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1 Întotdeauna este bine să vin la Casa Domnului, dar se pare că este mult mai bine în
acest  Crăciun  şi  An  Nou  şi  în  zilele  sfinte.  Pare  ca  şi  cum  ne-a  rămas  o  mică
binecuvântare. Este însă prea rău că nu putem avea tot timpul acest simţământ, pe care
îl  avem  de  Crăciun,  când  oamenii  fac  semn  cu  mâna  şi  spun:  „Domnul  să  vă
binecuvânteze.” Este aşa de bine. Acel singur lucru îmi place cu ocazia Crăciunului.

Acum, eu ascultam la „Noaptea de veghe” seara trecută, cred, pentru duminica
viitoare seara. Cu voia Domnului, voi încerca să-mi fac timp să fiu aici la „Noaptea de
veghe” daca este voia Domnului, ca să-i ajut să vorbească puţin despre câteva subiecte
pentru  sâmbăta  viitoare.  Şi  duminică  dimineaţa,  desigur,  este  şcoala  duminicală
obişnuită, iar duminică seara este serviciul evanghelistic. Acum, duminica viitoare seara
avem împărtăşirea, spălarea picioarelor. Este corect. O cale bună ca să începem Anul
Nou corect, ar fi să luăm împărtăşirea şi să avem spălarea picioarelor.

2 Acum, aş dori să fac un anunţ despre o adunare care se apropie mai mică doar
pentru păstor şi păstorii asociaţi ai Tabernacolului, administratori şi diaconi ai acestui
Tabernacol. Eu cred că este bine pentru noi să ne adunăm din când în când, căci calea
Domnului este în a ne călăuzi şi de multe ori sunt lucruri mici care apar ca şi Scripturile
pe care le găsiţi că ar fi grele. Noi vrem la fel, să vorbim aceleaşi lucruri oriunde. Noi
vrem să fim împreună şi eu doresc ca păstorii şi asociaţii, desigur Fratele Neville, va fi
acela şi Fratele Don Ruddell de aici, unul din asociaţii noştri şi Fratele Graham Snelling
din Utica. Fratele Stricker de aici, misionarul nostru. Şi fraţii care sunt păstori, cei diferiţi
de aici, Fratele Parnel. Şi ştiţi voi care sunt asociaţii de aici. Fratele Junior Jackson de jos
de aici din New Albany. Şi apoi diaconii şi administratorii. Vă spun ce aş dori să faceţi.
Săptămâna aceasta care vine, luaţi-vă o foiţă de hârtie şi scrieţi-vă acolo gândurile
sau... Vreau să zic, Scripturile, sau câteva obligaţi pe care le aveţi în slujba care trebuie
să fiţi, căci poate nu ştiţi tot.
3 Ca un administrator care ar spune: „Chiar, care este slujba mea, dacă s-ar ridica
cazul?” „Care este datoria mea ca un diacon, dacă ar fi cazul?” Şi păstorul ar spune: „În
acest Cuvânt aici, eu văd unde trebuia să fie aşa şi aşa şi eu nu o înţeleg chiar aşa cum
o învăţăm.” Şi locul acela din Scriptură şi aşa mai departe, apoi toţi înmânaţi-o Fratelui
Wood, dacă vreţi, deoarece locuieşte lângă mine. Şi de îndată ce aveţi biletele, atât de
repede cât puteţi, eu voi aprecia, aşa ca să le pot vedea din Scripturi. Nu este adunare
publică;  este  numai  pentru  păstorii  acestui  Tabernacol,  diaconii  şi  administratorii
Tabernacolului. Ea va fi chiar acum, de îndată ce putem să-i aducem înăuntru. Apoi, vom
anunţa o seară în care nu sunt adunări, care să se desfăşoare aici, apoi vom avea grijă
de aceea.

4 Eu cred că ar fi un lucru bun, Frate Neville şi fraţii şi toţi din voi păstorii, şi aşa mai
departe, să putem veni împreună. Astfel noi putem vorbi aceleaşi lucruri pretutindeni.
Apoi va fi înregistrat de asemenea. Întrebările şi răspunsurile noastre vor fi înregistrate
şi fiecare poate avea o casetă, aşa ca să puteţi ştii, să o daţi înapoi în caz de orice,
fiecare întrebare venind sus încât acestea să poată fi benefic pentru Biserică. Sau cineva
spune: „Păi, aceasta...” Noi vom merge înapoi să vedem ce este pe bandă, ce zice ea. Şi
noi avem benzile acelea deja. Acum, noi avem administratori noi, cred, în anul acesta, şi
câţiva diaconi noi, şi aşa mai departe, care mi-ar place să-i instruim asupra acesteia. Şi
acest frăţior care este unul din fraţii noştri de la Sellersburg, Fratele Willard Crase, daţi-i
un mesaj despre aceasta, dacă vreţi, deoarece el este doar un tânăr în Domnul.

5 Şi dacă aceşti tineri, cred, pot fi întăriţi, voi înţelegeţi ce vreau să spun, vor şti cum
s-o ţină înainte. Şi întrebările mici vin sus în minte, în loc de a fugi pe ceva creangă, să
venim împreună şi să vedem ce este. Apoi când suntem în adunări, măreţile noastre
adunări comune când Bisericile se unesc împreună, aşa cum am fost în această ultimă
sesiune, atunci vom şti exact ce să luăm, ce să spunem, ce să facem. Toţi vrem să
vorbim aceeaşi limbă, aşa ca noi să ne înţelegem.
6 Acum, mi-ar place să mai spun un lucru. Bine a zis Fratele Neville, că noi vă dorim
cele mai bune urări de Crăciun, în acest timp de părtăşie în jurul acestor zile sfinte şi aşa
mai departe.
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Şi  apoi,  la  fiecare,  eu  vreau  să  am  timp  să  spun  fiecăruia  dintre  voi  cât  de
recunoscător vă sunt pentru cărţile şi  darurile de Crăciun şi  lucrurile pe care le-am
primit. Eu desigur, vă mulţumesc din toată inima mea. Acestea desigur ne-au făcut bine
în această dimineaţă când... Eu am un băieţel, care este suficient de mic încât să-şi
dorească  un  pom de  Crăciun.  Noi  îl  avem în  cameră.  Când am coborât  în  această
dimineaţă, am găsit multe daruri de la Biserica de aici, şi de la prietenii mei din locuri
diferite, în care noi am fost, puse acolo sub pom. Şi nu am cuvinte să le exprim, cât de
mult vă apreciez pe fiecare. Fie ca Dumnezeu din ceruri să vă binecuvânteze din plin,
este rugăciunea mea.

Şi noi, voi ştiţi cum va fi aceasta, noi nu vă putem trimite daruri înapoi, deoarece
eu nu am câştigat atât de mulţi bani, ştiţi voi. Eu câştig o sută de dolari pe săptămână,
am o familie mare, cam zece milioane de prieteni, asta este, desigur, greu să ai atâţia.
Dar  noi  vă  suntem recunoscători  vouă  şi  gândurilor  voastre.  Şi  sunt  sigur  că  mă
înţelegeţi.

7 Acum, să nu uitaţi  această noapte de Anul Nou care vine. Oh, îmi amintesc de
prima „Noapte de veghe” care am avut-o aici în acest Tabernacol. Eu nu cred că există
cineva aici care să şi-o amintească, dar aceea a fost o noapte în care Domnul a luat o
mulţime de fanatism din păstorul vostru. Deci, atunci noi privim înainte după un timp
măreţ.

Şi acum, înainte să ne rugăm, mi-ar place să citesc lecţia Scripturală din seara
aceasta. Şi voi fi într-un fel de dezbatere chiar cu mine însumi astăzi.

Am anunţat despre ce voi vorbi în această seară, dacă voi veni aici: „Noi am văzut
Steaua Lui în est şi am venit să ne închinăm Lui.” Asta a sunat familiar pentru mine. Şi l-
am  întrebat  pe  unul  din  administratorii  Bisericii,  pe  bunul  nostru  prieten,  fratele
Sothmann, de aici.

Şi el a zis: „Eu am banda despre aceasta, Frate Branham, tu ai predicat-o undeva.”
Şi fratele nostru bun şi preţios, Leo Mercier, de aici, băiatul de la casete, a zis: „Da, cam
de cinci ori.” Astfel că eu doar am schimbat-o puţin. Şi în loc de a predica despre „Noi
am văzut Steaua Lui  în est,”  aş vrea să vorbesc în seara aceasta despre subiectul:
„Darul lui Dumnezeu înfăşurat”.

8 Acum, voi citi din Evanghelia sfântului Matei, capitolul al 2-lea:

După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod,
iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim,

şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă
I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

Când  a  auzit  împăratul  Irod  acest  lucru,  s-a  tulburat  mult;  şi  tot
Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.

A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a
căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.

„În Betleemul  din Iudea” i-au răspuns ei  „căci  iată ce a fost  scris  prin
prorocul:

„Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată
dintre  căpeteniile  lui  Iuda;  căci  din  tine  va  ieşi  o  Căpetenie,  care  va  fi
Păstorul poporului Meu Israel.”

Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea
în care se arătase steaua.

Apoi  i-a  trimis  la  Betleem  şi  le-a  zis:  „Duceţi-vă  de  cercetaţi  cu  de
amănuntul despre Prunc: şi când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să
vin şi eu să mă închin Lui.”

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe
care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit
deasupra locului unde era Pruncul.

Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu
faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus
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daruri: aur, tămâie şi smirnă.

În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi
s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

9 Acum, vreau să citim despre acelaşi eveniment, în sfântul Luca 2:7.

Şi a născut pe Fiul ei cel întâi-născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat
într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

10 Să ne plecăm capetele noastre pentru un cuvânt de rugăciune. Dumnezeule sfânt şi
graţios, care ne-ai dat Darul cel mai măreţ pe care lumea aceasta l-a cunoscut vreodată,
pe Domnul Isus Cristos, venim la Tine umili în seara aceasta cu mulţumire, exprimând
din fiinţa noastră cea mai adâncă şi profundă adoraţie a inimii  noastre faţă de Tine
pentru acest minunat Dar. Noi nu avem nimic să-i dăm în schimb. Şi a fost foarte puţin
că Tu ne-ai cerut doar: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi lua toate
poverile şi păcatele şi vă voi face liberi.” Oh, ce schimb.

Nimeni nu putea face aceea decât Tu, Tatăl nostru. Şi noi îţi mulţumim că Tu ai
făcut asta pentru noi. Noi suntem martorii Tăi în ceasul acesta, în care Tu ne iei poverile
şi păcatele, ne dai în loc pace şi bucurie. Cât de mulţumitori îţi suntem, Doamne, pentru
această experienţă a creştinului interior, Crăciunul în inimile noastre. Noi suntem foarte
bucuroşi pentru asta. Aşa de bucuroşi să ştim că noi trăim la sfârşitul zilei, când vedem
semnele venind din nou, aşa cum a fost în ziua aceea, a apropierii  Lui.  Ne smerim
inimile noastre în prezenţa Ta, nobilă şi măreaţă. Lasă ca Duhul Tău să stăpânească
până la cel mai înalt nivel în inima noastră, în vieţile noastre şi să ne întărească din
interior înspre afară, ca noi să putem fi slujitorii Tăi, în acest ceas măreţ şi întunecos în
care lumina este înaintea noastră.

Noi îţi predăm această citire a Cuvântului Tău, Doamne, cu scopul, ca din acest Duh
Sfânt să pot aduce împreună un context care va fi suficient în seara aceasta ca un mesaj
de Crăciun către oamenii care sunt într-o aşteptare. Şi noi Te aşteptăm, Doamne, taie
împrejur buzele cu care vom vorbi şi urechile cu care vom auzi. Şi dă putere şi pune
viaţă în cuvintele care vor ieşi la suprafaţă, ca prin asta să ne poată veni o cunoştinţă
mai mare despre Domnul Isus, căci noi o cerem în Numele Lui. Amin.
11 Notând mai multe Scripturi la care să mă refer şi aşa mai departe, am rămas mirat
ieri aşa cum am auzit că, am ridicat hârtia, şi acolo este unde acea lume comercială
numeşte, 'obiect de Crăciun' acolo unde au fost cheltuiţi mai mulţi bani în timpul acesta
decât cum au fost cheltuiţi de mulţi, mulţi ani, cu mulţi ani în urmă. Şi mulţimile care s-
au adunat în Ierusalim şi cum acolo a fost un timp mic de pace între arabi şi iudei, căci
ei într-un fel au lăsat jos simţămintele lor, pentru a lăsa pelerinii să intre din nou în oraş,
în acest timp al Crăciunului. Eu adesea m-am întrebat de ce a fost aleasă această cetate
a Betleemului.

12 Şi acele cântece ale tinerilor doar cu câteva minute în urmă, micul ins şi soţia lui şi
copii acolo. M-am mirat, privind fetiţele, cum ţineau timpul cu aceasta, un fel de coarde
de harpă la care cântau. Şi cum acel ins care era totuşi un copil, pur şi simplu, totuşi
ţinea timpul chiar cu corzile acelei harfe. Eu presupun că se numeşte harfă.

13 Gândiţi-vă la Betleem. De ce s-a întâmplat că el a fost ales să fie locul de naştere al
Regelui regilor? Şi, voi o ştiţi, Betleemul este un loc mic, chiar un oraş foarte mic. Eu
adesea m-am întrebat, de ce nu a ales Dumnezeu un loc mult mai religios, pentru acest
eveniment măreţ, ca Silo. Silo a fost locul dintâi în care cortul... chivotul a fost pus după
ce a trecut Iordanul. Sau Ghilgal, o altă cetate mare religioasă; sau Sion, care este pe
munte,  sau o altă cetate mare religioasă; sau chiar  Ierusalimul,  care este capitala
mândră,  cu  toţi  înţelepţii  şi  sfinţii  de-a  lungul  epocii.  De  ce  nu  a  ales  Dumnezeu
Ierusalimul?

14 De ce ar fi ales El Betleemul? Poate părea ca şi cum El ar putea alege un loc, unul
din marile cetăţi de refugiu, care ar fi protejat pe Fiul Lui în caz de ceva necaz, venind
sus, locul de refugiu ca Ramot-Galad. Acela a fost un mare refugiu care a fost făcut
pentru oamenii  care  puteau fugi  în  aceste  cetăţi.  Cades era o  altă  cetate  mare de
refugiu; Hebron, o altă cetate mare de refugiu.

De ce a ales cu grijă micuţul Betleem şi nu a ales aceste cetăţi mari, căci ele aveau
nume mari şi multe din bazele spirituale.
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Dar, ştiţi, Dumnezeu are o cale în a face lucrurile. Eu sunt bucuros că El o face.
Vedeţi? Câteodată El ia lucruri care nu au o bază spirituală, sau nu au vreo bază deloc.
Şi de aceea este El Dumnezeu; El poate lua ceva care este nimic, şi să întocmească ceva
din acesta. Şi aceea-i ce îl face Dumnezeu. Aceea-i ce ne face să-L iubim. Aceea-i ce ne
face pe noi sărmanul popor să-L apreciem, pentru că cu toate că încă suntem săraci,
fără nici o bază, totuşi Dumnezeu face lucruri mari cu noi, chiar dacă El ne ia vreodată
sub controlul Lui.

15 Desigur, Iosua a fost unul care a dus pe copii lui Israel şi le-a împărţit pământurile.
Şi acestei seminţii a lui Iuda i-a fost dată această porţiune unde este Betleem, care este
în colţul de sus la nord al provinciei lui Iuda, o fâşie mică care într-un fel se încheie
asemănător  unei  mici  peninsule.  Şi  în  acest  loc,  această  provincie,  această  mare
provincie, era ţara de nord a grâului, era cordonul grâului, unde ei cultivau o mulţime de
grâu şi orz.
16 Şi unul din fii lui Caleb a stabilit şi întemeiat cetatea aceasta. Numele lui era Salma.
El era unul din fii lui Caleb. Dacă vreţi să priviţi aceea, eu am sărit peste o mulţime de
Scripturi,  dar  am văzut  pe  câţiva  din  fraţii  care  le-au notat.  În  1  Cronici  2:15,  de
asemenea găsiţi în Matei 1:5 şi unde a stabilit şi întemeiat acest oraş mare, care era un
oraş mic. Dar este mare din pricina lucrurilor măreţe care s-au întâmplat în cetatea
aceea.

