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Am Vrea Să-L Vedem Pe Isus
Grass Valley, California, USA

1 Mulţumesc frate. Vă puteţi aşeza. Desigur este un privilegiu să fiu aici la Grass
Valley în seara aceasta, să-l reprezint pe Domnul şi Salvatorul nostru, Isus Cristos; să
mă rog pentru copiii bolnavi ai lui Dumnezeu, pacienţii Doctorului; şi să mă bucur de
această părtăşie împreună, pentru aceste cinci zile ce le-am promis.

Aduc salutări de la toţi ceilalţi pelerini din diferite părţi ale lumii de unde am fost. Şi
am încredere... Şi multe mii de oameni se roagă pentru succesul acestei adunări de aici,
aceste  seri.  Sunt  sigur,  că  împreună  cu  rugăciunile  celorlalţi,  şi  ale  noastre,  că
Dumnezeu ne va întâlni şi ne va binecuvânta.

Şi noi nu venim să reprezentăm o anumită biserică, sau nu venim să ne autonumim
“vindecători.” Noi venim, să-L reprezentăm pe Cristos. Şi de asemenea venim, nu să
vindecăm oamenii, ci să ne rugăm pentru bolnavi, şi să facem ceea ce putem să ajutăm
să  le  facem  viaţa  puţin  mai  uşoară  pentru  fiecare.  Şi  sunt  sigur  că  voi  veţi  fi  o
binecuvântare pentru noi. Şi avem încrederea că noi vom fi o binecuvântare pentru voi.

2 Şi acum m-am gândit, de când am fost prin California în ultima călătorie aceasta,
că a fost şi este că oamenilor le place să ajungă mai devreme acasă. În alte părţi ale
ţării, sunt diferiţi oameni. Unora dintre ei le-ar place să vă audă predicând, nu contează
dacă nici nu vă rugaţi pentru bolnavi, doar să stea patru sau cinci ore doar predicând, şi
sunt satisfăcuţi. Dar pe aici, sigur, răneşte; lor le-ar place, “Doar o predică scurtă, şi să
ne rugăm pentru bolnavi, şi să mergem acasă foarte repede fiindcă trebuie să venim
înapoi.” Şi orice lucru se pare că este într-o mare grabă pe aici. Unde ne ducem toţi?
“Repede, repede, repede!” Poate cu voia Domnului, aş vrea să predic în timp ce suntem
aici, Lăsând presiunea afară. Cred că aceea este ce ar trebui să facem, doar să o lăsăm
afară.

3 Tocmai am avut un accident, cu câteva săptămâni în urmă. Îmi place să trag la
ţintă,  să împuşc,  la vânătoare.  Tocmai am primit  o puşcă, care a fost  realezată de
Weatherby Company aici jos. Şi am luat puşca să trag cu ea, şi mi-a explodat în faţă. Şi
a explodat cartuşul la vreo cincizeci de iarzi, în faţa mea, şi patul armei cam la aceeaşi
distanţă în spatele meu, şi a explodat tufele şi orice lucru în jur, unde a ieşit acel lucru.
Şi numai harul lui Dumnezeu că nu m-a explodat în acelaşi fel, fiindcă a fost aşa de
aproape de ochiul meu când a ieşit, atârnând, telescopul, când am tras.

Şi  mi-am făcut  un  mic  gând  din  aceea.  Vedeţi,  puşca  de  fapt  nu  era  o  puşcă
Weatherby, ea doar a fost alezată să fie o puşcă Weatherby. Ea a fost un Winchester
model  şaptezeci,  pentru  voi  care  vânaţi.  Şi  mi-a  fost  dată  de  un  prieten  bun  din
California numit Art Wilson. El a dat-o fiului meu Billy Paul, una Roberts .257. Şi astfel
ei... Billy este stângaci, şi nu o putea folosi, astfel a zis, “Tată, eu doar ţi-o dau ţie.”

4 Ei bine, eu întotdeauna am vrut o puşcă Weaterby, dar am simţit că nu-mi pot
permite una. Şi apoi dacă vreunul dintre prietenii mei mi-ar cumpăra una, nu aş fi vrut
ca ei să o facă, fiindcă acelea sunt puşti scumpe. Aşa cum am zis deseori, am prieteni
misionari care nu au pantofi în picioare şi nu pot lăsa ca cineva să plătească aşa de mult
pentru o puşcă, cu care să trag, când am prieteni care nu au pantofi.“ Astfel, eu doar nu
aş lăsa ca cineva să o facă.

Dar un prieten de al meu a zis, “Pot lua acel model şaptezeci şi să fac din aceea o
puşcă Weatherby. Weatherby o face pe acolo, şi o garantează.” Am zis... A zis că aceea
mă costă doar vreo “zece, doisprezece dolari.”

Am zis, “Fă-o.”

Şi el a dat-o, a dus-o la companie, şi ei au alezat-o. Doar a explodat. Astfel aceea
nu a fost, nu ar fi trebuit să fie... Ceva ce avea presiune pe undeva...

5 Acum lecţia mea despre aceea este aceasta. Vedeţi, a avut prea mare presiune, a
explodat, vedeţi. Nu vrem prea mare presiune, va exploda.

Şi un alt lucru, mi-ar place să spun aceasta, aceea ar putea introduce un punct
doctrinal. Vedeţi, dacă puşca aceea ar fi început în matriţe, o lucrare Weatherby, aceea
nu ar fi explodat. Dar, vedeţi, a fost altceva doar o parte din ea convertită, şi din acea
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cauză nu a putut rezista presiunii.

