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1 Mulțumesc, frate Joseph. Mulțumesc. Să ne rugăm? 
2 Tatăl nostru, noi Îți mulțumim astăzi pentru Domnul Isus, pentru 

harul Său față de noi, căci în timp ce noi eram încă păcătoși, Cristos a 

murit în locul nostru ca să ne îndreptățească, pe noi oamenii neevlavioși 

și să ne aducă înapoi la părtășia cu Tatăl prin împăcarea prin propriul 

Lui sânge la calvar unde El l-a dat de bună voie pentru noi toți. Și astăzi 

noi ne bucurăm de aceste privilegii pentru că El a fost doritor. 
3 Și acum, Tată, fie ca noi să fim doritori să mergem și să 

împărtășim această mare binecuvântare cu alții. Ajută-ne să Te 

cunoaștem mai bine prin strângerea din această după amiază, pentru 

că noi o cerem în Numele lui Cristos. Amin. 

Așezați-vă. 
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4 Sunt fericit să văd astăzi pe păstorul nostru gazdă, fratele James 

Jones din Indianapolis, înapoi acolo. Atât de fericiți și fratele din 

Spindale, de asemenea; fratele Winston Hare din California. Eu cred 

doar așa cum mă uit, l-am văzut pe fratele Sothmann aici, ultima dată 

din---de sus în Canada, unde noi chiar am avut o adunare măreață 

acolo. Și mulți alți prieteni care stau primprejur. Acesta este cu 

certitudine un privilegiu, astăzi, să vorbesc unei asemenea mulțimi de 

oameni, cu care eu mă aștept să trăiesc o Eternitate, în Glorie. Și am 

privilegiul astăzi să stau să vă vorbesc și să am părtășie cu voi în jurul 

Cuvântului lui Dumnezeu. Și este desigur un privilegiu să fac aceasta. 
5 Acum, seara trecută noi am avut un timp măreț în Domnul, Duhul 

Sfânt a turnat cu adevărat binecuvântările Lui peste noi seara trecută 

într-un fel extraordinar. Și în seara aceasta noi urmează să avem linia 

de rugăciune de modă veche pe care obișnuiam să o avem cu ani în 

urmă. Pentru că noi urmează să... Este, trebuia să vă vorbesc pentru 

puțin timp în această după masă, să am părtășie cu voi cu Cuvântul și 

apoi, în seara aceasta să vorbesc din nou. Și uneori în acel fel în care--

-ungerea Duhului Sfânt pentru acele viziuni divine nu vine întocmai cum 

ar trebui ele să vină dacă voi sunteți oarecum tulburați. Nu la... Nu vreau 

să spun tulburați, vreau să spun excesiv de entuziasmați sau ceva, 

aceea doar nu pare să lucreze tocmai corect. Astfel fratele Joseph, eu  

i-am spus lui că mi-ar place să am o seară din aceea înainte de a pleca. 

Și el a fost atât de binevoitor să ne-o dea și s-o avem în acel fel. 
6 Și acum, eu aștept ca Dumnezeu să vindece mulți dintre bolnavi 

și suferinzi. Eu urmează să cer băieților dacă---dacă ei vor merge în 

continuare să distribuie cartonașe de rugăciune oricum, un număr mare 

din ele în seara aceasta, astfel ca noi să putem păstra ordinea în linia 

de rugăciune, să avem bolnavii să vină prin ea. Deci dacă aveți vreun 

drag care este în nevoie de rugăciune și credeți că „prin punerea 

mâinilor” este puterea de vindecare a lui Dumnezeu pentru bolnavi 

astăzi, păi, aduceți-i  în seara aceasta pentru că ne așteptăm să obținem 

o mare mulțime din ei prin linie. 
7 Și acum, este un timp așa de scurt pe care-l avem să vorbim și 

o astfel de... și atât de multe de vorbit. Atâta timp cât vorbim despre 

Domnul Isus, noi avem atât de mult de vorbit, cum fiecare Cuvânt este 

atât de inspirat. Și eu urmează să îi cer păstorului Joseph dacă el va 

pregăti un text să citească pentru mine, sau---sau citirea scripturii, 

pentru că eu... altceva a venit în mintea mea chiar acum și eu doar am 

cu mine Noul Testament, eu vreau ca el să citească un... pentru o bază 
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din Vechiul Testament, 2 Cronici 18:22-27. Eu îi voi cere să citească 

aceasta pentru noi și voi ați putea citi aceea cu el, dacă vreți, ca o bază 

pentru textul meu în această după amiază. [Fratele Joseph Boze spune: „2 

Cronici?”] 18:22 până---până la 27. Și fie ca Domnul să adauge 

binecuvântarea Sa acum la citirea Cuvântului Său. 
8 În timp ce el este... voi întoarceți la acela, eu îi voi cere acestui 

frate aici din California, ai auzit ceva despre adunarea unde ne vom 

duce, când vom fi acolo în orașul vostru, în Oakland și pe-acolo? Frații 

făceau pregătirile acum câteva zile și eu...(Un frate răspunde că el nu știe.) Da, 

domnule. Ei bine, mulțumesc, frate. Da, în regulă. Mulțumesc. Eu doar 

m-am întrebat, va fi... Cred că noi trebuie să mergem în est după Idaho 

în noiembrie și decembrie și să venim acolo în ianuarie sau februarie, 

cred că este sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie sau poate, sau 

cealaltă parte trebuie să fie sus aici în est. Sau fie, ei vor da aceea 

Coastei de Vest și apoi să mergem în est. Dar eu sper să te văd acolo, 

frate, să ascult ceva din acea minunată învățătură. În regulă, frate 

Joseph. O, 22 la 27. 
9 [Fratele Boze citește următoarea scriptură, din 2 Cronici 18:22-27] 

  (De aceea, iată, Domnul a pus un duh de minciună 

în gura acestor profeți ai tăi și Domnul a vorbit rău 

împotriva ta.] 

  [Atunci Zedechia, fiul lui Chenana a venit aproape și 

l-a lovit pe Mica peste obraz și a spus, pe ce cale s-a 

dus Duhul Domnului de la mine să-ți vorbească ție?] 

  [Și Mica a spus: „Iată, tu vei vedea în acea zi în care 

tu vei intra într-o cămăruță dinăuntru să te ascunzi.]” 

  [Atunci regele lui Israel a spus: „Luați-l pe Mica și 

duceți-l înapoi la Amon, guvernatorul cetății și la Ioas, 

fiul regelui.]” 

  [Și spuneți: „Așa vorbește regele, Puneți acest ins 

în închisoare și hrăniți-l cu pâinea întristării și cu apa 

întristării, până când eu mă întorc în pace.]” 

  [Și Mica a spus: „Dacă tu cu adevărat te întorci în 

pace, atunci Domnul nu a vorbit prin mine. Și el a 

spus, Ascultați voi toți, oamenilor.]” 
10 Acum, în---al 17-lea capitol din Sfântul Ioan, citesc pentru un 

text: 

 



4                                                                 TATĂ, A SOSIT CEASUL 

  Aceste cuvinte a vorbit Isus și și-a ridicat ochii spre 

cer și a spus: „Tată, a sosit ceasul...” 

 

Și fie ca El să-și adauge binecuvântările la Cuvântul Său. 
11 Astăzi, gândindu-mă să folosesc aceasta ca o bază, citind din 

Cuvânt aceea... din vechiul testament, ca o bază pentru textul din noul 

testament și rugându-mă ca Dumnezeu să ne dea contextul așa cum noi 

așteptăm după El. 
12 Acest timp în vechiul testament a fost un---un... a fost un timp de 

foarte mare slăbire. Acum Iosafat a fost regele lui Iuda la acel timp, în 

timp ce Ahab era regele lui Israel la acel timp; ei erau împărțiți. Și la orice 

timp atunci când noi suntem împărțiți, noi putem să ne așteptăm la 

necaz. Noi trebuie să fim uniți și atunci vom rezista. 
13 Și, însă Iosafat era un---un om neprihănit, un om bun. El a adus 

câte ceva bun și o mulțime de exemple, așa cum am avut astăzi. El l-a 

văzut pe tatăl lui, Asa, atunci când Asa L-a slujit pe Domnul, atunci 

Dumnezeu a fost cu el; dar când Asa nu l-a slujit pe Domnul și a devenit 

încăpățânat, atunci Dumnezeu s-a îndepărtat de el. 
14 Nu contează cât de mult Domnul ne iubește și cât de mult voi Îl 

iubiți pe Domnul, când voi vă îndepărtați de la slujirea și închinarea 

Domnului, atunci doar amintiți-vă, voi vă puteți aștepta ca necazul să 

înceapă. Pentru că Dumnezeu i-a spus odată lui David: „Tu ești un om 

după propria Mea inimă.” Și atunci când David a greșit, David a trebuit 

să secere ceea ce a semănat. 

Și noi... El nu ne-a spus niciodată că noi eram după propria Lui 

inimă, așa că noi desigur trebuie să secerăm ce semănăm. 
15 Dar în perioada acestui timp, Asa a primit o boală de picioare și 

el a murit cu ea pentru că el n-a cerut Domnului vindecare divină; el s-a 

dus numai la doctori. El n-a vrut să ceară Domnului; a fost prea 

încăpățânat. Și el doar a ajuns într-un loc unde a început să asculte la 

niște vederi moderne și n-a crezut, posibil să nu fi crezut că Domnul a 

vindecat, așa că el nu l-a consultat pe Domnul deloc în legătură cu asta. 