Şi întotdeauna am zis, aceasta nu este marea Biserică; este marele Dumnezeu în
Biserică. Acesta nu este marele munte sfânt; este marele Duh Sfânt care era pe munte.
Acesta nu este omul sfânt; este Duhul Sfânt în om.

Vedeţi, acela-i felul cum era cetatea aceasta. Ea era mică la statură, şi mai mult în
vale, şi nu aveai prea mult la ce să priveşti; populaţia era redusă ca număr, lucru care
este la fel şi astăzi. Dar ea era deoarece Dumnezeu a ales să facă ceva. Acela-i felul
care-mi place: ceva pe care Dumnezeu îl alege. Nu conta cum părea pentru oameni
atâta timp cât Dumnezeu a ales-o.

17 Curva Rahav, cu care toţi suntem familiarizaţi, ea fiind o fată tânără care a fost
pusă pe străzi de o mamă şi un tată păgân, care a pus-o pe stradă, pentru ca să le
aducă un câştig din prostituţie... Şi totuşi jos în fata aceea imorală care a fost pusă pe
stradă,  ea  a  auzit  că  acolo  era  un  Dumnezeu  care  a  răspuns  rugăciunii.  Şi  prima
oportunitate care a avut-o ca să primească pe acel Dumnezeu, sau să facă ceva pentru
El, ea a făcut-o. Şi Dumnezeu i-a cruţat viaţa şi a salvat pe mama, tatăl şi familia ei. Ea
s-a îndrăgostit de un general de armată a lui Israel, noi aflăm din istorie şi s-a căsătorit
cu acest general. Şi curtenia lor a fost minunată. Şi în final ei s-au stabilit jos şi au trăit
la Betleem.

18 Şi totuşi acest general căruia i-a adus un fiu pe lume, fiul lui... Pur şi simplu nu mă
pot gândi acum la numele generalului. Am încercat. Am crezut că am avut numele lui
aici jos, dar nu ştiu. Am numele fiului lui, dar el era fiul lui Rahav cu acest general.
Numele lui era Salmon. Nu Solomon din... care a zidit Templul, fiul lui David, ci un altul,
Salmon. Şi acest Salmon a născut un fiu a cărui nume era Boaz. Şi Boaz, oh, toţi suntem
în cunoştinţă de acea poveste minunată despre Rut şi Boaz.
19 Acum, vedeţi, această curvă era una dintre neamuri, şi ea era o bunică antică a
Domnului Isus Cristos. Şi, de asemenea, când Boaz nepotul ei a ieşit la suprafaţă şi s-a
căsătorit cu Rut Moabita, el, de asemenea, s-a căsătorit cu una dintre neamuri, care a
făcut pe Isus parte dintre neamuri, vorbind lumeşte. Apoi când a născut copilul lor,
numele lui era Obed. Şi Obed a avut un fiu, şi numele lui era Iese. Şi Iese a avut un fiu
a cărui  nume era David, toate acestea întâmplându-se în micuţul  Betleem. Ce este
aceasta? Genealogia Domnului Isus, familia pe care cei spirituali au trecut-o cu vederea,
sau aşa zişii oameni spirituali.

20 Şi aceasta a fost pe aceeaşi temelie pe care, Samuel profetul, l-a uns pe David să
fie rege peste Israel, chiar acolo la Betleem. Şi prin David a venit marele Fiu: „Tu Fiul lui
David,” Fiul care s-a născut într-o mică iesle de paie tocmai lângă marginea dealului, în
partea de vest a cetăţii. Era pe acel deal unde îngerii lui Dumnezeu au cântat prima lor
colindă.

Cuvântul „Betleem,” să-l descompunem. „B-e-t” înseamnă „casă.” „E-l” înseamnă
„Dumnezeu.” „l-e-e-m” înseamnă „pâine.” „Casa pâinii lui Dumnezeu.” Cât de potrivit
era pentru Pâinea Vieţii ca să iasă din Betleem. „Casa pâinii lui Dumnezeu.” Oh, aceasta
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este o poveste minunată.

21 Probabil că a fost puţin doar după înserare şi soarele trebuie că a apus. Stelele
probabil au ieşit şi lumina se dusese de vreo două ore, aşa cum măgăruşul se aşeza în
locul lui obosit, câteva picioare sus de-a lungul părţii din spate a dealului de vest de
Betleem, aşa cum el a privit unde el şi-a aşezat micuţele lui copite, deoarece încărcătura
lui era preţioasă. Şi Iosif îl conducea încet înainte, aşa cum micuţul trio a pornit în sus
pe deal. Sau călătorise toată ziua, venind de jos din Nazaret. Şi ea putea deveni mamă
oricând.

22 Dar toate lucrurile sunt predestinate de Dumnezeu, care lucrează împreună spre
binele celor ce îl iubesc. A fost rânduit de Dumnezeu ca acolo să fie un rege fără inimă în
ziua aceea, Irodul cel setos de sânge. Dumnezeu ştia de aceea. Dumnezeu ştia de taxe
şi cum acel guvern brutal nu a avut nici un gând de milă faţă de acea mamă săracă care
era gata să nască oricând pe întâiul ei Fiu în câteva zile. Ci el a poruncit că toţi trebuie
să vină în locurile lor de naştere pentru a plăti taxele: „Nu conta în ce condiţie este ea,
trebuia  să  vină,  oricum.”  Dumnezeu ştia  totul  despre  aceea.  El  ştia  dinainte  toate
lucrurile. Şi El cunoaşte toate lucrurile (Vedeţi?) şi El face ca orice lucru să lucreze spre
binele celor ce îl iubesc.

23 Micuţul trio nu se certa cu privire la aceea, aşa cum ei urcau dealul. În final, după
multe suspine, măgăruşul... îi pot vedea oprindu-se în vârful dealului, pe care l-au urcat
din partea de vest, din Nazaret, venind dincoace. Şi după ce au ajuns în vârful dealului,
au privit în jos în vale unde stătea micuţul Betleem. Multe torţe ardeau. Mulţi oameni s-
au adunat de peste tot din Galilea ca să vină dincoace, la Betleem, şi totuşi provincia a
fost taxată de guvernul roman. Nu conta care erau condiţiile, ei cutreierau dealurile,
bolnavul  şi  nevoiaşul  şi  cei  ţintuiţi  la  pat,  leprosul,  cel  cu  cancer,  săracul,  ologul,
şchiopul, orbul, toţi trebuiau să vină, deoarece aceasta era o poruncă de la guvern şi
Irod o susţinea, deci trebuia executată.

24 Şi aşa cum micuţul grup s-a oprit în vârful dealului, acolo trebuie că era o mare
stâncă aşezată. Şi pot să-l văd pe Iosif ridicând-o încet în braţe şi ajutând-o să coboare
de pe micuţul catâr, ca să şadă pe partea stâncii. Şi micuţul catâr transpira şi răsufla. Şi
aşa cum Iosif apoi a păşit câţiva paşi înainte, a privit în jos la micuţul Betleem, şi a văzut
străzile aglomerate, zgomotul, torţele arzând pe străzi şi urletele oamenilor; şi ei şedeau
în curţi  şi  în ogrăzi  şi  peste tot în afara porţilor cetăţii.  Probabil  că a fost o vedere
deosebită.

25 Iosif a zis, probabil, ceva de felul acesta: „Maria dragă, doar gândeşte-te. Tocmai
dincolo de partea de nord a cetăţii, este locul unde Rut moabita a adunat spicele din
câmpurile lui Boaz. Acolo, chiar dincolo de aceea, sus peste munte acolo, este locul unde
David cu praştia lui a trântit leul la pământ şi i-a smuls oaia din gură. Probabil că este
unde Iosua a stat aici cu sabia lui scânteietoare, războinicul neînfricat al poporului nostru
şi a împărţit ţările şi a dat moştenirea seminţiei lui Iuda, de care scumpo, aparţinem
genealogic.” Şi lucruri diferite, despre cum era, probabil că el i-a explicat tot ce s-a
întâmplat.

26 Şi  atunci  fără  a  auzi  vreun  sunet  în  spatele  lui,  el  probabil  că  s-a  întors  să
privească, să vadă dacă ea încă şedea pe stâncă. Şi când s-a întors şi i-a văzut faţa ei
drăguţă întoarsă spre cer, el nu trebuia să mai întrebe, deoarece reflecţia stelei se vedea
înapoi prin ochii ei. El a ştiut că se uita la ceva.

Şi ea s-a uitat la el, şi a zis: „Iosife, ai observat tu Steaua care atârnă acolo?”

Şi când el a privit, uimit, a zis: „Eu nu am observat-o înainte, dragă.”

„Păi, ea ne-a urmat chiar de când soarele a coborât. Eu am privit-o. Ea trebuie că
vrea să însemne ceva, deoarece eu am cel mai minunat simţământ.”

Voi ştiţi, Dumnezeu face uneori lucruri ca acelea pentru oamenii Lui, ne arată o
Lumină, sau într-un fel în care noi putem ştii că El este aproape şi că El este pe scenă. Şi
nu contează ce face sau zice lumea, El încă este acolo, şi totul va fi bine. El chiar ne-o
mărturiseşte înapoi prin Duhul Sfânt pe care noi îl putem simţi.

27 Şi Iosif a zis ceva de felul acesta: „Maria, ştii ce? Eu niciodată nu am fost aşa de
fericit în toată viaţa mea, de când suntem conduşi de guvernul roman; şi totuşi nu am
fost aşa de fericit aşa cum sunt chiar acum şi eu nu ştiu de ce. Pare ca şi cum ar exista
un simţământ sacru peste cetate în seara aceasta, unde rătăceam când eram băieţi şi
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fete, în urmă în adolescenţă şi vârsta noastră şcolară.”

28 Departe în est, multe sute de mile depărtare de acolo, magii erau deja pe drum. Ei
au văzut steaua şi veneau să se închine micuţului Dar învelit al lui Dumnezeu care a fost
trimis în lume.

Doar puţin de atunci şi lumea urma să primească Darul ei cel mai măreţ pe care ea
l-a primit vreodată, un mic Pachet învelit, un mic, primul Pacheţel de Crăciun care a fost
cândva legat în toată lumea. Dumnezeu l-a legat.

Aş vrea să-mi întrerup firul gândului şi să fac o paranteză. Cel mai măreţ lucru care
a fost  vreodată legat în trupul  uman a fost  legat acolo.  Dumnezeu însuşi  s-a legat
Personal într-un Pachet de Crăciun şi l-a trimis în lume.

De ce L-au refuzat ei? De ce nu îl puteau vedea ei? De ce L-au respins? De ce nu L-
au vrut ei? Din acelaşi motiv pentru care ei nu-L vor în seara aceasta! El nu le-a fost dat
în felul în care obişnuiau să fie date darurile. Acela-i motivul că El încă este respins în
seara  aceasta,  este  deoarece  nu  este  înmânat  oamenilor  după  obiceiul  în  care  ei
obişnuiau să primească daruri.

Dar Dumnezeu şi-a legat Propriul Lui Pachet. El are un drept s-o facă; este Singurul
care  l-a  dat.  El  are  un drept  să-l  lege în  orice  fel  vrea El  să-l  lege.  Nu face nici  o
deosebire cum este acesta, El are un drept s-o facă, deoarece El este singurul care
dăduse Darul.

29 Un alt lucru, motivul acesteia era, aşa cum era atunci, tot aşa nu a fost obişnuit
pentru ei să-l primească în felul cum a fost legat. Ei au aşteptat ceva, un dar venind,
care ar veni jos în şarete, cu o escortă de înger, conducând cai de foc. Dar când El a
venit  ca un Prunc,  fiind născut  într-o iesle,  puţini  din ei  au ştiut  că Scriptura a zis
cândva: „Eu voi da lumii acesteia un Super Semn.” Ei s-au rugat pentru un semn într-o
zi. El a zis: „Eu vi-L voi da. El va fi un Super Semn. Acela va fi semnul care va ţinea de-a
lungul epocilor. O fecioară va fi însărcinată şi va naşte un Copil, un Fiu şi ei vor chema
numele Lui Emanuel. Acela-i Super Semnul. Acela-i Darul pe care vi-l voi da.” Dar El nu
a venit în felul cum ei aşteptau, astfel L-au refuzat.

30 Tot aşa este în seara aceasta, fratele meu. Darul lui Dumnezeu nu a venit în felul
cum oamenii au vrut ca să vină şi astfel l-au refuzat. Ei nu l-au vrut. Ei l-au vrut legat
într-un fel de calitate bună, în care au vrut să-l lege. Ei au vrut zorzoane pe el. Ei au
vrut ceva înfloritor, ceva care este parfumat, ceva care este sclipitor, ceva care este
clasic. Dar Dumnezeu nu-l trimite tot timpul în acel fel. El l-a trimis în putere, felul cum
vrea El să-l trimită.
31 Un alt lucru, El a fost adus prin săraci. Măria şi Marta, sau Marta, mai degrabă,
sau... Măria şi Iosif au fost oameni foarte săraci. Ei au fost ţărani. Şi pentru că El a fost
adus prin săraci, ei nu L-au primit.

Tot aşa este şi astăzi! Când acest Dar măreţ al Bisericii, Duhul Sfânt, a căzut peste
săraci şi umili, doar bogaţii nu l-au vrut. Ei nu au vrut să se smerească. Ei l-au vrut cu
clasă, dar ei nu l-au vrut în felul în care Dumnezeu îl trimisese. Mulţi oameni vor să
primească Duhul Sfânt, dar ei vor să-l capete în felul în care ei îl vor. Dar, oh, eu sunt
aşa de bucuros că tu nu poţi  s-o faci  în felul  acela! Tu trebuie s-o faci  în felul  cum
Dumnezeu îl trimite la tine astfel smereşte-te ca să-l primeşti.
32 El nu a fost legat în căptuşeli frumoase. El a fost înfăşurat în scutece. Fiind că eu
sunt învăţat că adevăratul lucru în care Isus a fost înfăşurat, Cristosul, era materialul de
pe spatele unui bou care atârna în grajd. El a fost înfăşurat în scutece. Acestea erau, ei
au pus o cârpă în jurul jugului de bou, ca să-l ţină de la a se freca de osie când trăgea.
Ei nu aveau haine pentru El.

Oh, când m-am gândit la aceea, aproape mi-a frânt inima. Nici  o haină pentru
Emanuel,  Creatorul  cerului  şi  al  pământului.  Şi  nici  o haină pentru El  cu care să se
îmbrace şi a trebuit să fie înfăşurat în cârpa acelui bou care a lucrat, de pe gâtul lui. Oh,
ce super semn.

33 Aceasta  s-ar  cuveni  să  fi  fost  foarte  atractiv  pentru  oameni:  micuţul  Iehova
plângând ca un copil. Dumnezeu condensat într-un trup. Dumnezeu, care acoperă tot
spaţiul şi timpul, a existat înainte ca acolo să fie vreo lume sau o stea, sau o moleculă.
El s-a legat într-un Pacheţel şi a fost pus într-o iesle, într-un grajd, unde îngrășămintele
vacilor şi  ale oilor erau...  peste acel  grajd şi  în această iesle mică de paie sau fân,
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Iehova şedea plângând ca un copil. Vă puteţi închipui aceasta?