Şi eu cred într-o religie pe care nu o petecim. Noi murim şi suntem născuţi din nou,
şi  apoi  suntem născuţi  din  nou,  şi  apoi  suntem Creştini  care  pot  rezista  la  toată
presiunea pe care Duhul Sfânt vrea să o împingă afară. Astfel eu cred că trebuie să
venim înapoi la început, nu doar să încercăm să facem ceva din ceva care nu este. Avem
prea  multă  religie  psihică  astăzi,  în  locul  unei  experienţe  a  naşterii  din  nou  cu
Dumnezeu. Şi astfel pe undeva pe drum va veni ceva pe acolo, care va cauza o mică
scurgere, şi va exploda presiunea înapoi, şi veţi exploda. Astfel noi credem în a muri de
fapt faţă de sine şi toate gândurile voastre şi orice altceva, doar să muriţi imediat şi să
lăsaţi ca Duhul Sfânt să vă refacă. Doar, voi sunteţi un creştin născut din nou, aceea-i
ceea ce sunteţi,  să aveţi  o experienţă cu Dumnezeu prin care ştiţi  că aţi  trecut din
moarte la Viaţă. Şi aceea o credem.

6 Noi credem Biblia, şi credem că Aceea este Cartea lui Dumnezeu. Noi, noi doar
stăm chiar cu Biblia. Acum, eu cred că Dumnezeu poate face lucruri pe care nu le-a scris
în Biblie. Acum, El este Dumnezeu, El poate face orice doreşte. Dar dacă Îl pot vedea
numai, în timpul vieţii  mele, înfăptuind ceea ce a promis, atunci ştiu că aceea este
corect, înţelegeţi, atât timp cât este în Biblie.

Acum, în Vechiul Testament, aşa cum fraţii predicatori ştiu, că în preoţia Levitică, ei
au avut o cale de a cunoaşte dacă profetul spunea adevărul, sau visul unui visător era
corect. Ei au avut ceea ce se numea Urim şi Tumim. Acum, aceea a fost pusă la discuţie
în ceea ce a fost. Dar cei mai mulţi, cel mai mare şi mai etic punct pe care-l pot vedea,
şi  cea  mai  convenabilă  cale,  era,  ei  au  luat  un  pieptar  care  îl  purta  Aaron;  care
reprezentau cele doisprezece seminţii  prin piatra de naştere a seminţiilor, şi  acelea
atârnau în templu, pe uşior. Şi apoi când profetul profeţea, ei puteau cunoaşte dacă
acela era Adevărul sau nu; dacă acele conglomeraţii de lumini străluceau acolo, făcând
Supranaturalul.

Dumnezeu este supranatural,  fiindcă El  este Dumnezeu, un Duh. Şi  dacă acea
Lumină supranaturală reprezentată acolo, era ca un curcubeu strălucind din aceasta,
atunci cuvântul, profetul era corect. În acel fel era el identificat sau visătorul era corect.
Dar dacă acela nu strălucea peste Urim şi Tumim, atunci nu conta cât de reală suna, ei
nu o primeau, fiindcă aceea nu strălucea peste Urim şi Tumim.

7 Acum, preoţia Levitică a încetat la moartea Domnului Isus. Acum trăim în preoţia
lui Melchisedec, Cristos. Acum noi nu suntem fără Urim şi Tumim. Acesta este acum,
Biblia. Vedeţi, noi trebuie să stăm cu Scriptura (să nu ne punem interpretarea noastră
proprie la Ea) chiar în felul cum este scris. Acum, eu cred că Dumnezeu va judeca lumea
într-o zi prin Isus Cristos. Eu o cred. Eu cred că va trebui să fie vreun standard prin care
El va judeca, fiindcă există foarte mult ce reprezintă Cristos, şi foarte mulţi.
8 Acum, biografia mea, Irlandez, foarte mulţi oameni înainte de mine au fost Catolici.
Când am fost un copilaş; probabil aţi citit povestirea vieţii mele, ei o au aici în cărţi, şi
altele. M-am dus jos la biserica Irlandeză şi am ascultat ceea ce spunea preotul. Apoi m-
am dus la biserica Lutherană, am ascultat ceea ce aveau ei de spus, pastorul Lutheran.
Şi acolo a fost un Baptist pe undeva prin spate în generaţia noastră, astfel ei... M-am
dus la biserica Baptistă. M-am dus la diferite biserici. Ei bine, fiecare era diferit unul de
celălalt. Acum, fiecare a vrut să spună că biserica aceea era exact corectă.

Astfel, acum, nu pot fi toate corecte, trebuie să fie ceva greşit pe undeva. Şi am
aflat acum, că există cam vreo nouă sute şi ceva de denominaţii diferite, astfel eu cred
că există ceva greşit pe undeva. Fiindcă, dacă aceasta, toţi se duc la biserica aceasta...

9 Acum ni s-a spus, fiind Catolici, că “Dumnezeu este în biseica Lui. Şi acolo este
Dumnezeu, în biserica Lui.” Astfel dacă Dumnezeu este în Biserica Lui, care dintre ele
este biserica Lui? Fiecare dintre ei spun că aceea este “biserica.” Astfel eu ştiu un singur
lucru... Acum aşa a spus preotul, “Dumnezeu este în biserica Lui.”