El s-a gândit: „Ei bine, doctorul meu nu mă poate ajuta; nu este nevoie 

să cer altcuiva.” Așa că biblia a spus că el a adormit. El a fost dus la 

mormintele tatălui său... părinților lui și acolo s-a odihnit. 
16 Și acum, Iosafat, fiul lui, ridicându-se să-i ia locul, a avut o bază 

bună la care să privească, să vadă că atunci când un om va umbla cu 

Dumnezeu și va umbla cu Dumnezeu, Dumnezeu va umbla cu omul. 
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Dar când aceeași persoană își întoarce spatele la Dumnezeu, atunci 

Dumnezeu doar îl lasă să se descurce pe cont propriu... Și noi aflăm că 

este---este un lucru foarte trist când noi trebuie să ne descurcăm pe cont 

propriu. 
17 Eu niciodată nu încerc să mă încred în propria mea înțelepciune 

pentru că nu am niciuna. Și sunt așa de bucuros că n-am. Dacă aș avea 

câtva, poate aș încerca să mă încred în ea. Dar Domnul doar a văzut 

potrivit ca eu să nu am niciuna, așa că eu doar trebuie să mă încred în 

El. Și eu cred că ar fi bine dacă noi toți doar am încerca aceea un timp, 

nu credeți asta? Să nu luăm doar propriile noastre idei despre un lucru, 

ci să ne odihnim solemn pe AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Nu încercați să 

raționați asta pentru că voi n-o puteți raționa. Dacă voi o puteți raționa și 

să vedeți exact cum va fi, acela nu ar mai fi un act de credință. 
18 Credința este ceea ce voi nu vedeți; este ceea ce voi credeți, 

aceea voi nu---voi nu o vedeți, dar este Ceva înăuntrul vostru care o 

vede. Și acela este Dumnezeu care este înăuntru, vede propriul Său 

Cuvânt făcut manifestat. Dar voi nu puteți raționa aceea. Eu doar... Nu 

există cale să faci asta. Dumnezeu nu poate fi niciodată raționat pentru 

că El este dincolo de rațiune; El este Dumnezeu. Și noi doar luăm ce El 

a spus despre asta și îl numim adevărul. 
19 Acum, în această adunare astăzi și în timp ce aceasta se 

desfășoară și având această măreață părtășie, m-am gândit oarecum, 

poate că doar câteva cuvinte, despre cum să prezint oamenilor 

deoarece știind că cei mai mulți dintre voi de-aici sunteți cu mult înaintea 

mea când se ajunge la---la învățătura scripturii. Și eu---eu știu bine că 

sunt bărbați care stau aici lângă care, vai, eu mă simt mic să stau lângă 

ei. Dar pentru că---că noi ne-am asociat, mi-ar place să-mi exprim 

vederea despre ceea ce este asta și---și avertizarea mea către aceia 

care refuză să umble pe cărarea lui Dumnezeu care ne-a fost ordinată 

nouă să umblăm în ea.  
20 Acum, în decursul acestui timp, Ahab era regele lui Israel și el 

era foarte nepăsător. Noi avem asemenea oameni astăzi, pe care eu      

i-aș numi un fel de credincioși de margine. El doar merge oricum suflă--

-vântul. Eu cred că noi o numim astăzi „a tropăi de la o biserică la alta”. 

Și doar în orice fel bat vânturile, ei își au pânzele stabilite să meargă  

într-acolo. Biblia nu ne vrea să fim în acel fel. El ne vrea să fim fermi, de 

nemișcat, întotdeauna abundând, să avem pânzele noastre stabilite 

direct spre Calvar. Dacă vântul bate contrar, este o cale de a schimba 

direcția acelei pânze sau corăbii și să faci acel vânt deși vine direct în 
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fața ta, tu poți naviga drept contra vântului; este felul în care îți fixezi 

vela. Asta este! 
21 Și noi avem navigarea noastră așezată direct către calvar și nu 

contează în ce direcție suflă vânturile, noi încă privim la Calvar, când el 

este contrar sau oricum este, noi încă suntem așezați către Calvar. 

Acela este credinciosul adevărat. Și atunci noi nu suntem purtați de orice 

vânt de învățătură și acesta intră și acela intră și aceasta are loc; noi 

doar avem o direcție sigură: aceea este drept spre calvar. 
22 Eu cred că aceea este ceea ce Dumnezeu a vrut să spună când 

El a vorbit prin Iuda și... acolo și a spus: „Un nor fără ploaie, stele 

rătăcitoare...” doar rătăcind prin jur. Aceea este---aceea nu este corect; 

noi n-ar trebui să facem asta. Noi ar trebui doar... Când un creștin este 

mai întâi născut în Împărăția lui Dumnezeu, dragostea lui, viața lui, totul 

este pus drept pe Cristos. Dacă el este doar un pic deștept, dacă nu 

veghează, el va pune toate astea drept pe educație și ajunge la ceva 

teologie rece, formală, și indiferentă și de toate sau la ceva interpretare 

măreață a cuvintelor grecești. 
23 Am întâlnit un om aici, nu demult și el a spus: „Billy, eu tocmai 

am învățat un anumit cuvânt grecesc. Îl studiez de cinci ani, încercând 

să aflu înțelesul real al acestui cuvânt grecesc.” A spus: „O, când am 

aflat asta, era o binecuvântare.” 

Am spus: „Tu studiezi de cinci ani un singur cuvânt grecesc?” 

„Da.” 
24 Am spus: „În acei cinci ani, prin harul lui Dumnezeu, eu am 

câștigat o jumătate de milion de suflete la Cristos neștiind niciun cuvânt 

grecesc.” Deci asta este, asta nu este ce cunoști tu; este pe Cine 

cunoști: să-L cunoști pe El este Viață. Și noi petrecem atât de mult timp 

pe acele lucruri care sunt prostești. Doar, eu nu vreau să spun prostesc, 

ci aceea nu ne face niciun bine. Când tu cunoști, ce bine îți face ție? 

Niciun bine. Așa că tu doar ai putea tot așa de bine să-L cunoști pe El. 
25 Și apoi dacă el devine, această persoană care este centrată pe 

Cristos, dacă el este doar un pic neliniștit sau emotiv, dacă tu nu ești 

atent la acea persoană, el va devia pe partea aceasta în fanatism. Și va 

deveni unul care obișnuește... doar în orice parte bate vântul, aici merge 

el. Peste tot unde tărăboiul vine, păi, el se va lua după el. 
26 Dar voi nu vreți aceea. Una este doar tot așa de contrară ca 

cealaltă. Dar noi vrem să fim centrați pe Cristos și numai acolo. Priviți la 

Mielul lui Dumnezeu. Priviți și trăiți. 
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27 Acum, și astfel Iosafat a văzut, atunci când tatăl lui a privit la 

Dumnezeu, că Dumnezeu l-a binecuvântat. Și el a văzut că Ahab s-a 

întors de la Dumnezeu, din cauză că soția lui n-a vrut ca el să meargă 

la biserică miercuri seara și așa mai departe, voi știți. Astfel ei au aflat 

că el a devenit căldicel, purtat încoace și-n colo, purtat fără vreun scop.  
28 Știți, eu cred că dacă nu aș crede în Cristos, eu aș fi categoric 

împotriva Lui. Și eu cred că dacă m-aș fi exprimat și în inima mea eram 

împotriva Lui și nu L-aș crede, dacă eu aș fi împotriva Lui, El m-ar 

respecta mai mult decât dacă eu aș fi purtat încoace și-n colo, clătinat 

încoace și încolo. Așa este! 
29 Eu cred că chiar în viața umană... Luați o femeie, o doamnă 

tânără... Acum, noi suntem doar o școală, o clasă. O tânără doamnă, ea 

ar putea să nu fie drăguță, dar dacă ea este într-adevăr o doamnă și își 

ține locul ei ca o doamnă, voi știți că ea ar fi respectată mai mult decât 

o femeie drăguță care nu își ține locul ei. Vedeți? Corect. Pentru că 

este... Orice bărbat care are un gram de bărbat în el, va respecta acel 

caracter adevărat și loial. 
30 Și atunci, dacă noi devenim creștini, noi trebuie să punem toată 

loialitatea și respectul și onoarea pe Domnul Isus Cristos. Și apoi, dacă 

noi n-o facem și nu o credem, nu fiți doar purtați încolo și încoace cu 

asta, doar lăsați lumea să știe unde stați; aceea este cea mai bună cale. 

Și asta va fi o zi mare când biserica vine la acel loc, membrii ei, mai 

degrabă. Aceea dacă... Asta va fi ori pentru Cristos ori împotriva lui 

Cristos. Atunci lumea întreagă va ști cum stați voi. 
31 Mie nu-mi place ca cineva să mă bată pe umăr și să spună: 

„Frate Branham, eu într-adevăr te iubesc.” Când el știe că eu știu diferit 

(vedeți?), el---el știe că eu știu diferit. Pentru că duhul lui doar nu se 

potrivește corect și asta---asta doar nu este acolo. Și prin urmare, eu---

eu atunci, eu îmi pierd respectul pentru acea persoană. 
32 Mie---mie îmi place un bărbat dacă el spune: „Acum, ascultă, eu-

--eu nu sunt de acord cu tine, cu aceea. Eu...” Ei bine, atunci el este 

cinstit cu asta. Dar Ahab nu era acel fel de persoană; el a fost unul care 

a vrut să---să-L slujească pe Dumnezeu cândva și soția lui a vrut să facă 

altceva; atunci el s-a întors în acel fel și a pus să ucidă profeții și așa mai 

departe, unul din acei purtați încoace și încolo, în sus-și-n jos,     

înăuntru-și-afară; și Dumnezeu nu poate niciodată să facă nimic cu o 

persoană ca aceea. El nu putea în acea zi sau în orice zi, n-a putut folosi 

vreodată o asemenea persoană. 
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33 Deci, observăm că Iosafat a văzut rezultatele din acel fel de viață; 

a văzut rezultatele la tatăl lui când el L-a slujit pe Domnul și apoi când el 

nu L-a slujit pe Domnul. Așa că punându-le acelea împreună și      

luându-le în considerare, Iosafat și-a propus în inima lui să-L slujească 

pe Domnul și să se țină strâns de lucrurile pe care tatăl său, David, le-a 

făcut la început. Îmi place aceea. „La început...” a spus biblia. 
34 Cu alte cuvinte, el s-a dus înapoi la vechiul reper și atunci ei au 

curățit rândurile. Ar fi bine pentru Penticostali să meargă înapoi la vechiul 

reper. Ar fi bine pentru noi toți să mergem înapoi la vechile repere și să 

curățim rândurile. Ce s-ar întâmpla astăzi într-o... eu vorbesc la, 

presupun, cei mai mulți sunt oamenii penticostali aici în această după 

masă. Ce s-ar întâmpla dacă, de fapt, biserica s-ar duce înapoi la vechiul 

reper? Vorbiți despre o curățire, aceea ar fi cu adevărat una în jurul 

bisericii penticostale; cu siguranță ar fi. Acum, câți știți că acela este 

adevărul? Păi, sigur, că da. Aceea cu siguranță ar fi... desigur, o---o 

reformare în desfășurare. O, cum ar acționa oamenii diferit, s-ar îmbrăca 

diferit, ar vorbi diferit și ar---ar fi doar întru totul o biserică diferită dacă 

ne-am duce înapoi la vechiul reper de unde am pornit. 
35 Așadar atunci Dumnezeu l-a binecuvântat. Dumnezeu va 

binecuvânta pe oricine care va merge înapoi la vechiul reper din biblie 

și ar porni de la biblie, nu potrivit cu teologia, ci de la, sau, ceva teologie 

făcută de om, ci de la adevărata teologie a bibliei și să pornească de la 

vechiul reper și să se miște, Dumnezeu se va mișca cu voi. 
36 Astfel Dumnezeu a început să-l binecuvânteze pe Iosafat și 

primul lucru pe care-l știți, El a început să îl facă să prospere. Și a 

construit toate garnizoanele. Astfel că necircumcișii și... nu puteau intra 

înăuntru. Și aceea este ce au nevoie bisericile astăzi, este o gardă a 

învățăturii apostolice din timpul vechi, așa ca acest căldicel, formal, 

înăuntru-și-n-afară, în sus-și-n-jos să nu ajungă în biserica noastră. 
37 Ce am spus eu? Aceasta este adevărat, totuși. Așa este! Noi am 

permis prea multor lucruri să se furișeze înăuntru, fraților, prea multe 

lucruri, că noi am lăsat vechiul reper de la început, ca să se strecoare 

înăuntru; noi niciodată nu am apărat biserica. Și acum avem de toate în 

ea. Corect! Toate „ism-urile” și „hism-urile” și---și orice altceva în 

biserică, pentru că noi nu am întărit apărarea ei prin Cuvânt. 
38 Eu vorbeam astăzi la prânz cu fratele DuPlessis și fratele Joseph 

și vorbeam despre misiunile în străinătate și trezirea internațională, că, 

o călătorie misionară internațională pe care mă pregătesc s-o iau în jurul 
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lumii, în fiecare oraș câteva seri, fiecare oraș important din lume. Apoi 

gândindu-mă despre a urma, am spus: „Este ca...” 