34 Păi, bogatul nu vrea nimic ca aceea. Aceea ar murdării propriile lui gânduri, totul
aşa de umil şi să fie adus printr-o fată, o fată micuţă ţărancă care a fost considerată de
vecinii ei o fanatică şi un tâmplar care probabil nu a ştiut abc-ul. Şi cum ar putea ei
naşte ceva care ar tortura sau apăsa ochii celebrităţilor? Cum vor putea ei produce ceva
care ar încânta sau satisface bogata şi înalta minte a oamenilor? Sau denominaţiunile
din zilele lor? Ei au fost ferm refuzaţi.
35 Nu numai în ziua aceea, dar şi în ziua aceasta, ei hotărât L-au respins. Nu a venit
legat în felul cum ei L-au vrut. Ei au vrut să renunţe la El, au zis: „Nu există nimic în El.”
Aşa au refuzat bogaţii şi denominaţiunile acel Dar. Ei nu au vrut să aibă nimic de-a face
cu El.  De ce? De ce vor  ei  să facă un lucru ca acela? El  nu a fost  legat  în  obiceiul
crezurilor lor. Acela-i motivul de ce astăzi, nu vor Darul lui Dumnezeu. Aceste State
Unite nu-l vor pe Dumnezeu. Aceste Biserici nu vor pe Dumnezeu. Ei vor nişte Moşi
Crăciuni. Ei vor ceva cu zorzoane şi culori roşii şi sclipitoare, lucruri strălucitoare. Ei
refuză adevărul  Evangheliei  puterii  şi  al  învierii  lui  Isus Cristos. El  nu va fi  legat în
crezurile lor. Voi nu-L puteţi lega pe Cristos într-un crez.

36 Ascultam azi dimineaţă aşa cum mergeam în jos la casa părintească, am deschis
radioul şi o Biserică cita sau zicea ceea ce se numeşte 'Crezul Apostolilor.' Dar nu există
un astfel de lucru. Singurul crez al apostolilor cunoscut vreodată pe care putem să-l
avem, se află în Fapte 2:38: „Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus
Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Duhului Sfânt.” Acela-i
singurul crez pe care l-am văzut vreodată în Biblie, pe care l-au folosit vreodată.

Celelalte sunt crezuri făcute de om. Şi voi nu puteţi lega pe Cristos într-un crez
presbiterian,  sau  într-un  crez  baptist,  sau  într-un  crez  catolic,  sau  într-un  crez
penticostal. Acela-i singurul lucru în care va fi Cristos legat, aceea-i în inima voastră, nu
crezul vostru. El vrea inima voastră. El are un turn de control acolo în care Lui îi place să
lucreze cu voi, aducând-vă la viaţă eternă. El nu îl  va accepta şi nu-L puteţi lega în
crezuri. Voi nu aţi putut atunci, nu puteţi nici acum, niciodată nu veţi fi în stare s-o
faceţi.

37 Astfel, ei nu puteau să-L accepte deoarece ei s-au gândit mai mult la crezurile lor
decât cum au făcut cu Darul. Acela-i felul cum este şi astăzi. Oamenii nu pot accepta
vorbirea în limbi în Biserica lor. Le-ar ruina crezul lor. Ei nu pot accepta vindecarea
divină,  botezul  Duhului  Sfânt  şi  astfel  de învăţături  evanghelice  măreţe ale  Bibliei,
adevăruri apostolice. De ce? Deoarece crezul lor îi condamnă. Oh, cât de nesăbuit este
să iei hârtia pachetului în care este legat şi să arunci Darul. Ca acel naiv care a luat
cutia, a acceptat-o, iar darul l-a aruncat.

Acela-i felul cum Biserica şi oamenii o fac astăzi. Ei au uitat că Darul lui Dumnezeu
este Viaţă Eternă prin Isus Cristos. El este atât de mult respins astăzi aşa cum a fost El
atunci. În această noapte de Crăciun, El este tot aşa de respins aşa cum a fost în prima
noapte de Crăciun. Ei nu o pot face. Deoarece ea nu coincide cu crezul lor. În jos de-a
lungul epocilor noi am avut acelaşi lucru.

38 Nu-i de mirare că acolo nu era nici un loc pentru El în han. Nu, nu a fost legat
corect; nu a fost legat; a fost împachetat cu o hârtie clasică în jur. A fost împachetat ca
un Dar, ca un Dar de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, un Dumnezeu despre care ei
nu ştiau nimic. Ei pretind că ştiu. Şi ei au pretins că îl aşteaptă. Dar El nu a venit în felul
în care ei s-au gândit că va veni El, conform crezurilor lor, de aceea nu puteau primi
Darul lui Dumnezeu. El a fost legat diferit. El a fost înfăşurat ca un Prunc. El s-a născut
într-o iesle. El a venit din oameni săraci. El a venit dintr-o grămadă de fanatici. Astfel,
cum puteau ei să primească ceva de felul acela? Nu-i de mirare că acolo nu era nici un
loc pentru El în han.

Acolo încă nu este nici un loc pentru El în biserici. Ei L-au dat afară. Ei nu îl cred. Ei
vor zice: „Departe cu un astfel de lucrul. Este fanatism! Nu vrem să avem nimic de-a
face cu acesta. Este împotriva învăţăturii părinţilor noştri, împotriva învăţăturilor acestei
biserici, împotriva învăţăturilor crezurilor părinţilor noştri.” De aceea, Cristos este tot aşa
de respins astăzi aşa cum El a fost în urmă acolo.

Nu există nici un loc în seara aceasta în bunele noastre biserici, marile noastre
biserici, frumoasele noastre biserici. Nu există nici un loc în cercurile noastre religioase
astăzi pentru o adunare a Duhului Sfânt. Ei nu îl vor. Acesta i-ar micşora în privirea
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înaltei societăţi din ţară. Aceasta i-ar micşora ca să gândească că ei ar trebui să se
umilească să vină jos la un altar să plângă şi să zăbovească acolo până ce sunt umpluţi
cu putere din Cer, să se ridice de acolo cu viaţa înnoită; să facă femeile să-şi lase părul
să le crească, şi să acţioneze aşa cum s-ar cuveni unei femei; să facă bărbaţii să-şi
arunce ţigările, să lase băutura, să-şi trateze familiile lor într-un mod corect. Este prea
mult pentru ei, astfel că ei ţin la crezul Bisericii lor în loc să ţină de primirea Darului lui
Dumnezeu, Darul lui Dumnezeu de Crăciun.

39 Ei vor mai degrabă să aibă un crez decât să dorească Darul, mai degrabă hârtia
decât Darul. Ei vor hârtia, sigur, ceva care este peste tot sclipitoare şi o mulţime de
agitaţie despre care ei o pot face. Dar pe Darul real care este înăuntru, ei nu-l mai vor.

Vedeţi, El a fost înfăşurat atunci într-o cârpă murdară, ca un scutec. Şi El este
înfăşurat  astăzi  în  acelaşi  lucru,  în  ceea  ce  ei  numesc  „fanatici  sfinţi,  fanatism,  o
grămadă de eretici.” El este înfăşurat în scutece şi lumea nu-l vrea. Oh, eu sunt aşa de
bucuros să ridic acea cârpă şi să privesc la ce este sub ea. Viaţă Eternă. Dumnezeu s-a
făcut trup şi a locuit printre noi.

40 Ei nu L-au vrut. El a luat parte la cercurile lor religioase. Pentru a o primi astăzi, se
interferează cu ei. Oh, dacă cineva se ridică în biserică şi începe să strige sau să laude
pe Dumnezeu, sau cineva zice: „Amin!” ca acest grup de slujitori de aici sau altcineva,
sau din audienţă, repede un uşier îl va conduce la uşă. Iar dacă tu îţi ai numele tău în
carte, el va fi scos de îndată. Vedeţi, acolo Dumnezeu nu are o şansă.

41 Dacă preşedintele ales, Kennedy, ar vizita acest oraş aici, steagurile ar flutura şi
zorzoanele ar zbura şi carpetele ar fi rulate afară şi o aşa bună primire voi niciodată nu
aţi văzut. Fiindcă asta-i în regulă dacă ei vor să o facă. El este preşedintele ales al
Statelor Unite. Dar dacă el ar veni, ei ar face totul din aceea şi ei i-ar fi făcut lui cea mai
măreaţă primire şi cred că el s-ar smeri să vină la un astfel de oraş mic ca Jeffersonville,
Indiana, când New York şi oraşele mari îl cheamă de pretutindeni, doar pentru o clipă să
vorbească cu el.

Dar dacă ar veni la Jeffersonville, la un oraş sărac ca al nostru, cum ar pune ei ceea
ce noi numim 'la câine.' Şi ei ar face totul, îmbracă străzile şi fac totul ca să-i facă o
bună primire. Aceea-i în ordine, dacă eşti un politician; asta-i în regulă.

42 Dar Isus poate veni şi El în forma puterii învierii Lui, poate veni în Duhul Sfânt şi
poate arăta semne şi minuni dar fiecare ziar va critica aceea. Oamenii vor numi aceea
„holly rollers.” Ei zic: „Oamenii sunt nebuni.” Dar nu-i de mirare că noi avem o bombă
atomică cu numele nostru scris  pe ea. Refuzând mila,  nu există nimic rămas decât
judecata. Oh, ei nu vor să primească aceea. Ei nu au vrut atunci; ei nu vor acum. De ce
nu au făcut-o ei? Doar vreau să vă întreb, de ce nu au acceptat ei Darul lui Dumnezeu
de Crăciun? De ce nu au făcut-o ei? Dacă acesta este doar un dar la care ei au putut
privi, potrivindu-se societăţi lor, ar fi fost în regulă.

43 Dacă această religie a Duhului Sfânt s-ar potrivi în societatea oamenilor de astăzi,
ei ar lua-o. Dar, atunci de ce nu l-au luat? Deoarece ei se gândesc mai mult la societatea
lor decât la Cristos. Asta este adevărat.

Voi ziceţi: „Tu vorbeşti îngrozitor de mult despre El.”

Eu îi i-au partea. El este Domnul meu. Eu am o... Eu sunt slujitorul Lui; eu am un
drept să strig împotriva acelui lucru rău. Este corect. Şi creştinii cred aceea şi ştiu aceea
şi acceptă aceea, şi ei mai ştiu că acesta-i adevărul.

44 Care era motivul că ei nu au primit acest pachet? Ei au ştiut ce era în el dar ei nu L-
au vrut.  Motivul  că  Bisericile  şi  oamenii  de azi  şi  guvernanţii  şi  ţările  nu vor  primi
Prezenţa lui Dumnezeu de Crăciun, este pentru că ei ştiu ce se află acolo. Ei nu o vor.
Le-ar face pe femei să acţioneze diferit, ar face pe bărbaţi să acţioneze diferit.

Voi va trebui să purtaţi numele de fanatic. Va trebui să luaţi calea cu cei câţiva
dispreţuiţi ai Domnului. Va trebui să vă curăţiţi viaţa. Va trebui să încetaţi cu mârşăvia.
Va trebui să vă opriţi  să mai faceţi rău, să înşelaţi, să furaţi, să minţiţi,  să comiteţi
adulter. Trebuie să vă opriţi de la acele lucruri. Dar oamenii nu vor, deşi ştiu că este
corect să renunţi la acelea. Dar ei nu vor. El aduce prea mult adevăr înaintea lor. El
acoperă păcatele lor. Astfel de aceea, ei nu vor, nu vor să aibă nimic de a face cu El.
„Ţineţi-vă departe de El.”
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45 Acela-i felul cum era asta în ziua aceea. Ei au ştiut ce era legat în el, aşa că au zis:
„Departe cu acesta.” Ei nu îl vor. Aceasta este în acelaşi fel astăzi, niciodată nu L-au
vrut. Şi ei nu vor Duhul Sfânt astăzi, pentru că ştiu ce este legat în Acela.

Ei nu pot privi o persoană care primeşte Duhul Sfânt. Ei stau acolo afară şi văd că
aceea femeie, poate aşa de josnică cât poate fi, încât chiar câinii cu greu s-ar putea uita
la ea, văd femeia aceea venind sus de la altar o persoană nouă, văd că femeia şi-a
curăţit viaţa ei, iese afară şi acţionează ca o doamnă. Văd una care aleargă la partide,
fumează patru sau cinci pachete de ţigări pe zi, atârnă în jurul barurilor, şi ele ştiu că
dacă vor primi acest Dar al lui Dumnezeu care este legat în pachet numit Isus Cristos,
le-ar strica fiecare bucăţică din amuzamentul lor lumesc, pentru că El nu va suporta
aceea. El le face ceva. El schimbă oamenii. Oamenii nu vor să fie schimbaţi. Ei mai
degrabă zic: „Lasă-mă în pace.”

46 Îmi aduc aminte de acel om posedat de draci care... Isus a trecut prin Gadara şi
acolo era un om acolo care a avut două mii de draci în el. Şi ei au zis: „Ce avem noi a
face cu Tine? De ce ai venit aici? Părăseşte pământurile noastre; noi nu Te vrem aici.” Ei
au vrut să fie lăsaţi în pace. Oamenii se simt mai bine acasă cu dracii decât cum se simt
cu Isus. Astfel ei au zis: „Pleacă afară din ţara noastră. Noi nu Te vrem aici.”

Săraca legiune bătrână, El era singurul care a vrut să-i ajute. El întotdeauna vine la
acei care îl vor. El vine la acei care au nevoie de El. Aşadar, el era singurul care a fost
ajutat. Eu adesea m-am gândit, când ajung în cer aş vrea să văd cât de mult cântăreşte
mărturia lui dată despre crescătorii de porci acolo în Gadara. Dacă i-ar fi costat o cireada
de porci, ei nu au vrut nici o trezire.

47 Dacă i-ar costa pe oameni ceva, ei nu vor nimic să aibă de-a face cu asta. Acela-i
felul cum este astăzi. Dacă te-ar costa partidele de bunco, petrecerile mari, ţigările tale,
glumele tale murdare, toată murdăria şi lucrurile lumii. Motivul că ei nu-l vor, asta i-ar
costa ceva, numele marii tale societăţi cu o mulţime de sclipire pe ea.

Dar El vă va da un nume scris în Cartea Vieţii Mielului care nu se şterge. De aceea,
faceţi-vă alegerea voastră. Tu eşti un agent moral liber. Oh, primiţi Darul lui Dumnezeu
de Crăciun, este rugăciunea mea pentru voi.

48 Da,  ei  nu  îl  vor,  pentru  că  El  face  ceva  pentru  ei.  Sau,  L-ar  primi  guvernul?
Guvernul nu îl va vrea. Irod nu L-a vrut. Nu, domnule. De ce? El urma să-i schimbe
programul lui. Şi guvernul nu îl vrea astăzi. Noi se presupunea să fim o naţiune creştină.

Păi, Naţiunile Unite nu îl vor. Ei vor lua orice altă idee din lume mai presus de a Lui
şi niciodată nu oferă rugăciune. Nu există nici o rugăciune în acele sesiuni. Ei pur şi
simplu merg înăuntru şi  „câinele câine mănâncă” aşa cum este vechea expresie de
stradă. Ei nu vor pe Cristos. El va trebui să le schimbe programele lor. De aceea nu-L
vor. Ei nu L-au vrut atunci, nu-L vor nici acum.

49 Bisericile nu L-au vrut pentru că El nu coincidea cu crezurile lor. El le-a catalogat
drept „generaţie de vipere” şi „morminte văruite.” El i-a numit în fel şi chip, i-a spus lui
Irod, a zis: „Du-te spune acelei vulpi.” Şi ce este mai murdar decât o vulpe? Ce este mai
mirositor şi înjosit decât o vulpe murdară bătrână? Isus a zis: „Aceea-i ceea ce este el.”
Astfel, El a numit negru - negru şi alb - alb. El a numit greşit „greşit,” şi corect „corect”.
De aceea ei nu vroiau aceea.

Bisericile  de  azi  nu vor  un păstor  umplut  cu  Duhul  Sfânt  care  într-adevăr  are
răbdare cu voi până la capăt şi v-ar spune ce este bine şi ce este greşit. Ei nu-l vor. Ei l-
ar concedia foarte repede. Conducerea diaconilor se strâng împreună şi îl îndepărtează.
Vor lua pe altul care va vorbi despre crezurile lor. Frate, eu nu cunosc nici un crez decât
Cristos, nici o lege decât har şi nici o carte decât Biblia. Asta-i ce noi avem nevoie. Asta-i
ceea ce Bisericile au nevoie.
50 Dar oamenii nu o vor. Astfel, ei au Biserica aşa de legată cu aceste denominaţiuni
încât ei pot lua o conducere a administratorilor sau o conducere a diaconilor şi învârtesc
un bun păstor în orice fel vor ei. Dar ei nu-L pot învârti pe Dumnezeu. Acela este un
lucru  sigur.  Dumnezeu va  rămâne Dumnezeu.  Ei  nu  vor  să-L  întâmpine.  Ei  vor  să
întâmpine cu bucurie pe prietenii şi politicienii lor şi aşa mai departe, dar ei nu vor să
întâmpine cu bucurie pe Cristos.