Dar Biblia a zis, “Dumnezeu este în Cuvântul Lui.” Şi el a zis că, “Oricine va adăuga
ceva la Aceasta, sau va scoate ceva din Ea, acela va fi scos din Cartea Vieţii, pentru el.”
Astfel eu cred cu toată inima mea că Acest Cuvânt este Dumnezeu în formă tipărită.
Acum, de ce o spun este fiindcă nici un om nu este mai bun decât este cuvântul lui, el
nu este mai mult decât este cuvântul lui.  Dacă voi nu puteţi  face din cuvântul meu
nimic, atunci să nu aveţi nimic de a face cu mine, vedeţi, fiindcă, nu mă puteţi crede. Şi
este acelaşi lucru, eu trebuie să cred că Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, şi eu cred.
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10 Acum Biblia a zis, în Sf. Ioan, primul capitol, “La început era Cuvântul, şi Cuvântul
era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între
noi,” atunci Acela era Cristos, şi Cristos este Cuvântul. Atunci dacă El judecă lumea prin
Cristos,  aceea  trebuie  să  fie  prin  Cuvânt,  vedeţi.  Astfel,  în  acel  fel  Îl  credem,  şi
învăţătura noastră.

Acum vom avea doar un scurt, repede ca să putem ieşi... Care este timpul lor, real,
fraţilor, de ieşire de aici, pe la ora două sau ceva în acel fel? Aha? Ora două fix? Ei
râdeau, astfel presupun pe la nouă sau nouă treizeci, ceva în acel fel, este de obicei
timpul de ieşire. Aceea ar fi cam în treizeci şi cinci de minute.

11 În seara aceasta, sunt un străin între voi, dar nu mă simt ca un străin. Simt că sunt
fratele vostru. Şi acum aş vrea ca voi să urmariţi ceea ce spun în Scriptură. Apoi Mesajul
va fi probabil total diferit decât ceea ce aţi aşteptat, dar verificaţi-l cu Scriptura. Acela va
fi chiar pe aceeaşi linie ce aţi auzit-o. Eu doar Îl voi citi din Scriptură, şi apoi nu voi
încerca să-L explic, doar Îl las să se explice singur.

Ca şi vânzarea unui produs. Dacă aveţi un produs de vânzare, dacă este ceva bun,
el se va vinde singur. Nu trebuie să faceţi prea multă reclamă la acela. Am prea mult
material  de  reclamă,  că  eu  merg în  jur...  fiecare  este  “omul  orei,”  şi  “acesta  este
mesajul,” şi toate acelea, până când mă întreb cine este acela. Oh, eu cred căci Cristos
este Omul orei, şi întotdeauna a fost. Şi cred că nu trebuie să se îmbrace cu o mulţime
de pompă şi alte lucruri.

Am avut suficiente din acelea odată. Pentru voi surorile... Eu am soţia mea, ea este
cu noi, şi într-adevăr o iubesc pe ea şi copii mei. Şi astfel întotdeauna vreau să o ajut,
dar eu am o mână foarte slabă să o ajut. Şi am fost... Ştiu că ea are foarte multe de
făcut, şi copiii, să pregătească fiecare lucru, să să-i culce seara când sunt acasă. M-am
gândit să o ajut la spălat la vase, numai nu-mi place să o fac tot la fel ca şi vouă. Şi m-
am gândit, “Ei bine!”
12 Mama mă punea pe o cutie să spăl vasele când eram un băieţel, şi m-am gândit,
dacă mă voi însura vreodată, voi scăpa de obiceiul acela... “

Dar aici este ea, eu îmi iubesc soţia tot la fel cum îmi iubeam mama, numai ca
soţie, şi ca mama mea. Apoi m-am gândit, “Ei bine, o voi ajuta dacă pot.”

Şi am văzut ceva într-un program odată, un program la televiziune când aşteptam
să plec cu un avion, şi ei aveau un televizor pus acolo cu un ecran mare în acela, şi
zicea, “Folosiţi aceşti detergenţi anume, nu spălaţi, nu frecaţi, nu ştergeţi, nimic. Doar îl
puneţi în apă, le scufundaţi, le scoateţi afară, aceea-i tot ce aveţi de făcut.”

M-am gândit, “Oh-oh! Soţia mea mă va iubi de acum înainte, fiindcă îi voi arăta
cum să spele vasele.” Astfel, mi-am cumpărat o cutie din aceea, în ziua următoare când
m-am dus acasă. Mi-am cumpărat o cutie înainte de a ajunge acasă, mi-am pus-o sub
haină, şi am intrat.

13 În dimineaţa următoare, am zis, “Nu te îngrijora, dragă. Eu sunt chiar aici să spăl
vasele pentru tine. Aceea-i tot ce ai de făcut. Acum doar du-te acolo şi ia mătura şi
începe. Înainte de a merge la biroul  meu să-mi fac chemările la telefon, am spălat
vasele cât ai clipi din ochi.”

Astfel am luat lucrul acesta şi am citit pe el, ştiţi, “'Pune două linguriţe pline.'” Şi m-
am gândit, “Vai, voi face o meserie reală din aceea,” am turnat cam o jumătate de cutie
acolo, am amestecat-o în acel fel; am luat toate vasele şi le-am aşezat acolo în acel fel;
am luat toate vasele, şi spuma a venit cam aşa de sus, M-am gândit, “Băiete, doar în
câteva minute de acum, şi tot ce am de făcut este să le scot afară şi să le pun din nou
pe masă.” Copiii au mâncat ouă la micul dejun; le-am scos afară, acolo erau tot aşa de
multe ouă acolo cum au fost înainte.

Astfel am zis, “Când voi mai vedea ceva în reclame foarte lăudat, voi ocoli aceea de
atunci înainte, nu mă voi deranja, fiindcă ştiu că nu merge astfel.”

