vă va da
Viață Eternă. Și cuvântul grecesc „Zoe” este propria Viață a lui
Dumnezeu. Tu ești o parte din Dumnezeu și nu vei pieri niciodată. Și „Eu
îi voi învia din nou în ziua din urmă,” nu pot pieri pentru că aceasta este
eternă. Ea nu a început niciodată. Ea n-a început niciodată, deci ea nu
poate sfârși niciodată. Voi ați fost în gândirea lui Dumnezeu înainte ca
El s-o fi exprimat într-un Cuvânt. Apoi atunci aceasta a devenit Cuvânt,
apoi aceasta a devenit trup.
Și acesta este motivul că Isus nu trebuia să se roage. Eu trebuie
să mă rog; tu trebuie să te rogi pentru că noi suntem pervertiți dintr-o
afacere sexuală. Tatăl și mama ne aduc o ființă pervertită. Noi nu am
fost în forma originală. Dumnezeu la început n-a spus niciodată:
„Femeie, tu dai naștere bărbatului.” El a creat bărbat prin Cuvântul Lui
și de aceea Isus a fost Cuvântul. Bărbatul nu a avut nimic de-a face cu
aceea; nici femeia n-a avut. Nu, domnule.
54
El a fost doar…El n-a fost polenul Mariei. Aceea lovește ideea
voastră catolică la un milion de mile. N-a avut nimic de-a face cu Maria;
Maria a fost doar un incubator. Asta-i tot. El n-a numit-o niciodată
„mamă”. Arătați-mi o singură dată când El a numit-o „mamă”. El a spus
„femeie”. Amin. Asta-i tot ce-a fost ea, o femeie pe care Dumnezeu a
folosit-o (Corect), nu zeiță. „Mama lui Dumnezeu,” ce lucru nechibzuit,
mama lui Dumnezeu? Cine poate da…face pe Dumnezeu să aibă o
mamă? Atunci cine a fost mama mamei lui Dumnezeu? O, vai!
Vorbesc despre fiu etern. Fiul are un început. Eternul nu poate
începe, nu poate începe. Și acolo…El a fost dintotdeauna. Cum poate fi
un fiu etern? O, vai. Cum voi…Eu sunt un prostuț și știu mai bine decât
aceea. Sigur.
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El a fost Imaginea exprimată a lui Dumnezeu, pentru că El a fost
gândul lui Dumnezeu exprimat prin Cuvântul Lui. Dumnezeu a spus: „Să
fie” și a fost. El a preaumbrit-o pe Maria. Ea L-a alăptat, adevărat.
Desigur. Voi faceți același lucru în seara aceasta așa cum voi Îl hrăniți
cu lauda voastră și gloria (Corect), aveți comuniune cu Dumnezeu.
55
Acum, urmăriți. El a fost Cuvântul. Vedeți acum, Isus, El doar a
spus aceasta pentru că El a fost Cuvântul. Dar pentru noi, noi trebuie să
ne apropiem de Dumnezeu prin Cuvânt. Vedeți? Cuvântul vine la profeți.
Ei nu sunt Cuvântul. În Vechiul Testament, acum, Ilie și Moise, și toți
acei mari profeți, ei nu au fost Cuvântul. Ei erau…erau un trup pervertit
la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia a spus că Cuvântul lui
Dumnezeu vine la profeți. Ei nu au fost Cuvântul. Dar Isus a fost
Cuvântul. Amin, amin. O, eu doar iubesc aceea. În regulă.
56
Acum, de ce El niciodată nu a eșuat să stea drept cu acel
Cuvânt? Satan a încercat să-L pervertească cum a făcut Evei. El a spus:
„Este scris că tu vei---El va porunci îngerilor cu privire la Tine, ca nu
cumva să-ți lovești piciorul Tău de o piatră.”
El a spus: „Este de asemenea scris.” Vedeți? O, El doar i-a
împins-o drept înapoi lui. Apoi El a spus: „Omul nu va trăi numai cu
pâine, ci prin fiecare,” fiecare, nu un pic aici și un pic dincolo, amestecat
împreună cu ceva teologie făcută de lume, de oameni cu minte firească,
„ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, omul va trăi prin
acela.” Prin fiecare Cuvânt, prin fiecare Cuvânt, prin fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu vor trăi oamenii. Acela este prin ceea ce el va trăi. Isus a
spus astfel și El era Cuvântul.
57
Astfel acum, dacă un profet adevărat stă cu Cuvântul și voi vedeți
manifestarea Cuvântului cum a făcut Mica, ca Moise, ca toți din ei; atunci
un profet fals ar fi unul care ar cauza…ar încerca să vă facă să fiți
înfricoșați de semnele Cuvântului lui Dumnezeu. El ar fi un profet fals.
Isus a spus să vă păziți de ei și ei vor prosti sau înșela chiar pe cei aleși
dacă ar fi posibil. Vedeți, ei vor veni chiar acolo și vor pretinde să fie
orice altceva, dar ei doar nu…Când ei se vor îndepărta de la acel Cuvânt
și voi îndepărtați-vă, îndepărtați-vă de ei; stați cu Cuvântul.
58
Noi venim la un timp cred acum, ei urmează să-l numească
postul mare. Postul mare…?...Cred că aceea este cum îl numiți voi, ceva
asemănător. Aceea este în regulă. Dacă ei vor să…Eu voi merge cu ei
așa de departe. Dar, știți, nu bea și nu fuma și nu fac așa-și-așa,
protestanți, catolici și toți împreună. Aceea este în regulă. Nici eu nu cred
în a face aceea. Desigur, eu am încetat cu aceea. Dar după patruzeci
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de zile, atunci te îndepărtezi de mine iarăși. Eu merg cu tine așa de
departe, apoi tu te întorci înapoi în noroi din nou. Eu nu vreau să merg
înapoi. Să continuăm să mergem mai departe. Dacă asta este bine
patruzeci de zile, haideți să continuăm mai departe și mai departe și mai
departe. Înțelegeți? Stați cu Cuvântul. Stați cu Viața Eternă. Stați cu
Cristos. Dacă asta lucrează bine pentru patruzeci de zile, ea va lucra
restul vieții tale. Sigur, deoarece Cuvântul este etern. În regulă.
59
Profeți falși sau păgâni necredincioși (indiferent cum vreți voi
să-i numiți, deoarece oricine nu crede Cuvântul este un păgân, aceea
este exact) și ei sunt îngroziți și poartă mărturie falsă despre Cuvânt. Ei
spun că Cuvântul nu înseamnă aceasta. El înseamnă doar exact ceea
ce El spune. Ei spun: „Ei bine, aceea a fost pentru apostoli. Aceea a fost
pentru…” Ei bine, cum pot ei să predice că Isus Cristos este același ieri,
azi și-n veci atunci? Vedeți? Cuvântul spune că El este același ieri. „Ei
bine, într-un fel El este același.” El este în fiecare fel același. Da,
domnule. Da. Sigur El este. Da, domnule.
60
Profeți falși sau păgâni necredincioși prezintă semne false. Ce
fel de semn vor prezenta ei atunci? Acum, amintiți-vă, ei merg la
toate…Ei sunt. Ei nu sunt comuniști. Ei sunt religioși. Un comunist nu a
prostit pe nimeni. Sigur. Dar aceștia de acest fel o să înșele chiar pe cei
aleși dacă ar fi posibil. Vedeți? Ce va spune el? Nu „Vino și fii născut,”
ci, „Vino și alătură-te.” Vedeți? Aceia sunt profeți falși. Vedeți? „Vino și
alătură-te din nou.” Dar tu nu trebuie să te alături din nou, ci să fii născut
din nou. Semne false….
Ei de asemenea spun, acum, oamenilor: „Nu credeți acele
semne.” Desigur, ei sunt îngroziți de ele. Aceea este ceea ce biblia a
spus că va fi. Vedeți? Ei vor fi îngroziți de semnele lui Dumnezeu,
semnele cerului.
61
Dumnezeu va trimite jos din cer semne ale Cuvântului Său și
oamenii, păgânii, au spus: „Nu luați învățătura lor. Stați departe de
învățătura lor.” Acum, ei sunt învățați. Nu învățați căile lor. Ei au căile
seminarului și tot felul de căi ca acelea; stați departe de ele. Voi stați
drept cu Cuvântul. Înțelegeți? Stați departe de ei, deoarece ei vor
prezenta semne false.
Căci Isus a spus în Marcu, al 16-lea capitol: „Aceste semne vor
urma pe cei ce cred.” Da, domnule. Așa este! Prin urmare, dacă acele
semne nu urmează și el spune: „O, aceea nu este necesar astăzi”. Doar
îndepărtați-vă. Păi doar ca…(o, vai) doar stați departe de asta ca un
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copil care s-a ars în jurul sobei. Doar evitați-o, departe. Vedeți?
Îndepărtați-vă de la asta. Spunând oamenilor: „Nu credeți aceste
semne.” Și cum pot ei face asta? Deși semnul este un semn adevărat
trimis de Dumnezeu al Cuvântului chiar pentru ziua în care noi trăim…
62
Acum, eu l-am dat exemplu pe Mica cu puțin timp în urmă. Să
coborâm doar înapoi. O să iau câțiva din acei profeți în câteva minute,
cu voia Domnului. Dar eu o să merg înapoi la Mica. Acum, priviți. De ce
n-au putut acei predicatori de-acolo să vadă că Cuvântul lui Dumnezeu
care l-a blestemat pe Ahab, a blestemat-o pe Izabela și blestemul era în
țară? Și cum putea El s-o binecuvânteze când un blestem era peste ea?
Vedeți, nu putea face aceea. Dumnezeu nu face lucruri ca acelea.
Vedeți?
Și aici Mica…Și acel om care stătea acolo sub inspirație exact cu
Cuvântul, exact ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu a spus, căci Cuvântul
lui Dumnezeu a spus căci câinii vor linge sângele lui Ahab și vor mânca
pe Izabela. Și Cuvântul Domnului care a fost spus prin profet a spus
aceea. Și acela era Cuvântul Domnului pentru că a venit la profet. Și
acolo era un alt profet care stătea drept în linie cu Cuvântul: părea ca și
cum Ahab nu a văzut asta. Părea ca și cum ei n-au putut observa aceea.
Vedeți? Și el s-a întors în jur și a blestemat pe acel mic ins și acel---acel
episcop a pășit și l-a plesnit în față. Și acel om n-a făcut asta în mod
fățarnic. El a crezut că era corect.
63
„Cum poți tu spune, frate Branham ce era corect sau greșit?”
Dați-le testul Cuvântului. Acela va spune dacă ei sunt corecți sau greșiți
sau nu. Stați drept cu acel Cuvânt; vedeți ce se întâmplă. Vedeți? Doar
puneți Cuvântul acolo și vedeți unde sunt ei. „O, tu vezi că…” O, atunci
îndepărtați-vă chiar atunci. Înțelegeți? Da. Doar stați drept cu acel
Cuvânt.
Deci, dacă ei i-au dat lui Mica testul Cuvântului, el a dovedit că
el a fost 100% cu El. Acum ei spun: „Așteptați un minut (Vedeți?);
Dumnezeu ne-a dat aceea nouă.” Corect.
Dumnezeu ne-a dat promisiunea Duhului Sfânt. Petru a spus în
ziua Cincizecimii, voi știți: „Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în
Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor. Voi veți primi darul
Duhului Sfânt. Promisiunea este pentru fiecare generație.” Vedeți?
Aceea suntem noi. Aceea se referă la noi. Dar este sub condiții. Voi doar
n-o puteți lua oricum. Voi trebuie să urmați instrucțiunile. Aceea este
exact.
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Țara le-a aparținut, dar ei trebuiau să urmeze instrucțiunile. Și
instrucțiunile Domnului n-au fost să i-o dea lui Ahab. El era blestemat și
orice blestemă Dumnezeu și dovedește că El nu este cu aceea,
îndepărtați-vă de la ea. Amin. (Asta a fost o porție dublă, bună, nu-i
așa?) Da, domnule. Dacă Dumnezeu a dovedit că nu era cu acel lucru,
stați departe de el. Corect. Nu este nimic bun, de la început. Dumnezeu
a condamnat aceea și eu sunt sigur că nu vreau să fiu în jurul lui. Da,
domnule. Avem destul necaz în felul în care este asta, în loc să intrăm
în ceva ca aceea.
65
Acum, el a spus…Acum noi vrem să stăm astfel...Acești inși mici
au luat acel mic predicator și au spus: „Puneți-l în acele celule interioare,
departe înapoi acolo și puneți-i unul din acele gulere de-aici mari din
lemn și puneți-l în butuci și hrăniți-l doar cu pâine și apă până când mă
întorc eu în pace. Atunci voi avea de-a face cu acest ins, fiul lui Imla.”
El a spus: „Dacă te întorci cumva, atunci Domnul nu mi-a vorbit.”
El nu a fost dărâmat, pentru că el își cunoștea profeția. Duhul, viziunea
care a venit la el era exact în linie cu Cuvântul. Acolo sunteți. Acum,
vedeți la ce ajung eu? Dacă a voastră…viziunea voastră nu este exact
în linie cu Cuvântul voi mai bine ați sta departe de ea. Nu contează ce
fel de promisiune încerci tu să pretinzi, tu mai bine întoarce-te înapoi în
linie cu Cuvântul. Corect. Aceea este exact adevărat. Vedeți?
66
Deși acesta ar fi semnul adevărat al lui Dumnezeu pentru ziua
aceasta, vorbit în Cuvânt, Dumnezeu a spus că lucrul se va întâmpla
chiar la timp, totuși ei îl vor nega, spun: „Nu este nimic de el.(Corect.)
Nu-l credeți!” O, vai. Prin Cuvântul Său adevărat profetic, El a dat
întotdeauna semne scripturale, înainte ca El să trimită judecata
(Vedeți?), prin Cuvântul Său. El îl va vorbi cu mult mai înainte, apoi el
va veni sus la Cuvânt și aici va veni unul din slujitorii Lui proclamând
acel Cuvânt doar în felul în care este el. Vedeți? Și El întotdeauna face
asta înainte ca El să trimită o judecată pe care a promis-o. El
întotdeauna…Și cineva înainte vine cu o realitate scripturală și
Dumnezeu poartă mărturie. Evrei 2:4 a spus astfel…purtând mărturie cu
semne și minuni ale acestuia, Dumnezeu confirmând Cuvântul (Marcu
16) cu semne și minuni, Dumnezeu confirmând ceea ce a fost predicat.