Ei mai degrabă vor un Moş Crăciun, oricând. Lumea este preluată. Moş Crăciun a
preluat-o. Păi, ştiţi voi, copilaşii nici măcar nu ştiu ce înseamnă Crăciun.
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51 Ei nu ştiu ce înseamnă Paşti. Acesta-i un iepuraş de Paşti, ceva fel de iepure sau un
puişor colorat galben, sau ceva. Ce are învierea de a face cu un pui, pasărea cea mai
murdară care există?

Ce este mai murdar decât un pui? Şi ei l-au pus acolo ca să ia locul lui Cristos.

Ce este mai mult dintr-un mit decât un Moş Crăciun? Niciodată nu a fost un astfel
de lucru. Spunând copiilor minciuni, voi veţi fi responsabili pentru aceasta la ziua de
judecată. Da.

Nu-i de mirare că oamenii nici nu ştiu ce să facă. Ei pur şi simplu nu vor lucrul real.
Ei vor lua ceva artificial, dar ei nu vor lucrul real. Ei nu vor Darul lui Dumnezeu. Oh, vai.
Desigur. Ei nu vor pe Isus, acela-i un lucru.

52 Eu am scris aici un motiv pentru care nu-L vor. Iată acest motiv: când El s-a dus în
templul lor, şi El a găsit murdăria lor în templu, El a răsturnat mesele şi a gonit pe
schimbătorii de bani. El i-a pus la rând.

Şi dacă ei vor lăsa vreodată Duhul Sfânt să intre într-una din aceste biserici mari în
jur aici, El o va pune la rând. De aceea, ei nu îl pot accepta. Vedeţi? El i-ar face să
abandoneze jocurile de noroc, i-ar face să înceteze cu petrecerile de rock-and-roll, să-şi
pună pozele  în  ziar  ca artişti,  ca acel  predicator  metodist  de aici  din  Howard Park,
Clarksville.

Avem un frate care şade aici acum. Dacă el nu şi-a pieptănat părul lui în jos! Un
bărbat,  slujitor  al  lui  Dumnezeu,  îşi  pune poza lui  în  ziar,  are un fel  de lucru de o
petrecere  de  artişti  în  Biserică.  Dacă  Wesley  ar  fi  ştiut  aceea,  el  s-ar  fi  întors  în
mormântul lui. De ce? Ei au refuzat pe Cristos, pe care John Wesley L-a cunoscut (Este
corect.), şi au acceptat artişti. Ei au o religie bitnic. Ei au copii artişti, tata artist, mama
artistă, preşedinte artist, doar înainte şi înainte. Astfel, doar continuă să meargă înainte.
Oh, ce ruşine! De ce? Ei refuză realul.

53 Dumnezeu a zis că El le va da o iluzie puternică, ca să creadă o minciună şi să fie
înşelaţi prin aceasta. Dumnezeu a zis că El o va face. Dacă refuzaţi binele, va trebui să
luaţi răul. Nu există o altă cale. Refuzaţi să mergeţi la dreapta, trebuie să mergeţi la
stânga. Mergi pe o altă cale pe lângă dreapta. De aceea, voi nu puteţi merge bine şi
greşit în acelaşi timp. Când au refuzat Duhul Sfânt, ei au refuzat pe Cristos, ei au refuzat
de fapt programul lui Dumnezeu, au refuzat Mesajul, au refuzat totul. Astfel, de aceea,
sunt lăsaţi în păcatele lor. Nimic nu există decât Judecata. Frate Ben, corect? Asta-i
tocmai exact corect. Ei au refuzat pe Cristos. Ei au refuzat programul Lui; ei au refuzat
Duhul. El încearcă de cincizeci de ani, căci Duhul căzuse în America; ei l-au refuzat
constant  de  cincizeci  de  ani.  Şi  în  seara  aceasta  America  este  mai  neagră  şi  mai
întunecoasă decât cum era ea mai demult, cândva.

54 Şi chiar peste aceştia a căzut El la început, copii lor s-au organizat şi au denominat-
o, şi au învârtit-o în organizaţii, până ce refuză tocmai pe Dumnezeul pe care părinţii lor
l-au  primit.  [Fratele  Branham  bate  de  câteva  ori  pe  amvon.]  Ei  pretind  că  sunt
Cincizecimea (Penticostali). Oh. Nu, aceasta nu face o scroafă şi un cal să trăiască în
grajd. Nu, într-adevăr. Nu mai mult decât să facă un creştin dintr-un om care aparţine la
o biserică penticostală, baptistă, prezbiteriană, orice altceva. El este încă un păcătos
până când este convertit. Şi când este convertit, el este născut din Duhul lui Dumnezeu
şi schimbat; şi acceptă pe Cristos şi Duhul Sfânt trebuie să vină înăuntrul lui să-l facă o
făptură nouă, o creaţie nouă.

55 Ei au L-au refuzat atunci; îl refuză acum. El le va răsturna mesele lor de bani; le va
răsturna  conducerea  administratorilor,  conducerea  păstorilor.  Ei  nu  vor.  Ei  au  o
conducere, asta este în regulă. Oh, ce deosebire ar fi acolo dacă El vine în Bisericile de
azi. Dar El nu poate intra.

Noi L-am găsit aseară în Epocă Bisericii, dat afară de propria Lui Biserică, stând la
uşă, bătând, încercând să intre înapoi înăuntru din nou, un Tată milostiv. După ce a fost
dat afară de propriul Lui popor încearcă să intre înapoi în Biserica Lui din nou. El a zis:
„Eu sunt acela care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur.” Şi în Epoca Bisericii
din urmă, El era aici în exterior. Ei L-au dat afară. Unde? [Fratele Branham bate de trei
ori pe amvon.] În această Epocă Laodiceană. Stând din nou, încercând să intre înapoi
înăuntru în propria Lui uşă, a propriei Lui Biserici. Ce lucru trist! Acela-i unul din cele mai
jalnice tablouri  pe care Biblia le descrie, este al  2-lea capitol  din Apocalipsa 3, mai
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degrabă. Cum că Cristos este dat afară.

56 Mai există un lucru jalnic. Eu cred că unul din cele mai triste cuvinte pe care Isus
le-a spus cândva a fost când El a zis: „Tată, Eu însumi mă sfinţesc ca ei să poată fi
sfinţiţi.” Cu alte cuvinte, El a avut un drept. El era un bărbat. El a avut un drept la o
casă, El a avut un drept la o familie; El era un bărbat tot atât de mult cum voi sunteţi,
sau cum sunt eu, atât de mult uman în firea Lui omenească aşa cum noi suntem. El a
avut un drept la aceasta. Dar El antrenase doisprezece bărbaţi  care urmau să ducă
Evanghelia în toată lumea. De aceea, El însuşi s-a sfinţit pentru cauza lor. „Eu însumi Mă
sfinţesc pentru cauza lor”. Un Dar al lui Dumnezeu, păstrându-se sfinţit.

Oh, darurile lui Dumnezeu, voi oamenii care pretindeţi că le-aţi primit, Duhul Lui,
păstraţi-vă înşivă sfinţiţi (Da, domnule.); ţineţi-vă departe de lucrurile lumii; fiţi sfinţiţi.
Oh!

57 Cine a ştiut ce era în acest Dar legat? A fost acolo cineva vreodată care a aflat ce
era în el? Eu sunt bucuros că acolo era. Cine a ştiut-o? Acolo era un lucru ascuns, o
Piatră respinsă. Dar acolo se afla cineva care a aflat ce este în el. Sunt aşa de bucuros.

Îmi  place  să  cercetez  lucrurile.  Vouă  nu?  Mi-ar  place  să  sap  filoane  şi  să  le
lustruiesc acolo, să văd ce se află în aceea, punându-le înaintea Testerului.

58 El a fost pus înaintea Tester-ului la Calvar; a fost o sută de procente. Sigur, El a
fost, cel mai măreţ aur pe care l-au găsit vreodată, cel mai scump diamant care a fost
vreodată. Biblia a zis că împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care îşi cumpărase
diamante. Şi când a găsit pe cel măreţ, a vândut pe toate celelalte doar ca să-l obţină,
ca să-l cumpere. El este Diamantul cel mai măreţ în carate, care a fost scos din praful
pământului; aurul cel mai măreţ care a fost scos vreodată din praf. El este o Piatră
preţioasă, Nestemata cerului, un Diamant măreţ.

59 Când un diamant mare s-a găsit în Africa de Sud... Eu am fost prin minele cele mai
mari de diamante din Kimberley. Şi ei luau aceste diamante, apoi ei le-au scos din praf,
neprelucrate, şi le spărgeau. Şi motivul că ei le sparg este ca ele să reflecte lumina.
Scoate luminile din acel... - caratele din ele - arătând câte carate există în diamantul
acela. Dacă el nu are o mulţime de foc şi scântei, el nu este considerat diamant. El este
doar o sticlă. Dar când el este un diamant adevărat, un diamant cu carate adevărate, el
va reflecta lumina şi va arăta culori diferite.

60 Aceea-i  ceea ce  era  El;  era  un Diamant.  „Şi  El  a  fost  rănit  pentru  nelegiuirile
noastre; El a fost bătut pentru nedreptatea noastră. Pedeapsa păcii noastre era peste El
şi prin rănile Lui noi am fost vindecaţi.” Oh, acele raze ale dragostei lui Dumnezeu şi
luminile care reflectă din El puterea de vindecare, dragostea, învierea. Dumnezeu L-a
rănit şi L-a lovit şi L-a ciopârţit şi L-a tăiat printr-o sabie romană şi un bici roman, până
ce părţile Lui au fost despicate, şi sângele curgea din spatele Lui şi a fost pe capul Lui şi
în jos pe barbă, acolo pe picioarele Lui. Dar ce făcea El? El reflecta dragostea. El a
îmbrăţişat Crucea, în loc de o pernă uşoară din pene, o iesle de paie, în loc de o manta
roză, un scutec.

61 Oh, frate, poţi tu vedea ce este adâncimea dragostei? Eu vorbeam câtorva oameni
în casa mea aseară. Nici unul nu se putea băga în cât de adâncă este dragostea lui
Dumnezeu. Căci: „Oh, dragostea lui Dumnezeu, cât de bogată, cât de pură!” Acela este
ultimul verset, sau primul verset, cred că este, a fost găsit pe zidurile unei instituţii de
nebuni:

Dacă umplem oceanul cu cerneală,

Sau cerurile din pergament făcute;

Şi fiecare tulpină pe pământ o pană,

Şi fiecare om un scrib de meserie;

Să scrie dragostea lui Dumnezeu deasupra

Va seca oceanul uscat,

Sau ar putea sulul să se termine în întregime,

Deşi-i întins de la cer la cer...

62 Gândiţi-vă la tulpinile care au fost pe pământ, făcându-se pene, şi  milioane de
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oameni scribi de meserie, să scrie cinci litere micuţe, d-r-a-g-o-s-t-e [în engleză L-o-v-
e.], vreau să spun patru litere: „dragostea”, dragostea lui Dumnezeu, va seca oceanul
uscat, când patru cincimi de pământ se află în apă. Când am stat acolo, pe muntele
Palomar, şi am privit prin acea lunetă, puteam vedea o sută şi douăzeci de milioane ani
lumină de spaţiu, nici sulul nu putea să reţină întregul, deşi-i întins de la cer la cer.

63 Dragostea lui Dumnezeu. Cum s-a dezvăluit Dumnezeu pe Sine şi a venit într-un
pachet de Crăciun, pus pe paie. Primul lucru ce El a avut ca să-şi pună căpuşorul Lui,
erau paiele, şi o bucată murdară de scutec înfăşurat în jurul Lui. Ultimul lucru care l-a
avut era o cunună de spini, cu o cârpă murdară înfăşurată peste ochii Lui şi L-au lovit pe
cap, zicând: „Dacă eşti un profet, spune cine te-a lovit,” şi apoi L-au ţintuit pe cruce.
Dragostea s-a extins când proprii Lui copii strigau pentru Sângele Lui, El a strigat: „Tată,
iartă-i, ei nici nu ştiu ce fac.” Aceea-i dragostea Lui.

Biserica nu vrea aceea. Ei vor un crez. Noi avem nevoie de dragoste. Biserica suferă
de crezuri. Ea nu poate trăi numai prin dragoste, deoarece Dragostea este viaţa eternă.
Dragostea biruie toate lucrurile. Dragostea este cea mai puternică forţă care există. Dar
nu, ei nu îl vor, deoarece ei ştiau ce era în Dar.

64 Dar la unii din ei acesta le-a fost descoperit ce era acest Dar, ce era în El. Unii din
ei au privit în El. Eu cred cei dintâi ca să privească în acel pachet de Crăciun, voi ştiţi
cine erau ei? Eu cred că ei erau îngerii. Îngerii au ştiut-o. Le-a fost descoperit. Ei au
ştiut, deoarece coborâseră pe coasta dealului.

Poate, micuţa Măria şedea sus acolo, obosită, prăfuită, un băiat bătrân sărac de
păstor a venit  lângă ea,  mirosind a oi,  vede acea mămică şezând acolo în noaptea
aceea,  licărind ceva.  Numai ca oamenii  de azi  care pot  vedea că există ceva să se
întâmple; timpuri cutremurătoare, oamenii nu ştiu pe ce drum să se întoarcă. Poate un
băiat bătrân de păstor a trecut şi a văzut acea mămică. Ceva l-a atins; a zis: „Am puţină
apă rece în acest flacon, ai vrea o băutură?” Şi familia cea mică i-a mulţumit; mama
bând din apă.

65 Şi poate că era unul din micuţii păstori care şedea pe acel deal în noaptea aceea,
când jos în grajd, unde Copilaşul plângea. Oh, şi lumea, acolo nu a fost un loc pentru El.
Nimeni nu L-a vrut. Dar în acelaşi timp, un păstor era afară pe deal, îngerii au coborât şi
au început să cânte prima colindă: „Astăzi în cetatea lui David s-a născut pentru voi
Cristos Salvatorul.” El a fost descoperit.

Aceea era singura cale ca cineva în lume să cunoască vreodată ce era în acest
pachet. El  v-a fost descoperit.  Voi  L-aţi  refuzat şi  ziceţi  că este fanatism; dar când
primiţi descoperirea, îl veţi căuta, îl veţi deschide. Şi Dumnezeu va intra şi va cina cu
voi, [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon.] şi voi cu El, când sunteţi gata să
deschideţi uşa şi să-L lăsaţi să intre. Acel Pachet micuţ bătând la inima voastră, cel mai
măreţ Dar de Crăciun care a fost dat vreodată, Cel dintâi şi Cel mai măreţ, acel Pachet
micuţ bătând la inima unui om. „Eu voi intra şi voi cina.”

Niciodată nu o veţi ştii până vă este descoperit. Când vă este descoperit, atunci voi
veţi merge să-L căutaţi. Când vedeţi că este Viaţă şi singura cale a Vieţii, când vedeţi că
Biserica voastră este moartă şi uscată, când vedeţi că strângerea voastră de mână cu
pastorul, sau stropirea voastră dintr-un lac de sare, nu are nimic de a face cu asta,
atunci veţi merge căutând.

66 Când zaci pe pat suferind şi doctorul zice: „Nu există nimic rămas pentru tine, tu
vei fi mort în câteva minute,” tu vei dori mult să te uiţi în Pachet, atunci. Dar priveşte la
El în seara aceasta, deoarece se va întoarce de la tine atunci. Biblia a zis: „Dacă mă
respingeţi în zilele de sănătate (aşa cum sunteţi acum) când nenorocirea vine, Eu voi
râde de voi.” De aceea, tu mai bine să cercetezi Pachetul în seara aceasta.