14 Şi astfel uneori cred că dacă vorbim despre Isus şi-i lăsăm pe oameni să vadă Cine
este El, ce este El, cred că aceea va... El, El va face restul din aceea. El v-a aduce,
fiindcă, “Tot ceea ce Mi-a dat Tatăl va veni la Mine, oricum.” Vedeţi, aşa a spus Isus. Şi
nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl Meu îl cheamă. Astfel singurul lucru ce facem
este doar să semănăm Sămânţa, şi să o lăsăm să ducă.
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Acum, cred că aţi luat telefoanele şi aţi sunat oamenii.

Şi lucrul principal aici nu este rugăciune pentru bolnavi acum, aceea este una dintre
liniile  laterale,  dar  lucrul  principal  este  să  aducem fiecare  păcătos  ce  putem,  să-l
cunoască pe Domnul Isus ca Salvatorul lui.  Acela este important. Al doilea, este să
aducem fiecare persoană care l-a acceptat pe Cristos ca Salvatorul lor, şi nu au fost încă
umpluţi cu Duhul Sfânt, ca ei să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Şi acela este al doilea lucru.
Apoi al treilea lucru, este rugăciune pentru toţi bolnavii pentru care ne putem ruga. Şi
prin aceea, nădăjduim că Dumnezeu ne va acorda o mare bucurie în timpul acestei
adunări. Şi cred că aceea este în fiecare seară şi apoi duminică după-masă, eu cred că,
este corect.

15 Aş vrea să mulţumesc fraţilor mei de aici, predicatori, pentru că m-au invitat aici. Şi
mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a condus să vin aici. Acum, administratorul de
aici, Dl. Borders, noi avem o carte plină de invitaţii din toată lumea, dar cumva Ceva mi-
a vorbit despre Grass Valley.

Şi imediat un prieten de al meu, familia Arganbright de aici jos din Los Angeles, m-
a chemat şi a zis, “Dacă nu ţi-ai făcut itinerarul complet pentru a trece pe acolo, aş dori
să te opreşti în Grass Valley.”

Am chemat administratorul, l-am prins pe fir, am zis, “Ai trecut pe acolo deja?”

“Nu.”

Am zis, “Intră.” Şi iată-ne.

Acum ceea ce  va  face  Domnul,  eu  nu ştiu.  Poate  suntem aici  numai  pentru  o
singură persoană, venind aici. Nădăjduiesc că El vine să salveze toată comunitatea.

Acum, să ne aplecăm capetele şi să vorbim Autorului înainte de a citi Cuvântul Său.

16 Tatăl  nostru Ceresc,  într-adevăr este un privilegiu pe care-l  avem, să stăm în
Prezenţa Ta, în această oră de încheiere a istoriei acestei lumi, să Te numim “Tată,” şi
ştiind că ne apropiem de Tine prin Calea atotsuficientă, cu asigurarea binecuvântată că
Isus Fiul Tău, a zis, “Dacă cereţi Tatălui ceva în Numele Meu, o voi face, aceea va fi
garantată.” Apoi ştim, Tată, dacă cerem în Numele Domnului Isus, căci cererea noastră
va fi garantată. Acum nu vrem să cerem ceva contrar voiei Tale. Dar credem, după ce
ne-ai condus aici, că este voia Ta să salvezi oamenii, şi să vindeci oamenii, şi să umpli
oamenii cu Duhul Sfânt, şi să primeşti glorie pentru Tine. Şi suntem aici să facem orice
lucru ce ne conduci să facem. Astfel mă rog, Tată, ca Tu să ne dezvălui Cuvântul, şi voia
Ta,  prin  Cuvântul  Tău,  şi  astfel  ştim  că  voia  Ta  este  referitoare  la  Cuvântul  Tău.
Binecuvântează-ne împreună acum. Iartă-ne păcatele.

17 Şi în seara aceasta, în timp ce ne aşezăm în această clădire, ne rugăm ca Tu să
binecuvântezi  această  clădire.  Dumnezeule,  probabil  este  o  arenă,  dar  acum este
dedicată  pentru  slujba  Dumnezeului  Atotputernic,  să  fie  o  casă  de  biserică  unde
respectele şi dragostea şi reverenţa se dă Atotputernicului. Acordă, Doamne, ca fiecare
persoană care intră prin aceste uşi în timpul acestor cinci sau şase zile următoare, să
cadă sub convingere în aşa fel ca ei să nu fie în stare să plece din clădire fără a-şi preda
inima lui Cristos.

Ne rugăm, Tată, ca orice persoană bolnavă care intră în această clădire, şi acei care
intră cu cineva în inimile lor, rugându-se, ca binecuvântatul Domn Isus să fie prezent să
vindece bolnavii. Umple inima fiecăruia cu Duhul Sfânt.

18 Şi, Dumnezeule, atrage-i din această lume beată de păcat, iubitoare de plăcere,
înainte de a fi prea târziu, înainte ca munţii să fie coborâţi, înainte ca marea mânie a lui
Dumnezeu să se reverse peste o generaţie necredincioasă. Dumnezeule, adă aceea
foarte aproape de noi în acestă săptămână încât să o vedem, şi inimile noastre să fie aşa
de pline, încât orice persoană de aici să devină un predicator în stradă şi în vecinătate,
să-i aducă pe ceilalţi la Cristos.

Noi nu ştim dacă vom încheia cândva trezirea aici, sau nu, până când Tu vii. Dar
ştim acest singur lucru, că într-o zi Tu vei veni şi nu ştim în ce oră va fi. Dar fie ca noi să
trăim în fiecare oră ca, dacă ar fi acea oră, să fim gata să mergem să stăm în Prezenţa
Ta, să auzim zicându-se, “Bine ai făcut, robul meu bun şi credincios; intră în bucuriile
Domnului, care au fost pregătite pentru tine de la întemeierea lumii.” Noi ne dedicăm, cu
această clădire, şi Cuvântul Tău, pentru onoarea şi gloria lui Dumnezeu, prin Numele lui
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Isus Cristos. Amin.