Vedeți?
Desigur, voi ați putea avea un mic serviciu de vindecare. Acela
ar putea lucra normal. Dar cum e cu restul din acesta? Vedeți? Voi puteți
lua Cuvântul și să faceți să lucreze chiar aici. Atunci luați restul din El și
64
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El va lucra la locul Lui, întocmai exact în fiecare loc. Fiecare loc în care
voi plasați Cuvântul, El va lucra dacă Acesta este în felul corect de canal,
credință în spatele lui să-l creadă. Atunci, El trebuie să crească.
67
Eu am văzut ziua trecută unde ei au luat ceva sămânță de floarea
soarelui, cred că a fost sau poate a fost grâu sau alte…din hambarele
Egiptului unde Iosif l-a așezat în trecut acolo cam cu două mii opt sute
de ani în urmă, a plantat-o, a făcut o recoltă de grâu, nu contează cât de
veche era ea încă avea viață în ea, pentru că a fost o sămânță
germinată. Nu contează de cât de mult timp au fost făcute acele
promisiuni, ele sunt pentru voi și pentru copiii voștri și pentru aceia care
sunt departe chiar așa de mulți câți Domnul Dumnezeul nostru va
chema. Tu trebuie să uzi acea sămânță cu apă. Amin. Și orice sămânță
este, ea va produce o recoltă cum este sămânța.
68
Noi am avut o mare trezire, fără îndoială. Dar ea a fost o trezire
confesională. De ce? Pentru că noi am semănat semințe confesionale.
Corect. Când Duhul Sfânt cade, întocmai ca ploaia peste cel drept și cel
nedrept.
Ploaia cade, face scaietele să crească și face și grâul să crească,
ambele doar atât de fericite una ca cealaltă. Dar după roadele lor voi îi
veți cunoaște. Ce am încercat noi să facem? Un milion mai mult în
această organizație s-o depășim pe aceea, această confesiune
depășind-o pe aceea. Noi am avut un Billy Graham. Ei au avut o trezire
și baptiști: unul din băieții voștri de-aici, un mare om al lui Dumnezeu, de
asemenea. Da. Penticostalii au avut o trezire, Oral Roberts. O, vai, mulți
din ei, trezire mare. Băiete, ei au depășit în număr pe cei care n-au
avut-o. Ce s-a dovedit a fi? Acum, s-a sfârșit.
69
Ați știut că Ioel a spus că va fi o ploaie timpurie și o ploaie târzie?
Ploaia timpurie (t-i-m-p-u-r-i-e) înseamnă „moureh”, un cuvânt ebraic
care înseamnă o ploaie de însămânțare---însămânțând o recoltă. Acela
era motivul…Ce ați recoltat? O! Organizația este zidită, dar unde este
Dumnezeu? Ați semănat sămânță confesională. Când Duhul Sfânt a
căzut, a făcut o trezire confesională.
Ceea ce noi avem nevoie este să mergem înapoi la Cuvânt. Să
ne întoarcem la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și să aducem o
Mireasă pentru Cristos și Cuvânt. Cu adevărat, înapoi la Cuvânt. Lăsați
organizația…Aceea este în regulă. Nimic împotriva ei. Dar fiecare
este…„Doar trebuie să dea câțiva pumni, voi știți,” pentru că dacă ei
n-o fac, ei ajung puși afară. (Dumnezeu să aibă milă)---trăgând pumni.
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Spuneți adevărul sau tăceți. Da, domnule. Doar spuneți-l în felul în care
este scris; vedeți dacă Dumnezeu nu-L confirmă. Eu vă provoc să
credeți asta. Eu știu că este adevărul. Vedeți?
Dar voi trebuie să stați drept cu Cuvântul și să-L credeți, nu doar
să vă strecurați aici în acest fel și în acel fel și să spuneți: „Eu voi ciuguli
și voi încerca.” Voi să nu faceți asta. Nu, nu. Voi trebuie să veniți cu toată
inima. „Acesta este Cuvântul Tău, Doamne. Eu Îl cred.” Dumnezeu va
face asta. El o să lucreze chiar atunci. Da, domnule.
70
Da, domnule, El întotdeauna a trimis înaintea judecăților Lui pe
cineva cu Cuvântul scriptural, arătând semne scripturale înainte ca să le
trimită. Și necredinciosul le pierde la un milion de mile. De ce? El este
îngrozit de ele, descurajat. De ce? Pentru că el nu le crede. Amin. Dar
ele întotdeauna aduc recolta lor doar la fel. Vedeți, necredinciosul…„O,”
el spune: „Un asemenea nonsens. Un asemenea nonsens, o, vai. Nu
este nimic de acela. Păi, voi știți că zilele miracolelor au trecut. Nu există
un asemenea lucru ca acela. O, vai, acela este teribil, doar o grămadă
de gunoi. Aceea este tot ce este cu asta.” Dar ei merg drept mai departe
doar la fel.
71
Ei bine, vă puteți imagina Moabul ridicându-se în picioare și
privind jos la Israel, fratele lui? La urma urmei, el era. Ați știut că acel
profet fals sus acolo a jertfit același fel de…în termeni teologici, ce Moise
oferea jos în cealaltă tabără? Corect. Aici vine Balaam (episcop
Balaam), iese afară acolo în acea mare țară organizată a Moabului. Fiica
lui Lot, aceea este de unde a venit el. Nu un alt Dumnezeu; același
Dumnezeu. Au venit și au așezat șapte altare. Ce a cerut Iehova? Număr
perfect. Iehova, șapte jertfe, jertfe curate, întocmai exact ceea ce
Iehova…
Aceea este ceea ce Moise avea jos aici, exact la fel. Șapte
berbeci vorbind despre venirea Fiului lui Dumnezeu—șapte berbeci. Da,
domnule. Dar, o, frate, el a eșuat să vadă acea stâncă lovită și acel șarpe
de aramă. Aceea este ceea ce a eșuat el să vadă și acela este același
lucru astăzi. Ei eșuează să vadă că Duhul Sfânt se mișcă în Cuvânt și
promisiunea lui Dumnezeu, producând semnele și minunile pe care El
le-a promis. Ei nu au crezut asta, acela este motivul.
72
Acum. Să luăm câteva doar pentru un moment acum, încă puține
minute. Noe și semnele date lui de Dumnezeu…Voi credeți că el a avut
un semn dat de Dumnezeu? Desigur, el a avut. El a fost trimis de
Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu care a profețit și a arătat mari
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semne și minuni, că va fi un mare semn în cer. Nori se vor ridica, ploaia
va cădea. N-a plouat niciodată până în acea zi---Semnul dat lui de
Dumnezeu. El a stat chiar în ușa arcei lui și a predicat o sută și douăzeci
de ani și ei au râs și și-au bătut joc de el.
73
Știți că Isus s-a referit la aceea, Matei, capitolul al 24-lea, din
nou, despre zilele lui Noe? În zilele lui Noe…A spus El: „Așa cum a fost
în zilele lui Noe…” Ei mâncau, beau, se însurau, se măritau. El a spus
același lucru în Matei 24 aici. Aceea este exact corect. A spus că ei
făceau același lucru. Și ați observat că drept jos, că El a spus de
asemenea că vor fi semne înspăimântătoare în ceruri, semne în ceruri
și pe pământ. Este corect? Acum, ce a…ce-a spus Ieremia aici? „Nu fiți
îngroziți la semnele din cer.”
Priviți aici. Voi ziceți: „Semne în cer?” Păi, ei se întreabă, chiar
Pentagonul. Ați văzut, nu demult, toate aceste farfurii zburătoare. Ei se
întreabă ce este cu toate acestea. Ei încă nu o pot scoate la capăt. Este
o forță invizibilă aproape care coboară și ea totuși este…este inteligentă,
ea va… Acum, eu nu sunt un om al farfuriei zburătoare. Tot acest
nonsens de-aici despre care s-a vorbit. Nu este nimic de asta. Nu credeți
asta! Dar ele sunt semne. Exact. Cum de au atârnat chiar peste
Pentagon? Cum de au fost ele chiar deasupra Washingtonului, unde ele
sunt văzute tot timpul, constant, chiar acum. Noi vom veni la aceasta
după un timp, să vedem dacă El n-a spus: „Așa cum a fost în zilele lui
Noe, așa va fi la venirea Fiului omului.” Corect!.
74
Moise și semnul lui, semn dat de Dumnezeu, semn
scriptural…Credeți că semnul lui Moise a fost scriptural? Cum a știut
Moise? Cum a știut Moise că era Dumnezeu? Când el s-a dus jos acolo
el a înțeles, fiind născut a fi un profet, el avea Cuvântul Domnului pe
care el l-a știut. Astfel el s-a dus acolo jos să elibereze pe Israel și el a
aflat că nu era timpul potrivit. Oamenii nu l-au vrut. Un profet nu poate
niciodată să predea mesajul său decât dacă oamenii vor să-l asculte.
Astfel Dumnezeu doar Și-a chemat profetul în pustie. Sigur. L-a scos
afară acolo și a lăsat poporul să sufere un pic mai mult timp până când
ei au fost pregătiți. Moise era gata; Dumnezeu era gata; dar poporul nu
era gata. Ei au mai stat încă 40 de ani din cauză că ei nu au fost gata.
Aceea este exact corect.
75
Dar când Moise a văzut acest tufiș care ardea…El a văzut mult
foc, cred, dar când acest Glas a venit din acel tufiș…Poate el a auzit o
mulțime de glasuri, dar când acel Glas a venit din tufiș, știți ce-a spus
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El? El i-a citat lui scriptura. Și atunci Acela a fost un semn scriptural,
pentru că Dumnezeu i-a spus lui Avraam că poporul Său va fi străin
într-o țară străină pentru patru sute de ani, apoi El îl va elibera cu o mână
de putere și tărie. O, El a spus: „Eu sunt gata să împlinesc aceea, Moise.
Te trimit jos. Amin. Urmând să fac scripturile…O să-ți dau scripturile ție.
Ia acest toiag vechi pe care-l ai în mână acum și ia-o spre Egipt cât de
tare poți merge.” Înțelegeți? Căci El urma să facă Cuvântul Său să vină
la împlinire.
76
Știți ce au făcut ei acolo. Au fost egiptenii care au spus: Moise,
o, marele profet al Domnului.” Ei au râs de el și au fost îngroziți de
semnele pe care le-a înfăptuit. Este aceea corect?
Păi, chiar Israel a fost îngrozit de el, de semnele pe care le-a
înfăptuit el. „Păi, tu ne faci să lucrăm din greu. Păi, ia privește aici,
mâinile noastre. Noi trebuie să facem rost de paie și așa mai departe.”
Moise înfăptuind chiar semnele date de Dumnezeu și ei totuși n-au putut
să le înțeleagă. Aceea este întocmai corect. Înțelegeți? Moise le-a dat
un semn; a descurajat Egiptul, a descurajat cu semnele lui Dumnezeu,
cu semnele profețite.
Dumnezeu i-a spus lui Avraam, tatăl promisiunii, că sămânța lui,
Israel, va locui pentru un timp într-o țară străină. Și El va arăta mâna Lui
de putere prin eliberarea lor. Și aici era omul potrivit scripturilor, aici era
omul cu semnele care au fost promise și ei nu le-au crezut. Ei au pierit.
Desigur.
77
V-ați putea gândi despre Ezechiel, un alt profet? Păi, Ezechiel,
acel om, Dumnezeu i-a spus: „Eu o să…” Chiar înainte ca judecata să fi
venit…Dumnezeu l-a trimis pe Moise înaintea judecății, l-a trimis pe Noe
înaintea judecății. El a trimis pe Noe și a adus toți oamenii…Vreau să
spun, Moise, și a adus oamenii dincolo în țara unde ei n-ar fi fost
deranjați cu plăgi. Și El a trimis pe Noe și a luat toți credincioșii în arcă
și a distrus necredincioșii în semnul lui Noe (construirea unei arce,
pregătind, profețind ceea ce urma să se întâmple). Toți cei care au intrat
în arcă au fost salvați. Toți cei care s-au dus în Gosen au fost salvați.
78
Și iată vine Ezechiel chiar înainte ca Dumnezeu să-i fi dus jos în
Babilon. El a spus: „Du-te și întinde-te pe partea ta stângă pentru trei
sute nouăzeci de zile.” A spus: „Eu pun povara peste tine.” Și ați putea
voi să vă imaginați acest profet bătrân cu capul cărunt lungit pe o parte
la porțile Ierusalimului lui Israel? Și toți oamenii veneau
pe-acolo și spuneau: „Priviți la acel fanatic zăcând acolo,” cu acea
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fiertură veche de sămânță acolo de fasole și legume și ele erau acrite
de săptămâni.
Și iată-l stând întins acolo, și a stat pe partea stângă pentru trei
sute nouăzeci de zile. Apoi Dumnezeu a spus: „Întoarce-te pe partea
dreaptă și mai stai încă patruzeci.” Păi, asta era o rușine.
79
O, Israel avea o adevărată pompă, știți. Băiete, ei s-au asociat
cu restul țării. Ei au vrut să scape de astfel de oameni ca profeții. Dar ei
au uitat că Cuvântul lui Dumnezeu a venit la profeți. Ei au vrut să ia
dumnezeii lor; ei au vrut să-și ia ale lor…felul în care ei au vrut să o
creadă.
Dar Dumnezeu le-a trimis un profet ca semn și el a făcut semnul.
Și ei au ignorat semnul și ei s-au dus în judecată. Cât de mult timp?
Pentru patru sute treizeci de ani. El a permis o zi pentru un an pentru ei.
Când ei au râs de el, fiecare zi în care ei au râs, a însemnat un alt an în
captivitate. Și El le-a dat un semn. Ei nu l-au crezut, nu. Dar El i-a dus
în Babilon, în judecată. O, vai.
80
Să ne gândim la altul. Într-o dimineață fierbinte de vară, venind
jos pe drumul samaritean, fața toată cu riduri, ochii lui micuți privind sus
spre cer, toiagul în mâinile lui, desculț pe pământ, o bucată veche din
piele de oaie în jurul lui (părea ca un vierme pufos ieșind acolo) și capul
lui chel strălucind, un toiag în mâna sa…Frate, pașii lui erau întocmai ca
a unui bărbat tânăr care cobora în jos pe drum, un drum de Samaria. El
nu s-a bâlbâit când a ajuns în fața lui Ahab. El le predicase multă vreme
despre calea lor blestemată.