67 Ce este toată aceasta? Lumini,  Lumini  sacre venind jos din cer,  luând imagini,
semne măreţe, discernăminte, puteri, vorbiri în limbi, interpretări, spunând lucruri care
au  fost  prevăzute,  puterea  Evangheliei,  vindecarea  bolnavilor,  luând  cancerul  şi
vindecarea acelora, ochii orbilor deschişi şi toate aceste feluri de lucruri, ce este toată
asta? „Bine, aceea-i o grămadă de fanatici sfinţi.” Aveţi grijă, acelea sunt scutece. Asta
ar putea fi.

Tot aşa a făcut Balaam. Cum de s-a gândit el că Dumnezeu nu ar blestema un
popor ca Israel? Dar el a omis să vadă. El a privit la scutece în loc de a vedea Stânca
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lovită şi şarpele de alamă care a mers înaintea lor ca să facă o jertfă.

68 Tot aşa este asta astăzi! În loc să vadă Puterea Duhului Sfânt făcând semnele lui
Mesia şi minunile printre oameni, aşa cum El a promis că le va face în zilele din urmă;
aşa cum El a zis: „Cum a fost în zilele lui Lot, tot aşa va fi la venirea Fiului omului”...
Când El începe să facă aceste semne şi minuni printre oameni, arătându-Se viu, ce este
aceasta între săraci şi umili, oameni sărmani, ei se duc şi numesc aceasta fanatism,
scoţând-o afară. Dar mai bine cercetaţi-vă înainte să fie prea departe pentru voi. Da.
69 Păstorii aceştia care miros, cu greu i-ar vrea cineva să-i aibă în jurul lor. Ei şed
afară acolo şi dorm cu aceste oi şi pe aceleaşi saltele de paie pe care şi le-au făcut ei şi
pe acelaşi pământ, mai degrabă şi le păzesc, încât ei miros exact ca oile care vin.

Oricine ştie că un păstor care îşi duce oile la păscut, şade chiar jos în uşă cu oile,
şade chiar jos cu ele. Isus a zis: „Eu sunt uşa staului.” Eu adesea m-am întrebat cum
era aceea, până ce am fost în Ţara Sfântă, sau în răsărit, mai degrabă şi am aflat cum
că păstorul îşi pune oile înăuntru, apoi şade în uşă. Oaia nu poate ieşi fără să treacă
peste el. Lupul nu poate intra fără să treacă peste el. El este uşa.

70 Eu sunt bucuros că Isus s-a aşezat în uşa inimii noastre. Noi nu putem ieşi sau să
facem ceva fără ca El să nu ştie; sau nimic nu poate intra fără ca El să ştie; deci, El va
lucra totul împreună spre binele celor care-L iubesc. Asta ar trebui să ne facă să strigăm
şi să ţipăm şi să lăudăm pe Dumnezeu şi să zicem: „Mulţumim lui Dumnezeu pentru un
Salvator, un Păstor care va şedea în uşa inimii noastre şi ne avertizează când vine ceva,
să fim gata pentru aceea.” Da.
71 Departe de-a lungul ţării erau câţiva înţelepţi umili, ei se numeau magi. Cititori în
stele. Când am fost în est, nu cu mult în urmă, ei încă stau în acelaşi fel. Ei sunt chiar
tipul de popor sărac. Ei au mers în trei. Ei stau drept în stradă. Billy şi eu, acolo în
India... De pe acolo au venit ei, din India.

Acum, ei au zis: „Noi am văzut Steaua Lui în est.” Ei au fost în est când au văzut
Steaua. Ierusalimul este în vest, astfel că Palestina este la vest de India. Astfel au văzut
ei Steaua Lui în timp ce erau în est şi au venit ca să I se închine.

72 Acum, aceşti magi, ei niciodată nu au şezut jos slăbiţi; ei doar străbăteau, au şezut
jos acolo în timpul zilei. Şi în timpul nopţii ei aveau un turn mare, şi ei se duceau sus
acolo  şi  stăteau  în  acest  turn.  Şi  ei  ardeau  focuri  şi  vorbeau  despre  ţări,  căderea
împăraţilor, şi eliminarea regatelor. Şi ei s-au închinat la un singur Dumnezeu adevărat.
Este corect. Ei sunt credincioşi; ei sunt mahomedani. În realitate, se trag din medo-
persani din urmă din zilele lui Daniel.

Şi Petru a zis în Fapte 10:35, că a observat căci Dumnezeu nu este părtinitor de
persoane sau naţiune, ci El pe toţi din fiecare naţiune care s-ar teme de El. Şi orice om
care se va teme de Dumnezeu...  Priviţi  acei  magi  acolo,  văzând Steaua Darului  lui
Dumnezeu şi  au recunoscut-o înaintea preoţilor  din templu de la Ierusalim, printre
oameni religioşi. [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon.] Da, domnule. Amin.

73 Magii, eu pot să-i văd şezând în jurul acelui foc sacru într-o noapte (Mai avem puţin
timp? Da?) şezând în jurul acelui foc sacru, discutând, apoi ei vroiau să meargă sus. Oh,
ei au studiat corpurile cereşti; ei au fost buni cunoscători în toate; fiecare mişcare, ei au
ştiut-o. Astfel într-o noapte în timp ce şedeau acolo, poate cântând imnuri, şi ei vroiau
să urce sus în lucrul acela măreţ şi să studieze. Ei au cunoscut orice stea, unde stă ea, a
cunoscut-o după nume, deoarece ei au studiat corpurile cereşti. Şi nu-i de mirare că un
Străin printre acele corpuri cereşti i-a scuturat. „Păi,” s-au întrebat ei: „ce este acest Ins
nou aici sus?” Oh, vai. „Aici este ceva nou care s-a întâmplat. Acesta-i Supranatural.” La
ce i-a chemat? Înapoi la Scriptură.

74 Acum, ei cunoşteau Scripturile, deoarece Daniel era şeful lor. Voi ştiţi aceea. Al
doilea capitol din Daniel ne spune că el a fost şef peste ei, aşa că el i-a învăţat. Fără
îndoială, într-o noapte ei şedeau acolo citind Scripturile. „Şi Daniel a zis, aşa cum el a
văzut toate aceste împărăţii, până ce ele în final au devenit ceea ce erau, fiecare, medo-
persanii şi în jos până a venit la Roma. Şi apoi în final el văzuse o Piatră tăiată dintr-un
munte, fără mâini.” Şi ei au zis: „Asta trebuie să fie cam la timpul acesta.” Apoi ei şi-au
amintit repetiţia din urmă înainte de timpul acela, în urmă în zilele călătoriei lui Israel,
când au venit sus şi au auzit pe Balaam care a zis, când el văzuse pe Israel, a zis: „Acolo
se va ridica o Stea din Iacob.” Amin. Trebuia să fii fost cam în timpul acela, când se
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gândeau la aceste lucruri, că noul Vizitator a apărut.

75 Acesta este de obicei timpul în care El vine la voi, când vă ţineţi mintea pe Cristos.
Aşa vă acceptă, de obicei întotdeauna când vă gândiţi la El că ar apărea. Voi ştiţi, când
vă gândiţi să fiţi corecţi şi să faceţi ceva corect, aceea-i când vine El la voi ca să vă
ajute.

Şi trebuie că a fost cam în timpul acela, şi ei probabil că s-au uitat în sus şi au
văzut acest nou Vizitator. Şi ea a început să-i conducă spre vest. De îndată ei au pornit
să meargă spre vest, conducând în jos peste râul Tigru, jos prin deserturi, sus peste
munţi, jos prin câmpii, o vai, înainte şi înainte. Ei ştiau că ceva se întâmpla; acolo era un
lucru supranatural care s-a întâmplat.

76 Şi pe unde au venit ei? Au zis: „Cu siguranţă, dacă este profeţia lui Daniel, acea
cetate măreaţă din Ierusalim, capitala oamenilor religioşi ai acelei naţiuni va fi gata să-şi
primească împăratul ei. Ei vor ştii totul despre aceasta când ajungem acolo. Noi înşine
nu înţelegem, deoarece noi suntem magi, oameni săraci umili. Dar căutăm ceva şi noi
vedem ceva ridicându-se printre noi, care este puţin supranatural.” Oh, vai. Ei au fost
gata! Aleluia! Ei au pornit, bărbaţi umili ca să afle mesagerul Stelei lui Dumnezeu. Ei
urmau Steaua Mesagerului lui Dumnezeu până au venit la Lumina perfectă.

77 Oh, Apocalipsa 20, sau Apocalipsa 1:20, a zis că Stelele acestei biserici... Ce s-ar
cuveni să facem astăzi este să aflăm acea Lumină de Stea (Amin!) care reflectă slava
Lui, care reflectă Puterea Lui, care reflectă Dumnezeirea Lui şi să urmăm aceea până
aflăm Lumina aceea perfectă. „Continuând conduşi spre vest, încă acţionând, călăuzeşte-
ne spre Lumina aceea perfectă.” Oh, doar continuaţi să vă mişcaţi, nu contează care
este preţul, peste munţi în jos, prin jungle, oriunde altundeva.
78 Şi  în  final  ei  au sosit  la  Ierusalim.  Dar de îndată ce au ajuns la  această mare
biserică denominaţională, Steaua i-a părăsit. Ciudat. Ei s-au gândit: „El trebuie să fie
aici.” Astfel ei s-au dus în sus şi în jos prin cetate, zicând, strigând în fiecare alee, în jos
prin străzi: „Unde este El, Cel care s-a născut Regele Iudeilor? Noi am văzut Steaua Lui
în est şi noi am venit să I ne închinăm. Unde este El?”

Ciudat, ei nu au primit răspunsul, chiar în propriile lor cercuri. Oh, vai, aş putea
aproape să vorbesc în limbi acum. Ei nu au primit răspunsul. Ei nu au primit răspunsul
atunci; ei nu îl vor primi acum. Ei nu ştiu. Înţeleptul nu L-a găsit pe Isus în cercurile lor
religioase, el L-a găsit în afara cercurilor lor religioase; şi înţeleptul de azi, înţeleptul în
inimă, nu îl găseşte în aceste denominaţiuni mari. Ei nu ştiu nimic despre asta. Ei nu au
primit răspunsul. „Ce este toată această vindecare divină care se desfăşoară? Ce este cu
toate aceste limbi şi interpretări şi profeţii şi semne al lui Mesia?” „Oh, aceea-i nonsens.
Nu există nimic din aceea. Nu există nimic din aceea.” Vedeţi, ei nu au răspunsul; ei nu
l-au primit atunci; ei nu-l primesc nici acum.

79 Dar El a făcut un lucru; aceasta i-a pornit să cerceteze. Eu cred că Fratele DuPlessis
îi  aduce sus la aceea chiar acum. Ele s-au dus înapoi,  fecioarele adormite s-au dus
înapoi să cumpere ceva Ulei; dar aceea-i când El vine, în timp ce ele au fost duse după
el. De aceea, cât de aproape suntem noi acum? Când vedem aceste biserici măreţe,
mergând înapoi, zic: „Păi, poate noi am omis ceva. Mai bine l-am căuta.” Ele niciodată
nu ajung la el. Doar amintiţi-vă aceea. Niciodată, niciodată nu îl au. Ele sunt moarte. Şi
ele sunt moarte şi moarte şi asta-i tot. Ele niciodată nu vin la viaţă. Doar amintiţi-vă, eu
vorbesc în Numele Domnului şi aceasta este pe bandă. Ele niciodată, niciodată nu vor
veni la viaţă. Ele sunt terminate, astfel acela-i motivul că nu sunt interesat în acele
programe. Eu sunt interesat într-un lucru, vijelind tot aşa de tare cât pot la oricine vrea,
nu la  învierea unei  denominaţiuni,  ci  să  aduc înapoi  pe Isus  Cristos.  Da,  domnule.
Niciodată într-o denominaţiune; ea este împotriva lui Dumnezeu, întotdeauna a fost,
întotdeauna va fi, leagă pe Dumnezeu afară şi resping tot ce este evlavios. Ea niciodată
nu va veni la viaţă. De aceea nu este nici o diferenţă între Crăciunul acesta şi Crăciun
dintâi; este acelaşi lucru. Magii aceia mergeau în sus şi în josul cetăţii: „Unde este El?
Unde este El?” Oh, vai.

80 Lăsaţi-mă doar să mă opresc aici pentru un moment. Eu am primit un film. Eu nu-i
am aici acum, ceva doctor l-a avut, doctor Dilley, o doctoriţă care a fost vindecată în
adunarea mea. Şi ea a avut caseta acum, numită „Trei minute până la miezul nopţii”. Şi
când noi am... Iudeii aceia venind în naţiunea lor acolo acum, chiar acum în Palestina,
care a fost vorbit de Domnul că ei o vor face [Fratele Branham bate de cinci ori  pe
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amvon] înaintea celei de-a doua veniri a Lui, că ei o vor face.

Un frate de aici ziua trecută, mergând la Israel, a pus întrebarea: „Pot eu să mă
duc acolo?” Şi ei l-au refuzat. Israel va veni ca o naţiune, nu ca un individ. „O naţiune se
va naşte.” Ea va veni ca o naţiune.

81 Dar priviţi, acei iudei sărmani de jos acolo în Iran şi locuri diferite. Voi aţi citit asta
în  revista  „Life”.  Ei  nu au vrut  să-i  ducă cu acele  avioane.  Ei  niciodată n-au văzut
vreunul. Ei au brăzdat cu vechile pluguri de lemn şi lucruri. Păi, rabini au păşit afară şi
au zis: „Aşteptă un minut. Nu ne-a spus profetul nostru că atunci când ne întoarcem
înapoi în patrie, noi vom merge pe aripile unui vultur”. Oh, vai. Şi ei au venit, şi au intrat
în avioanele de tip TWA şi i-au ridicat. Profetul nu ştia că ei au fost duşi de motoare. Ele
doar păreau ca vulturii mari, şi ei s-au dus în avion ca un vultur, astfel profetul a zis:
„Când vă întoarceţi înapoi…”

Aceea a fost cu cincizeci de ani în urmă. Oh, Dumnezeule, în urmă cu două sute
cincizeci de ani când ei au fost luaţi captivi de romani şi împrăştiaţi în cele patru vânturi
ale lumii, El a zis: „Eu nu-i voi uita. Eu îi voi aduce înapoi din nou. Dar Eu le voi orbi
ochii lor aşa ca Neamurile, Eu să pot lua un popor afară de-acolo pentru cauza Numelui
Meu, să pun Numele Meu pe ei. Când ziua aceea se sfârşeşte, Eu îi voi aduna înapoi. Şi
când se întorc la casele lor, vor veni în acest fel de lucruri.” Şi Isaia îi văzuse ridicându-
se şi venind peste şi el a zis: „Pe aripile vulturilor.”

82 Bătrânul acela rabin a stat acolo afară, şi a zis: „Profetul nostru a zis că noi vom
merge acasă în timpul sfârşitului [Fratele Branham bate de trei ori.] pe aripile vulturilor.”
Ei s-au suit la bord.

Şi când au coborât jos, adunând pe cei bătrâni, orbi şi şchiopi peste umerii lor,
ducându-i, le-au luat un interviu. Eu am asta chiar pe bandă.

A zis: „Aţi venit acasă în patrie ca să muriţi aici în patrie.”

A zis: „Nu, noi am venit să-L vedem pe Mesia.”

Oh,  frate,  care  este  problema? Nici  Biserica  lor  nu  a  avut  răspunsul.  [Fratele
Branham bate de trei ori.] Care este problema? Noi suntem la timpul sfârşitului, frate,
când Luminile de seară strălucesc. Puterea Duhului Sfânt este din nou înapoi în Biserică,
întocmai cum a fost la început. Profetul a zis: „Va fi lumină în timpul serii.” Bisericile nu
ştiu de ce s-au adunat acolo. Ele nu au răspunsul. Bomba atomică are răspunsul pentru
ei chiar acolo, totuşi. Ea sigur are. Dar noi suntem în timpul de seară, ore mai târzii
decât ne-am putea gândi. Sigur.