19 Domnul să vă binecuvânteze. Acum dorim să citim câteva Scripturi aici, aflate în
Cartea Sf. Ioan, al 12-lea capitol şi al 20-lea verset.

Şi tema noastră este aceasta... tema campaniei noastre este că, “Isus Cristos este
acelaşi ieri, astăzi şi în veci.” Acum, aceea este Evrei 13:8, “Isus Cristos acelaşi ieri,
astăzi şi în veci.” Acum Sf. Ioan 12:20.

20 Nişte greci dintre cei care se urcaseră să se închine la sărbătoare

21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi i-au
zis: Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus.

20 Acum, aş vrea să dau acum, pentru următoarele câteva minute, doar o vorbire
scurtă, pentru o temelie. Vom începe, aşa cum a fost, despre vindecarea Divină. Şi
întotdeauna, Isus, cred eu, în slujba Lui, cam optzeci la sută din aceea, a fost despre
vindecare Divină.

Şi aşa cum prietenul meu bun, vechi, fratele Bosworth, pe care l-aţi cunoscut mulţi
dintre voi creştini, el zicea, “Voi întotdeauna, să prindeţi un peşte, nu-i arătaţi cârligul, îi
arătaţi momeala. Şi peştele prinde momeala, şi prinde şi cârligul.”

Astfel în acel fel încercăm să prindem creştinii pentru Cristos, este prin miracole de
vindecare Divină, să arătaţi prezenţa Lui. Şi apoi, în aceea, ei ştiu că un bărbat nu poate
face lucrurile acelea, astfel el prinde sufletul credinciosului, şi el o acceptă pe bazele
acelea. Astfel acum, pentru a începe cu aceea, aş vrea să spun că El este acelaşi ieri,
astăzi şi în veci.

Şi Grecii aceştia au zis, “Domnilor, noi vrem să-l vedem pe Isus.

21 Acum, Grecii aceia ar exprima bine gândurile noastre aici în seara aceasta. Eu nu
cred că există o persoană aici care nu ar vrea să-l vadă pe Isus Cristos. Doar să aflăm
câţi de aici au auzit cândva despre El, şi ar vrea să-L vadă, aş vrea să vă ridicaţi mâna.
Doar vedeţi, este sută la sută. Nu există nimeni care nu a auzit despre El cândva... Doar
Numele acela încântător ne face să dorim să-L vedem!

Există ceva despre Cristos ce nu este cu alţi oameni. El a fost deosebit. El a fost Fiul
lui Dumnezeu. Şi acolo există ceva deosebit la El ce pare că alţi oameni nu o au cum a
avut-o El. Şi noi avem Duhul, înţelegerea, dar noi Îl avem cu măsură. El L-a avut fără
măsură,  El  era  Emanuel,  Dumnezeu  locuind  în  trupul  lui  Cristos  Isus,  Dumnezeu
manifestat în carne. Cristos era chipul exprimat al lui Dumnezeu, Dumnezeu manifestat
oamenilor.  Ceea ce era Dumnezeu, ei  au văzut în Cristos,  Fiul  Lui.  El  a  fost  Unsul.
Cuvântul Cristos înseamnă “Cel uns.”

22 Şi acum dacă Grecii aceia, căutându-L... Acum, să punem în fiecare Cuvânt. Grecii
aceia, căutându-L pe Isus, ei au venit la unu din ucenicii Lui, care era Filip, din Betsaida.
Şi ei îl căutau pe Isus, astfel el a venit la un ucenic, şi ucenicul l-a dus la Isus. Dacă
aceea era calea de a-l căuta pe Isus, pentru Grecii aceia, şi dorim să-l vedem pe acelaşi
Isus, şi Biblia zice “El este acelaşi ieri, astăzi şi în veci,” atunci de ce să nu-L vedem?
Acum voi...

Scripturile nu pot minţi. Ele sunt Adevărul. Eu o cred. Şi dacă aceste Scripturi erau
greşite, atunci aş face altceva în seara aceasta, decât să stau aici să reprezint Aceasta.
Dar cred că Ele sunt corecte, exact corect. Ele nu au nevoie de vreo interpretare. Ele
sunt chiar în felul cum ar trebui să fie, doar scrise chiar aici, fiindcă Dumnezeu a avut
grijă ca Ele să rămână în acel fel. Acum priviţi.

23 Câţi cred că Dumnezeu este infinit, atotputernic, omniprezent, atotştiutor? Sigur.
Acum, El este Dumnezeu, de aceea prima Lui decizie despre ceva trebuie să rămână
întotdeauna la fel, fiindcă deciziile Lui vor fi perfecte, fiindcă El nu poate face nimic decât
perfecţiunea. Aceea-i tot ce este El, este perfecţiunea. El nu se poate schimba. Acum aici
sunt zidite nădejdile noastre pe Cuvânt. Dacă Dumnezeu a chemat cândva pe scenă, să
facă o  decizie  despre un anumit  lucru,  prima Lui  decizie  trebuie  să  rămână veşnic
aceeaşi. Aceea niciodată nu trebuie să se schimbe. Doar înainte de a ajunge la gând,
gândiţi-vă la aceasta.