Ele aveau aceste, poate, părul tăiat băiețește în zilele lor, după
prima doamnă, știți. El s-a săturat de Izabela și toate distracțiile ei. O,
cum a așezat el asta peste ei! Dumnezeu l-a adeverit să arate că el era
profetul lui Dumnezeu. Da, domnule. Dar ele au vrut să fie ca prima
doamnă, știți. Asta se repetă atât de des, voi știți.
81
Această națiune este foarte mult ca Israel. Dumnezeu le-a dat o
țară. Ei au venit și au alungat afară ocupanții. Și pentru prima dată ei
l-au avut pe Solomon, apoi l-au avut pe David, regi buni. Și iată vine un
Ahab ca o marionetă (Corect) nehotărâtă (eu nu știu), cu Izabela, gâtul
împărăției, conducându-l.
Și noi am făcut același lucru: am venit acolo și am scos afară
israeliții sau am scos afară indienii, i-am împins afară și i-am înfometat
de moarte (așa este), le-am luat țara. Noi am avut un Washington și un
Lincoln, dar eu mă întreb acum. Noi avem ceva sus acolo acum cu un
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sistem vechi de Izabelă în spatele lui. Întocmai cum au avut ei.
Dumnezeu ne va trimite…El a promis în zilele din urmă, conform cu
Maleahi 4, El va ridica pe cineva (corect) care nu va cruța. Corect.
Și atunci când el a lucrat toate semnele lui și minunile…Frate,
vreau să spun, el a avut AȘA VORBEȘTE DOMNUL, el a pășit direct
spre capitală și a spus: „…Nici măcar rouă nu va cădea din cer până
n-o voi chema eu,” a pășit drept înapoi din cale. De ce? El a avut AȘA
VORBEȘTE DOMNUL. A fost un semn. A fost o secetă. Moartea era în
țară.
82
Eu cred că de data aceasta o să fie o moarte spirituală pentru
niște copii de-ai Izabelei. Da, domnule. Moarte spirituală, se usucă…Aș
putea spune ceva, dar eu doar o voi lăsa în pace, pentru că eu cred că
un magnetofon înregistrează aceasta. Ascultați. O, vai, ziua în care noi
trăim…Da, domnule.
După slujba dată lui de către Dumnezeu, Cuvântul adevărat al
lui Dumnezeu cu semne adevărate și minuni care au fost respinse, ce
poate face omul? A strigat la ei. Izabela l-a urât și toate primele doamne
moderne l-au urât. Lor nu le-a plăcut de el. Cu siguranță nu. Ele s-au
gândit că el era o persoană îngrozitoare. Dar el era păstorul lor oricum.
El a fost. O, da, păstorul Ilie, o, ea nu l-a considerat, dar el a fost păstorul
trimis de Dumnezeu, păstorul lui Dumnezeu pentru ea. El nu a cruțat-o.
El a revărsat Cuvântul.
Și ei l-au respins și au crezut că era un nebun și i-au întors
spatele. Niciuna din organizații nu l-au vrut. Ei l-au împroșcat afară.
Aceea n-a oprit Cuvântul: a mers mai departe doar la fel. Astfel departe
sus acolo el a așteptat până a avut AȘA VORBEȘTE DOMNUL pentru
Ahab și a venit și i-a spus. Și când a făcut-o, foametea a lovit țara.
Corect. Și voi știți ce-a avut loc. Sigur. Acela a fost Ilie înainte de secetă.
83
Aș vrea să văd unul care s-a potrivit cu el, unul care a fost de
felul lui sau un simbol al său. Când Ioan a venit să împlinească mesajul
ultimului profet, Maleahi 3…Știți, Ioan a fost într-un fel un băiat născut
deosebit. Știți asta. Gabriel a apărut mamei lui, i-a spus ce va face el și
el va fi mare, și va chema copiii înapoi la părinți și așa mai departe și tot
ceea ce o să facă el. Maleahi 3: „Eu trimit mesagerul Meu înaintea feței
Mele.” Și în loc să meargă cu tatăl lui acolo la școala tatălui lui, el a ieșit
afară în pustie și s-a pregătit.
Priviți-l, el întocmai ca Ilie. A trăit în pădure ca Ilie. A urât femeile
imorale întocmai ca Ilie. El i-a spus bătrânului Irod: „Nu este legal ca tu
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s-o ai,” nevasta fratelui său Filip. L-a costat capul său, dar el a continuat
întocmai la fel. Sigur. El a fost un semn.
Ce spunea el: „Eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar vine Unul,
stă deja printre voi. Eu nu-L cunosc; eu n-am văzut încă semnul. Dar El
este printre voi.” El știa că ora era atât de aproape că El trebuia să fie
pe pământ chiar atunci. Amin. „Este Unul care stă printre voi chiar
acum,” a spus el, „pe Care voi nu-L cunoașteți. Dar El este Acela. Eu nu
sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, dar El vă va boteza cu Duhul
Sfânt și Foc. Vânturătoarea este în mâna Lui.” A spus: „El va veni
într-una din aceste zile.” Da, domnule.
84
Într-o zi Isus a venit umblând pe jos și Ioan a privit în sus. A spus:
„Acolo este. Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii.”
Isus, când El a venit pe pământ, El a făcut exact ceea ce Cuvântul a
spus că El va face ca un semn pentru Israel înainte ca ei să fie duși și
să aibă…Chiar acum venind înapoi, de acum două mii de ani, de când
ei și-au întors spatele. Israel va fi convertit tot deodată, desigur. Ei sunt
un popor. Ei sunt o națiune. Dumnezeu tratează cu Israel ca o națiune;
dar un popor dintre neamuri pentru mireasa sa. Israel este o națiune,
chiar acum, venind înapoi în țara natală: un mare semn.
Sper să putem ajunge la asta doar în câteva minute. Eu nu mai
am decât cam cinci sau zece minute rămase și noi vom forma linia de
rugăciune, când noi ajungem jos aici unde eu vreau să spun ceea ce
doresc pentru deseară. Vedeți? Aceasta este o mare fundație măreață,
dar ea va rămâne.
85
Isus a purtat mărturia Cuvântului. El era Mesia, Cel Uns. „Cristos”
înseamnă Cel Uns, Mesia, Cel care a fost trimis - Cel Uns, Cel Uns cu
Cuvântul lui Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu.” El a fost Cuvântul.
El a fost Cuvântul uns. Amin. El a purtat mărturie despre asta, întocmai
ceea ce Moise aici înapoi în Deuteronom a spus că El va face. El a spus:
„Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet asemenea Mie.” El va fi
profet.
Și când…Simon Petru a știut asta. Și când a auzit că fratele lui,
Andrei, a stat toată noaptea cu El. Știți, aceea este o cale bună: să stai
toată noaptea cu El. O---O. Cineva nu poate sta cinci minute cu El; dar
Andrei a stat toată noaptea. Atunci el a putut într-adevăr să spună
fratelui său… „Să mergem și să încercăm asta iarăși.” Nu a spus: „Vom
vedea deseară.” Nu. El a spus: „Vino cu mine să vezi pe Cine am găsit.”
El a știut că L-a aflat: a stat toată noaptea cu El.
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Iacov a putut merge să-l întâlnească pe fratele lui după ce a stat
toată noaptea cu El. Voi nu stați destul de mult, acesta este necazul cu
asta astăzi. Mamele voastre bătrâne și tăticii în trecut, la Penticostali,
s-au rugat toată ziua și toată noaptea. Astăzi noi mergem jos:
„Dumnezeule binecuvântează pe mami și tati și sora și fratele. Amin. Eu
sunt așa de somnoros, eu nu știu ce să fac. Trebuie să ajung acasă și
să privesc noul spectacol la televizor (Vedeți?) care se transmite: `O
iubim pe Susy` se va transmite după un timp, ceva vechi pervertit al
diavolului, sufletul vostru hrănindu-se cu așa ceva, în loc de a veni la
adunarea de rugăciune miercuri seara sau așa ceva. Apoi chemați pe
Dumnezeu să reverse Duhul Său.
Ce poate el cloci? O grămadă de confesiuni. Asta-i tot. Acel fel
de sămânță s-a semănat. „Ei bine, o, eu aparțin la asta; eu voi…Eu mai
degrabă aș aparține lui Dumnezeu. (Corect. Da, domnule), lăsați restul
să plece. Corect.
86
Ascultați, observați, acum. Acum, aflăm că Isus a purtat mărturie.
Când Simon…el a știut…El a spus: „Eu știu că tăticul meu mi-a spus: va
fi o mulțime de confuzie primprejur în acea zi când El vine.”
Eu îl pot auzi pe bătrân, omul bătrân…Simon spunând…tatăl a
spus fiului său, a spus: „Fiule, uite, eu am sperat să-l văd pe Mesia, dar
cred că îmbătrânesc prea mult acum. Eu nu-L voi vedea. Dar, acum,
ascultă. Eu vreau ca tu să știi. Ascultă, va fi o mulțime de imitații care se
ridică, dar tu vei ști că Mesia…Când El vine, Fiul…Eu te-am învățat cum
să prinzi pești. O-o. Te-am învățat să fii cinstit cu cântarele tale departe
dincolo. Te-am învățat să-ți ții cuvântul. Aceasta este ceea ce te face un
om al integrității. Aceea este ceea ce te face un om cinstit. Fiule, dacă
poți lua acel fel de învățătură, în a fi cinstit și să iei cuvântul tatălui tău și
să fii cinstit, atunci fii cinstit și ia Cuvântul lui Dumnezeu. (Amin.)
Dumnezeu a spus că acest Mesia va fi profet, nu teolog: Domnul
Dumnezeul vostru va ridica un profet.”
87
Simon a avut asta în mintea lui. Într-o zi când Andrei a venit să-i
spună că atunci el a fost toată noaptea cu El, el a fost convins. Și Simon
merge să vadă despre Cine a vorbit el. În acea zi pe mal, când el a stat
jos pe acel ciot și l-a ascultat…Dar imediat ce El a privit la bătrânul
Simon, El a spus: „Numele tău este Simon și tu ești fiul lui Iona.” Aceea
era corect. Aceea era corect. De ce? El a știut că era un semn scriptural.
Acela era Mesia........................................................................................
ccccCând Filip s-a dus să-l aducă pe Natanael și Natanael a venit înapoi,
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a spus: „Acum, așteaptă un minut. Eu poate am auzit de asta, dar
mă-ntreb dacă într-adevăr este adevărat sau nu.”
El a spus: „...Eu nu am știut. Dar așteaptă până ajungi acolo. Tu
vei afla. Stai și urmărește adunarea un pic și vezi ce ia loc.”
Iată vine Filip și Andrei umblând împreună, Isus stând în picioare
și a privit, a spus: „Iată, un israelit în care nu este nicio viclenie.”
El a spus: „Rabi…” Aceea l-a dezumflat chiar atunci. El a spus:
„Rabi, cum m-ai cunoscut vreodată?”
El a spus: „Înainte ca Filip să te cheme, când ai fost sub pom, Eu
te-am văzut.” Ce-a fost asta ? Un semn scriptural: Mesia. Corect.
88
Femeia samariteancă când era la fântână, El a spus: „Femeie,
adu-Mi să beau.”
Ea a spus: „Nu. Noi avem o separare aici. Voi iudeii și
samaritenii, noi nu avem de-a face. Și eu sunt femeie; Tu ești bărbat.
Cum vii Tu să spui un asemenea lucru?”
El a spus: „Dacă ai ști cu Cine vorbești, tu Mi-ai cere de băut.”
Ea a spus: „Păi, noi știm, noi ne închinăm pe acest munte. Și Tu
spui la Ierusalim, Tu fiind un iudeu și așa mai departe...”
Conversația a continuat. Isus a prins duhul ei. El a spus: „Du-te,
ia-ți bărbatul și vino aici.” O, vai.
Ea a spus: „Nu am niciunul.”
El a spus: „Ai spus adevărul. A spus: „Tu ai avut cinci și acesta
al șaselea pe care-l ai nu este al tău.” Corect.
Ce-a zis ea? Ea a spus: „Domnule, așteaptă un minut; doar un
minut. Tu trebuie să fii profet. Acela este Cuvântul Domnului. Acum noi
știm că trăim în ziua în care Îl așteptăm pe Mesia să vină și El ne va
arăta acest fel de lucruri.”
Isus a spus: „Eu sunt Acela.”
Frate, apa din fântâna lui Iacov nu a mai avut gust. Drept în
cetate s-a dus ea și a spus: „Veniți, vedeți un Bărbat care mi-a spus ce
am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?” Un semn scriptural că El a fost
Mesia. Exact corect. Da, domnule. Da.
89
Ei l-au respins. Oamenii---Cum L-au numit ei? Beelzebub,
ghicitor de noroc, un drac. Ce s-a întâmplat ? Ei s-au scăldat în propriul
lor sânge. Josephus ne spune în scrierile lui despre asediul Ierusalimului
de către Titus, marele general roman, când ei au fost asediați acolo cu
anii, până când au mâncat scoarța copacilor și și-au ucis unul altuia
copiii și i-au mâncat. Ce-a fost asta ? Ei au eșuat să vadă semnul lor.
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Ce-a spus Isus ? El a spus: „Voi, fățarnicilor (îmbrăcați cu toate
acele robe preoțești pe ei și diplome de doctor în spatele vostru, toți
acești măreți papi Ioani și orice altceva. Toate aceste titluri și lucruri),
umblați pe străzi și doriți locurile înalte” (să meargă la cele mai bune
locuri),” mâncați casele văduvelor și faceți…pentru a fi văzuți faceți o
rugăciune lungă și învățați cum s-o spuneți.” El a spus: „Voi veți primi
mai multă condamnare.” A spus: „Voi puteți privi la cer. Voi știți mai mult
despre știință decât știți despre Cuvântul lui Dumnezeu.” O, frate, aceea
i-a lovit.