Ei au spus: „Dacă tu nu ai ce să te urmeze, atunci tu pierzi aceea 

pentru ce tu---tu te-ai dus.” 
39 Ca și cum aș avea un---un glonț în mâna mea. V-am spus ce 

proiectil faimos era, cum viteza acestui proiectil va străpunge de la o 

anumită distanță și ce viteză are el, va merge cu o viteză de cinci mii de 

picioare(aprox. 1500 de metri) pe secundă, peste pușca demodată care poate 

ar merge, o, cu o mie de picioare (aprox. 300 de metri) pe secundă. Acum, 

proiectilul este în regulă, dar dacă eu pun acel... glonț în mâna ta, dar 

ce poți face tu cu el? Tu nu ai o pușcă în care să-l folosești. 
40 Prin urmare, acolo sunteți. Noi trebuie să avem ceva să urmeze; 

noi trebuie să avem o garnizoană; noi trebuie să avem o biserică pusă 

în ordine, care mărșăluiește, un front mare mergând înainte. Noi doar ne 

pierdem timpul până când biserica ajunge în acel fel de stare. Noi vom 

afla puțini aici, asta-i adevărat, dar nu ca și atunci când am fi toți un 

singur grup neîmpărțit de oameni, un singur front mare. 
41 Dușmanul... În armată, dacă o parte din ei... dacă kentuckienii îi 

împușcă pe băștinașii din Indiana și cei din Indiana îi împușcă pe 

kentuckieni, cei din Illinois pe cei din Missouri, într-un război, păi, 

armatele doar vor sta la o parte și vor spune: „Lasă-i să se omoare între 

ei.” Dar când ei toți se unesc, aceea este când dușmanul își ciulește 

urechea și pleacă. Și când toată oștirea lui Dumnezeu se unește sub un 

singur steag: conducerea Duhului Sfânt și se mișcă mai departe ca o 

singură biserică a viului Dumnezeu, atunci dușmanul va zbura. El trebuie 

s-o facă. 
42 Și noi vedem în biblie exemplul nostru. Astfel dacă observați, 

după ce Dumnezeu a binecuvântat acest mare bărbat, Iosafat, l-a făcut 

să prospere și totul a început să meargă bine, într-o zi el s-a gândit că 

ar face o vizită la vecinul său, Ahab. Și așa cum s-a dus să-l viziteze pe 

Ahab, s-a gândit: „Ei bine, eu voi avea ceva părtășie acolo.” Acum, acolo 

este unde a făcut el o greșeală, chiar acolo pentru că uleiul și apa nu se 

vor amesteca. Corect! Niciun credincios nu se va amesteca cu un 

necredincios; voi trebuie să fiți de o parte sau de alta. Voi trebuie să luați 

o poziție și să continuați să stați. 
43 Așadar, așa cum el s-a dus să-l vadă pe Ahab, o, ce primire a 

avut el! O, vai, Ahab a tăiat un bou și oi și așa mai departe și miei și a 

făcut o mare petrecere și... Acum, acela este chiar felul prin care 

dușmanul intră înăuntru. Acela este chiar felul în care asta v-a făcut 
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vouă, surorilor. Când aceasta a început, ceva femeie a venit înăuntru și 

biserica a început s-o bată pe spate, și---și ea era o femeie cu părul tăiat 

și purta machiaj și lucruri ca acelea. Primul lucru pe care-l știți, aceea 

începe treptat să se strecoare înăuntru și acum întreaga biserică este 

amestecată în asta. Amin. Așa este! Acum, voi... Nu lăsați asta să vă 

rănească. Dar noi avem nevoie de o operație. Corect! 
44 Și când bărbatul a ajuns la un loc că el nu era bărbat, soțul ei și 

o lăsa să facă aceea, aceea arăta slăbiciunea lui. Așa este! El trebuia 

să fie capul casei. 
45 Astfel, dar astăzi întreaga națiune este în acea modă. Și America 

nu mai este cu adevărat America, ea nu mai este o națiune creștină; este 

o națiune a femeii. Mica Izabelă veche merge pe stradă toată vopsită și 

frate, bărbații vor cădea în genunchi pentru ea. Așa este! Eu știu că așa 

ceva rănește, dar acela este adevărul. Noi avem nevoie de o operație. 
46 Acum, aceea este în lume, cu Hollywood-ul. Asta nu este numai 

în lume și Hollywood, aceea este în biserica penticostală. Noi nu avem 

apărare întărită împotriva acelor lucruri. Și păstorul a fost foarte slăbit ca 

lor să le lase să le meargă cu asta. Dacă voi ați striga împotriva lucrului, 

întreaga biserică într-o singură armată unită, atunci aceea ar fi încetat 

cu mult timp în urmă. Dar, o, noi avem asta acum, încât nu mai este 

diferență; ele doar fac orice vor să facă: libertatea femeilor, ele poartă 

acele haine mici cu arătare veche murdară, vulgară și ies pe stradă. 
47 Și lasă-mă să-ți spun ceva chiar aici, doamna mea. Eu sper că 

voi toate mă iubiți și eu nu sunt aici să vă critic; eu sunt aici numai să 

știți că dincolo, în Ziua Judecății, eu va trebui să răspund, când eu știu 

aceste lucruri și nu le spun; apoi dacă eu vă avertizez, atunci sângele 

este jos de pe mâinile mele. 
48 Știți voi că Isus Cristos a spus: „Oricine se uită la o femeie să 

poftească după ea, a comis adulter cu ea deja în inima lui.” Știe cineva 

asta? Și dacă voi vă îmbrăcați sexy, nu contează cât de modest credeți 

voi că este asta și mergeți pe stradă și ceva păcătos bătrân se uită la voi 

să vă poftească, la Bara de Judecată, voi veți fi vinovate de comiterea 

de adulter cu acel bărbat, când el va răspunde pentru asta. De ce este 

asta? Sunteți voi, voi ați fost cea care ați făcut asta; voi v-ați prezentat 

pe voi înșivă în acel fel, deci voi sunteți cea vinovată. Și voi, nu contează 

cât de fecioresc și pur ați trăit, voi veți fi vinovate înaintea lui Dumnezeu 

de comiterea de adulter cu un păcătos, întocmai ca și cum voi ați comis 

actul. Isus a spus așa. Acela nu este lapte degresat, frate; este adevărul. 
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Este sârmă ghimpată. Dar este ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune, 

taie și este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. 
49 Nu știu dacă păstorul vostru va aprecia aceea sau nu. Dar eu îți 

spun, sora mea, la Bara de Judecată eu va trebui să răspund pentru asta 

și dacă eu nu spun aceste lucruri... Mie nu-mi pasă câți oameni spun 

„libertatea femeilor”, aceea este o învățătură a diavolului. Și ea nu este 

în această biblie. Corect! 
50  Voi vedeți ce s-a întâmplat în trecut în Roma; vedeți ce s-a 

întâmplat în Grecia; vedeți ce s-a întâmplat bisericii creștine în trecut în 

vechile colonii romane demult, când ei au ajuns să se comporte ca 

lumea. Voi știți istoria sau păstorul vostru ar trebui să vă învețe asta. Și 

voi vedeți în fiecare epocă ce s-a întâmplat acelei recolte. Și voi vedeți 

exact unde este asta chiar acum în biserica penticostală. Așadar, este 

timpul să tragem o linie, să facem o garnizoană și să predicăm adevărul. 

Voi aveți exemple, la fel cum Iosafat a avut exemple. Deci haideți să 

tragem linia, să ne îndreptăm pe noi înșine și să umblăm ca bărbați și 

femei cum se cuvine și să ne prezentăm pe noi înșine. 
51 Acum, bărbatul, desigur în haina lui, el nu este un... este un... el 

nu este sacru sau nu este o persoană ca trupul femeii; noi ne dăm 

seama de asta. Acum, sunt femeile. Și femeile sunt minunate. 
52 Eu sunt numit un urâtor de femei. Oricine spune că este... nu... 

există---există ceva greșit. Eu nu sunt. Și eu---eu le iubesc și vreau ca 

ele să fie fiicele lui Dumnezeu și să se comporte ca fiicele lui Dumnezeu, 

doar la fel și bărbații. Noi trebuie să facem aceea. 
53 Astfel noi vedem acele lucruri ca un exemplu și în timp ce voi 

comitetele de-aici, în timp ce adunarea se desfășoară, fraților, ce se 

întâmplă cu voi? Voi citiți aceeași biblie; voi știți că biblia învață acele 

lucruri. Așadar haideți să ne punem la treabă cu asta. Haideți ori să fim 

pentru Dumnezeu sau să fim împotriva lui Dumnezeu. Când a răspuns 

Dumnezeu cel mai mult? Când noi am acționat ca și creștinii sau acum? 

Păi, mișcarea lui Wesley s-ar ridica și ar condamna această generație 

penticostală, în trecut în timpul vechi de sfințenie. 
54 Acum, voi știți că este așa. John Wesley a fost mai demn în 

învățătura lui și în biserica de modă veche demult decât am fost vreodată 

noi penticostalii. Aceea este adevărat. Priviți ce-au făcut ei: au făcut 

lucruri despre care noi nu știm nimic. Ei bine, Dumnezeu i-a onorat și     

i-a binecuvântat pentru că ei au umblat drept înaintea lui Dumnezeu. Așa 

este! Și noi știm că acela este un exemplu. 
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55 Acum, dar când el a coborât și a avut părtășie cu Ahab, atunci el 

a ajuns în necaz. Acum, Ahab...Și când tu iei lumea care încearcă să 

afle părtășie cu tine, doar amintește-ți, este un iepure în stiva de lemne 

pe undeva. 
56 Când tu iei acel băiat mic fumător de trabuc care vrea să te ducă 

afară seara, domnișoară, tu fată penticostală, acel mic băutor și părul lui 

pieptănat în jos, destul de șmecher să-și țină gura deschisă. Lasă-mă 

să-ți spun ceva acum; acolo există ceva care o să se arate. Și el zice: 

„Te voi lua în căsătorie, dragă, dacă...Și apoi eu---eu mă voi alătura 

bisericii tale.” El te minte. Dacă te iubește și Îl iubește pe Domnul, el o 

va face atunci; el nu va trebui să te ia. Așa este! Și voi, bărbaților, voi 

băieți tineri cu unele din aceste mici Izabele vopsite, în același fel. Voi 

n-ar trebui să faceți aceea. 
57 Rușine păstorilor care nu reușesc să spună aceea în biserica lor. 