24 Când Dumnezeu în Grădina Eden, când a fost chemat pentru salvarea lui Adam şi a
Evei, El a avut un singur remediu, acela era sângele. Şi El niciodată nu l-a schimbat.
Veşnic, acela-i sângele! El nu o poate schimba.
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Când Dumnezeu a  fost  chemat  să  vindece  un  om bolnav,  El  l-a  vindecat  prin
credinţa lui. Şi El nu o poate schimba. Vedeţi? Şi dacă a vindecat un om, din cauză căci
credinţa lui în Dumnezeu a făcut-o, atunci El a trebuit să-l vindece pe următorul, sau a
făcut-o greşit când l-a vindecat pe primul, şi s-a comportat greşit când L-a salvat pe
primul. Vedeţi? Astfel voi nu puteţi...

Noi ne schimbăm. Noi suntem ceea ce numim “finiţi.” Şi El este Infinitul. Astfel El
nu se poate schimba, fiindcă El este perfect. Noi facem o decizie, apoi vedem, “Ei bine,
aceea a fost greşită. O voi face în acest fel, va fi puţin mai bine.” Dar nu El. Prima lui
decizie este perfectă. În acel fel trebuie să rămână întotdeauna. Astfel El nu poate învăţa
mai mult să devină mai deştept, aşa cum ne gândim că suntem noi, dar El este perfect
de la început.
25 Acum noi auzim foarte mult despre Isus în aceste zile, şi oriunde mergeţi. Acum, eu
sunt un misionar, înţelegeţi; acesta este a şaptea oară în jur. Acum, aceasta în câmpuri
de misiune, noi aflăm oameni închinându-se la idoli şi altele, şi milioane dintre ei. Dar
aici în America aflăm biserici în fiecare colţ, fiecare din ele îl reprezintă pe Dumnezeu
într-un fel, şi ei află foarte multe opinii diferite despre Acela. Unii încearcă să-L afle pe
Dumnezeu într-un fel şi alţii într-altul. Cu siguranţă există o cale corectă pe undeva. Este
destinată să fie o cale corectă pe undeva.

Fiindcă, aşa cum a zis David, “Când adâncul cheamă adâncul, trebuie să fie mai
întâi, ceva să răspundă la chemarea aceea, altfel chemarea aceea nu ar fi acolo.” Cu alte
cuvinte, trebuie să existe un Creator înainte de a putea fi o creaţie. Vedeţi? Trebuie să
existe Ceva să pună o creaţie în voi,  înainte; un Creator să pună o creaţie,  şi  apoi
trebuie să existe ceva să răspundă la aceea. Înainte de a fi o aripioară pe spatele unui
peştişor, trebuia să existe apă mai întâi pentru el în care să înoate, altfel nu ar avea
aripioară. Înainte de a exista un pom să crească în pământ, trebuia să existe un pământ,
întâi. Şi atât timp cât există o foamete în inima umană, pentru Dumnezeu, trebuie să
existe un Dumnezeu pe undeva să răspundă acelei chemări.

Şi mulţi sunt aici în seara aceasta căutând după vindecare Divină. De ce o căutaţi?
Fiindcă ceva din interiorul vostru vă spune, “Există un Izvor pe undeva.” Vedeţi? Şi atât
timp cât există ceva în voi, care vă spune, “Există un Izvor pe undeva,” trebuie să existe
Izvorul acela, altfel nu ar fi dorinţa aceea în voi. Vedeţi, Creatorul, să creeze creaţia.

26 Acum aflăm oamenii din această zi, dorind, trăgând, alergând aici şi acolo, căutând,
apucând, schimbând biserici, schimbând cererile şi diferitele denominaţii, şi altele. Care
este problema? Ei flămânzesc după Ceva, dar se pare că nu sunt în stare să găsească
lucrul după după care flămânzesc. Trebuie să existe Lucrul acela pe undeva.

Acum, astăzi unii îl caută pe Dumnezeu prin crezurile lor. Unii oameni se gândesc,
prin crezurile lor, “Doar vor trece printr-un crez anume, acela îl află pe Dumnezeu.” Unii
se gândesc, “Ataşându-se de diferite denominaţii, îl află pe Dumnezeu.”

27 Ei  bine,  Isus  a  aflat  acelaşi  lucru  când  a  venit  pe  pământ.  El  a  aflat  Farisei,
Saduchei, şi altceva, diferitele ordine, sau organizaţii şi crezuri din acea zi. Ce le-a spus
El? “Prin tradiţiile voastre aţi făcut Poruncile lui Dumnezeu fără efect,” vedeţi.

Cred  că  aceea  este  să-l  căutaţi  pe  Dumnezeu prin  crez  sau  prin  denominaţie,
singurul  lucru  ce  face,  este  că  ajunge aşa  de  misterios  legată,  şi  apoi  aflaţi  că  se
întoarce înapoi şi neagă Cuvântul, vine drept înapoi şi face Poruncile lui Dumnezeu fără
efect. Spre exemplu, voi încercaţi să-l aflaţi pe Dumnezeu zicând Crezul Apostolic. Apoi
veniţi înapoi să aflaţi că Marcu 16 se face o realitate pentru voi, “aceste semne îi vor
însoţi  pe cei  ce vor crede”; păi,  ei  vă vor spune imediat,  “Ei  bine,  zilele acelea ale
miracolelor au trecut!” Atunci ce face aceea? Ia Poruncile lui Dumneeu şi le face fără
efect; vedeţi, ele sunt fără efect, Poruncile lui Dumnezeu.

Porunca Lui este “Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură.”
Acum,  Evanghelia  nu  a  venit  numai  prin  Cuvânt,  ci  prin  manifestarea  Cuvântului,
demonstraţii ale Duhului Sfânt făcând Cuvântul viu. Vedeţi, Duhul ia Cuvântul.

28 Cuvântul a fost un gând. Un gând este... Un cuvânt este un gând exprimat, vedeţi.
Acum, acela era gândurile lui Dumnezeu, ceea ce urma El să facă, apoi L-a exprimat în
Cuvânt.