83 Aceşti magi, în sus şi în josul străzii, ei nu au primit răspunsul. Ce s-a întâmplat?
Ce s-a întâmplat? În final, noi aflăm că au început urmărirea ei. Când au ajuns acolo, nu
L-au putut afla. Nu puteau afla răspunsul în oraş în sferele lor religioase. Nu, nu îl au nici
acum. Ce? Ierusalim, ei nu ştiau nimic despre vreun semn supranatural. „Despre ce fel
de semn supranatural vorbeşti tu?”

„Oh, am văzut o Stea când eram departe în est; am urmat-o.”

„Unde este ea? Eu nu o văd. Oh, noi nu ştim nimic despre asta.” Ea era tocmai
împlinirea Scripturii. Dar ei nu au primit răspunsul corect în cercurile lor religioase. Ei
nu-l primesc nici azi. „Ce este cu această vorbire în limbi? Ce este grămada aceasta de
oameni care se ridică, vindecând bolnavii şi făcând toate aceste minuni şi lucruri. Şi ei
încă mai şi strigă, ţipă şi tot felul de lucruri?” Suna ca şi cum ei au mai făcut-o în urmă,
în Biblie. „Ah, acela-i nonsens! Nu există nimic din toate acestea.”
84 Dar ei nu ştiu nimic despre supranatural. De ce? Aici vine realitatea. Ei nu vor urma
steaua de  lumină.  Steaua  de  lumină  este  busola  lui  Dumnezeu către  acea  Lumină
perfectă.  Oh!  „Conduşi  spre  vest,  încă acţionând,  călăuzeşte-ne către  acea lumină
perfectă, Oh stea a Betleemului.” Noi am văzut steaua Lui aici în vest. Ce fel de stea?
Steaua Bisericii Lui, este Duhul Sfânt mişcându-se în fiinţa umană. Noi am văzut steaua
Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Amin! Aceea este ceea ce este, înţelepţi, înţelepte,
umili în inimă, noi am văzut steaua Lui şi noi am venit să I ne închinăm.

85 Oh, ei nu ştiau nimic despre lucrurile supranaturale; ei nu ştiau nimic despre lumini
şi lucruri. Ei nu ştiau nimic despre aceasta. Aceasta i-a scuturat, desigur. Aceasta este la
fel astăzi. Ei nu ştiu nimic despre aceasta, nici chiar în cercurile lor religioase. Nici astăzi
nu ştiu nimic despre aceasta. Observaţi, îmi place aceasta, oh, asta este ceea ce este
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minunat.

86 Atâta timp cât ei erau în acele sfere denominaţionale, Steaua nu le-a apărut. Ea s-a
dus afară la porţile Ierusalimului şi s-a oprit (Frate.), s-a oprit, atâta timp cât au umblat
prin acele sfere denominaţionale. „Unde este El? Desigur, voi pastori s-ar cuveni să ştiţi
ceva despre aceasta. Ce este despre toată aceasta, voi rabini şi voi preoţi? Şi voi, voi
metodişti, baptist, prezbiterian, catolic, şi voi biserici bătrâne ca acelea, desigur, tu
trebuie că ai un răspuns la aceasta. Unde este El?” Oh, vai. [Fratele Branham bate din
palme odată.] Vedeţi, ei nu ştiau nimic despre aceasta. Şi aceia care au fost acolo, au
stat în întunerec până au ieşit din aceasta. Şi de îndată ce au ieşit din cetate, steaua a
stat din nou acolo. Glorie. „Ieşiţi din ea, poporul Meu,” zice Domnul. „Ieşiţi din Babilon,
confuzie! Ieşiţi din crezurile şi lucrurile voastre aşa zise. Eu vă voi primi,” zice Domnul.
„Nu atingeţi lucrurile lor necurate,” partidele lor de picnic în Biserică şi bunco şi toate
celelalte prosti şi acele dansuri.

87 Aici nu cu mult în urmă, mama mea m-a chemat, a zis: „Billy, vino jos aici puţin.”
Eu cred că ea şade aici  în Biserică undeva în seara aceasta. M-am dus jos. Am zis:
„Care-i problema?” Ei nu m-au chemat jos acolo. Şi aici era o mare Biserică Metodistă
sus aici  în  Indiana,  care  a  avut  partide de rock and roll  în  ea.  Şi  ei  au intervievat
păstorul; el a zis: „Biserica Metodistă a uitat de mult timp de arta rock and roll-ului.”

88 Stăpânit de diavol, neştiind nimic despre Dumnezeu; ei nu ştiu mai mult despre
Dumnezeu cum nu ştie un Hotentot despre o noapte egipteană. Nimic mai mult, cum nu
ar şti un iepure despre schiat. Când veniţi la un loc unde singurul lucru ce îl ştiţi este
numai teologie, ceva crez făcut de om...

89 Când  Puterea  Duhului  Sfânt  intră,  voi  acceptaţi  promisiunea  lui  Dumnezeu,
acceptaţi Darul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, [Fratele Branham bate de trei ori pe
amvon.] şi apoi vedeţi cât de mult rock and roll puteţi avea într-o Biserică. Voi trebuie
să mergeţi înapoi la Evanghelia pe care John Wesley a predicat-o şi vedeţi cât de mult
putea avea în ea; îndepărtaţi-vă de cărările bătătorite. Mergeţi înapoi la John Smith al
baptiştilor; mergeţi la Martin Luther. Ce este asta? Ei nu ştiu nimic despre supranaturalul
de azi. Şi asta-i corect. Biserica Metodistă nu ştie nimic despre vindecarea divină.

Când John stătea acolo predicând vindecarea divină, unii de la Biserica înaltă din
Anglia au venit sus şi şi-au bătut joc de el, au dezlegat o vulpe, şi o mulţime de câini. El
a îndreptat degetul lui în faţă, şi a zis: „Soarele nu va apune peste capul vostru de trei
ori până ce voi chemaţi după mine să mă rog pentru voi.” El a murit în noaptea aceea,
chemând după John să vină să se roage pentru el.

90 De ce nu a ajuns Biserica metodistă din nou în asta din nou? De ce? Deoarece ea
este moartă. Este corect. Voi sunteţi speriaţi să priviţi în Pachetul acela, deoarece v-ar
descoperi păcatele voastre. Vă chem pe voi metodişti să priviţi din nou în Pachet; vă
chem baptişti să priviţi înapoi din nou în Pachet; voi prezbiterieni şi toţi, voi penticostali,
catolici, şi toţi, priviţi înapoi la Darul lui Dumnezeu de Crăciun. Priviţi înapoi la cadou.
Aruncaţi cutia şi luaţi Cadoul.

Da, domnule. Eliberaţi-vă de zorzoanele lui Moş Crăciun, întoarceţi-vă la Darul lui
Dumnezeu. Întoarceţi-vă la Duhul Sfânt. Oh, eu ştiu că acesta va descoperi o mulţime
de lucruri, dar aceea-i ceea ce aveţi nevoie. O curăţire, o spălare. Eu ştiu că aceea-i
teribil  de  tare  prieteni  mei,  dar  noi  trebuie  s-o  avem.  Acesta  este  Cuvântul  lui
Dumnezeu. Da, domnule, este bine pentru voi. Este corect. Oh, da.

91 Ei ştiau că acolo era ceva greşit când ei au dat de acea cetate şi Lumina s-a stins.
De îndată ce s-au unit cu această denominaţiune, Lumina s-a stins. „Care-i problema?”
Au început să strige: „Unde este El? Unde este El? În mod sigur îl vom găsi aici. Aceasta
este  o  denominaţiune  veche.  Ea  a  fost  aici  de  mult  timp.  Ea  este  capitala
denominaţiunilor, oraşul Vatican. Păi, sigur, s-ar cuveni să, eu s-ar cuveni să-L găsesc
aici. Unde este El? Unde este El, acel Cristos care a zis că El era acelaşi ieri, azi şi în
veci? Unde este El, Acela care a zis că acolo va fi Lumină în timpul de seară? Unde este
El, care a zis că lucrările pe care Eu le fac, le veţi face şi voi? Unde este El? Unde este
El.” Şi Lumina pur şi simplu s-a stins. Când au ieşit din lucrul acela, au păşit în afara
cetăţii, Lumina a apărut acolo din nou.

Va fi Lumină în timpul serii

Cărarea spre Glorie tu sigur o vei afla;
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În calea apei, este Lumina astăzi,

Îngropat în Numele preţios al lui Isus.

Tânăr şi bătrân, pocăiţi-vă de toate păcatele,

Duhul Sfânt cu siguranţă va intra;

Luminile de seară au venit

Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos este Unul.

92 Da, frate. Da, domnule. Pocăiţi-vă de toate păcatele voastre, Duhul Sfânt, Darul lui
Dumnezeu, cu siguranţă va intra. El este la uşă [Fratele Branham bate tare şi continuu
în amvon în timp ce spune în continuare.], zicând: „Lasă-mă înăuntru. Dacă Mă laşi
înăuntru,  Eu  voi  cina  cu  tine.  Eu  îţi  voi  descoperi  aceste  lucruri.  Eu  îţi  voi  arăta
Supranaturalul. Eu voi vindeca bolile tale. Eu voi purta grijă de toate aceste lucruri
pentru tine, dacă tu Mă vei lăsa doar să intru.”
93 Pachetul Darului lui Dumnezeu, este învelit în forma de azi a Duhului Sfânt. El a
fost atunci înfăşurat şi chemat Fiul lui Dumnezeu. Pachetul Darului lui Dumnezeu a fost
luat sus şi reînfăşurat din nou şi trimis înapoi. Amin. El a fost atunci înfăşurat în Fiul lui
Dumnezeu; El este înfăşurat în fii  lui Dumnezeu astăzi, numiţi Biserica. Este corect.
Pachetul Darului lui Dumnezeu este înfăşurat înaintea oamenilor. Şi ei îl refuză astăzi,
întocmai cum L-au refuzat atunci. „Dacă ei L-au numit pe Stăpânul casei 'Belzebub, un
ghicitor,' deoarece El putea discerne gândurile, cu cât de mult vă vor face vouă?” Da: „L-
au numit pe Stăpânul casei...” Oh, Doamne, haideţi s-o aflăm.

Dar magii, ei L-au primit. Ei au fost săraci şi umili, dar ei au văzut Lumina aceasta
ciudată.

94 Un alt  lucru care vreau să-l  ating chiar aici.  Şi  când au văzut Lumina asta,  au
devenit întotdeauna atât fericiţi. Şi Biblia a zis: „Ei s-au bucurat cu o mare bucurie.” Oh,
îmi imaginez că au ţipat puţin. Nu vă imaginaţi şi voi aşa? Eu doar îmi imaginez aşa. Şi
când au văzut că au fost în acea veche organizaţie aşa de mult în urmă acolo, încercând
să afle ceva, nimic nu era acolo, când au ajuns în afara porţii, au văzut Lumina Duhului
Sfânt strălucind din nou acolo, acea Stea a slavei micşorându-se înaintea lor, ei au ajuns
atât de fericiţi, încât au avut o bucurie foarte mare.

Oh, ce face o persoană când ajunge aşa de fericită? Ce faceţi voi la sala de jocuri
când ajungeţi aşa de fericiţi? Oh, da, voi strigaţi: „Ura! Ura! Da, da! Ha-ha! Ho-ho-ha-
ha!” Vedeţi?

95 Şi când ajungeţi în „bucuria excesiv de mare,” voi strigaţi: Glorie! Glorie! Aleluia!
Laudă Domnului! Aceasta-i o bucurie foarte mare. Căci: „Acolo este Steaua! Călăuzeşte-
ne, oh, ia-ne din aceste denominaţiuni. Şi condu-ne către Lumina perfectă, călăuziţi spre
vest, încă acţionând, condu-ne spre Lumina Ta perfectă.” Doar continuaţi înainte. Steaua
urma să conducă spre Lumină. În final s-a oprit deasupra Copilului.

[Loc gol pe bandă.] în câteva minute... în ordine. În ordine.

96 El s-a descoperit unui pescar sărman. El s-a descoperit, acel Pachet, ceea ce a fost
în interiorul lui a fost descoperit pescarului sărac, neînvăţatului, needucatului. El s-a
descoperit omului care nu-şi putea scrie propriul nume. Ei nu puteau fi un diacon, sau
ceva într-o altă Biserică. Ei nu puteau fi aceea. Ei au fost aşa de neînvăţaţi, oh, vai, ei au
fost teribili. De aceea, El s-a descoperit lor, nedoriţilor, acelora care au fost daţi afară. El
li s-a descoperit. Cu cei de neiubit El a fost drăguţ, cu acei pe care nu-i iubea nimeni. Cu
cei bolnavi care au avut nevoie de vindecare şi care doreau să se uite în Pachet să vadă
ce era, El li s-a descoperit.

Şi pe flămânzi i-a hrănit cu pâine şi peşti. Oh, noi putem sta... Eu am o mulţime de
lucruri scrise jos despre aceea, dar trebuie să sar peste aceea. Vedeţi? S-a descoperit la
toţi acei oameni, de neiubit, când nici unul nu i-a vrut, erau numiţi fanatici, El li s-a
descoperit. „Eu sunt bucuros că pot să spun că sunt unul din ei.” El s-a descoperit celor
de neiubit, nedoriţi, celor bolnavi şi în nevoie, flămânzilor; El li s-a descoperit. Da!

97 Eu mă gândeam la o altă persoană flămândă. Într-o zi acolo era un bărbat cu inima
flămândă,  numit  Pavel  (Saul  pe  atunci).  Era  pe  drumul  lui  în  jos  spre  Damasc,
flămânzind. El nu ştia ce să facă. El a vrut să facă ceva pentru Dumnezeu. O lumină a
strălucit în jurul lui: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?”
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El s-a descoperit la un Pavel cu inima flămândă, unei femei cu faimă rea, la un
Baraba condamnat,  El  s-a descoperit  pe Sine (Este corect.)  unui  bărbat cu o inimă
flămândă, unei femei de faimă rea, la toţi aceia care au fost daţi afară. Eu mă gândesc la
femeia aceea rău vestită. Doar un moment pentru ea. Vă rog suportaţi-mă doar un
minut.

98 Simon, fariseul din Biblie, oh, şi el a vrut să cunoască Darul acesta. Dar a vrut să-l
cunoască pentru propria lui voie egoistă, propriile lui motive egoiste, un fariseu. Deci, ce
a făcut el? El a dat o mare petrecere, crezând că va putea face ceva glumă. Biblia ne-o
dă aceasta în povestirea Evangheliei. Priviţi la aceasta, doar un minut acum înainte să
încheiem.

Acolo el a zis că vroia ca Isus să vină, deoarece... Eu nu cred că fariseul l-a iubit
într-adevăr pe Isus, deoarece nu aveau nimic în comun. El era un fariseu bătrân rigid, şi
el a urât pe Isus, astfel s-a gândit că îl va avea acolo şi va juca câteva feste despre El,
să vadă dacă într-adevăr era El un profet, sau nu.

99 Astfel, au trimis şi I-au cerut să vină. Curierul a venit şi cum a alergat, probabil
prăfuit  şi  de toate,  a păşit  sus acolo afară,  a stat  în faţa lui  Isus,  care probabil  că
vindeca oamenii, şi prelungind, a obosit.

În final, poate a fost Petru cel care a zis: „Tu nu poţi să-L vezi astăzi.”

El a zis: „Dar, domnule, stăpânul meu este Simon rabinul; el este pastorul celei mai
mari biserici de aici de jos din Iudea. Păi, tu... El L-a invitat pe Stăpânul tău să vină să-l
vadă. Oh, oh, oh, ce nume mare va fi acela pentru El, vezi. Tu trebuie să-l vezi.”

„Bine, te voi duce sus şi să văd ce va zice El.”