90
A spus: „Voi priviți la ceruri și ascultați la cei ce vestesc vremea
mai mult decât ascultați de Cuvântul Meu. Păi, voi spuneți: dacă cerul
este roșu posomorât și așa mai departe deci, mâine va fi vreme rea. Și
dacă soarele este senin, va fi frumos.” El a spus: „Voi puteți discerne
fața cerurilor, dar semnele timpului voi nu le puteți discerne. Dacă M-ați
fi cunoscut, ați fi cunoscut ziua Mea.” Iată semnele: Mesia. O, cât, cât,
cât de mizerabil au eșuat. (Cum am putea sta aici mult timp. Dar noi nu
putem acum. Noi trebuie să ne grăbim.)
91
Ascultați. Apoi a venit promisiunea prin Isus, ce va avea loc
înainte de venirea Lui. Acum, să verificăm aceea un minut. Doar cam
câteva minute acum, doar puțin. Sunteți obosiți? Dacă sunteți,
păi...Vedeți? În regulă. Să verificăm aceasta câteva minute. Acum,
ascultați într-adevăr atent. Mergem în urmă. Acum, noi vedem toate
semnele. Am putea sta pe asta ore, săptămâni și luni și niciodată să nu
părăsim acel singur subiect. Dar să stăm drept în trecut acum doar
câteva minute și să ne întoarcem.
92
Ascultați, Isus a fost întrebat: „Când va veni timpul că nu va
rămâne o piatră peste piatră? Și care este semnul venirii sfârșitului
lumii? Când va fi asta?”
Și El a început să le spună. „Această evanghelie va fi predicată
fiecărei națiuni și împărății ca o mărturie pentru Mine.” Știți asta? Acum,
El n-a spus niciodată. El a spus: „această evanghelie.” Ascultați, El n-a
spus: „Mergeți și învățați lumea”; ci „predicați evanghelia.” Este foarte
mare diferență, desigur. Evanghelia este puterea și demonstrarea
Cuvântului (înțelegeți?), puterea și demonstrările Cuvântului.
Vă amintiți când acel Înger a coborât la râu (a cărui poză voi o
aveți și știți despre El), când a spus aici cam...în 1933, când eu botezam
primul meu grup, că mesajul va străbate lumea? Și în fiecare națiune ei
vor avea o trezire în desfășurare. Ei au avut asta pretutindeni. Vedeți?
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Sigur. Trăgând afară pe cei aleși. Corect. „Această evanghelie va fi
predicată.”
93
Apoi, noi aflăm în Revelația 3: 1-3, că vor fi trei epoci ale bisericii
în aceste zile din urmă. Știați asta? Corect. Noi am avut asta.
Amintiți-vă așa cum au parcurs acele etape: justificare, sfințire, botezul
Duhului Sfânt (Luther, Wesley și Cincizecimea), trei mesageri ai zilelor
din urmă, aflăm asta...Propria Lui venire în aceste timpuri din urmă, noi
aflăm aceasta iarăși. Că noi aflăm venirea Lui acum---ploaia---Duhul
Sfânt fiind revărsat în zilele din urmă. Credeți că a fost revărsat? Peste
ce? Cineva seamănă semințele ca să producă recolta Lui, a zilei din
urmă. Voi știți că Ioel a spus: „În zilele din urmă...”
94
Acum, ascultați. Iată un alt lucru la care aș vrea să ajung. Voi
spuneți: „Tu doar ai început cu Wesley.” V-ați gândit vreodată la asta?
Eu tocmai am trecut prin asta cu cele șapte epoci ale bisericii. Ați
observat voi vreodată de ce am început eu cu Wesley? Pentru că acolo
este unde a început din nou, Wesley, după reformare. Cum este cu
Sfântul Martin și Sfântul Irineus și toți aceia în trecut acolo care au
protestat împotriva bisericii romano-catolice în acea zi, ca să stea cu
Cuvântul, când ei au început pe o dogmă? Ce a început aceea? Ce li
s-a întâmplat?
95
N-a spus Ioel despre asta? Ce a lăsat lăcusta, a mâncat omida;
ce a lăsat omida, a mâncat cealaltă lăcustă. Înțelegeți? Și aceeași
insectă de la forfecar la lăcustă la omidă și așa mai departe, este aceeași
insectă doar în stadii diferite. Și acela este catolicism. Ce-a făcut asta?
A mâncat Cuvântul. Dar El a spus: „Eu voi restabili, spune Domnul. Eu
voi restaura.”
Cum este asta? S-a dus direct la miez. Corect. Biserica
romano-catolică a mâncat tot ceea ce biblia învață. Corect. Ei au făcut
propriile lor dogme romane din ea, chiar până la împărtășirea lor, falsul
lor Duh Sfânt, botez fals, botez fals în apă, orice altceva. Voi niciodată,
niciodată, niciodată nu ajungeți înapoi până când voi vă întoarceți la
Viața care vine din miez și acela este Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii
ca să fie liberi...Aceea i-a legat într-o confesiune și i-au ars și i-au omorât
și au hrănit leii cu ei și totul dacă ei nu au aderat la aceea. Aceea este
exact corect.
96
Dar El a spus că acel miez va crește din nou; el va da naștere.
Ce a fost primul lucru care a răsărit? A fost un pom. Care a fost următorul
lucru care a venit? Frunzele. Care a fost următorul lucru care a venit?
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Înflorirea. Care a fost următorul lucru care a venit? Roada.
Luther, Wesley: frunzele; Penticostalii: Florile. Acum noi suntem
îndreptați spre roadă. Biserica se pipernicește. Amin.
„Eu voi restabili,” spune Domnul. Ce voi face Eu? Eu o voi aduce
înapoi la condiția ei originală. Eu o voi aduce înapoi la învățătura ei
originală. Eu o voi aduce înapoi la Cuvântul original. Voi rupe fiecare
confesiune în bucăți. O voi aduce înapoi la Cuvântul Meu. ” Cum? Poate
mai bine să tac. Oprește-te, băiete! „Eu o voi aduce înapoi.”
97
Care a fost prima organizație? Întrebați. Biserica catolică. Exact
corect, aceea este exact corect. Sau, așa cum este ea numită în biblie
în Apocalipsa17, o curvă. Aceea este ceea ce este o---o, acel fel de
femeie? Este o femeie care este necredincioasă soțului ei. Vedeți?
Aceea este o biserică ce nu este credincioasă Cuvântului. Și ea este o
mamă a curvelor. Ce este o curvă? Același lucru. Noi o să ajungem la
aceea, întocmai corect, doar cam încă în două minute, trei. Vedeți? În
regulă. Acolo sunteți.
Ea este mama curvelor, ea organiza același lucru, îndepărtând
învățătura bibliei, învățând propriile ei---(învățând ca doctrină---poruncile
lui Dumnezeu) și făcând poruncile lui Dumnezeu fără efect prin tradițiile
lor. Isus a găsit același lucru. „Oala nu poate numi ceainicul negru”.(„râde
ciob de oală spartă”- zicala similară în română.) Corect. Este tot la fel. Da,
domnule.
98
Când voi vă îndepărtați de acel Cuvânt, voi vă îndepărtați de
Dumnezeu, vă îndepărtați de principii, vă îndepărtați de Duhul Sfânt, vă
îndepărtați de totul. Diavolul vă va da ceva fals. Dar nu va depune
niciodată mărturie de el. Până când este adevărat...
Veniți drept înapoi la același Mesia. Acela este Duhul lui
Dumnezeu. „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele.” Aceeași viață care este
în viță, este în mlădițe și mlădițele poartă roada viței. Sfântul Ioan 15. În
regulă.
99
Ce au făcut ei ? Acum toți, voi știți…Isus a spus în zilele din urmă
că El va lega…mai întâi El va lega tot…Ce? Neghina. Este aceea
corect?
Băiete, ei desigur se leagă acum. Consiliul Mondial al Bisericilor
îi au pe ei toți, penticostali și toți. Ei toți s-au legat laolaltă pentru ardere.
Aceea este exact corect. O-o. Separându-le de grâu. Laudă lui
Dumnezeu pentru asta. Corect, separându-se toți, necredincioșii. Nu
umblați în calea lor. Nu mergeți după învățăturile lor; umblați prin Cuvânt.
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Corect. Nu fiți îngroziți la semnele trimise de Dumnezeu, adevărate
semne din cer. Aceea…nu semne…Semne din cer, nu semne ale
bisericii, semne din cer, semne trimise de Dumnezeu, nu fiți îngroziți cu
acelea. Stați cu ele. Vedeți ? În regulă.
100
Consiliul Bisericilor unindu-se împreună, ce fac ele? Împlinesc
Apocalipsa13. „Și ei au făcut un chip fiarei.” Ce este chipul? Noi știm
cine este… chipul, fiara care a stat înaintea femeii să-i mănânce copilul,
Copilul de parte bărbătească care trebuia să conducă lumea cu un toiag
de fier, Cristos. Și El a fost răpit la cer, așezat pe tronul lui Dumnezeu.
Fiara care a stat înaintea femeii, care este aceeași fiară bătrână de la
început: Roma. Ce-a făcut ea? Organizează oamenii laolaltă. Și ei au
făcut un chip.
Papa Ioan vrea toate bisericile să vină împreună să lupte
împotriva comunismului. Și Dumnezeu…Oricine care cunoaște biblia
știe că Dumnezeu a organizat comunismul s-o omoare cu asta, să
ardă…să urască curva și să ardă copiii ei într-un pat de foc. Sigur. Exact.
El îl folosește întocmai cum a făcut El cu regele Nebucadnețar.
101
Și bisericile protestante se vor uni și vor face un consiliu al
bisericilor și protestanții chiar cu ele. De ce? Ei nu cunosc Cuvântul.
Aceea este exact. Cuvântul promite aceea.
Dumnezeu, trimite pe cineva să spulbere lucrul, să avertizeze
oamenii. Noi suntem chiar în acel ceas, chiar aici acum.
Uite ziua. Priviți aici și vedeți semnele. Vai, ele sunt peste tot
peste noi, peste tot primprejur. Vă întrebați ce se întâmplă, păi biserica
n-a mers în răpire? Ei bine, ea nu va merge niciodată în felul acela. Ea
nu va merge. Corect. Ea nu este aceea despre care vorbea El.
Amintiți-vă, mireasa lui Adam a fost găsită cu sămânță falsă.
Aceea este exact corect. Mireasa lui Iehova a fost găsită în același fel.
Corect. El a divorțat de ea și a pus-o la o parte. Este aceea corect? Acela
a fost Dumnezeu.
Mireasa lui Cristos este în același fel. Ea a fost găsită cu sămânță
de organizație lumească în ea și nu cu evanghelia, având o formă de
evlavie, dar negând puterea din ea de la Duhul Sfânt și Cuvânt. Este un
semn al zilei din urmă. Dumnezeu va divorța de ea și Își va lua mireasa
Lui tot atât de sigur ca orice de-aici dinăuntru. „Cum a fost în zilele lui
Noe,” a spus El, „așa va fi la venirea Fiului omului.”
102
Urmăriți. Formează un chip fiarei…Noi toți vedem toată aceasta.
Chiar președintele catolic...Nu este Kennedy din câte știu eu mai bine,
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el este un om cum sunt eu sau oricare altul. Nu este acela. Nu a fost
Ahab. Ahab a fost un ins destul de bun. A fost Izabela în spatele lui.
Aceea era ce a fost în spatele lui. Acela a fost lucru care a adus necazul.
Și nu este Kennedy; este acea biserică Izabelă în spatele lui. Aceea este
ce face asta. Sigur, aceea este exact.
Păi, lucru este chiar în fața voastră. Nu puteți voi vedea că…nu
puteți vedea că orice…Vedeți pomul de smochin producând mlădițe?
Isus a spus, când voi…„Învățați o pildă. Când voi vedeți smochinul și toți
ceilalți pomi…” Acum, priviți. Iudeii au o trezire în desfășurare. Ei au
devenit deja o națiune. Este aceea corect? Propria lor monedă, propriul
drapel, totul…pentru prima dată în două mii opt sute de ani. Vedeți? Ei
sunt o națiune. Smochinul își dă mugurii.
103
Și celălalt pom: baptiștii „încă un milion în 44”, un Billy Graham
doar măcelărind dintr-o parte în alta. „Voi toți, veniți să vă uniți, veniți să
vă uniți, veniți să vă uniți.” Penticostalii, un alt lucru; unitarienii,
duotarienii, trinitarienii, „Adunările”, fiecare, „Veniți și aderați, veniți și
aderați, veniți și aderați.”
O, Dumnezeule. Unde sunt lucrările pe care Dumnezeu le-a
promis? Unde sunt? Unde sunt acele lucrări scripturale despre care a
vorbit Dumnezeu că se vor întâmpla în zilele din urmă? Unde sunt ele?
Noi nu avem nimic decât o mare grămadă de organizații formale, reci.
Trezirea a adus înăuntru mii în fiecare din ele. Dar unde stă acea
mireasă a lui Cristos în puritate? Toate femeile noastre tăindu-și părul și
purtând tot felul de haine și predicatori și oameni nu spun un cuvânt
despre asta și ieșind afară și ajungând formali și indiferenți. Și
evanghelia a devenit un tichet de masă, așa cum este cu restul din acești
predicatori ai evangheliei sociale.
104
Ceea ce noi avem nevoie este un om al lui Dumnezeu care va
sta pe Cuvântul lui Dumnezeu și-L va predica indiferent de orice și va
sta acolo cu semnele și minunile bibliei lui Dumnezeu. Aceea este exact
corect. Amin. Exact corect. Se tem să numească negrul negru și albul
alb. Cu o coloană vertebrală de pui în loc de coloană vertebrală. Este o
rușine. Moderni, independenți, o, vai…Și apoi…Vai, mai bine tac.
Ascultați, lasă-mă să-ți spun, frate, semnele sunt peste tot în jurul
tău. Ne te îngrijora, mireasă mică. Dumnezeu vine; nu te îngrijora. Totul
este exact la timp. Aceasta trebuie să se întâmple astfel. Cuvântul spune
așa. Ascultați. Vegheați.......................................................................105
105
Ascultați, Isus a promis că această generație rea și adulteră, Matei
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12:24…Isus a promis că această generație rea și adulteră va primi un
semn. Ei au venit la El și au spus: „Stăpâne, noi am vrea să căutăm un
semn de la Tine, chiar după ce El a vindecat bolnavii și a făcut lucrurile
pe care le-a făcut El. Au spus: „Căutăm un semn de la Tine.” El a spus:
„O generație rea și adulteră caută după un semn și nu le va fi dat nici un
semn acestei generații rele și adultere…”
Câți știu că imoralitatea este într-o mișcare mai mare decât a fost
vreodată? Câți știu că răutatea este necredință? Mai multă necredință și
curvie decât am avut vreodată: homosexuali și orice altceva. Este aceea
corect?