Şi  acum  când  Duhul  Sfânt  apucă  Cuvântul,  Acela  Îl  aduce  la  împlinire  şi  Îl
manifestă, şi-L face o realitate, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Nici o Scriptură nu a
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fost dată decât prin inspiraţie! Şi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este perfect şi corect, şi
va fi împlinit. Fiecare Cuvânt trebuie să fie împlinit. “Cerurile şi pământul vor trece,” a
zis Isus, “dar Cuvintele Mele nu vor greşi.” Fiecare Cuvânt din El trebuie să fie împlinit.

Acum, atunci când Dumnezeu o face, şi aflăm crezul nostru atunci, dacă spunem
anumite crezuri sau anumite lucruri la care aparţinem... Şi eu nu am nimic împotriva
aceleia. Aceea este în ordine.

Este ca şi cum aţi mânca pepene verde, aşa cum a zis omul de culoare când a
mâncat o felie din el. El a zis, “Ce crezi despre aceea, Mose?”

El  a  zis,  “A fost  bună,  dar  cu siguranţă  mai  este  din  aceea.”  Astfel,  nu a  fost
suficient să-l sature.

29 Un crez este în ordine, dar nu mulţumeşte până când nu ajungeţi jos la Cuvânt. “Şi
omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Prin acela va trăi omul. Cuvântul lui Dumnezeu este Pâinea zilnică spirituală a omului,
este Cuvântul lui Dumnezeu manifestat.

Şi când Dumnezeu i-a dat Israelului ţara promisă, în timp ce ei încă erau în Egipt,
au trebuit să lupte fiecare ţol din ţara aceea. Dumnezeu i-a spus lui Iosua, în Iosua 1,
“Oriunde va călca talpa piciorului tău, aceea ţi-am dat-o ca stăpânire.” Astfel urme de
paşi înseamnă “stăpânire.” Unii oameni pot abia să ajungă la marginea ţării. Unii pot lua
Sabia cu două mânere şi să-şi croiască calea prin Filisteni şi Amoriţi  încât ei iau tot
lucrul.  Aceea ar  trebui  să o facem. Orice promisiune este a noastră.  Noi  avem o...
Urmele paşilor este stăpânirea. Mergeţi drept în sus şi luaţi-o! Dumnezeu ne-a dat-o.
Aceea este o promisiune şi este Adevărul, şi este pentru noi.

Acum, în aceste crezuri, ei vin pe acolo, aşa cum am zis, şi pun tradiţiile lor şi fac
poruncile lui Dumnezeu fără efect. Se îndepărtează, şi le explică greşit.

30 Dar cu siguranţă există o cale să ştim ce este Adevărul, fiindcă Scriptura spune aici,
“El este acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna.” Acum, voi nu puteţi lua Scriptura şi s-o
scoateţi din Biblie. Voi trebuie să o lăsaţi în Biblie, fiindcă ea aparţine acolo. Şi dacă Ea
spune, “El este acelaşi,” Aceea nu înseamnă că El este parţial acelaşi, aceea înseamnă
că “El este acelaşi ieri, astăzi şi în veci.”

Acum, noi vrem să vedem. Mi-ar place să-L văd venind în clădire în seara aceasta.
Mi-ar place să-L văd. Nu aţi vrea? Am zis cu un timp în urmă, că vrem. Ne-ar place să-L
vedem. Ei bine, apoi, dacă El ne-a promis-o, de ce nu putem? Aceea-i... Acum, dacă
doar ne vom deschide ochii şi minţile doar pentru o vreme, cred că vom înţelege, şi El va
veni şi Se va arăta nouă. Acum în seara aceasta, putem zice, “Vrem să-l vedem pe
Isus.”
31 Unde L-au aflat pe Isus în Vechiul Testament; chiar în Noul Testament, vreau să
spun? Chiar cu Cuvântul, fiindcă El era Cuvântul. Acum, El nu era Cuvântul în felul cum
L-au pus ei împreună, dar El era Cuvântul în felul cum Dumnezeu L-a pus împreună,
fiindcă el era Cuvântul viu.

Acum, când El l-a întâmpinat pe satan, l-a întâmpinat pe Cuvânt. El era Dumnezeu
manifestat  în  trup;  dar  când  l-a  întâmpinat  pe  satan  El  nu  Şi-a  folosit  Puterea
Dumnezeirii Lui ceea ce era El. El a zis, “Este scris, 'Omul nu va trăi numai cu pâine.'
Este scris, 'Domnului Dumnezeului tău să te închini, şi numai Lui să-I slujeşti.'” Când l-a
întâmpinat  pe satan,  El  l-a  întâmpinat  cu Cuvântul,  fiindcă El  era Cuvântul.  Acum,
Cuvântul  s-a întrupat şi  a  locuit  printre noi.  Moise a vorbit  despre El  în  Cuvânt,  în
Deuteronom, al 18-lea capitol, al 15-lea verset.

32 Moise a scris cele Cinci Cărţi ale Vechiului Testament, Exodul şi Geneza; Geneza,
Exodul,  Leviticul,  Deuteronomul,  Numeri.  El  a  scris  cele  Cinci  Cărţi  ale  Vechiului
Testament. Acolo prin inspiraţie de la Dumnezeu, el a scris şi a pus ceea ce a fost, apoi a
scris şi a spus ceea ce va fi. Şi ceea ce a zis că va fi, s-a întâmplat; astfel noi ştim căci
ceea ce a zis că a fost, este adevărat. Pentru un ca un om să se uite în această direcţie
şi să vadă ce urmează să se întâmple, şi dacă se întâmple, atunci ceea ce a zis atunci în
urmă a fost prin inspiraţie.