Noi suntem chemați afară, separați, oameni diferiți, sfințiți pentru 

Domnul în Israel. Da, domnule, noi știm reperele; ele sunt scrise chiar 

aici, o vedere limpede a lor. Dar noi suntem clătinați. Acesta vine 

înăuntru, spune: „Toată aceasta, aceea și toată aceasta, aceea.” Noi 

doar eșuăm, cădem drept cu aceea. Biblia a spus că diavolul va face 

aceea în zilele din urmă. Și aceea este exact ceea ce face el. 
58 Acum, el i-a făcut o cină mare și l-a invitat. Acum, el a avut un 

motiv să facă aceea, el a spus...pentru că el știa că este un om puternic 

și a spus: „Acum, să ne unim rândurile laolaltă și să venim doar toți      

într-o singură armată mare și apoi vom merge la Ramot din Galaad. Și-

--și atunci când ne vom sui acolo, noi vom învinge dușmanul din cauză 

că acest pământ „așa și așa---așa și așa” ne aparține, oricum. Ramot 

din Galaad ne aparține nouă. Și este de fapt proprietatea noastră, așa 

că tu, ajută-ne să ne suim și să luăm ceea ce este posesia noastră.” 

Vedeți, lacom. 
59 Și acolo este unde Iosafat a făcut greșeala sa. Atunci fiind totuși 

un bărbat spiritual, a spus: „Da, voi merge cu tine, dar mai întâi, să-L 

consultăm pe Domnul.” Este un lucru bun: să te rogi pentru fiecare lucru. 
60 Și apoi, el a spus: „În regulă. Noi vom face aceea. Eu am un 

seminar aici. Am unii din cei mai buni profeți care există. O, ei erau 

școlarizați până la punct. Ei sunt cei mai deștepți oameni care există în 

țară pentru că eu i-am văzut la asta. Am avut grijă de ei. Eu susțin 

seminarul. Și eu am unii din cei mai buni, așa că îi voi chema pe cei aleși 

să vină. 
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61 Așadar, el s-a dus și a luat toți cărturarii buni și i-a adus sus acolo. 

Și ei toți au ajuns împreună: patru sute dintre ei. Și el a spus: „Noi să...?” 

Îl pot vedea pe rege. Și pe fiecare, doar ducându-se pe drumul...orice 

spune regele; orice spune episcopul, ei toți o fac, voi știți. 

Supraveghetorul general, voi știți, ce spune el, toți o fac. Vedeți? Mâna 

în haina lui, știți și a spus: „Acum, domnilor, să mă sui la Ramot din 

Galaad sau să renunț?” 
62 Unul a spus: „Voi știți cine este acela, nu-i așa? Știți de unde ne 

vine mâncarea noastră; noi vom fi excomunicați; noi nu vom avea 

aceasta și noi nu vom avea nimic să ne sprijine. Hm---hm, acum, voi mai 

bine fiți atenți.” 

„Ce spui despre asta, păstorule?” 

„Ei bine, eu vă spun; noi mai bine am crede.” 

„Daa, și eu cred așa. Cum este cu superintendentul, el ce 

spune?” 
63 „O, el transmite vorba drept mai departe; noi toți mai bine să 

vorbim bine despre rege.” O, vai. Noi mai bine să spunem: „O, aceasta 

este cea mai mare denominațiune care există și niciuna nu este ca ea; 

nimeni n-o poate face decât aceasta. Noi suntem singurii care au de 

spus-astfel despre asta.”  

Așa că toți au venit într-un singur acord, au spus: „O, Domnul 

spune, `Suie-te; El este cu tine.`” 

Ahab a spus: „Vezi, desigur, noi ne vom sui.” 
64 Dar știți, era ceva în legătură cu un om spiritual, când este...nu 

contează cât de mulți spun „da”, dacă este contrar Cuvântului, acel 

bărbat nu o crede. Iosafat a spus: „Ei bine, câți ai tu acolo?” 
65 A spus: „Patru sute; și ei toți sunt studenți de seminar; ei sunt 

oameni mari și într-un singur acord ei ne dau nouă dreptul; o, noi suntem 

destinați să învingem.” 

Și el a spus: „Da---dar---dar---dar---dar nu mai ai încă unul?” 
66 „Ei bine, pentru ce mai ai nevoie de încă unul? Aici sunt patru 

sute, cei mai buni; ce diferență face încă unul, dacă ai patru sute care 

spun: `Da`? De ce mai ceri încă unul?” 

El a spus: „Dar știi, nu mai ai încă unul?” 
67 El a spus: „Da, am un mic holy-roller aici, dar el...” Ei bine, el era 

un holy-roller; era un proscris, știți, a spus el. A spus: „Am unul aici, dar  

îl urăsc.” O, da, sigur, trebuia s-o facă, el l-a călcat pe bătăturile sale tot 

timpul. El era într-un fel aspru și l-a cam scărmănat un pic. El a spus: „Îți 
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voi spune înainte ca el să vină, eu îl urăsc,” el a spus, „pentru că 

întotdeauna spune rău împotriva mea.” Sigur, ce altceva putea el face? 

Cuvântul a spus rău împotriva lui. 
68 Astfel cum aș putea eu să stau liniștit în legătură cu vopsitul 

femeilor care se machează? Cum să stau liniștit în legătură cu 

slăbiciunea bisericii creștine când Cuvântul este împotriva ei? Sigur că 

este; Cuvântul este împotriva acesteia. Nu-mi pasă ce spune păstorul; 

Cuvântul spune astfel; haideți să stăm pe Cuvânt. Patru sute erau       

într-un singur consimțământ, că era în regulă să meargă mai departe și 

să facă aceea. „Da, aceea este în regulă; ah, nu va răni deloc; nu-l 

credeți, el este---el este slab de minte.” 
69 Dar Mica a avut adevărul. Aceea este ceea ce vrem noi, este 

adevărul. Indiferent unde rănește el, taie sau pe cine oprește El, noi 

vrem adevărul. „Voi veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.” 

Amin. O, sigur. 

O, el a spus: „Ei...Privește ce au ei; au acel grup de holy-roller 

sus acolo, acum. Ascultați-l pe el acum.” 
70 Dar eu vreau ca voi să observați, înainte ca el să ajungă acolo, 

ei au trimis un comitet să-l întâlnească și au spus: „Acum, uite, toți băieții 

de la seminarul teologic sunt acolo sus și ei fiecare au spus regelui că 

este în regulă pentru el ca să meargă să facă ce vrea să facă. Acum, 

Mica, nu spune nimic contrar la ce spun ei. Acum, el vrea să se unească 

împreună acum, tu vrei să spui același lucru ce spune el.” 

Dacă aceea ar fi fost potrivit cu Cuvântul, ar fi fost în regulă; dar 

era contrar Cuvântului. Așa este! 
71 Cum spunea nu demult un slujitor aici; el mergea...evanghelist, 

mergând la o biserică să țină o---o adunare. Și eu sper ca voi să nu luați 

aceasta ca o glumă, pentru că nu este loc de glume, mi-a fost spusă mie 

absolut ca a fi adevărul. Și asta era presupus a fi într-o biserică 

denominațională bună. 

Și comitetul diaconilor l-a întâmpinat într-un anumit loc, în tren și au mers 

mai departe și au spus: „Ești tu evanghelistul?” 

El a spus: „Eu sunt.” El citea biblia scriind ceva notițe așa cum a 

studiat și s-a rugat. 

El a spus: „Acum, noi am fost trimiși, ca un comitet de la biserică, 

să-ți spunem acum, câteva lucruri despre biserica noastră.” 
72 El a spus: „În regulă, mi-ar place să le aud înainte să ajung acolo, 

să știu mai mult cum să mă apropii de biserică și de oameni.” El a spus: 

„Vreau să fiu o binecuvântare în timp ce sunt acolo.” 
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73 Au spus: „În regulă, aceea este ceea ce vrem noi să fii, acum, 

noi doar îți spunem ție, evanghelistule, ca să nu spui nimic despre 

cursele de cai,” au spus, „pentru că păstorul are în proprietate un cal de 

curse,” și el a spus, „și el pariază la curse tot timpul. Și noi nu vrem ca 

tu să rănești simțămintele păstorului nostru, nu.” 
74 Și au spus acum: „De obicei, evangheliștii sunt acele mingi de 

foc încinse,” și au spus, ”noi avem gânduri mai bune decât acelea despre 

tine, astfel, sau, nu spune nimic... De obicei ei lovesc întotdeauna în 

acele jocuri de bunco aici în biserică.” Au spus: „Acum, societatea 

femeilor de ajutor are un joc de bunco întotdeauna, în fiecare miercuri 

seara, după adunarea de rugăciune, la subsol. Așa că asigură-te că nu 

spui nimic despre aceasta.” Și ei au continuat cu o listă întreagă de 

lucruri pe care el nu putea să le facă, nu avea voie să vorbească despre 

ele. 

Evanghelistul a spus: „Atunci despre ce să vorbesc?” 

Și el a spus: „Ai putea vorbi despre iudei pentru că avem numai unul din 

ei în biserică.” 
75 Acum, există un astfel de evanghelism ca acela astăzi în 

penticostali. Le este teamă să vorbească adevărul. Corect! Nu-mi pasă 

dacă el rănește păstorul sau pe cine rănește acesta; este Cuvântul Etern 

al lui Dumnezeu și noi suntem responsabili pentru asta, pentru 

predicarea Lui. Noi trebuie să spunem adevărul; nu mă interesează cât 

de rău rănește. 
76 Dar știți, ei au vorbit cu omul nepotrivit când au vorbit cu Mica 

astfel. O, nu, el nu era unul din acei compromițători cu aripile așezate să 

vadă dacă primește o ofertă bună sau nu. O, nu, nu, nu. El era un om al 

lui Dumnezeu. 
77 Păi, eu mi-aș putea imagina, scriptura nu spune așa, dar poate 

ei au spus: „Acum, dacă tu vei spune același lucru, ce spun acești profeți 

din seminar, știi ceva? Ei ar putea să-ți dea o diplomă de la acel seminar. 