Perversiune…Eu trebuie…Trebuie s-o spun. Femeile noastre
penticostale, jupuindu-se pe ele în acele rochii mici cu arătare murdară
ca un crenvuști jupuit, umblând afară aici pe stradă imoral…Știți voi că
voi o să răspundeți pentru comitere de adulter, acei bărbați privind la voi
și punând copiii voștri afară astfel? Ce se întâmplă?
106
Păi, ei bine, cineva a spus nu demult, a spus: „Frate Branham,
oamenii te numesc profet.”
Am spus: „Nu sunt profet.”
A spus: „Oamenii te numesc asta. De ce nu-i înveți lucruri mari:
cum să primească darurile lui Dumnezeu, în loc să vorbești femeilor
despre purtarea părului scurt și purtând lucruri în felul în care ele o fac
și machiaj și lucruri pe care le fac și lucruri asemănătoare?”
Am spus: „Cum o să le învăț algebra dacă ele nu vor învăța
ABC-ul lor?” ele nu vor să iasă din grădiniță: buna decență să se alinieze
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. Cum urmează voi
să o faceți? Voi n-o puteți face.
107
De ce? Numai aceia pe care Dumnezeu i-a chemat sunt cei care
vor auzi asta. „Oile Mele ascultă glasul Meu.” Corect. Ele cunosc glasul
lui Dumnezeu. El vorbește din Cuvânt. Cuvântul este ceea ce face asta.
Acum. El a spus că acea generație (și așa este) va primi un semn. Ce
fel de semn? „Așa cum Iona a fost în pântecele balenei pentru trei zile,
Fiul omului va fi în inima pământului.”
Este aceea corect? Ce fel de semn vor primi ei? Semnul învierii.
Isus nu este mort; El este viu. El este același ieri, azi și-n veci. Este
aceea corect? O generație rea și curvară va primi semnul învierii. Amin.
Ei vor încerca să descurajeze asta. Ei au făcut-o. Ei au făcut-o pentru
El. Matei---Dacă vreți să notați Matei 13:24. Ei au fost foarte îngroziți de
acesta.
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Ei au spus: „Acest ins…Noi trebuie să răspundem confesiunii
noastre. Noi fariseii trebuie să răspundem, saducheii, irodienii, vameșii
și așa mai departe. Noi toți trebuie să răspundem. Ce este asta? Păi, el
este un ghicitor de noroc. Acela este motivul că el știe ce este în inimile
lor, el le-a pătruns gândurile lor. El este un ghicitor de noroc.”
El a spus că nu există niciodată iertare pentru aceea când se
întâmplă în zilele din urmă. Corect. L-au numit Beelzebub, prințul
dracilor. Corect. Ei au fost descurajați de El. Este asta corect? Dar El a
spus bisericii, bisericii reale aici: „Nu fiți descurajați de semnele cerești.
Căci răul, păgânul, necredinciosul este descurajat de ele.” Vedeți? Și noi
suntem în zilele din urmă.
109
Să încheiem prin a spune aceasta, doar un moment. Și ei spun
că nu este ca și…Și ei doar spun că aceea nu este felul în care
Dumnezeu a format asta. „Dumnezeu vrea o măreață aceasta și o mare
aceea și noi o să construim de---Șase milioane de dolari și noi o să
punem aceasta în asta și aceasta în aceea” și predicând că Fiul lui
Dumnezeu vine imediat.
Ce este asta? Totul s-a transformat în nutreț denominațional,
legați într-o grămadă mare de confederație a bisericilor să fie arse la
vremea din urmă. Aceasta este ce a spus Isus. Mărăciniș și tot felul de
lucruri legate în ele (corect!); ceartă, ciorovăieli, ținând la o parte trezirea
din țară.
Eu provoc acel om care m-a provocat cu acel Cuvânt, sau pe
oricine. Cercetați-o și vedeți ce se întâmplă. Aflați ce ia loc. Dacă voi nu
puteți sta pentru Acesta, atunci tăceți! Corect. Ori veniți să îndreptați asta
sau spuneți…faceți ceva. Da, domnule!
110
Noe, Matei 24, noi vedem acele zile, împlinindu-se. Și
amintiți-vă, Isus a spus, de asemenea, în Sfântul Luca 17:28 la 30: „Așa
cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului omului.” Este
aceea corect? Acum, amintiți-vă. Sodoma era chiar înainte ca Sodoma
să fie arsă. Și ce au primit ei? Au primit ei un semn? Desigur.
Ascultați. Sunt întotdeauna trei clase de oameni. Acum,
amintiți-vă, aceia sunt: necredincioșii, credincioșii prefăcuți și
credincioșii. Sunt trei semne, trei clase; întotdeauna au fost. Erau chiar
acolo. Acum, urmăriți. Isus a spus: „Așa cum a fost în zilele Sodomei…”
Același fel, același lucru. Înțelegeți? El s-a dus în continuare și a spus
ce făceau în zilele lui Noe: mâncau, beau, se însurau și se măritau. A
spus așa cum a fost în zilele Sodomei înainte de ardere…Acum, priviți
108
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ce a avut loc chiar înainte de judecată. Acum, El o să trimită un semn
generației chiar înainte de timpul arderii. Nu va mai fi cu apă, ci cu
ce…de data aceasta? Foc. Judecățile lui Dumnezeu o să fie foc. Și ce a
primit Sodoma?
111
Ascultați, chiar înainte ca arderea să ia loc, Avraam a reprezentat
biserica aleasă, pentru că el a fost ales: Avraam a fost. Și sămânța lui
Avraam este aleasă cu el. Acum, promisiunea a fost făcută lui Avraam
și seminței lui, semânței spirituale, sămânța care era în el, care a primit
Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce orice altceva, a mers contrar
acesteia, este încă Cuvântul lui Dumnezeu. El a stat drept cu aceasta.
Aceea este sămânța lui Avraam, acela care stă cu Cuvântul; nu cei care
fug afară ca Lot. Înțelegeți?
Acolo erau sodomiții, necredinciosul; acolo erau Lotiții; ei erau
credincioși prefăcuți și acolo era Avraam: credinciosul promis, ales.
112
Trei Îngeri au venit la cortul lui Avraam într-o zi. Doi dintre ei
s-au dus și au predicat un mesaj bun către sodomiți și au chemat afară
un grup. Dar ei n-au trebuit să-l cheme pe Avraam afară pentru că el era
deja afară. În primul rând El n-a intrat înăuntru. El a plecat cu douăzeci
și cinci de ani înainte de aceea. Da, domnule. El a fost chemat afară,
alesul, chemat afară, stând afară în deșert. Și apoi, aceia s-au dus jos;
au predicat evanghelia acolo și în final au scos afară doi sau trei.
Un mesaj s-a dus la Sodoma. Erau câteva biserici în acele
organizații, o mulțime dintre ei salvați. Acolo a fost și un mesaj dat
aleșilor: Cuvântul, semnul. Vedeți?
Acesta a spus, Vorbitorul care a stat de vorbă cu Avraam, a
spus…Acum, amintiți-vă, el a fost Avram cu patru sau cinci zile înainte
de asta și Sara a fost S-a-r-a-i, nu S-a-r-a. El fost A-v-r-a-m, nu
A-v-r-a-a-m (Înțelegeți?) doar cu patru sau cinci zile înainte de aceea,
voi vă amintiți. Și acest Om a pășit și El a spus: „Avraam, unde este
nevasta ta, Sara, S-a-r-a, S-a-r-a mai degrabă? Unde este soția ta,
Sara?
Păi, Avraam a spus: „Ea este în cort, Domnule, în spatele Tău.”
Acum, biblia a spus: „în spatele Lui”.
113
El a spus: „Avraam, eu n-o să mai rețin aceasta de la tine. Eu am
făcut o promisiune.” Vedeți cine era El? Cel care a vorbit cu el tot timpul
(Vedeți?), Cel care a fost cu el. Vedeți? „Eu ți-am făcut o promisiune. Eu
o voi împlini. O să te vizitez potrivit cu timpul vieții. Sara o să fie iarăși
ca o femeie tânără și așa mai departe și tu o să ai acest fiu.” Vedeți?
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Acum, acela era un semn că tocmai fiul promis venea. Vedeți?
Avraam aștepta după fiul promis. Este aceea corect? Așteaptă biserica
după Fiul promis? Corect? Care a fost ultimul semn pe care l-a primit
Avraam? El a spus: „Eu o să te vizitez potrivit…”
Și Sara, în cort, a râs în sine, a spus: „Eu, o femeie bătrână, să
am plăcere cu domnul meu, Avraam și el fiind bătrân?” Acum, ei
amândoi erau bine înaintați în vârstă acum. Ea avea nouăzeci de ani, el,
o sută. Ei n-au mai fost soț și soție de mulți ani. Vedeți? A spus: „Eu să
am plăcere cu domnul meu și el bătrân ca mine și eu bătrână?”
114
Biblia a spus că trupul lui Avraam era tot așa de bun ca mort.
Corect. Și pântecele Sarei a fost mort. „Dar el nu s-a clătinat la
promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost tare dând laudă lui
Dumnezeu,” a știut că ce El a promis, El va face. Aceea este calea în
care noi trebuie să…Și sămânța lui face același lucru, sămânța lui
promisă, sămânța regală, crede același lucru.
Acum, ascultați. Chiar atunci El a spus…Și ea a râs. El a spus:
„De ce a râs Sara?” Acela a fost semnul Lui. Este semnul pentru
biserică, biserica chemată afară. Un om, un om în trup uman, mâncând
carne de vită, pâine de porumb și bând lapte. A făcut El asta? Era acesta
Dumnezeu? Să vedem dacă nu este. Priviți în biblia voastră și vedeți
dacă ea nu-l arată „Elohim,” Elohim, Cel de Sine existent, Elohim în trup
uman. Ce semn a fost acela? Elohim în trecut în Mireasă, trup uman din
nou, în zilele din urmă, făcând același lucru. Unde este asta? Este
semnul vostru pentru zilele din urmă.
115
În Zaharia 14:7, s-a spus: „Va fi o zi care nu poate fi numită nici
zi nici noapte.” Este o zi mohorâtă, ploioasă cum am avut noi astăzi:
mohorâtă, ploioasă. „Dar la timpul de seară va fi Lumină.” Acum, așa
cum adeseori am spus, civilizația a venit din est mergând spre vest.
Același soare care răsare în est, apune în vest. Este o zi a organizației.
Am avut destulă lumină să zidim biserici și școli și spitale și seminare și
așa mai departe, am avut o luminiță, L-am acceptat pe Cristos și ne-am
pus numele în cărți și așa mai departe ca acestea.
Dar El a spus: „La timpul de seară va fi Lumină.” Ce este aceea?
Lumina evangheliei. Ce face aceea? Duhul Sfânt. Ce face aceea?
Coace recolta. În zilele din urmă Duhul Sfânt se va revărsa la timp, în
zilele din urmă, va aduce înăuntru ploaia târzie, adevărata ploaie. Dar
mai întâi, cum o să aveți voi o ploaie când voi plantați încă semințe
confesionale, aducând mai multă necredință tot timpul? De ce nu plantați
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sămânța evangheliei, să producă puterea lui Dumnezeu în înviere? Sunt
semnele zilei din urmă. Aceasta este promisiunea Lui, prieteni.
116
Priviți aici. Să luăm numai trei semne acum împreună, fac trei
într-o confirmare. Pot să vă dau douăsprezece din ele. Eu nu cred că
există un astfel de lucru ca aceste lucruri pe care le spuneți voi, ei bine,
ca zodiacul și ca doctrina piramidei și lucruri. Și eu nu voi vorbi despre
asta pentru că există ceva acolo înăuntru care…Primul lucru pe care-l
știți, voi ajungeți înfășurați în Israelul Britanic și toate acele lucruri de
care nu este nimic. Dar lăsați-mă să vă spun. A fost…
Prima biblie care a fost vreodată scrisă a fost în ceruri. Priviți
zodiacul. El începe cu ce? Fecioara, prima venire a lui Cristos, merge în
jos prin peștii încrucișați. Ce este aceea? Perioada cancerului. Noi doar
am trecut prin asta. Și care este următoarea? Leo, leul, a doua venire
ca Leu din seminția lui Iuda.
117
Priviți la piramidă, cum a început ea, marea bază aici. Acela a
fost începutul bisericii. Care a fost acesta? Primul a fost Luther, în
reformare să zidească biserica. Al doilea rând ajunge mult mai în
minoritate. Wesley a venit predicând sfințirea. Apoi, după aceea a venit,
și-a făcut rădăcinile ei, ca pomul…
Primul a fost bobul de porumb, s-a dus în pământ. Următoarea
care a răsărit au fost frunzulițele. Următoarea care a venit în sus a fost
ce? Tulpina. Apoi ce a venit? Același porumb, aceeași viață. „Eu voi
restabili, spune Domnul.” Următorul lucru care a venit a fost spicul la
porumb; același lucru ca la un pom. Aceea este ceea ce Dumnezeu
crește.
118
Unii dintre oamenii penticostali de astăzi nici măcar nu-l iau în
considerare pe Martin Luther și ceilalți, pentru că ei spun că el n-a avut
Duhul Sfânt. El a avut. El poate nu l-a avut în profunzimea în care îl
primim noi acum, dar acesta n-a fost pentru acel timp. Nu strigați. Noi
am putea ajunge la ceva chiar dificil în câteva minute. Vedeți? Astfel, voi
vedeți, Wesley și acei frați…Sigur ei au fost.
Ce a fost acela? A fost un trup crescând de la picioare, venind în
sus, venind în sus la părțile mai importante ale trupului de la picioare, la
plămâni și inimă, până la Cap. Cine este Capul? Cine este Capul?
Cristos. Aceea este inteligență. Cum se mișcă trupul? Prin cap. Amin. Și
guvernarea va fi peste ce? A Lui…[Audiența răspunde: „Umeri.”] Ce sunt umerii
Lui? Trupul lui. Amin.
Acolo este unde adevărata biserică vorbește în puterea Sa.