Şi astfel,  el  a împins prin mulţime. Soarele aproape apunea, Isus era obosit  şi
ostenit, şi acest curier vine aici sus. Şi el, în loc să...

În  Prezenţa  lui  Cristos...  Oh,  eu  adesea  m-am întrebat  care  era  problema cu
curierul acela. Ce a fost greşit cu el, stând aşa de aproape de Isus. Şi totuşi el a avut un
mesaj de la fariseu. „Stăpânul meu vrea să vii şi să-l vezi. El are o petrecere jos aici. El
vrea ca Tu să vii, să fi un oaspete onorat.”

100 Oh, aş fi dorit să duc eu mesajul, să fiu acela aproape de El. Voi nu? Niciodată nu
m-aş fi  gândit la ce a zis fariseul acela. Eu aş fi  căzut la picioarele Lui, zicând: „Oh
Doamne Isuse, ai milă de mine, un păcătos.” Eu cred că aş fi zis aceea. Voi nu? Cum a
stat  el  aşa  de  aproape  de  Isus  şi  totuşi  a  refuzat  oportunitatea  să  ceară  iertarea
păcatelor lui. Şi aşa de aproape de El... Nu, el probabil că a avut prea multe în mintea
lui. El era un rob; el trebuia să răspundă fariseului.

Şi Isus, sărmanul Isus, încă obosit şi ostenit, a ştiut că El era dispreţuit şi urât de
el, El a încuviinţat din cap: „Eu voi fi acolo.” Când El zice că va fi acolo, El va fi acolo. Nu
vă îngrijoraţi, El va fi acolo. Nimic nu-L va opri.

101 Deci, când ei au ajuns acolo jos, în ziua aceea trebuie că au ucis toţi viţei îngrăşaţi,
şi au adus afară tot vinul nou şi de toate. Şi acum, oamenii săraci nu au fost lăsaţi să
vină în jur unde erau ei. Oh, când ei au fript carnea aceea de vită afară, şi lucruri, ce
miros. Şi acei oameni săraci stând afară acolo, şi doar... Gura lăsa apă. Ei nu puteau
intra. Nu, domnule. Da, aceea era numai pentru celebrităţi mari. Şi astfel atunci, stând
afară... Şi el a avut toţi strugurii şi lucruri, toate chiar în timp de floare, sau plinătatea
strugurilor, şi acel miros frumos de struguri, ştiţi voi, când ei sunt dulci şi de toate. Avea
vinul lui nou şi de toate.

102 Şi eu adesea m-am întrebat cum a putut Isus intra vreodată fără a fi observat.
Ştiţi, păi, când cineva în părţile răsăritene vă invită să veniţi la casa lor, ştiţi ei sunt cel
mai măreţ popor pentru ospitalitate. Acum, oamenii în zilele acelea, când ei au umblat,
ei purtau sandale. Şi când ei au făcut, voi aţi auzit despre spălarea picioarelor.

Aceea-i ceea ce noi facem aici în comemorare. Aceea era o poruncă. Când cineva ţi-
a cerut să vii la casa lor, aceasta ar fi ceva de felul acesta. Ei te salutau la uşă, şi apoi
aveau  ceea  ce  ei  au  numit,  cea  mai  umilă  slujbă  a  tuturor  oamenilor.  Unii  din  ei
conduceau şarete; alţii găteau şi alţii erau bucătari, ştiţi voi; şi unii erau lachei, şi... Dar
cel mai prost plătit om dintre toţi era un lacheu spălător de picioare. El era doar un
lacheu.

Şi cred, Domnul meu era un lacheu spălător de picioare. Şi apoi noi credem ceva;
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noi  credem că suntem cineva.  Priviţi  la  El  spălând picioarele  ucenicilor,  pescarilor,
pescari murdari, păzitori de oi şi aşa mai departe, le-a spălat picioarele.

103 Şi aici, acel spălător de picioare, când veneaţi la uşă, ei vă spălau picioarele, din
pricina prafului care ajungea pe picioarele voastre, şi pe unde voi aţi umblat, ştiţi voi, jos
pe unde drumurile era prăfuite de la cai şi animale, ştiţi voi, şi acesta făcea un miros
peste tot pe voi. Şi apoi soarele acela, ştiţi voi, era peste tot pe gâtul vostru.

Şi acel soare palestinian, cu razele directe ale acestuia, este foarte fierbinte. Şi
astfel  când veneau în uşă, ei  îşi  întindeau picioarele şi  le spălau picioarele.  Şi  apoi
puneau sandalele lor sus; le curăţau şi le aşezau sus. Şi îi încălţau cu o mică pereche de
papuci de casă, femeile le poartă ca papuci de casă pentru dormitor, ştiţi voi, ceva în
felul acela, îi încalţă. Şi apoi să spele picioarele lor.

104 Şi aveau un prosop peste umărul lui. Şi ce făcea? El îi ştergea praful de pe faţă şi
luau puţin ulei de nard.

Oh, era lucrul cel mai scump pe care oamenii bogaţi l-au folosit. Regina din Sud a
adus câtva şi i-a dat şi lui Solomon. Făcut dintr-un măr sus în orientul îndepărtat, ca o
floare, floare micuţă de măr, şi el este luat de acolo. Era foarte scump.

Şi ei luau acel nard şi îl puneau tot peste faţa lui, (uleiul în felul acela), căci gâturile
lor ardeau şi lucruri, luau un ştergar şi îl ştergeau jos tot în felul acela, şi apoi ei erau
învioraţi.

105 Acum, acela-i primul lucru. Lacheul spălător de picioare le lua şi le aranja în felul
acela. Desigur, ei nu s-ar simţi ca şi cum ar intra în casa unui om unde erau acele mari
carpete persane, şi aşa mai departe, în felul acela, mirosind ca şi cum ei ar fi fost într-un
grajd şi soarele şi băşicuţe peste toată faţa lor. Ei erau învioraţi.

Apoi,  când intra,  ei  se întâlneau unul  cu altul.  Întotdeauna ca să întâmpini  un
oaspete, dacă aţi fost întâmpinaţi, îşi strâng mâna lor în felul acesta, frate Ed. Ei şi-ar
strânge mâna lor în felul acesta şi apoi ei vor pune a lor... Ridică-te, doar un minut. Eu
vă voi arăta ceva. Ei îşi pun braţele în jurul lui [Fratele Branham ilustrează şi bate pe
fratele  Ed  de  câteva  ori  pe  spate.]  în  felul  acesta,  apoi  îi  strânge  mâna.  [Fratele
Branham ilustrează.] Şi acela-i felul cum ei o fac. Aceea era un bun venit. Apoi tu erai
un frate. Tu te simţeai bine. Picioarele tale erau spălate. Tu erai peste tot uns.

106 Şi apoi următorul lucru care l-au făcut, ei se sărutau unul pe altul pe gât. Şi aceea îl
făcea să fie bine primit. Acel ultim lucru era sărutul de bun venit. Vă amintiţi de Iuda
care i-a dat lui Isus acel sărut de bun venit? A zis: „De ce ai făcut aceea, prietene?”
Vedeţi, El îi ştia inima.

Astfel şi-au făcut o bună primire. Tu nu te simţi ca şi cum ai intra cu praf peste tot
pe tine, cu acel miros vechi peste toată faţa ta, şi picioarele şi lucruri. Aceea robă veche
atârnând în jos, ridica praful în sus aşa cum umblaţi. Ei nu se simţeau bine, mergând
înăuntru. Dar când eraţi tot învioraţi, şi apoi când el venea sus, şi gazda voastră... Tu
erai un oaspete de onoare. Şi apoi când veneai sus şi te întâmpina şi te săruta pe gât,
păi, atunci tu erai un frate. „Vino înăuntru.” Puteai merge la frigider, îţi luai un sandwich
sau orice. Tu erai bine venit atunci; erai bine venit înăuntru.

107 Dar cum a ajuns Isus vreodată înăuntru fără ca toate acelea să-i fie făcute? Vedeţi,
El şedea acolo în colţ cu picioarele murdare, neprimit. Probabil că fariseul vorbea despre
altceva, ştiţi voi; el nu a observat pe Isus intrând.

Aceea-i problema din bisericile de azi, cu prea multe din bisericile fariseilor noştri.
Puterea lui Dumnezeu intră şi ei nu o observă. Vedeţi, El ar fi vrut să facă ceva, dar El
nu a fost întâmpinat.

Şi el era chiar acolo, poate spunând câteva glume, şi având un timp grozav cu
pastorul rabin aşa-şi-aşa şi rabinul aşa-şi-aşa acolo. Ei nu L-au observat pe Isus. Şi El
probabil că s-a strecurat înăuntru şi a şezut jos pe undeva acolo, într-un colţ.

108 Eu îl pot vedea acolo, cu picioarele murdare, gâtul beşicat, nici un sărut de bun
venit. Oh, nu vă face aceea să vă simţiţi ciudat, Isus cu picioarele murdare? Ei L-au
chemat, chiar acolo: „Jesu, Jesu.” A zis: „Jesu, cu picioarele murdare, şezând în colţ.”
Oh,  Dumnezeule,  cum putea  aceasta  să  se  întâmple  vreodată.  Nimeni  nu-I  dădea
atenţie.

Dar o micuţă prostituată (Oh, vai.) o femeie de faimă rea, s-a întâmplat să treacă,
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poate  ea  era...  Nu  era  nimeni  în  oraş,  fiecare  s-a  dus  la  petrecerea  aceea,  toate
celebrităţile, astfel afacerea ei era săracă. Astfel ea a găsit... „Ce este toată aceasta la
casa fariseului?” Astfel ea s-a dus sus acolo, şi probabil a privit prin crăpătura gardului,
privind în jur. Oh, vai. Ea s-a întâmplat să privească acolo în colţ; ea îl vedea stând
acolo cu capul aplecat, cu picioarele murdare, gâtul beşicat, neprimit, nimeni nu-I dădea
vreo atenţie.
109 Dar aceasta i-a fost descoperit. Oh, pot s-o văd frecându-şi ochii, şi zicând: „Este El
acela? Este acelaşi Om care a cruţat o femeie doar ca mine odată, când era dată afară
de acea Biserică şi urma s-o omoare cu pietre şi El a zis: ‚Femeie, unde sunt acuzatorii
tăi?' Acela trebuie să fie El.” Vedeţi, credinţa vine prin auzire şi ei i-a fost descoperit că
El era acolo.

Ea a zis: „Dar priviţi, El este nepoftit El este cu picioarele murdare. Ce pot face eu
cu privire la aceasta? Eu sunt o femeie, şi - şi dacă s-ar întâmpla să intru acolo şi să zic
ceva, păi, ei m-ar arunca afară, prin una din acele curţi. Şi eu sunt o femeie de faimă
rea, şi El va şti că eram de faimă rea. El va şti că eram o femeie rea, astfel ce pot face
eu?”

110 Eu pot s-o văd întorcându-se şi umblând în jur zicând: „Oh, trebuie să fac ceva! El
este  nedorit.  Dar  Ceva mi-a  descoperit  că  acela  este  singurul  fel  în  care  voi  primi
vreodată Viaţă.” Acolo sunteţi. Oh, frate. „Eu vreau să văd ce este în Pachetul acela. Eu
ştiu că există ceva pe acolo care-mi va ierta păcatele mele. Şi deşi sunt o prostituată,
deşi sunt rea, vreau să privesc în acel Pachet de Crăciun. Eu ştiu că există acolo ceva şi
pentru mine.”

Acolo este Ceva pentru fiecare. Şi asta-i corect, prietenul meu păcătos. Există Ceva
pentru jucătorul de noroc. Există Ceva pentru mincinoşi. Există Ceva pentru fiecare
persoană. Şi există Ceva în acest Pachet de Crăciun pentru voi. Nu-L arunca deoparte
cum a luat acel fariseu nesăbuit, superficial a luat pachetul şi a aruncat Darul. Ce lucru
compătimitor.

111 Aici vine el. El şedea acolo. Şi această femeie sărmană mică, poate ea s-a dus
acasă unde locuia, a mers sus pe vechea scară putrezită, scârțiind, sus acolo, şi dă de
ciorapul ei, sau altceva, şi îşi ia banii. A zis: „Oh, ce pot face? Acum, aşteaptă un minut,
mai bine îi pun înapoi, deoarece va şti că sunt o femeie de faimă rea. Dar este singura
mea speranţă; este singurul lucru ce i-L pot face. Nu sunt invitată la acea petrecere şi
totuşi trebuie să ajung la El.” [Fratele Branham bate de trei ori.]

Oh, aş fi dorit ca oamenii [Bate o dată.] să poată vedea aceea în seara aceasta.
Ajungeţi la El sau pieriţi. Ce contează, dacă vă vor numi fanatici sfinţi sau vă vor arunca
afară, altceva? Ajungeţi la El. Ajungeţi la El; aceea este singura voastră speranţă.

112 Ea s-a dus jos, şi l-a luat. Şi eu pot vedea pe unii din aceşti inşi jos acolo, zicând
cum că afacerile i-au mers rău, şezând în spate acolo, numărându-şi banii lui, fiecare
este dus la petrecere şi de toate. Femeia aceasta a păşit înăuntru: „Păi, ce faci tu aici?”
Ea şi-a turnat acei dinari romani pe tejghea, cam treizeci de piese din ei. „Ah-ah! Ce vrei
tu, doamnă?” Vedeţi, aceea a făcut-o diferit. El văzuse ce era ea; dar când văzuse că a
avut câţiva bani, aceea este diferit. Vedeţi? Aceea este lumea de azi; dacă ai bani, eşti
cineva. Dacă nu ai, tu eşti un nimic. „Oh, aceea este diferit. Ce vrei?”

„Eu vreau cel mai bun, cel mai bun nard pe care îl ai. Aceasta este tot ce am. Lasă-
mă să-i număr. Treizeci de bucăţi din ei pentru tine.”

„Oh, da, aceea va cumpăra această sticlă chiar aici, cea mai bună.”

„Eu îl vreau.”

„Tu vrei să spui că tu vrei să cumperi uleiul?”

„Eu îl vreau. Eu vreau toată acea sticlă.” Aceea-i tot ce avea. Aceea-i ce trebuie să
faceţi,  fraţilor.  Aceasta costă fiecare păcat care îl  aveţi.  Acesta costă orice. Dar fiţi
dispuşi s-o daţi.

113 Astfel ea se furişează prin gard şi pot s-o văd privind pe acolo. Ea îl văzuse şezând
acolo, încă neatins. Şi pastorul fariseu de acolo încă povestea glumele lui murdare şi
lucruri acolo cu restul din ei, dându-se în spectacol, vorbind despre ceva lucruri mari de
undeva, neştiind, neobservând pe Domnul nostru preţios. Ea a zis: „Cum pot ajunge
înăuntru?” Astfel, acum o pot vedea strecurându-se foarte uşor, ajungând sus unde este
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El, în felul acela. Şi ea s-a uitat la El. O pot vedea cu lacrimile ei curgând în jos pe faţă şi
ochii ei mari maro privind sus la El în felul acela. Şi ea a lovit sticla, a vărsat alifia, şi a
turnat-o pe picioarele Lui. Ea nu L-a lăsat pe Isus să şadă cu picioarele murdare.

Voi ziceţi: „Nici eu nu vreau.”

De ce nu vreţi să faceţi ceva cu privire la aceea atunci? El are Numele cel mai rău
care este acolo afară astăzi, 'fanatic sfânt, fanatic religios.'  De ce nu faceţi ceva cu
privire  la  aceea?  Ridicaţi-vă  şi  ziceţi:  „Eu  voi  lua  calea  cu  cei  câţiva  dispreţuiţi  ai
Domnului. Eu sunt gata să primesc acel Pachet.”

114 Ea a turnat uleiul pe picioarele Lui. Toată camera s-a umplut cu acel miros. Acesta
a fost foarte scump. Nu există nimic prea bun pentru Isus. Daţi-I tot ce aveţi mai bun al
vostru. Daţi-I tot ce aveţi, viaţa voastră, sufletul vostru, fiinţa voastră, timpul vostru.
Tot ce aveţi, daţi-i Lui.