Ei ar putea, categoric, după un timp, după ce tu înveți să vorbești un pic 

de gramatică mai bună, știi ceva? Ei ar putea de fapt, să te facă unul din 

ei, dacă vei spune același lucru pe care îl spun ei.” O, da, ei vor face 

aceea încă astăzi. Sigur, ei vor face. 
78 Dar ce a spus acest mic holy-roller? El a spus: „Eu doar voi spune 

numai ceea ce Dumnezeul meu pune în gura mea să spun.” Amin. Acela 

este omul potrivit ca să-l avem.................................................................                                                                         
79 Nu-i de mirare că Duhul Sfânt jos în inima lui Iosafat, a spus: 
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„Totuși mai există încă unul; el îți va spune adevărul; el îți va spune 

adevărul. Doar încă unul, dar el într-adevăr va fi cinstit cu tine.” 
80 Așadar apoi, micul Mica a venit acolo, după ce s-a rugat și a 

văzut o viziune. Și Iosafat a stat cu toți cei patru sute de predicatori în 

jurul lui, Dr., Ph.D. și tot restul din ei, știți, primprejur acolo și 

superintendentul general și---episcopul și... toți din ei, știți, erau toți acolo 

în jur. O, părtășie mare, mâncând friptură de miel și așa mai departe, 

având un timp minunat. Și ei erau toți îmbrăcați chiar bine, gulerele 

întoarse și robele lor lungi fluturând, știți, cu „părinte sfânt” scris pe ele 

și de toate cum fac ei, știți, bine îmbrăcați. 
81 Dar știți, aceea doar nu l-a mulțumit pe omul lui Dumnezeu jos în 

inima lui. El s-a gândit că exista ceva diferit de aceea. Și eu cred la fel; 

cu adevărat cred. Îmi amintește de Saul încercând să-l îmbrace pe David 

cu vesta lui ecleziastică; aceea doar n-a funcționat pe omul lui 

Dumnezeu; asta-i tot. Doar nu i se potrivea corect, a spus: „Luați jos    

de-aici acel lucru; eu nu l-am încercat niciodată.”  
82 Acum, aceea este ceea ce avem noi nevoie astăzi să ne 

dezbrăcăm de unele din vestele noastre ecleziastice și să ne îmbrăcăm 

cu neprihănirea lui Isus Cristos, să încercăm și să încetăm vorbirea 

cuvintelor mari, mărețe, când ei toți, adunarea, nu știe oricum despre ce 

vorbim noi. Așa este! Doar predicare simplă de demult este ceea ce îi 

va salva. Este adevărul. Nu contează cât de vechi este---este Cuvântul 

oricum; ei îl vor înțelege în acel fel. Noi nu suntem bogați și moderni în 

toate aceste lucruri mari; noi suntem de modă veche sau ar trebui să 

fim. Acum, noi nu trebuie să învățăm să folosim gramatică înaltă și să 

facem toate aceste cuvinte mari și lucruri, doar să vorbim simplu. 

Apoi ce-a avut loc? Ce timp! Următorul lucru pe care îl aflăm, că 

acești mari oameni de clasă care stăteau primprejur... 
83 Și lăsați-mă să vă vorbesc despre aceasta doar un minut. Știți de 

unde venea clasa? Clasa este de la diavolul. Acum, aceea este AȘA 

VORBEȘTE DOMNUL din biblie. Rangul și pompa au venit de la 

diavolul. Chiar la început când Cain și Abel au venit să se închine, Cain 

a venit înaintea Domnului cu fast. Abel a venit în neprihănire prin 

descoperire. 
84 Acum, ascultați, când Cain a venit, el a adus roadele pământului, 

tot ce crește, flori și totul și a împodobit altarul lui și el s-a închinat lui 

Dumnezeu; un tablou adevărat al membrului firesc de biserică astăzi și 

al păstorului cu minte firească care vrea o biserică care stă mai sus 

decât restul celor din oraș, și---și scaunele lor toate plușate și o orgă de 



TATĂ A SOSIT CEASUL                                                                  17 

un milion de dolari. Lui Dumnezeu nu-i pasă de aceea (Fratele Branham 

pocnește din degete.) pentru aceea Corect, să nu aveți un lucru... Voi 

zidiți toate acele locuri mărețe ca acelea și cerneți oamenii voștri până 

când ei sunt doar, abia mai sunt săraci și orice de felul acesta cu toate 

acele lucruri de pus în biserică și mii de păgâni mor în câmpul de misiune 

fără să-L cunoască pe Cristos o dată. Adevărat, este o rușine pentru 

creștinătate. Da. 
85 O, dacă voi ați putea vedea o singură dată, ați ști despre ce 

vorbesc eu. Zidind o biserică de un milion de dolari și două treimi din 

lume n-a auzit niciodată despre Isus Cristos; ce jalnic. 
86 Acum, fiți atenți la el. Atunci a fost rangul și Cain a venit cu 

ungerea lui satan și a făcut un lucru mare, clasic, măreț. Dar acum, Abel, 

când el a venit, el n-a venit deloc cu rafinament, ci el a venit în 

descoperire. Biblia a spus în Evrei 3 că: „Abel prin credință a oferit lui 

Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain.” Și singura cale în care el a 

făcut-o a fost prin credință și credință în ce? Cuvântul lui Dumnezeu 

pentru că Acela este singurul lucru în care voi puteți avea credință. 

Dumnezeu i-a descoperit că a fost sângele. Și Cain a avut o jertfă 

frumoasă, totuși n-a fost acoperită în sânge. Și Abel n-a avut o jertfă 

frumoasă, dar a fost acoperită în sânge și asta era potrivit cu Cuvântul. 

Și Dumnezeu a recunoscut-o pentru că ea era Cuvântul Lui. 
87 Și astăzi Dumnezeu nu urmărește biserica mare, cum zidim...cel 

mai mare constructor al ei, cât de bine--- poate cânta corul, sau toată 

aceasta, cealaltă, sau ce clasă de oameni, dacă ei sunt bine îmbrăcați 

sau nu sunt bine îmbrăcați, în biserica voastră. El nu caută un lucru ca 

acela; nu, nici la un milion de kilometri, El nu caută. 
88 El urmărește pe cineva să vină pe calea Sângelui, descoperirii. 

Și Abel, prin credință, el a auzit Cuvântul lui Dumnezeu și L-a luat pe 

Dumnezeu pe Cuvântul Său; și prin credință în Cuvântul lui Dumnezeu, 

Dumnezeu l-a primit. Aceea este singura cale prin care Dumnezeu va 

primi vreodată pe cineva: este prin a-L lua pe Dumnezeu pe Cuvântul 

Său prin descoperire că Dumnezeu Își va ține Cuvântul Său. 
89 Dumnezeu a spus că Duhul Sfânt este bun pentru această zi; 

aceea o stabilește pentru mine. Dacă Dumnezeu pune puterea în 

biserică să vindece bolnavii și să scoată afară draci și așază profeți și 

așa mai departe, le așază în biserică și a promis asta, că ele vor fi până 

la sfârșitul lumii, aceea este îndeajuns pentru mine. Nu-mi pasă ce 

teolog sau cât de mult pot ei face ca un vierme într-o lămâie, aleargă 

aici, stoarce aici, stoarce acolo; nu face nicio pic de diferență. Dumnezeu 
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a spus astfel și aceea o stabilește. Haideți să stăm cu Dumnezeu; să 

avem credință în Cuvântul Său. 
90 Acum, Dumnezeu i-a spus lui Cain, a zis: „Dacă tu vei face bine 

(Vedeți?), dar dacă tu nu faci, păcatul stă la ușă.” Sigur. Cain a fost 

modelul credinciosului firesc de astăzi, care merge și gândește: „Eu mă 

voi alătura...Ascultați, știți că cea mai mare biserică de acolo este în 

Chicago, este Așa-și-așa și dr. Așa-și-așa. Eu voi merge să mă alătur 

acolo.” 
91 Apoi tu te duci să citești în biblie și afli că niciunul din acele lucruri 

pe care Isus a spus că se vor întâmpla în biserică: „Aceste semne îi vor 

urma pe cei ce cred,” ele nu îi urmau. Isus a spus că ele vor urma pe cei 

ce cred, nu poate ele vor urma, probabil ele vor urma, ele îl vor urma 

pentru o anumită perioadă de timp. El a spus: „Aceste semne îl vor urma 

pe cei ce cred.” Și aceasta a fost promis până la sfârșitul lumii. Eu vreau 

pagina din scriptură unde a spus că El le-a luat de la ei. Atunci El ar 

contrazice propriul Său Cuvânt. Vedeți în ce dezordine ați intra?         

„Aceste semne îi vor urma.”  Acela a fost un semn, o amintire, un semn 

al adevăraților credincioși, că El era în mijlocul lor. Din cauză că El se 

arăta pe El Însuși și se manifesta pe Sine prin aceste semne. Amin. 
92 Acum,  să ne gândim, o biserică fiind zidită pe aceea, să lase 

lumea să se furișeze înăuntru? Păi, cu siguranță asta va stârni 

indignarea unui slujitor real, adevărat al lui Dumnezeu. Sigur, este greșit; 

haideți să scoatem lucrul afară de-acolo. Îndepărtați-vă de acest vechi 

fel, căldicel, pe jumătate, spune o mică rugăciune dimineața, o mică 

rugăciune seara și merge la culcare și se scoală în dimineața următoare. 

Nu-i de mirare că noi ajungem lumești. Nu-i de mirare că lumea s-a 

furișat în biserică, pentru că noi nu stăm în rugăciune. Nu mai există 

agonizare; nu mai există a sta înaintea lui Dumnezeu; nu mai există 

săpare, curățire. Noi avem nevoie de o trezire de modă veche. Noi doar 

ne strângem pe noi: „Noi suntem „Adunările”. Noi suntem penticostali. 

Noi suntem unitarieni. Noi suntem trinitarieni. Noi suntem aceasta, 

aceea sau cealaltă. Noi nu avem nimic de-a face cu celălalt grup.” 
93 Acolo este unde Duhul Sfânt vă părăsește, chiar acolo. Când voi 

aveți aceea în mintea voastră, frate, tu doar ai putea tot așa de bine să 

te duci înapoi la altar, pentru că acela este locul pentru tine. Așa este! 

Amin. Aceea este cum se furișează felul lumii înăuntru. Să uităm de asta. 

Să ne punem afecțiunile noastre pe Cristos și să privim la Cristos și 

numai la El, amin și să avem părtășie unul cu altul, în timp ce Sângele 
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lui Isus Cristos ne curăță de tot păcatul. Dacă El ar veni să însemneze  

astăzi, pe fiecare din noi care nu ar avea o vină, pe cine ar însemna El? 
94 Dacă tu crezi că omul de alături este în greșeală, amintește-ți, 

harul lui Dumnezeu este doar tot atât de real pentru el, cum este el 

pentru tine. Eu aș urî ca El să mă însemneze pe mine astăzi, indiferent 

dacă sunt fără vină sau nu. Eu nu mă încred în asta; eu mă încred în 

harul Domnului Isus Cristos să mă ducă dincolo. Eu stau numai în harul 

Lui. Nimic nu aduc în mâinile mele. Eu nu am făcut nimic; nu am spus 

nimic care valorează ceva. 
95 Nu există niciun singur lucru pe care l-am făcut eu, Doamne, eu 

depind în întregime de Tine, numai de Tine și doar de Tine. Sigur, 

Doamne și dacă eu Te iubesc cu o inimă adevărată, eu desigur Te voi 

iubi și voi umbla și voi încerca cât pot mai bine să nu fac nimic ce să te 

rănească. Și dacă eu o să fac ceva greșit, eu mă voi pocăi de asta 

imediat ce am făcut-o. 
96 Eu îmi iubesc soția și dacă eu fac ceva greșit față de ea, eu mă 

voi pocăi de aceea imediat ce eu am făcut fără voie. Sau mă voi pocăi 

și îi voi spune că îmi pare rău că am făcut-o, tot atât de sigur cum aș 

face cu Domnul meu. Și eu n-aș face nimic să rănesc mica ființă 

sărmană pentru nimic în lume. Și de milioane de ori mai puțin nu l-aș 

răni pe Dumnezeu decât pe soția mea. Dacă Îl iubiți, voi Îl veți respecta, 

veți umbla corect. 
97 Acum, observați, căci ce ne-a scos afară este din cauza teologiei 

noastre. O, vai. „Știți, dr. așa-și-așa, el este un bărbat educat. O, știți voi 

că el vorbește două sau trei limbi diferite? El face toată aceasta, aceea 

și cealaltă. Știți ce? El a păstorit măreața biserică așa-și-așa odată. 