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Acolo este unde puterea apostolică se întoarce la biserică, atunci când
guvernarea va fi pe umerii Lui; judecata. Este o biserică adevărată care
vine, cred eu, încercând să-mi fac partea s-o prezint, s-o avem pregătită
cum știu eu cel mai bine, să prezint partea mea în epoca mea lui Cristos,
când El vine.
119
Priviți și ce…fac…Dacă aveți o bancnotă de un dolar în
buzunarul vostru, scoateți-o afară. Pe o parte, partea dreaptă, ea are
sigiliul american, un vultur cu săgeți în ghearele lui. Acela este sigiliul
Statelor Unite. Apoi pe partea cealaltă ea are piramida. Și vârful n-a fost
niciodată pus peste piramidă. Ea are ca un ochi mare strălucind acolo
ca vârf și scrie: „Marele Sigiliu.”
De ce ar fi acela Marele Sigiliu în Statele Unite în loc de propriul
nostru sigiliu? V-ați gândit vreodată la asta? Priviți peste ea, vedeți dacă
nu scrie: „Marele Sigiliu.” De ce n-a avut niciodată piramida un vârf pe
ea?
Același lucru este în templul lui Solomon: piatra din capul
unghiului a fost respinsă. Desigur. Dar ea coboară.
Și eu am fost la piramide în Egipt. Și acele pietre sunt așezate
acolo una peste alta atât de perfect încât tu nu poți lua o lamă de ras,
decât cu greu, s-o treci între ele. Acum, ele potrivesc perfect. Cum le-au
construit ei, nu se știe și sfinxul și așa mai departe. Ei nu pot spune. Dar
uitați-vă: chiar unde piatra din capul unghiului trebuia să potrivească,
este șlefuită. Dacă ei vreodată ar putea găsi piatra din capul unghiului,
ea ar potrivi doar atât de perfect aranjată, ar lega întregul lucru
împreună. Așa este Mireasa lui Isus Cristos. Când Piatra din Capul
Unghiului vine, va fi o biserică aici pe pământ s-O primească. Va avea o
slujbă întocmai ca a Lui. Ea va intra doar direct, aducând în sus
picioarele, Luther și tot restul din ei pentru înviere.
120
Unii au adormit în prima strajă, unii în următoarea strajă și unii în
jos, în a șaptea strajă. Acelea sunt cele șapte epoci ale bisericii. Dar
când Mirele vine ei se trezesc (Amin), ies afară dintre cei morți și învie
în înviere. Noi trăim în zilele din urmă.
Voi ziceți: „Ce ai spus tu? Luther, Wesley: justificarea, sfințirea,
botezul Duhului sfânt?” Da. Și apoi piatra din capul unghiului. Este aceea
corect? Piatra din capul unghiului era în piramidă.
Să luăm arca. Să luăm…Iată una. Să ne îndepărtăm de acea
parte și să ne întoarcem aici. Să luăm arca: un etaj, două etaje, trei etaje.
Este aceea corect? De unde a venit lumina? Unde era fereastra? Sus la
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etajul al treilea. Acolo este unde puterea lui Dumnezeu va veni la
biserică. Soare (s-o-a-r-e) a strălucit prin ea, dar F-i-u-l va veni în acest
fel la biserica pe care Dumnezeu o șlefuiește și o pregătește, aducând
o slujbă bisericii întocmai exact cum forfecarul și lăcusta și omida a
mâncat în trecut acolo.
121
Acel ciot a crescut de la Wesley prin…de la Luther la Wesley, la
Cincizecime și acum șlefuiește pe acei penticostali și acei care au
botezul Duhului Sfânt. Și va veni într-o zi Piatra din capul unghiului, Isus
Cristos, în aceste zile din urmă…Și noi va trebui să avem o slujbă
întocmai, exact ca a Lui…întregul Lui Duh, așa cum acesta ajunge mai
aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape. Negativul devine atât
de aproape de pozitiv încât după un timp negativul și pozitivul se îmbină,
biserica și Cristos devin una: căci noi suntem carne din carnea Lui și os
din osul Lui. Amin. Credeți asta? „Va fi Lumină la timpul serii.” Amin. Noi
suntem aici, astăzi. Credeți asta? Îmi pare rău că vă țin așa mult. Să ne
rugăm.
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Tatăl nostru ceresc, noi suntem acum la sfârșitul predicii, la
sfârșitul acestor notițe, la sfârșitul mesajului de seară. Și eu am încercat
să spun în felul meu fărâmițat, Doamne…Și ceea ce eu nu am fost în
stare să spun în Cuvânt, Tu fă-L real pentru ei. Eu puteam spune ceea
ce Tu ai spus aici în Cuvânt, dar eu niciodată nu pot să-L fac să trăiască.
Va fi nevoie de Tine să o faci, Doamne. Aceasta este Sămânța; acum
udă asta, Doamne. Eu ți-o prezint în Numele lui Isus Cristos.
Acordă, Tată, ca noi să vedem Cuvântul confirmat așa cum a fost
în zilele Sodomei, așa cum a fost cu Domnul nostru. Dacă este o venire
a lui Mesia și noi suntem Mesianișori, născuți din nou, ca fii ai lui
Dumnezeu, înfiați, El va trebui să intre în biserica Lui să fie carne din
carnea Lui și os din oasele lui.
Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să te manifești pe Tine Însuți în
seara aceasta și să arăți aceste lucruri ca fiind adevărate, ca acest
păstor minunat, această biserică minunată, acest popor minunat să
poată fi toți binecuvântați că semnele timpului de sfârșit sunt aici. Chiar
lucrul care…Păi, nu mai era timp până ce fiul promis a fost dat. Imediat,
micul Isaac a venit pe scenă după ce semnul a fost înfăptuit către acea
biserică chemată afară, acea sămânță regală, sămânța cu promisiunea.
Lot a fost doar o rudenie a seminței.
123
Doamne,
noi
vedem
bisericile
formale,
indiferente
organizându-se: prezbiterieni, metodiști, baptiști, toți împreună. Mulți
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acolo înăuntru sunt fecioare și mulți încearcă să iasă afară. Acum,
episcopalienii și așa mai departe, încercând să caute---Și prețioșii noștri
frați, mulți din frații noștri penticostali, mergând la ei și bucurându-se de
asta…Desigur, o vom face, Doamne. Dar înțeleg cu adevărat oamenii
că tocmai timpul în care fecioarele adormite vin să cumpere ulei, atunci
este când Mirele vine?
O, Doamne, trezește biserica foarte repede, Doamne. Și eu sunt
sigur că Tu o vei face. Dar Tu ai spus odată când Tu ai privit peste
seceriș și ai spus: „Lucrătorii sunt puțini. Rugați pe Domnul secerișului
ca El să trimită lucrători la secerișul Lui” Acum, Tată, noi știm că Tu vrei
ca noi să cerem. Noi suntem conlucrători cu Tine. Noi trebuie să fim
împreună.
Noi ne dăm seama că nici măcar un Înger n-o poate face. Este
nevoie de bărbați.
124
Filip a fost trimis la famen. Desigur, Doamne, el a fost trimis
acolo de către un Înger, dar au fost necesare mâinile lui Filip. Sigur. Noi
ne dăm seama că o vedenie a venit la Pavel în drumul lui spre Damasc,
dar au fost necesare mâinile lui Anania, biserica, cei chemați afară, cei
aleși. Petru a fost trimis printr-o vedenie la Corneliu, dar a fost nevoie de
apostol, nu viziunea, nu Îngerul.
Dumnezeule, mă rog în seara aceasta ca Tu să trezești poporul
și să-i lași să vadă că promisiunea este aici. Ea a fost dată la acea
biserică. „Oricui le veți ierta voi păcatele, acelora le sunt iertate.”
Doamne, noi știm că mulți din ei pretind asta, dar ei sunt apostoli
neautorizați pentru că nu sunt scripturali.
125
Ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să te manifești pe Tine Însuți și
să Te arăți în seara asta. Aceia fac ca oamenii să se alăture bisericii, ei
nu vor aminti cuvintele pe care Petru le-a spus în Fapte 2. Lor le este
frică să cheme pocăința, Dumnezeu a promis botezul Duhului și Duhul
Sfânt.
Lor le este frică să facă asta. Ei ar fi aruncați afară din
organizațiile lor pentru că fac asta.
Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să trezești oamenii foarte repede
și să-i lași să vadă ora, pentru că ea se apropie rapid. Acum, noi Îți
încredințăm totul acum. Ia glorie. Vorbește, Tatăl nostru, pentru că noi
ne predăm pe noi înșine cu Cuvântul Tău. În Numele lui Isus, Fiul Tău.
Amin.
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O, vai. Cuvântul, îl credeți voi? Credeți voi că este adevărul?
Uneori eu…ar putea suna ca și cum sunt furios, dar eu nu sunt. Dacă
voi vedeți ceva…Dacă voi ați ști că eu merg pe drum și acolo este o
mare prăpastie chiar jos pe drum aici și ați ști că eu merg pe acel drum
cu nouăzeci de mile la oră, eu urmează să cad în aceea, urmează
să…Eu urmează s-o sfârșesc chiar acolo, m-ați iubi voi suficient să mă
avertizați? Eu cred că voi ați face-o. Aceea este ceea ce fac eu.
Văd lucrul care…Biserica ajunge într-o astfel de alunecare.
Păstorule, tu înțelegi aceea; corule, tu înțelegi aceea; oricine care este
spiritual, voi oameni spirituali înțelegeți aceea. Ce putem noi face,
oamenilor? Ce putem noi face? Noi vedem asta chiar aici. Este
ultimul…N-a mai fost niciodată un alt semn să vină la Avraam sau la
oricare din ei. Ultimul semn a fost dat. Fiul a venit. Isus a spus: „Așa cum
a fost în acea zi, așa va fi din nou la venirea Fiului omului.” A mințit El?
El nu putea să mintă. El era Dumnezeu; El nu putea minți.
127
Acum, noi o să ne rugăm pentru oamenii bolnavi. Câți sunt
bolnavi? Să vedem. Ridicați-vă mâna, toți oamenii bolnavi care sunt aici
înăuntru. Ai distribuit cartonașe? Așa-i mai bine. El a distribuit câteva
cartonașe. În regulă. Le vom chema. Ce-ce? Care? 1 la 100? În regulă.
El a spus că a distribuit cartonașele de rugăciune A-1 la 100. În regulă,
să aliniem câțiva din acești oameni. Cine are A-1, cartonașul de
rugăciune A-1? Dacă nu vă puteți ridica, acum, ridicați-vă mâinile, noi
vom avea pe cineva să vă ducă. Acea doamnă, ai vrea să stai chiar aici
2, cine are 2? Doar așa cum chem, doamna în spate acolo, ai vrea să
vii? Numărul 2?
În regulă. Cartonașul de rugăciune numărul 3, A-numărul-3, cine
are acel cartonaș de rugăciune? Numărul 3, este fratele care vine acolo?
În regulă; numărul 4. Cine are cartonașul de rugăciune numărul 4?
Doamna chiar acolo. 5? Cartonașul de rugăciune 6, cartonașul de
rugăciune numărul 6, numărul 7? În regulă; 8, 8, 9, 10, 10? N-am văzut
10 să se ridice. Numărul 10? Au rămas câțiva oameni. S-ar putea să fie
ei. 10, 11, 11, 12, numărul 12, 13, 14? Mișcați-vă mâna sau ceva, așa
ca să vă pot vedea foarte repede poate. 14, 15, 15, cartonașul de
rugăciune numărul 15, vă rog? 16, 17 corect. 17, 18, 19, 20: în regulă.
Unde am chemat? Numărul 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13,
14,15, 16 doar șaisprezece oameni acolo așa cum pot să spun. În
regulă. De la 16 la 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,….
128
Ei bine, noi vom începe de-acolo. Câți nu au cartonaș de
126
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rugăciune, voi sunteți bolnavi, în nevoie? Ridicați-vă mâna. Peste tot în
clădire. În regulă. Câți promit să fie în rugăciune doar pentru câteva
minute acum, doar stați cu adevărat liniștiți acum și fiți în rugăciune?
Despre ce am predicat eu? Ultimul semn care urma să se
descopere bisericii înainte de timpul sfârșitului. Într-o zi va fi diferit. Noi
urmează să auzim asta pentru ultima noastră dată. În regulă. Vreți să fiți
cu adevărat…Câți cred aceea a fi adevărat? Câți cred că este…credeți
voi asta? În regulă. Fiți reverenți acum, fiți cu adevărat reverenți. Doar
aveți credință; nu vă îndoiți.
129
Acum, dacă voi doar ați fi în rugăciune, fiți cu adevărat reverenți
acum. Eu vreau să văd dacă poate doamna de aici are cartonaș, care
n-a fost…Ai undeva între 1 și 20? Vezi care este acesta, Billy, care
este…În regulă. Uneori poate---Am uitat, cineva poate fi surd. Priviți în
jur, dacă mai există cartonașe de rugăciune. Uitați-vă și vedeți. Ar putea
fi cineva surd și n-a putut nici măcar auzi. Eu am întârziat un pic și
eu…Eu…Ei bine, dacă nu mergeți nicăieri mâine oricum, doar veniți
înapoi la biserică, nu-i așa? Asta-i tot, așa că doar stați liniștiți atunci.
Pavel a predicat același lucru toată noaptea. Desigur, a făcut-o.
Așa…astfel noi---noi nu ne grăbim. În regulă. Atunci fiecare fiți cu
adevărat reverenți și nu vă mișcați prin jur. Stați doar liniștiți acum și fiți
cu adevărat reverenți. Acum, să ne aplecăm capetele doar pentru un
moment.
130
Doamne Isuse, acum îmi dau seama cu ce mă confrunt. Îmi dau
seama că acum trebuie să fiu găsit spunând adevărul sau spunând ceva
fals. Eu nu mă încred în mine însumi, Doamne. Mi-ar fi frică să fac asta.
Eu știu…Chiar dacă știu... că este Cuvântului Tău și știu că este
Adevărul, totuși, Doamne, va fi nevoie de tine s-o faci. Tu va trebui să
mă ajuți. Va fi nevoie să-mi permiți să fac aceasta, Doamne sau eu nu o
pot face. Ar fi total imposibil pentru mine să fac asta. Eu mă rog ca Tu
să mă ajuți.