Şi ea s-a întâmplat să privească. Ea stătea acolo. Oh, vai. Ea a turnat acest ulei pe
capul Lui, apoi a ajuns la picioarele Lui, şi a început... Oh, ea a ridicat picioarele Lui, şi a
privit, erau murdare. Ea nu avea nimic care... Ea se gândise la păcatele ei, şi a zis:
„Desigur, El mă va condamna.”

Astfel când ea a turnat uleiul peste gâtul Lui, şi l-a frecat, atunci ea a ajuns jos
acolo şi a pus mâna pe picioarele Lui. Şi ea a căzut jos şi a început să plângă: „Oh, eu
sunt aşa de păcătoasă, ca să stau în faţa acestui Bărbat. Eu sunt aşa de păcătoasă.” Şi
ea a privit sus cu ochii ei mari frumoşi. Ea s-a gândit: „El aproape m-ar arunca afară din
camera aceasta.” Dar El nu s-a mişcat; El doar a şezut şi a privit-o. Oh, îmi place aceea.
El doar a şezut şi a privit la ea. „Oh, El îmi cunoaşte inima, îl pot simţi chiar acum citind
drept jos în mintea mea. El ştie că nu sunt bună. Eu ştiu asta, Doamne, dar nu pot
suporta  să Te văd cu picioarele  murdare.  Eu pur  şi  simplu nu pot  suporta.  Tu eşti
singura mea speranţă. Eu nu pot suporta.” Ce apă minunată pentru picioarele Lui. Oh,
lacrimi  de  pocăinţă.  Oh,  oh.  Bătrânul  fariseu  nu  putea  da  nimic  de  felul  ăla.  Apa
lacrimilor ei curgând în jos pe obraji.

115 Şi ea a început să-i frece picioarele şi [Fratele Branham face sunete de sărut.] să i
le sărute. Oh, acesta era Domnul ei; sărutându-i picioarele Lui. Acum, ea nu avea un
ştergar ca să i le şteargă. Astfel eu cred că ondulaţiile care şi le-a făcut pe vârful capului
ei au căzut, deoarece şi-a luat părul şi începea să-i şteargă picioarele Lui. Şi îi săruta
picioarele, zicând: „Doamne, Tu ştii. Doamne, Tu ştii că eu sunt o păcătoasă. Mie nu-mi
place să fiu aici în faţa Ta în felul acesta, dar eu nu pot suporta să Te văd cu picioarele
murdare.” Oh, Doamne. Isus, cu picioarele murdare, nedorit, fără un sărut pe gâtul Lui.
Ea chiar îi sărută picioarele Lui: „Doamne [sunete de sărut], Doamne, oh Doamne, eu
sunt o păcătoasă, [sunete de sărut] Tu ştii că sunt, Doamne.”

116 Şi, cam în timpul acela, fariseul bătrân s-a întors în jur. „Hm. Acum, priviţi acolo!
Priviţi chiar acolo, acela-i felul de companie în care acel... au numit aceea Duhul Sfânt.”
Vedeţi? Ei  nu s-au schimbat. „Priviţi  ce este aceasta. Priviţi  cu ce fel  de oameni se
asociază.  Voi  vorbiţi  despre Duhul  Sfânt  şi  vindecare divină.  Ce este asta.  Gunoiul
oraşului.” Sigur. Aceea-i la cine s-a descoperit. Ea ştia ce era în acel Pachet; ea a ştiut
că singurul timp în care... Şi în orice timp ea putea ajunge oriunde, cândva. Ea nu putea
merge jos la fariseu. El ar fi dat-o afară din biserică; nu în rangul lor de societate. Dar
acolo se afla o Societate pentru păcătos. Eu sunt aşa de bucuros pentru aceea. Există un
loc  unde  un  păcătos  poate  veni.  Acolo  este  un  balsam din  Galaad,  care  face  rana
sănătoasă. Ea l-a găsit. Ea a vrut să cunoască Darul acela şi ea îi săruta picioarele.

Şi fariseul cel bătrân a zis: „Aha-ah! Vino aici, băiete! Ah! Hm! Acolo este profetul
vostru. Vezi? Dacă era felul unui profet, ar fi ştiut ce tip de femeie este aceea care-i
spală picioarele. Priviţi acolo! Vorbeşti despre fanatism, ea ocăreşte casa mea.”

117 Isus nu a zis un cuvânt, doar a stat şi a privit femeia. Astfel după un timp, El ştia ce
gândea fariseul lor, aşa că El s-a ridicat. Aceea femeie, eu pot s-o văd: „Oh, oh, aici este
timpul meu. El mă va condamna. El mă va arunca afară din această casă.” Îl pot vedea
ridicându-se, privind în felul acela. El mirosea destul de bine acum; picioarele Lui spălate
cu lacrimi. Oh, Dumnezeule, ia-mă acum. Picioarele Lui spălate cu lacrimi de pocăinţă, o
inimă adevărată. Deşi imorală aşa cum era, acesta era singurul timp în care era în Faţa
Lui.  Eu  pot  s-o  văd  cu  lacrimile  curgând pe  faţă  în  felul  acela  şi  pătată  peste  tot.
Cârlionţii ei căzuţi jos şi plină de lacrimi şi murdară de la picioarele Lui. Ea stătea acolo,
întrebându-se: „Ce se va întâmpla. El mă va arunca afară? Le va cere să mă pună în
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temniţă că am intrat aici?”

118 El s-a ridicat în felul acesta. El a zis: „Simon, Eu am un cuvânt să-ţi spun. Tu M-ai
invitat în casa ta. Şi când Eu am intrat, nu Mi-ai dat puţină apă pentru picioarele Mele;
Mi-i le-aş fi spălat personal, dar nu Mi-ai dat nici măcar apă.” Oh, Dumnezeule. „Nu Mi-ai
dat nici ulei cu care să-mi ung gâtul Meu, când acesta ardea. Nu ai făcut aceea, Simon.
Nici  nu  M-ai  sărutat  şi  să-Mi  faci  o  bună  primire.  Dar  femeia  aceasta,  Mi-a  spălat
picioarele cu lacrimile ei şi Mi-a sărutat picioarele şi n-a încetat făcând asta de când a
intrat aici. Eu am câteva lucruri împotrivă ta, Simon. Dar către ea...” (Chiar dacă El era
un profet, sau nu) „Eu îi spun, 'Păcatele ei multe îi sunt iertate.” Oh, Dumnezeule!

119 Ce era aceasta? Ea a aflat ce era în Pachetul acela de Dar. A găsit că acolo era
dragoste. A găsit că acolo era iertare. Ea o văzuse. Oh, cum văzuse ea acel Dar preţios a
lui Dumnezeu care lucra în favoarea ei? Cum trebuie că s-a simţit când a văzut că Darul
lui Dumnezeu s-a extins până la ea? Păcatele ei au fost iertate.

120 Cum ziceţi că s-a simţit Baraba în ziua aceea! Voi îl cunoaşteţi pe Baraba. Povestea
lui. Baraba era acel om în afara legii, care a fost prins şi a fost pus jos în galere. El urma
să moară dimineaţa următoare. El era un tâlhar. El era un surghiunit. Era un ucigaş, era
un criminal. Şi toată noaptea a umblat în sus şi în josul temniţei, trăgându-şi părul,
pentru că dimineaţa următoare se duce la cruce care era pedeapsa capitală. El va muri.
Cum a trecut peste el coşmarurile în noaptea aceea! Cum nu putea el să se odihnească.

Iar dimineaţa următoare, nici un dejun sau nimic, ştia că sângele lui va fi sfâşiat ca
printre lupi. Şi dintr-o dată, el a auzit lanţurile zornăind [Fratele Branham bate podeaua
ca la marş], tropăitul soldaţilor. Vin patru sau cinci, sau poate un batalion de soldaţi
romani, lăncile sclipindu-le, păşeau sus acolo. Marele temnicer a întors cheile şi a zis:
„Ieşi afară, Baraba!”

„Oh, nu mă ucide! Ai milă.”

„Baraba, acolo nu mai este nimic rău cu tine. Tu eşti liber.”

„Eu sunt ce?”

„Tu eşti liber.”

„Cum am ajuns liber?”

Cineva a făcut această cale. Ce a însemnat aceasta pentru Baraba, când el văzuse
clar căci Darul a luat locul lui, la moarte. Eu mă simt la fel. Darul lui Dumnezeu a luat
locul meu la moarte. Cum suferea acel tâlhar pe cruce ţintuit sus acolo.

Tâlharul pe moarte s-a bucurat să vadă

Acea Fântână din ziua lui;

Acolo puteam fi eu, tot aşa de ticălos ca şi el

Mi-a dus toate păcatele departe. (Da.)

De fiecare dată de atunci prin credinţă văd acel Râu,

(Acela mi s-a descoperit),

Dragostea răscumpărătoare fiind tema mea,

Şi va fi până ce eu mor. (Este corect? Oh!)

121 În încheiere, aş putea să spun aceasta: astăzi Crăciunul înseamnă un cartuş de
Camei, un cartuş de Viceroy, o sticlă de 'Four Roses' sau 'Seagram' înfăşurată într-o
hârtie frumoasă cu Moş Crăciun. Dar ei încă refuză Darul lui Dumnezeu de Crăciun. Ei
încă refuză Darul Lui de Crăciun. Ei nu îl vor. Dar eu îl vreau! Eu sunt bucuros că L-am
primit. Oh, Emanuel, Dumnezeu făcut trup şi locuind printre noi, respins şi condamnat
de-a lungul tuturor epocilor, şi mila Lui se întinde astăzi la fiecare inimă care îl va primi.
Să ne aplecăm capetele doar un moment.

122 Mă  întreb  în  seara  aceasta  în  clădirea  aceasta  în  acest  timp  de  Crăciun,  în
comemorarea a aproape două mii de ani în urmă când Dumnezeu a dat primul lui Dar de
Crăciun...  Mă întreb în seara aceasta dacă ţi-ar place să priveşti  în interiorul acelui
Pachet şi să vezi, păcătosule, dacă acolo nu este cumva Unul care te iubeşte, Cineva
care a murit pentru tine, Cineva care şi-a dat viaţa pentru tine. Ai vrea să fii gata în
seara aceasta să scoţi scutecul Lui, acea cârpă murdară în care ei L-au numit fanatic şi
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fanatic sfânt, să te îmbraci însuţi în el şi să iei calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului?

Dacă eşti tu în clădire în seara aceasta, ţi-ar place să fii amintit în rugăciune, ai
vrea doar să ridici doar mâna ta şi să zici, în acest timp al Crăciunului: „Eu vreau să
primesc Darul lui  Dumnezeu de Crăciun, Darul lui  Dumnezeu adevărat de Crăciun?”
Dumnezeu  să  te  binecuvânteze,  doamnă.  Dumnezeu  să  te  binecuvânteze,  fetiţă.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă de
acolo.  Ar  fi  acolo  mai  mulţi  la  care  le-ar  place  să  fie  amintiţi  în  rugăciune  cu  toţi
aceştia... Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu.

123 Altcineva? „Doamne,  Eu voi  lua calea.  Nici  nu Te voi  lăsa niciodată să şezi  cu
picioarele murdare. Eu nu voi suporta... Mă voi uni cu ei. Voi veni drept în împărăţia lui
Dumnezeu. Eu voi fi unul din aceia care sunt dispreţuiţi. Rămâi cu mine, Doamne. Vino,
mergi acasă cu mine în seara aceasta. Voi spăla toată murdăria de pe Numele Tău.
Spală-mi Tu toate păcatele, Doamne. Lasă-mă să trăiesc viaţa. Nu în felul cum o fac
acum; eu am murdărit ale Tale... Eu Te-am murdărit în fiecare zi, punând mai multe
peste Tine. Lasă-mă să merg în seara aceasta, Doamne, şi cu lacrimi de pocăinţă, vin
acum în umilinţă la piciorul  Crucii  ca să Te primesc ca Salvatorul  meu.” Este acolo
altcineva înainte ca noi să ne rugăm? Doar ridicaţi-vă mâinile. În ordine.

124 Preţiosule Domn, venim la Tine în seara aceasta, pare ca şi cum erau prea multe
femei în seara aceasta, Doamne, care şi-au ridicat mâinile. Poate ele, de asemenea, pot
privi jos... Unele din ele sunt fete tinere, doar în adolescenţă, care şi-au ridicat mâinile.
Ele vor aceea, Doamne. Ele nu vor să fie condamnate cu lumea. Ele vor să Te primească
acum în timpul acesta al Crăciunului, ca să privească în Pachetul lui Dumnezeu, şi să
primească Viaţă Eternă. Admite aceasta, Doamne, chiar acum, ca Tu să le deschizi
iertarea păcatelor lor, ca Tu să le deschizi un Izvor în casa lui David, care este deschis
pentru păcate şi murdări, unde păcătoşii plonjând sub revărsare, îşi pierd petele lor de
vină. Admite-o, Doamne. Mergi cu ele acasă şi rămâi cu ele în seara aceasta, Doamne.
Fă din viaţa lor ceea ce trebuie să fie, Doamne. Admite aceasta.

Vindecă bolnavii şi năpăstuiţii dintre noi. Tu eşti Ajutorul celor lipsiţi de ajutor. Tu
eşti Acela, Doamne, care poate lucra acolo unde alţii nu pot. Tu eşti Harul stăruitor. Tu
eşti Darul lui Dumnezeu. Şi noi în umilinţă Te credem, Doamne. Noi urmărim Steaua, noi
urmăm Lumina, până ce ne conduce la acea Lumină perfectă, la Darul lui Dumnezeu, la
viaţa eternă prin botezul Duhului Sfânt. Admite aceasta, Doamne. Eu ţi-i încredinţez Ţie
acum. În Numele lui Isus Cristos, ia sufletul lor în seara aceasta şi spală-i în Sângele
stacojiu de la Calvar. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

125 ... Doamne, rămâi cu mine. [Fratele Branham fredonează.]...
ajutoarele nu reuşesc să mă aline,

În viaţă, în moarte, oh, Doamne, rămâi cu mine.

Îl iubiţi voi din toată inima voastră? Încă o dată, pentru cauza timpurilor vechi: „Eu
îl iubesc, eu îl iubesc, deoarece El m-a iubit întâi.”

Eu îl iubesc, (Fiecare acum.) eu îl iubesc,

Că-ntâi El... (Să ne ridicăm mâinile sus spre El acum.)... m-a iubit

Şi a câştigat salvarea mea

Pe lemnul Calvarului

Acum, vreau ca voi să daţi mâinile cu cineva din faţă şi spate, şi de lângă voi.

Eu îl iubesc, eu îl iubesc,

Că-ntâi El m-a iubit;

Şi a câştigat salvarea mea

Pe al Calvarului...

Toţi  care au primit  Darul  lui  Dumnezeu de Crăciun,  ridicaţi-vă mâinile  voastre
acum.

Eu îl iubesc, eu îl iubesc,

Că-ntâi El m-a iubit;

Şi a câştigat salvarea mea
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Pe lemnul Calvarului.

Nu-l iubiţi voi pe El? Nu este El minunat? În ordine, în timp ce ne ridicăm acum:

Ia Numele lui Isus cu tine,

Copil al întristării şi durerii;

El bucurie şi mângâiere îţi va da,

Ia-L oriunde vei merge.

Nume scump, oh ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria cerului;

Nume scump, (Nume scump) oh, ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria cerului.

126 Încet acum:

Ia Numele lui Isus cu tine,

Ca un scut;

Când ispitele... (Ce faceţi când ispitele se adună?)

Doar respiră acel Nume sfânt în rugăciune.

Nume scump, (Nume scump) oh ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria cerului;

Nume scump, (Nume scump) oh ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria cerului.

La Numele lui Isus aplecaţi, (Să ne aplecăm capetele acum şi să-l
cântăm.)

Căzând prosternaţi la picioarele Lui,

Rege al regilor în Cer îl vom încorona,

Când călătoria noastră se va sfârşi.

Nume scump, oh ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria cerului;

Nume scump, oh ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria cerului!
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