Acum, nu este aceea ceva? O, ar trebui să-l auzi cum zice el `Ah-min.` 

Este cel mai frumos.” 
98 Am citit un articol în ziar ziua trecută, cam așa de lung, unde s-a 

spus că un anumit episcop de la o anumită biserică, s-a rugat cea mai 

frumoasă rugăciune care a fost vreodată spusă la o anume 

denominațiune. Aceea este la cine s-a rugat el, la denominațiune, nu la 

Cristos. Așa este; a fost necesară cam o jumătate de pagină de ziar să 

se scrie rugăciunea sa. El s-a rugat către denominațiune o rugăciune 

frumoasă. Oh! 
99 Și aceea se ajunge și la penticostali. „O, da, noi avem locul așa 

de frumos, facem lucruri așa frumoase și arată așa de frumos.” Sigur, 
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ajungem întocmai ca restul din ei. Este timpul să vă scuturați pe voi 

înșivă; ieșiți afară din asta. Corect! 
100 Cum este cu Sângele? Nu fiți ca jertfa lui Cain. Păstrați Sângele 

peste voi; nu-mi pasă cât de urât și nestilat și limbaj necioplit sau orice 

altceva; păstrați Sângele. Aceea este ceea ce avem noi nevoie.  

Păstrați-vă sub Sânge. 
101 Noi observăm acest rafinat. Da, Dumnezeu i-a dat o șansă. El a 

spus: „Acum, dacă faci bine, va fi în regulă; tu vei fi acceptat. Dar dacă 

nu faci bine, atunci păcatul stă la ușă. Acum, tu ai văzut că Eu am 

acceptat acest---acest plan de aici și nu l-am acceptat pe-al tău. Dar 

acum, dacă vei face bine, tu vino și ai părtășie aici. `Aceste semne vor 

urma pe cei ce cred.` Și dacă tu vezi că Eu am acceptat acea învățătură, 

biblia Mea, Eu Mi-am ținut Cuvântul, Eu L-am confirmat printre oameni, 

acum dacă tu vei face bine, vino cu ei. Haideți să avem părtășie unul cu 

celălalt.” 
102 Dar ce-a făcut Cain? Întocmai exact cum fac ei astăzi; el a căutat 

o cale în care el putea să-l scoată afară din starea lui. Așa este! Frate, 

într-o zi, nu te îngrijora, dacă tu ești un credincios real adevărat, 

adăpostul tău va fi de vânzare. Aceasta este... Nu te îngrijora de asta. 

Și chiar acum, tu ești urât printre toți oamenii din cauza numelui Său, 

disprețuit și respins. Vedeți? 

Și El a spus: „Acum, dacă tu vei face bine...” Dar el n-a făcut bine; 

ci el și-a ucis fratele. 
103 Totdeauna cu ranguri; dar nu contează câte ranguri au toți acești 

predicatori și înaintea acestor doi regi, totuși Mica a spus: „Eu am 

văzut... într-o viziune, Dumnezeu stând pe tronul Lui și oștirea cerului 

stând la dreapta și la stânga Lui. Și ei au spus: „Pe cine putem avea să 

meargă jos și să-l înșele pe Ahab, să-l ducă acolo afară să se 

împlinească Cuvântul lui Dumnezeu?” 
104 Dacă voi vreți să vedeți viziuni, dacă vreți să fiți corecți, stați în 

Cuvânt. Dumnezeu lucrează drept în Cuvânt; acela este planul. Vedeți? 

Acum, Mica... Ascultați, iată un secret: Mica stătea drept cu ceea ce a 

spus profetul, profetul Ilie pentru că Ahab a făcut răul, el a spus: „Câinii 

îți vor linge sângele...” Și cum... „prin moartea neprihănitului Nabot.” 
105 Și cum Cuvântul lui Dumnezeu prin acel profet care era Cuvântul 

lui Dumnezeu, vine la profet și ei au stat chiar cu aceea. Și Mica nu putea 

merge la dreapta sau la stânga de la el pentru că el a fost deja confirmat 

cu Cuvântul lui Dumnezeu. Corect. Cuvântul lui Dumnezeu a fost cu 
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profeții în acele zile. El a avut legea, dar El a avut Cuvântul lui cu profeții. 

Și Mica fiind un profet, un adevărat profet... 
106 Acum, ascultați, lăsați-mă să vă arăt ceva. O, eu o văd. Ascultați 

aici; aceasta este proaspătă. Acolo erau patru sute de studenți de 

seminar care pretindeau că cunosc Cuvântul și nu-L respectau. Ei au 

încercat să-L ocolească din cauza pompei. Ei au încercat să-L 

ocolească din cauză că a fost regele care a mângâiat pe spate pe 

cineva. 
107 Dar acest mic holy-roller, așa cum l-am numit cu puțin timp în 

urmă, lui nu-i păsa cât de multă mângâiere pe spate a fost, el a stat cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. Și el n-a putut profeți nimic sau să predice apoi 

decât ceea ce a spus Cuvântul. Amin. Glorie! Stai cu Cuvântul, asta 

este, frate, Dumnezeu va susține acel Cuvânt de fiecare dată. Lui nu i-a 

păsat ce au învățat seminarele; lui nu i-a păsat cine erau restul din ei; el 

a știut că Cuvântul lui Dumnezeu a pronunțat un blestem peste Ahab și 

nimic altceva nu-i putea lua locul. 
108 Așadar de aceea, fiind cu Cuvântul și aliniat cu Cuvântul, Duhul 

Sfânt s-a aliniat cu el sau el s-a aliniat cu Duhul Sfânt și a văzut o viziune. 

Ei bine, glorie! Eu mă simt cu adevărat bine, cu adevărat religios. Luați 

Cuvântul, stați cu Cuvântul. Și dacă vreodată o viziune adevărată vine, 

ea va fi prin Cuvânt. Amin. Niciodată nu m-am gândit la aceasta mai 

înainte, aceasta este una nouă. Mulțumesc, Doamne. Stai cu Cuvântul, 

frate! 
109 Ilie sau Mica era cu Cuvântul, pentru că Cuvântul a pronunțat 

blesteme peste acel lucru. Și cum putea Mica să spună orice altceva 

decât să stea cu Cuvântul? Prin urmare, prin a sta cu Cuvântul, 

Dumnezeu i-a arătat o continuare a Cuvântului. Aleluia! Iată. Sper că 

voi... că pătrunde în voi cum pătrunde în mine. Dar, așa este. Dumnezeu 

va arăta continuarea Cuvântului. A spus: „Sigur, mergeți mai departe 

dacă vreți. Este în regulă. Mergeți, faceți ceea ce predicatorii vă spun să 

faceți, dar eu l-am văzut pe Israel risipit ca oile care nu au niciun păstor.” 

A spus: „L-am văzut pe Dumnezeu în cer; am văzut tronul și oștirea 

cerului stând la dreapta și la stânga. A spus: `Pe cine putem avea să 

meargă jos și să-l înșele pe Ahab? Pe cine putem avea să-l ducă afară 

aici să împlinească profeția lui Ilie?`” 
110 Vedeți, Mica era corect pe acel Cuvânt. Acel Cuvânt trebuia să 

fie împlinit. Și un duh de minciună a urcat, a ieșit din iad, a urcat acolo 

și a spus: „Eu pot face ceva pentru voi.” A spus: „Știți ceva? Eu pot 

ajunge ușor în acel seminar, pentru că ei nu prea au... nu au foarte multă 
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adunare de rugăciune, nici agonizare. Nu există nimic pe-acolo prin jur, 

niciun Sânge, așa că eu doar pot să umblu la orice timp vreau. Hm---

hm, hm. Eu pot lua în stăpânire acea, acea întreagă denominațiune. Pot 

lua întregul lucru; ei nici măcar nu cred în Sânge. Așa că eu---eu pot 

prelua întregul lucru.” 

Dumnezeu a spus: „Așa este, tu poți face aceea.” 
111 A spus: „Mă voi duce acolo și voi intra în acei inși și-i voi 

determina să profețească o minciună, toți acei predicatori. Fiecare din 

ei, toată teologia lor măreață, eu doar le voi orbi ochii de la Cuvânt.   

Asta-i tot ce trebuie să fac, să țin acel Cuvânt astfel ca ei să nu poată 

vedea asta.” 

Știți, Dumnezeu face aceea de o mulțime de ori. A spus:  „Ei au 

ochi și nu pot vedea; urechi și nu pot auzi.” Este aceea corect? Sigur. 

112 A spus: „Le voi orbi ochii și ei nu pot vedea asta. Deci, eu doar 

mă voi duce jos și-i voi determina să fie inspirați și ei vor profeți o 

minciună. Atunci tu-l vei avea pe el sus acolo.” 
113 Și astfel unul din acești predicatori, o, și-a arătat al lui---și-a arătat 

marele lui prestigiu---să devină atât (Cum să spun?), a devenit atât de 

degradat înaintea oamenilor, că el a pășit și l-a plesnit în față. El a spus: 

„Pe ce cale a ieșit Duhul lui Dumnezeu afară din mine?” 
114 Acum, el credea că avea Duhul lui Dumnezeu. Dar era un duh 

mincinos, pentru că el era contrar Cuvântului. Acum, dacă oamenii zic: 

„Semne și minuni nu urmează,” este un duh mincinos; el este contrar 

Cuvântului. 
115 Dacă, „Biblia spune,” oamenii îți zic, „Duhul Sfânt nu este în 

această zi la fel cum a fost El în alte zile,” este un duh mincinos care a 

fost în profeții falși. Ei vă spun o minciună. Dacă duhul ajunge... doar 

spune: „Toată libertatea femeilor și fac toate aceste alte lucruri și se duc 

afară și acționează ca lumea.” Este un duh care minte. El nu este aliniat 

cu Cuvântul, stați în Cuvânt. Corect. Stați drept acolo. 
116 Acum și voi știți cum vine istorisirea. Ce a fost asta? Anii au 

trecut. Dar timpul a venit pentru acel Cuvânt să fie împlinit. Când 

anotimpurile se derulează, nu vă îngrijorați, recolta va fi acolo. Este 

corect. 
117 Și, fraților, dacă a fost vreodată un timp... Pentru următoarele 

câteva minute, vreau să vorbesc cu voi, inimii voastre. Dacă a existat 

vreodată un timp, că timpul a venit pentru Cuvânt să fie împlinit, este 

acum. Aceasta este ziua. Sămânța a fost plantată; este timpul să luăm 
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sapa și să ieșim aici afară și să mergem să îndepărtăm unele din aceste 

buruieni și lucruri pe care le-am crescut: am văzut mărăcini, buruieni urât 

mirositoare și orice altceva care au crescut printre oameni; îndoielnici; 

necredincioși; căldicei, orice altceva. Este timpul pentru noi să luăm 

sapa și să le tăiem. Și nu există nimic mai bun decât o Sabie cu două 

tăișuri a lui Dumnezeu cu care să le tăiem. 