Binecuvântează-mă, iartă-mă pentru greșelile mele din viață,
Doamne, iată-mă, înaintat în vârsta mea mijlocie acum. Aș fi vrut să Te
fi slujit în tot drumul meu din trecut, din timpul când am fost un băiețaș.
Până când am fost…am început, cam la vârsta de douăzeci și unu de
ani. Aș vrea să fi putut face restituiri pentru acel timp pierdut, Doamne.
A trebuit să vin înainte…Dacă Tu m-ai transforma în seara aceasta
într-un băiat tânăr, nu aș fi la locul meu. Eu nicidecum n-aș putea fi un
om tânăr acum. Nu aș ști ceea ce știu. Eu nu aș învia în înviere cu acești
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oameni cărora le-am predicat. Eu trebuie să mă ridic chiar în această
generație ca un martor al Cuvântului Tău. Prin urmare, Doamne,
lasă-mă să fiu adevărat și cinstit cu oamenii, cinstit cu Tine, în timp ce
sunt aici. Apoi, când Tu ai sfârșit cu mine, Doamne, primește slujitorul
Tău în pace.
131
Eu mă rog ca Tu să mă călăuzești acum și să mă conduci.
Binecuvântează acești oameni, binecuvântează această biserică, acest
păstor minunat, soția lui, toți oamenii de-aici, Doamne, astfel de oameni
minunați, dulci. Mă rog ca Tu să fii cu ei acum și să-i lași să vadă ceea
ce tocmai am spus, că semnele timpului din timpul sfârșitului,
fiecare…direct din trecut din timpul lui Noe, Doamne, Tu ai dat acele
semne. Chiar cu o oră sau două să încerc să explic acelea, ar fi greu să
intru în detaliu cu ele. Dar mă rog acum, Doamne, ca Tu să confirmi
asta. Acesta este cel mai important lucru. Confirmă-le și lasă-i să știe că
același Dumnezeu care a înfăptuit acel semn în prezența lui Avraam,
Sara și acea biserică aleasă stând acolo afară în acea pustie, un mic
grup interconfesional stând acolo afară…Ei nu aveau nicio cetate. Ei
erau un grup mic locuind în corturi. Ei nu aveau clădiri mărețe și lucruri
mari să se laude. Ei erau doar un grup de pelerini. Dar Tu le-ai apărut
din cauză că ei au avut promisiunea unui fiu care venea.
Și noi avem, Tată. Noi credem aceea. Mă rog ca tot drumul de la
Sodoma aici în seara aceasta…Privește de-a lungul acestei națiuni.
Câte mari adultere sunt comise acum? Câte cămine sunt distruse? Cât
păcat se ridică sus în fața ochilor Tăi chiar acum Doamne, chiar în acest
oraș? Dumnezeule, cum poți tu suporta asta? Eu mă rog ca Tu să-i ierți,
Doamne. Ei nu știu ce fac. Fii Tu aproape de noi, în Numele lui Isus.
Amin.
132
În regulă. Vreau atenția voastră pentru un moment. Lăsați-mă să
privesc linia de-aici mai întâi. Eu cred că oamenii, din câte știu eu mai
bine, jos prin linie îmi sunt străini. Nu-i cunosc, nu știu nimic despre ei.
Într-adevăr, să mă uit de-a lungul audienței de-aici. Îi văd pe bunii
mei prieteni acolo, fratele și sora Palmer care stau chiar jos aici din
Macon, cred eu sau de jos din Georgia. Și eu îi cunosc pe acel frate și
acea soră; nu le pot spune numele, care stau chiar alăturea. Și chiar aici
stă…omul care stă chiar aici, fratele Fritzinger din Ohio. Corect.
Acum, eu știu că Fred Sothmann și doamna Sothmann sunt aici
undeva. Nu știu unde. L-am auzit spunând „amin,” cu puțin timp în urmă.
Și nu știu unde este el. El este aici înăuntru undeva. Și fratele și sora

50

SEMNELE VENIRII LUI

Evans sunt aici. Eu cred că fratele Evans este. Cred că sora Evans este
în tabără acolo în seara aceasta. Ei au văzut că nu au nici un loc înăuntru
să intre, așa că s-au dus înapoi, soția mea și copiii, și ei. Astfel…noi am
vrut această adunare.Și fratele Tom Simpson este aici. Fratele David
Wood este aici și ei sunt…Eu nu-i văd pe niciunul din ei.
133
Dar câți de-aici dinăuntru știu că eu nu cunosc nimic despre voi,
ce este în neregulă cu voi sau ceva? Ridicați-vă mâinile. Fiecare
persoană din această…O, este doar peste tot. În regulă. Acum, voi doar
aveți credință. Voi credeți cu toată inima. O, vai!
Acum, aici este unde altceva trebuie să vorbească mai mult
decât un om. Acum, voi știți asta. Acum, priviți aici. Priviți la această linie
de rugăciune. Fiecare din ei și-au ridicat mâinile; ei sunt străini. Și iată
mâna mea; iată biblia: ei sunt străini pentru mine. Eu nu-i cunosc. Și eu
v-am spus exact pe cine cunosc acolo, am putut recunoaște de la
această platformă. În spatele meu, eu nu cunosc pe nimeni decât pe
fratele Littlefield. Atât de departe cât pot vedea, nu cunosc niciunul. Este
aceasta sora Littlefield? Eu nu am știut. Dacă a fost ea sau nu, eu nu
am fost prea sigur. Scuză-mă că te-am trezit noaptea trecută. Deci,
eu…astfel aproape că nu cunosc pe nimeni aici.
134
Dar acum (vedeți?), acum dacă Duhul Sfânt este în Cuvânt,
Cuvântul promis, atunci El a promis în zilele din urmă să dea un semn
scriptural doar înainte de venirea Fiului omului așa cum a fost în zilele
Sodomei. Este aceea corect? Acum, nu credeți, fraților care sunteți
printre noi, că acest grup mic de oameni este acel grup chemat afară?
Nu credeți voi…biserica penticostală?…În toate suișurile și coborâșurile
ei, eu cred că acolo înăuntru este acel grup de oameni, chemat afară,
ales. Eu cred asta. Sigur, sigur.
Nu toți dintre ei sunt în lumea penticostală. Dar eu vreau să spun,
în acel grup ei sunt acolo undeva. Eu nu știu unde sunt ei, dar ei sunt
acolo înăuntru undeva pentru că nu va mai fi niciodată o altă epocă a
bisericii. Aceasta este ultima. Dar Dumnezeu va lua pe acel ales afară
din acel grup penticostal și îl va forma în acea piatră care vine întocmai
ca…aceea va trebui să se potrivească în felul acela ca să aducă acel
vârf la ea. Voi urmăriți. Ea nu va fi nepotrivită și stând în acel fel. Ea va
potrivi perfect. Și această biserică va trebui să aibă chiar aceeași slujbă
și Isus a mărturisit despre același lucru.
135
Acum, de unde începem? Este aceasta prima persoană sau
aceea? Aceasta de-aici? În regulă, doamnă. Doar stai unde ești dacă
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vrei. Nu trebuie să vii mai aproape de acolo. Acum, iată: un bărbat și o
femeie care se întâlnesc aici, întocmai cum Isus a întâlnit femeia la
fântână. Eu n-am văzut-o niciodată, nu știu nimic despre ea. Ea este
numai o femeie care stă acolo, este tot ce știu eu. Și voi sunteți oameni
afară acolo. Acum, eu am o…Acum, uite. Ea arată cam slabă, dar ea de
fapt ea ar putea fi bine, o femeie sănătoasă, puternică. Ea poate fi. Ea
poate sta acolo pentru altcineva. Eu nu știu. Nu am văzut-o niciodată. Ei
bine acum, dacă Duhul Sfânt…
Dacă eu aș putea s-o vindec, aș păși acolo…Dacă ea este
bolnavă, să spunem de exemplu, să spunem, ei bine, o femeie slabă,
v-ați gândi voi la TBC. În regulă. Să zicem că ea are TBC. Eu aș păși
chiar acolo și aș spune: „Eu îmi pun mâinile peste tine, soră. Laudă lui
Dumnezeu. Eu te vindec în Numele lui Isus.” Dacă eu…Dacă Domnul
mi-ar vorbi să merg să fac asta, eu aș merge s-o fac. Vedeți? Dar eu nu
o să merg acolo și să spun până ce El îmi spune să spun asta pentru că
eu nu o știu.
136
Un om a condus mașina până în fața casei doar recent, un grup
întreg de oameni acolo și a spus, i-a spus soției mele (eu tocmai mă
întorsesem acasă), a spus: „Doar lasă-l pe fratele Branham să vină la
ușă și să-mi spună că fiica mea va fi bine. Aceasta este tot ceea ce el
trebuie să facă…doar să pășească și să-mi spună.” Meda a spus: „Ei
bine, du-te acolo afară și…” Și am spus: „Ei bine, ce aș putea eu face?
Dacă eu m-aș duce să-i spun, neștiind, eu aș minți.” Am spus: „Dacă
Domnul îmi va spune să merg să-i spun aceea, eu m-aș duce să-i spun.
Dar până când El mi-o spune, eu nu pot spune mai mult decât
ceea ce El îmi spune să spun.” Aceea-i ce este, doar mergând și
presupunând că tu ești în regulă. Dar aceea---aceea este greșit. Nu poți
presupune. Tu---Și chiar aici, tu nu poți presupune.
Eu nu pot spune: „Eu presupun că această femeie se roagă
pentru mătușa ei bolnavă.” Aceea nu va lucra. Ea ar ști mai bine. Ei bine,
acesta ar putea fi cazul ei. Înțelegeți? Dar eu vreau să spun, doar
presupunând-o (Înțelegeți?), tu nu o poți face. Aceea trebuie să fie
adevărul, trebuie să fie adevărul. Și aici este unde noi trebuie să
dovedim dacă este adevărul sau nu.
137
Acum, amintiți-vă. Fiecare persoană să-și amintească, eu sunt
fratele vostru (Înțelegeți?), doar un om. Dar…însă darul lui Dumnezeu,
crezând acest mesaj și crezând că El m-a trimis să predic acest mesaj,
apoi predându-mă pe mine însumi Duhului Sfânt și acel Cuvânt acolo
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înăuntru este în inima mea. Și „Dacă voi rămâneți în Mine și Cuvântul
Meu în voi, cereți ce vreți.”
(Nu)---Rămâneți, nu doar alergând și sărind de ici acolo, ci „Dacă
voi rămâneți în Mine, Cuvântul Meu în voi, cereți ce vreți.” Este aceea
corect?
Acum, mi-ar place să vă vorbesc doar un minut, doamnă (am
predicat) doar pentru câteva minute, chiar în timp ce stai chiar acolo; ca
să te pot distinge pe tine de oricine altcineva. Și întocmai cum Domnul
nostru a vorbit cu femeia de la fântână, tu știi. El doar prindea duhul ei,
până când El a aflat care era necazul ei. Apoi când El a aflat necazul ei,
El i-a spus care era necazul și ea a spus că acela era un semn al lui
Mesia. Ei bine, dacă Isus Cristos este același ieri, azi și-n veci și apoi,
tu mă cunoști, ca un bărbat, eu nu aș putea face aceea; și acesta ar fi
făcut din nou, n-ar fi acela semnul lui Mesia din nou? Ai crede tu aceea,
biserică?
138
Acum, doar să vorbesc cu ea un minut acum. Vedeți? Nu eu,
Mesia, ci Mesia vorbind prin mine. Înțelegeți? Asta este pentru că eu
n-o cunosc. N-am văzut-o niciodată. Acum, noi ajungem---Doar un
moment până eu---eu nu știu așa cum El o va face. El ar putea nici măcar
să n-o facă.
Da, doamna trebuie să aibă ajutor chiar acum sau ea o să moară.
Ea are cancer. Corect. Corect, astfel ca oamenii să știe, ridică-ți mâna
astfel. Vrei să-ți spun unde este? Este la gât. Este corect. Crezi cu toată
inima ta? Atunci vrei să accepți…? [Sora vorbește cu fratele Branham]
În regulă. Acum, uite. Acum tu spui că tu crezi că El te poate
vindeca.. Atunci, potrivit cu biblia, El a făcut-o, dacă tu o crezi. Acum,
este acel Cuvânt corect: atunci, tu ești vindecată, nu-i așa? Corect.
Amin. Du-te jos și spune: „Îți mulțumesc, Doamne,” și uită tot în legătură
cu asta și fii bine. Amin.
139
Noi suntem străini unul altuia. Eu nu te cunosc. Eu cu adevărat
nu te-am văzut niciodată, cred. Noi suntem străini, ne-am întâlnit numai
aici. Dar Dumnezeu ne cunoaște pe amândoi. Tu crezi aceea, nu-i așa?
Biblia a spus: „Cel care crede…” Doar fiți cu adevărat reverenți. Dacă
Domnul Dumnezeu îmi poate spune…Dacă eu pășesc chiar acolo și
spun: „Doamnă, tu ești bolnavă.” Acum, tu poți fi bolnavă, stând acolo în
acea linie de rugăciune. Aceea poate fi adevărat. Și s-ar putea ca tu să
stai acolo pentru altcineva. Eu nu știu. Dar dacă tu ai fi bolnavă și eu
m-aș duce chiar acolo și mi-aș pune mâinile peste tine, să spun: „Isus a
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spus: `Aceste semne îi urmează pe cei ce cred: își vor pune mâinile
peste bolnavi și ei se vor vindeca.`” Acela este adevărul.
140
Dar așteaptă un minut. Să se adeverească dacă El a trimis acea
persoană sau nu. Vedeți? Să aflăm mai întâi (Înțelegeți?), dacă aceasta
va lucra în acel fel sau nu. Înțelegeți? Amintiți-vă aceea. Acele două
cuvinte, se presupune, au venit la două dif…întotdeauna a fost o…Satan
a încercat să facă lucrarea lui Dumnezeu în…Cuvântul lui Dumnezeu în
grădina Edenului prin a-L vărui. Moab a încercat să facă la fel. Satan a
făcut același lucru în prezența lui Isus…a zburat în El cu educația și
cunoștința lui ecleziastică și a spus: „Este scris; este scris.”