Timpul a sosit în lumea dinainte de potop pentru Dumnezeu să 

arate că Cuvântul Său este adevărat pentru oamenii dinainte de potop. 

Și El l-a respectat pe Noe. 
118 Timpul a sosit în Babilon, unde ei au râs de Dumnezeu să-și bată 

joc. Ei și-au bătut joc de copiii evrei. Au râs de ei, le-au spus că erau 

„demodați, vechi” și orice altceva. „Ei s-ar cuveni să fie moderni.” Dar ei 

au stat drept. Dumnezeu respectă acel fel de a sta drept. Și ei au râs de 

ei, i-au aruncat în închisoare, le-au făcut de toate. Dar în final, a sosit 

timpul ca Dumnezeu să vorbească. Și El Și-a arătat puterea. El a fost în 

stare să-i elibereze dintr-un cuptor încins. El Și-a arătat puterea Sa când 

a sosit timpul. 
119 Când Daniel a fost aruncat în groapa leilor, timpul a sosit ca 

Dumnezeu să se miște și să vorbească. Și El a închis gura leului prin 

trimiterea unui Înger în groapă cu Daniel. 
120 Isus, chiar înainte de Calvar... Timpul a venit când proclamația 

trebuia să fie semnată. A venit un timp când rasa lui Adam era la capătul 

drumului; ceva trebuia să fie făcut. A fost la acel timp că Zaharia stând 

în templu, a văzut un Înger al lui Dumnezeu, care l-a avertizat și i-a spus 

ce se va întâmpla. Timpul era la îndemână. Și el a fost... s-a îndoit de 

Cuvântul Îngerului și a fost lovit cu muțenie. 
 121 Timpul a venit când Maria venea de la fântână, în acea zi, cu un 

vas de apă pe capul ei. Timpul a sosit pentru vizita Salvatorului și ea... 

că o fecioară va zămisli și va naște un Fiu. Timpul era acolo indiferent 

că lumea nici măcar n-a crezut, aceea era în afara liniei învățăturii lor. 

Dar timpul a sosit și când timpul a venit: „Se va întâmpla.” Amin. Îngerul 

Gabriel a întâlnit fecioara și i-a spus că va fi umbrită de Duhul Sfânt și 

va naște un Fiu și El va fi Fiul lui Dumnezeu. Niciodată nu s-a întâmplat 

în toată lumea, dar timpul a sosit. 
122 Când fiecare femeie iudeică a așteptat și a urmărit timpul pentru 

aceasta, sperând că ea va fi. Dar timpul a sosit când Dumnezeu Și-a 

făcut alegerea. Dumnezeu face o alegere. 
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123 Timpul a venit când Ioan Botezătorul s-a născut ca un 

premergător să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că era 

glasul celui ce strigă în pustie: în Isaia 40, că va fi unul, cu câteva sute 

de ani înainte ca el să vină. Timpul a sosit ca Ioan să se nască. Și când 

timpul a venit, Ioan a sosit pe scenă. Amin. 
124 Timpul a sosit după moartea lui Isus, după Calvar, timpul a sosit, 

acolo că El trebuia să moară pentru păcatele lumii. Și El a murit întocmai 

potrivit cu scriptura. Din cauză că fiecare a crezut aceea, s-a aliniat cu 

Cuvântul și timpul a sosit că asta trebuia să fie împlinită. 
125 Și El a murit între doi răufăcători. Ei s-au dus acolo, rupându-le 

picioarele cu ciocanele. Și romanul a ridicat înapoi ciocanul să 

zdrobească piciorul, dar timpul a venit când biblia trebuia să fie împlinită, 

când El a spus: „Nu va fi niciun os rupt în trupul Lui” și el a stat liniștit. 

Cum a fost asta? Îngerul lui Dumnezeu i-a oprit mâna. Timpul a venit ca 

scriptura să fie împlinită. 
126 Ei L-au pus în mormânt. Au pus o pecete pe mormânt. Au pus 

garnizoană un grup de soldați, un sutaș, o sută de bărbați, înarmați, 

acolo în jur ca să fie sigur că nimic nu va avea loc. Pentru trei zile, El a 

zăcut acolo: vineri, sâmbătă și duminică. Dar duminică dimineața, primul 

Paște, nu conta câte armate erau acolo, cât de bine erau întărite, timpul 

a sosit pentru Cuvântul lui Dumnezeu să fie împlinit. „Eu nu voi suferi 

Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea. Nici nu voi lăsa Eu sufletul Lui în 

iad.” Timpul a venit. Nu-mi pasă ce ia loc, aceea oricum se va întâmpla. 

Timpul a sosit. Și un Înger a venit din cer și bărbații au căzut ca morți și 

mormântul s-a deschis și Cristos a pășit afară victorios asupra morții, 

iadului și mormântului. Timpul sosise. Amin. 
127 După aceea, El și-a însărcinat ucenicii să meargă în toată lumea 

și să predice evanghelia la fiecare făptură. El a spus: „Înainte ca să 

mergeți, nu-mi pasă cât de bine sunteți educați. Nu-mi pasă cât de mult 

ați umblat cu Mine. Înainte ca voi să puteți fi martori ai Mei, trebuie să 

așteptați acolo până sunteți înzestrați cu putere de Sus.” Ce-a fost asta? 

El era aliniat cu Cuvântul.  

Ioel a spus: „În zilele din urmă, va veni la împlinire, că Eu voi 

turna Duhul Meu peste toată făptura; fiii voștri și fiicele voastre vor 

profeți.” 
128 Isus, înainte de asta, a spus: „Această evanghelie va fi predicată 

până la capătul lumii ca un martor  pentru Mine și trebuie să înceapă la 

Ierusalim.” Luca 24:49. 
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129 Observați, apoi ei s-au dus în camera de sus. Unul din ei ar fi 

spus: „Ei bine, cât timp trebuie noi să așteptăm aici?”  

Altul a spus: „Eu cred că mă voi duce afară.”  

Îl pot auzi că spune: „El n-a spus niciodată cât timp să așteptăm, El a 

spus, `Așteptați până veți fi îmbrăcați cu putere.`” 

„Cât de mult vom aștepta?” 

„Nu aceea este întrebarea; nu aceea este împuternicirea, este să 

aștepți până când suntem îmbrăcați.” 

„Cât timp ar trebui să mă rog? Câte zile ar mai trebui eu să 

aștept? Ar trebui trezirea să izbucnească acum?” 
130 Frate, așteaptă până ce Dumnezeu toarnă puterea Lui. Nu până 

când alegem un nou episcop, nu până când punem un nou păstor, ci 

așteaptă până ce Duhul Sfânt vine din cer ca un vârtej de vânt puternic. 

Nu să așteptăm până ce alegem cine va fi episcopul acestui grup. Nu să 

așteptăm și să vedem cine va fi supraveghetorul acestui grup. Dar să 

așteptăm până ce vă organizați pe voi înșivă? Nu, domnule. Nu să 

așteptați până când puneți un prezbiter de district. Nu domnule. Nu să 

așteptați până aveți finanțe suficiente să construiți o biserică nouă; nu, 

domnule. Ci să așteptați până ce sunteți înzestrați cu putere de Sus. 

Amin. 
131 Și apoi, când acel număr complet al cincizecimii a fost împlinit, 

cincizeci de zile, timpul a sosit. Aleluia! Timpul a sosit pentru profeția lui 

Ioel să fie împlinită. Timpul a sosit ca Isus să toarne Duhul Său. Timpul 

a sosit pentru împlinirea Cuvântului. 
132 Și acolo era cineva aliniat cu Cuvântul ca să-L aibă împlinit. 

Glorie! Frate! Și dintr-o dată, pentru aceia care erau așezați în linia 

Cuvântului, așteptând Promisiunea, „Acolo a venit un sunet din cer ca 

un vârtej puternic de vânt și a umplut toată casa unde stăteau ei.” 
133 Isaia a spus: „Învățătură peste învățătură; și rând peste rând; aici 

un pic și acolo un pic. Țineți strâns de ceea ce este bun. Căci cu buze 

bâlbâitoare și alte limbi voi vorbi eu acestui popor. Și aceasta este 

împrospătarea.” Amin. Aceasta este odihna care va veni din Prezența 

Domnului. 
134 Nu contează dacă ei niciodată n-au vorbit de când au fost în 

Babilon. Dar a fost, timpul a venit ca Dumnezeu să unească națiunile 

împreună și oamenii împreună cu o inimă într-un acord, indiferent ce 

limbă sau orice era asta. El a vorbit în fiecare dialect de sub ceruri, un 

grup de oameni, toți galileeni. Timpul a sosit. Amin. 
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135 Frate, timpul a sosit. Noi suntem în zilele din urmă. Noi suntem 

în epoca atomică. Timpul a venit că ei au o armă care poate scutura 

această lume de pe orbita ei, în timp de cinci minute, în soare și să 

cauzeze o anihilare totală. Ei n-ar fi putut face asta mai înainte. Dar 

timpul a sosit. Amin. 
136 Timpul a venit unde este o lepădare. Biblia a spus: „Fără să vină 

o lepădare, omul păcatului nu se va descoperi pe sine însuși.” Biserica 

penticostală trăiește într-un timp de lepădare. Timpul a sosit. 
137 Timpul a sosit ca semnele să urmeze credincioșii. Noi suntem la 

timpul sfârșitului. Suntem în ploaia târzie. Suntem la timpul când oamenii 

vor fi violenți, încrezuți, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de  

Dumnezeu, călcători de adevăr, acuzatori falși, nestăpâniți și 

disprețuitori ai celor ce sunt buni; violenți, încrezuți. Timpul a sosit când 

ei învață învățăturile diavolilor, pervertind învățătura bibliei în teorii și 

teologii ca să atragă grupuri de oameni după ei. 
138 Asta este, timpul a sosit ca Dumnezeu să-și strângă biserica Lui 

împreună curând sub un singur drapel măreț: Domnul Isus Cristos și să 

toarne puterile Lui printre ei. Și semne mari și minuni vor avea loc; timpul 

a sosit. 
139 Timpul a sosit pentru biserica penticostală să-și ia poziția. Timpul 

a sosit să circumcidă biserica și să oprească această nebunie. Timpul a 

sosit să mergem înapoi la vechiul reper. Timpul a sosit pentru revărsare. 