Isus a zburat chiar înapoi la el și a spus. „Este, de asemenea,
scris…”
A lucrat pentru Isus. De ce? Cuvântul era în Cuvânt. Aceea este
ceea ce L-a făcut să lucreze. Curentul era în fir. Aceea era diferența.
141
Acum, este necesar curentul în fir aici. Vedeți? Eu sunt doar firul;
Dar El este curentul. Astfel firul este mort fără curent. Deci, dacă curentul
lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, poate veni printr-un fir (fratele tău) și îți poate
descrie (sau prin Duhul Sfânt, cum a făcut El femeii de la fântână),
descrie ceva ce ai făcut tu sau ceva ce ar fi trebuit să fi făcut, sau---sau
ceva care a fost---care a fost în timpul trecut, încât tu---tu vei ști dacă
este adevărul sau nu; sau dacă ești bolnav, dacă este ceva greșit cu
tine: să-ți spună ce este în neregulă cu tine atunci tu vei ști dacă aceea
este adevărat sau nu, nu-i așa? Tu vei ști asta. Este aceea corect
biserică?
Atunci dacă El poate să-ți spună ce este și tu știi dacă este
adevărat sau nu; atunci dacă El îți spune ce va fi, tu știi că este corect.
Vezi? Și tu deja știi ce va fi, dacă El a spus-o chiar aici în Cuvântul Lui.
Nu trebuie să vină de la mine; ea a venit deja. Singurul lucru este o
adeverire acum, că Cuvântul acesta, credința ta și ființa ta și Cuvântul
lui Dumnezeu se întâlnesc împreună chiar aici. Înțelegeți? Eu sunt doar
un purtător de cuvânt să transmit. Înțelegeți?
142
Aici este promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că
acesta va fi un semn al zilei din urmă. Iată aici sunt zilele din urmă; noi
trăim în ele. În regulă. Acum, este asta adevărat? Iată Duhul Sfânt stă
prezent chiar acum. Câți au văzut cândva fotografia acelui Înger pe
acea…acea Lumină? Vedeți? Ea este chiar aici, chiar acum. Ea este
chiar aici, chiar unde stau eu. Aceea este exact despre ce vorbeam.
Aceea este exact ce face acestei femei. Înțelegeți?
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Femeia are ceva necaz cu urechile. Ea are problemă cu urechile.
Corect. Are și o mică greutate cu auzul, cu asta. Aceasta este--Ridică-ți mâna dacă este adevărat.
143
Eu întotdeauna îmi dau seama de asta. Cineva crede că ghicesc
aceea. Tu presupui greșit. Nu ghicesc asta. Doar urmărește un minut.
Doar vreau să vorbesc cu tine. Acum, să vedem. Nu știu ce a fost, ce-a
spus El. Orice a fost, era corect. Da. Sunt urechile tale. Văd acum ceva
care merge greșit cu urechile tale. Și tu ai ceva în neregulă în cap. Este
ca o durere de cap, ca o migrenă sau ceva, să zicem. Aceasta este
corect, nu-i așa? Nu numai aceea, dar tu te rogi pentru cineva. Tu ai pe
cineva cu tine în seara aceasta. Corect. Ea este o femeie, o femeie mai
în vârstă. Exact corect. Și ea are necaz cu urechile. Eu o văd pe ea
acum, așa cum te privesc.
Da, domnule. Un alt lucru pe care-l are, ea are tensiune mare de
sânge. Ea are artrită. Aceea este adevărat. Aceea este exact corect. În
regulă. Ruby, crezi că ea se va face bine? Crezi că o să se facă bine?
Tu crezi că o să se facă bine, doamnă Crumley? Ruby Crumley? Du-te
înapoi și spune-le…...Crezi asta? „Dacă tu poți crede…”
Acum, doar credeți. Acum, să-i spun numele ei nu a fost nimic.
Nu i-a spus Isus lui Petru: „Numele tău este Simon? Al tatălui tău a fost
Iona?” Înțelegeți? Înțelegeți, încă este El.
144
Eu nu te cunosc, domnule. Noi suntem străini unul altuia. Dar tu
crezi că Dumnezeu îmi poate descoperi necazul tău? Mă vei crede a fi
slujitorul Lui dacă eu am făcut aceea? Va crede audiența, fiecare om
de-aici dinăuntru crede același lucru?
Ceva s-a întâmplat. Nu în audiență…Eu n-am prins asta chiar
exact. Lasă-mă să prind atenția ta din nou, doar un moment. Tu ești aici
pentru altcineva. Acea persoană nu este aici. Ei nu sunt din acest oraș,
nici măcar din acest stat. Ei sunt în Carolina. Corect. Este soția unui
slujitor. Ea are cancer. Cancerul este la sân. Tu stai pentru ea. Crezi tu
că ea o să se facă bine? Fie ca Isus Cristos să acorde asta.
145
Bună ziua. Noi suntem străini unul altuia. Sau tu crezi că Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, trăiește în seara aceasta? Aceasta doar
începe în audiență acum. Este oarecum greu să țin aici pe platformă.
Aceasta doar merge mai departe. Străbate prin audiență. Vedeți? Dacă
voi doar ați putea crede, prieteni, chiar acum, voi ați vedea Duhul lui
Dumnezeu că merge să se miște. Eu voi încerca să-mi țin atenția mea
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în acest fel atât de mult cât este posibil pentru acești oameni pe care îi
am aliniați.
Tu ești, de asemenea, străin. Corect. Ai fost în spital, ai avut ceva
operație: starea coloanei. Corect. Vrei să mergi înapoi în Georgia și să
fii bine? Vrei, doamnă Colleen? Du-te înapoi și crede-o cu toată inima
ta.
146
Cum ar fi dacă ți-aș spune că necazul cu spatele tău este
vindecat, tu care stai acolo? Mă vei crede? În regulă, du-te înapoi și doar
pretinde asta. Spune: „Îți mulțumesc, Doamne.” Du-te, crezând. Și tu ai
același lucru. Doar du-te, crezând. Aceasta este tot ce trebuie să faci.
Necazul cu stomacul tău? Du-te, mănâncă! Isus Cristos te face bine,
dacă tu crezi cu toată inima ta.
Ai o stare nervoasă, îți dă și ție necaz la stomac. Așa că tu doar
du-te drept înapoi și mănâncă-ți cina. Crezi cu toată inima ta? Ai
credință!
Necazul cu inima este nimic la Dumnezeu să vindece. Crezi că
El te va face bine? Du-te înapoi la locul tău și spune: „Îți mulțumesc,
Doamne, pentru vindecare.” Da, domnule.
147
Nu urca până aici căci artrita doare. Dar Dumnezeu o poate
vindeca. Crezi tu asta? Du-te drept înapoi și spune: „Îți mulțumesc,
Doamne,” și fii bine!
Nervozitatea este un lucru mare. Dar crezi că Dumnezeu poate
vindeca nervozitatea ta? Du-te înapoi și spune: „Îți mulțumesc, Doamne”
și fii făcut bine.
Credeți voi cu toată inima voastră, fiecare? „Dacă voi puteți
crede…” Cum ar fi dacă nu ți-aș spune un lucru și doar ți-aș zice că vei
fi bine și inima ta…Ei bine, du-te mai departe. Tu ești vindecat oricum.
Am spus aceea înainte ca el…
Acum. De multă vreme aceasta te-a deranjat (Vezi?) și aciditatea
în stomacul tău și orice asemănător. Crezi tu că El o să te facă bine
acum? Du-te, mănâncă, fie ca tu să fii bine. Crede fiecare cu toată
inima?
148
Această mică doamnă care stă aici cu capul aplecat, stă chiar
aici înăuntru, ea se roagă. Este o femeie care stă lângă ea acolo. Eu
nu-i pot spune numele. Nu știu cine este ea. Dar acea persoană se roagă
pentru un drag al ei să fie salvat. Aceea este exact corect. Dacă tu vei
crede cu toată inima ta ca Dumnezeu să-i salveze, du-te și Dumnezeu
îți va da asta doar exact ca răspuns la rugăciunea ta. Care este numele
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acelei doamne, care stă acolo? Eu nu o pot vedea, care stă chiar lângă
ea? Da. Spune-i să creadă asta. Dumnezeu a răspuns rugăciunii ei.
Amin. Laudă Domnului. Amin. Credeți voi? Nu vă îndoiți. Aveți credință
în Dumnezeu.
Ron Sothmann, ești tu acela care stai acolo în spate, la care
privesc? Pune-ți mâna peste acea femeie de lângă tine acolo, prietena
ta care stă acolo. Ea are necaz cu rinichii. Crezi că vei fi vindecată,
doamnă? Da, domnule. Soțul tău care stă alături acolo are necaz cu
ochii. Crezi tu că el va fi vindecat? Pune-ți mâinile peste el. Ei amândoi
sunt perfect străini. Eu nu i-am văzut niciodată în viața mea. Credeți voi
cu toată inima? Isus Cristos vă face bine. Amin. Credeți voi?
Dumnezeu poate vindeca necazul cu stomacul, nervozitatea
stomacului. O crezi tu? Că te face bine? Primește-o. Isus Cristos te face
bine. Amin.
149
Câți de-aici dinăuntru cred cu toată inima? Sus și jos, sus și
jos…Credeți voi că același Domn Dumnezeu care a stat cu Avraam jos
acolo în acea zi, s-a reprezentat pe El Însuși în carne umană? Nu vedeți
voi că este același Dumnezeu în voi, același Dumnezeu în mine, același
semn pe care El vi l-a dat tocmai înainte de timpul sfârșitului bisericii
alese? Nu credeți voi aceea? Nu credeți voi că Isus Cristos este același
ieri, azi și-n veci? Nu credeți voi că este un semn al venirii Lui? Nu credeți
voi că este un semn că în curând lumea o să fie distrusă și mileniul se
va stabili; noi o să avem o măreață domnie cu Dumnezeu? Nu credeți
voi aceea? Este semnul timpului de sfârșit.
Câte semințe ale lui Avraam sunt aici înăuntru în seara aceasta
cu acea speranță în ele, care se odihnesc în Dumnezeu? Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, a spus: „Aceste semne vor urma acele semințe ale
lui Avraam, cei care cred.” Sunteți voi un credincios? Ridicați-vă mâinile.
Acum, mie nu-mi pasă ce este în neregulă cu tine. Aceea nu înseamnă
un lucru (Vedeți?), doar spunându-vă și descoperind. Vedeți? Este
necesară credința voastră să facă vindecarea. Vedeți? Credința voastră
o face. Vedeți? Este credința mea în darul lui Dumnezeu care descoperă
asta, pentru că Dumnezeu a făcut o promisiune. Apoi Dumnezeu mi-a
descoperit promisiunea prin Cuvântul Lui și eu stau cu acea promisiune.
Ați prins ce intenționez să spun? Eu stau cu acea promisiune.
150
Acea doamnă mică care stă acolo cu acel necaz la fiere, crezi că
Dumnezeu te va face bine? În regulă, domnule. Tu poți avea dorința ta.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Ești îngrijorată în legătură cu cartonașul
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de rugăciune? Nu trebuie să ai niciunul, la urma urmei. Vezi? Dumnezeu
te-a făcut bine.
Acum, nu vedeți voi ce vreau să spun? Este doar peste tot.
Credeți voi în ea? Puneți-vă mâinile unul peste altul. Doar rugați-vă unul
pentru celălalt. Eu vă voi asculta. Rugați-vă unul pentru altul; puneți-vă
mâinile unul peste altul. Eu vreau să văd cum vă rugați voi.
Care…?...aici, în acest grup care stă în linia de rugăciune,
puneți…Întoarceți-vă în jur, întoarceți-vă mâinile unul către altul;
puneți-vă mâinile…Acum, rugați-vă unul pentru altul. Doar…Vreau să
aud rugăciunea voastră. Acum, nu vă rugați pentru voi înșivă, acum.
Rugați-vă pentru cel peste care aveți mâinile. Asta este. Stând afară pe
hol, în jurul locului, pretutindeni, puneți-vă mâinile fiecare peste celălalt.
151
Tatăl nostru ceresc, noi aducem această adunare la acest
moment măreț, culminant. Diavolul ar face orice ar putea să împiedice
asta, dar, Dumnezeule, Tu Te-ai arătat pe Tine Însuți prezent, prezența
Duhului Sfânt prin Cuvânt, prin semne scripturale, chiar prin biblia însăși,
Cel care dă promisiunea și a spus că aceste lucruri vor veni la împlinire
în zilele din urmă.
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Care cunoaște inimile, numele,
totul, bolile și ce a fost, ce este și ce va fi, Tu știi totul despre asta. Și
acești oameni care stau aici sunt oamenii Tăi. Ei sunt copiii lui
Dumnezeu și ei Te cred. Ei își au mâinile lor unul peste celălalt. Tu ai
spus: „Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Dacă își pun mâinile peste
bolnavi, ei se vor însănătoși.” Acum, eu pun rugăciunea mea cu a lor.
Eu cred cu ei. Eu cred că ceea ce ei cer, Tu o să le dai pentru că ei sunt
copiii Tăi. Tu nu vei reține nici un lucru bun de la cei care „umblă drept
înaintea Ta”.
152
Acum, satan, noi venim la acest moment să te provocăm. Tu ești
învins. Tu ai fost învins de la Calvar. Nu este nici un lucru pe care tu îl ai
de oferit decât o înșelăciune. Și noi nu te vom mai lăsa să înșeli. Noi
stăm pe Cuvântul Domnului Dumnezeu. Cuvântul Domnului a spus:
„Aceste semne vor urma pe cei ce cred.” Acești oameni pretind să aibă
botezul Duhului Sfânt. Ei au simțit puterea supranaturală a lui Dumnezeu
urcând prin ei să le schimbe viețile lor. Ei au milă unul pentru celălalt. Ei
se roagă unul pentru altul.
O, satan, tu cel rău care ai făcut pe acești oameni bolnavi, noi te
legăm prin jurământ în Numele lui Isus Cristos să dai drumul acestor
oameni. Vino afară din ei, în Numele lui Isus Cristos. Lasă-i să meargă.
Ieși afară în Numele lui Isus Cristos. Amin.
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Ridicați-vă în picioare acum. Ridicați-vă. Dați lui Dumnezeu
laudă. Ridicați-vă mâinile sus spre El. Mie nu-mi pasă dacă sunteți ologi.
Ridicați-vă, oricum. Ridicați-vă mâinile și dați laudă lui Dumnezeu.