Timpul a sosit pentru strângerea oamenilor. Timpul a sosit ca Isus să 

vină. Timpul va fi aici curând să se dea răsplătirile. 
140 Frate, fii atent ca a ta coroană să nu fie așezată pe capul altcuiva. 

Timpul a sosit. Noi suntem la timpul sfârșitului. Dacă noi vom face 

vreodată ceva, fraților, noi urmează să facem acum. Timpul este la 

îndemână. Timpul a venit când Dumnezeu scutură fiecare 

denominațiune de sub soare. 
141 Citeam un articol unde un mare teolog din biserica baptistă a 

venit la una din adunări și a văzut lucrarea Duhului Sfânt. Asta era în 

„Glasul Vindecării”. Fratele Boze îl va retipări din nou. 
142 Unde el a spus: „Un cărturar baptist întâlnește un profet 

penticostal.” El și-a aruncat toată literatura lui. El a aruncat toată teologia 

lui, s-a pus jos și a spus: „Dumnezeule, dacă tu poți face aceea pentru 

acel om, fă asta și pentru mine.” Și gura lui a fost plină cu glorie și el a 

vorbit în trei limbi diferite și s-a dus la platformă, rugându-se pentru 

bolnavi și Dumnezeu lucrând cu semne și minuni. Amin. Glorie! 
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143 Timpul a sosit ca giuvaierele... Timpul a sosit ca prospectorii să 

meargă să sape. Giuvaierele ies din fiecare denominațiune, fiind 

lustruite și dându-li-se daruri și așezate în ordine. Aleluia! Timpul este 

aici. 
144 Timpul este aici chiar acum. Botezul Duhului Sfânt se mișcă prin 

oraș din nou. Este timpul pentru păcătoși să se pocăiască. Este timpul 

pentru decăzuți să se îndrepte cu Dumnezeu. Este timpul de curățire în 

biserică. Este timpul pentru semnele pe care Dumnezeu le-a arătat. 

Fiecare a așteptat semnul lui. Semnele din Marcu 16 sunt împlinite, cu 

siguranță sunt. 
145 David a așteptat un semn. El a auzit; el a așteptat. El a așteptat 

să pornească. Apoi deodată el a auzit tufișurile de dud făcând zgomot. 

El a știut că Dumnezeu mergea înaintea lui. Frate, timpul  a sosit când 

tufișurile penticostale de dud sunt scuturate din nou de revărsarea 

Duhului Sfânt cum a căzut El în ziua Cincizecimii, acel vârtej puternic de 

vânt care a venit din cer. Timpul a sosit, dacă ei vreodată merg să facă. 

Este timpul. (Mesaj în limbi și interpretare dată). Amin. Amin. Amin. Amin. „Așa 

să fie,” spune Domnul. Amin. 
146 Acum, când voi auziți Cuvântul, auziți Duhul, limbile, 

interpretarea, se aliniază drept cu Cuvântul, câți dintre voi, solemn în 

inima voastră ziceți: „Știu că am fost greșit și prin harul lui Dumnezeu, 

de azi înainte, eu iau poziție pentru adevăr și Cristos?” Vreți să vă ridicați 

în picioare? Vreți să veniți în picioare? Prin aceasta spunând: „Eu acum 

iau poziție pentru Isus, oricum. Eu  acum îmi iau poziția, solemn.” 

Speranțele mele sunt zidite pe nimic altceva 

Decât Sângele și neprihănirea lui Isus; 

Când totul în jurul sufletului meu cedează, 

Atunci El este și rămâne toată speranța mea. 

Pe Cristos, Stânca solidă eu stau, 

Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. 

Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. 
(Profeție este dată) 

Amin. Ce? Ieșiți afară dintre ei, separați-vă pe voi înșivă, totuși        

aliniați-vă cu Cuvântul. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu arată mâna 

Lui în îndurare. 
147 Prieteni, eu cred că ceea ce avem noi nevoie este o zdrobire 

solemnă, de modă veche înaintea lui Dumnezeu și să spunem: 

„Dumnezeule, eu mă pocăiesc de toate relele mele și acum iartă-mă, 

ajută-mă să fiu un creștin adevărat.” 
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148 Nu cu---nu în alt fel, ci cu o inimă zdrobită de relele noastre, în 

timp ce Dumnezeu este în mijlocul nostru poate pentru ultima dată 

pentru multă vreme, dacă El este în mijlocul nostru acum să ne dea 

acest timp de pocăință, haideți să ne pocăim cu toată inima și să-I dăm 

lui Dumnezeu glorie și să ne apucăm din nou astăzi și să-L slujim și să 

ieșim afară. Voi femeilor, curățiți-vă. Voi bărbaților, fiți creștini. Voi 

predicatorilor, mergeți la amvoanele voastre predicând, Dumnezeu este 

cu noi. 
149 Dacă a existat vreodată un timp... Când am fost în Suedia sau în 

Finlanda, ei trăgeau grapele și grăpau pământul să pună sămânța. Dacă 

ei nu o făceau, zăpada ar fi venit curând; ei ar fi murit de foame anul 

următor. 
150 Frate, soră, sămânța a fost semănată în terenul grăpat prin Duhul 

Sfânt. Lăsa-Ți-l să apuce strâns acum și să crească. 

Isus din Nazaret, o...(Mesaj în limbi și interpretare dată) 

151 Amin. Auziți acele trei mesaje? Biblia a spus: „Erau trei mesaje 

la timp.” Iată-le și ultimul a mers la predicatori (Vedeți), celelalte două la 

laici, acesta la predicatori. Fraților, Dumnezeu este în mijlocul nostru; 

Dumnezeu este în mijlocul nostru. Cu siguranță este. Să-I dăm Lui 

laudă. 
152 O, Isuse, Fiul lui Dumnezeu, Miel prețios, să fie cunoscut în 

această zi, Doamne, să fie asta cunoscută, o, Dumnezeule, cercetează 

Chicago ca niciodată mai înainte. Întinde-Ți mâna Ta,  a Fiului Tău Sfânt 

să vindece bolnavii și suferinzii. Fă semne și minuni, Doamne, fă cărări 

în care oamenii să poată umbla. Binecuvântează-i, Doamne. „Dați glorie 

voi toți, oamenilor, căci Sângele Lui poate spăla fiecare pată.” 
153 Cum Îți mulțumim Ție, Doamne! Cum ne pocăim de păcatele 

noastre! Cum privim la Tine, Miel al lui Dumnezeu și credem în Tine, că 

Tu ești Mielul, Cel Sfânt, singurul Dumnezeu adevărat și viu. Noi Îți dăm 

laudă și glorie și---și ne pocăim și Îți cerem, Doamne, să ne ierți. Și   

ajută-ne, o, Dumnezeule, să fim exemple, nu doar în a trasa linii de 

graniță, numai în neprihănire și să predicăm Cuvântul la timp, la netimp, 

așa cum ne-ai spus Tu să facem. 
154 Binecuvântează acești oameni, Doamne. Iartă fiecare păcat. Ia 

departe toată nelegiuirea noastră și îndepărtează toate petele de la noi; 

spală-ne în Sângele Tău. Și Mielule al lui Dumnezeu, o, fă-ne pe fiecare 

oi, astăzi: tunde-ne, Doamne, de toate privilegiile pământești ale acestor 

lucruri ale lumii. Ia toate lucrurile departe de la noi și lasă Porumbelul lui 
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Dumnezeu să stea pe fiecare inimă chiar acum, ca acesta să fie unul din 

cele mai mărețe timpuri pe care le-a avut Chicago vreodată. Este în 

această încăpere, în această după amiază, din cauza venirii Domnului 

Isus Cristos în Puterea Lui. 
155 O, Cristos, primește acești oameni, eu mă rog pentru ei. Și acești 

slujitori și pe mine însumi, așa cum stăm aici, Doamne, depunând 

mărturie și știind că Tu ești în mijlocul nostru și cunoscând că noi trebuie 

să stăm în Prezența Ta, într-o zi, să dăm socoteală pentru cuvintele  

noastre, chiar pentru gândurile noastre. Și noi ne rugăm, Tată, ca Tu să 

ne speli și să ne cureți de tot păcatul. Și să ne faci cu inimă pură și minte 

curată și cu un singur motiv: să vedem sufletele noastre născute pentru 

Domnul Isus Cristos. Fă-ne cu minte de misionar.  
156 O, Dumnezeule, fie ca noi să mergem pe străzi. O, unde este 

glasul de pe străzi? Nu mai sunt adunări de stradă. Nu mai este nimic. 

Și lumea a devenit un loc care miroase urât, Doamne, o, pentru că noi 

le-am lăsat jos. Iartă-ne, Doamne. Fie ca noi să strigăm ca profeții din 

vechime. O, ajută-ne, scumpe Dumnezeule. Noi ne rugăm ca Tu să 

primești pocăința noastră. Și spală-ne și curăță-ne și dă-ne daruri ale 

Duhului. Și mișcă-te în noi, o, Doamne, împrospătează această zi și din 

această zi înainte. Eu Îți prezint această rugăciune pentru acești oameni 

și pentru mine însumi în Numele lui Isus Cristos. 
157 Ce s-a întâmplat? Ce este aceasta? Puneți-vă vouă înșivă 

această întrebare. Este același Duh Sfânt. Care cunoaște secretul 

fiecărei inimi. Să dăm mâinile unul cu altul și să spunem: „Dacă te-am 

rănit cu ceva sau am făcut ceva, Dumnezeu să mă ierte.” 
158 Aceasta este pentru voi, pentru mine... de la mine la voi: dacă 

am făcut ceva împotriva cuiva, Dumnezeule iartă-mă. Dacă am lăsat jos 

sau am compromis, Dumnezeule iartă-mă. Eu vreau să fiu slujitorul 

Domnului. Vreau să iubesc pe fiecare. Și deasupra a toate, eu vreau   

să-L iubesc pe Domnul, astfel ca eu să pot sta ca să slujesc... între vii și 

morți, să slujesc pentru El. Eu Îl iubesc. Eu aștept ceva măreț să se 

întâmple acum, de la această minunată vizitare. Eu cred asta cu toată 

inima mea. 

Eu Îl voi lăuda, 

Voi lăuda Mielul înjunghiat pentru păcătoși; 

Dați-I Lui glorie, voi toți oamenii, 

Căci Sângele Lui poate spăla orice pată. (O, vai!) 

Eu Îl voi lăuda, Eu Îl voi lăuda, 

Voi lăuda Mielul înjunghiat pentru păcătoși 
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Dați-I Lui glorie voi toți oamenii, 

Căci Sângele Lui poate spăla toată petele. 

Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda, 

Voi lăuda Mielul înjunghiat pentru păcătoși; 

Dați-I Lui glorie, voi toți oamenii, 

Căci Sângele Lui poate spăla orice pată. 
159 În timp ce avem capetele noastre aplecate în închinare umilă, în 

timp ce frate Mattsson, tu eliberează-ne cu un cuvânt de rugăciune, dacă 

vrei sau cu cuvintele pe care dorești să le spui, în timp ce eu mă 

pregătesc pentru deseară. 

 

 