33 Acum, Evreii au fost învăţaţi cu toţii să-şi creadă profeţii. Ei încă îi cred. Aşa cum a
zis Pavel, “Evreii caută semne, şi Grecii înţelepciune, şi altele. Noi predicăm pe Cristos
răstignit.”
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Acum, Biblia i-a învăţat pe Evreii  aceia, “Dacă există cineva între voi care este
spiritual, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face cunoscut lui. În profeţii şi viziuni, vise, şi
altele, şi dacă ceea ce zice se împlineşte, atunci ascultaţi-l.” Acum, acela este singurul
sens. “Dar dacă aceea nu se împlineşte cum a zis el, atunci să nu-l ascultaţi.” Fiindcă,
Dumnezeu nu poate minţi, El este Dumnezeu. Dar dacă un om spune un lucru, şi se
împlineşte, atunci urmăriţi-l, împlinindu-se, atunci ştiţi că acela nu poate fi omul acela.
Acela trebuie să fie Dumnezeu. Astfel Dumnezeu a spus profeţilor... sau, a spus Evreilor
să asculte de omul acela, fiindcă el este un profet trimis de Dumnezeu.

34 Acum, Moise a fost un profet major. Nu avem timp să intrăm în aceea, viaţa lui, să
arătăm cum l-a simbolizat  pe Cristos.  Dar el  a fost  un profet  major.  Şi  el  a zis  că,
“Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine. El se va întâmpla că oricine nu
va asculta de Acesta va fi tăiat dintre oameni.” Acum, dacă Moise a vorbit, şi ceilalţi
profeţi... Şi Moise, amintiţi-vă, a scris în Geneza. Din grădina Edenului, “Sămânţa femeii
va zdrobi capul şarpelui,” şi toate promisiunile de acolo din urmă despre un Mesia ce va
veni, Moise le-a scris. Şi apoi ceilalţi profeţi, majori, ca Isaia, Ieremia, şi ceilalţi, toţi au
vorbit despre viitorul Mesia. Profeţii, ale căror cuvinte s-au împlinit. Acum, ei au vorbit şi
au zis că El va fi un Profet când va veni. “El va fi un Profet asemenea mie,” a zis Moise.
Aceea va fi El.

Acum, dacă vrem să-l vedem pe Isus astăzi, şi Biblia a zis, “El este acelaşi ieri,
astăzi şi în veci,” atunci există numai o singură cale să o facem. Nu...

35 Doar lăsând la o parte crezurile noastre doar pentru puţin, pentru o oră acum, sau
o jumătate de oră. Să lăsăm la o parte crezurile noastre, să lăsăm vederile noastre
denominaţionale, şi  altele, şi  să mergem înapoi şi  să aflăm ce a fost El.  Acum va fi
aceea... Aceea va fi logic, nu-i aşa? Aceea va fi corect. Mergeţi aflaţi ce a fost El atunci
vom şti ce este El dacă putem afla ceea ce a fost. Dar singurul fel ce veţi... Dacă El a
fost un crez acolo în urmă, atunci crezurile sunt corecte. Dacă El a fost o denominaţie
acolo în urmă, atunci aceea este corectă. Aflaţi ce denominaţie sau crez a fost.

Dar aflăm, că acolo în urmă El a fost Cuvântul, astfel El încă este Cuvântul. Acum
am citit din Sfântul Ioan. Acum dacă ne întoarcem aici în urmă la primul capitol din Sf.
Ioan, şi vom lua ceva despre cine era El, din primul capitol al Sf. Ioan. Aflăm că, “La
început era Cuvântul,” şi deja am citat, “şi Cuvântul era Dumnezeu; şi Cuvântul era cu
Dumnezeu. Şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi.”
Acum aflăm ce  era  El.  Acum avem Cuvântul  fiind  Dumnezeu,“  şi  ”Dumnezeu  fiind
întrupat şi locuind printre noi,“ în zilele acelea. Acum Biblia a zis, ”El este acelaşi ieri... “
Acela a fost Noul Testament.

36 În  Vechiul  Testament,  Cristos,  acelaşi.  Cristos,  acelaşi  în  Noul  Testament.  Şi
Cristos, acelaşi, veşnic. Atunci dacă putem vedea “ceea ce a fost El,” “ce a fost,” şi “ce
va fi,” atunci noi o avem. Este corect?

Moise a zis, acum, “El va fi ca mine, un Profet ca mine.” Atunci când El a venit, ce a
fost Cristos acolo, El a trebuit să fie ce El... Atunci El trebuia să fie ceea ce a fost înainte
atunci. Astfel acum să începem chiar de acolo, şi apoi vom vedea ce va fi veşnic. Aceea
este singura cale cum o vom face.

37 Acelaşi ieri, acum aici era, noi aflăm că scriitorul evreu, este Pavel, cel care a zis,
“Isus Cristos acelaşi ieri,” vorbind Evreilor. Şi toţi ştim că Iehova din Vechiul Testament,
a fost Isus din Noul, şi este Duhul Sfânt de astăzi. Acela-i chiar acelaşi Dumnezeu doar
manifestat în trei slujbe diferite. Şi, astfel, acelaşi Dumnezeu! Şi tot ce a fost Dumnezeu,
El a turnat în Cristos, tot ce a fost Cristos a fost turnat în Biserică. Astfel, vedeţi, puteţi
afla repede ce este El, “Acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna.”
38 Acum, dar trebuie să-I aflăm natura, ceea ce era. Acum noi toţi ştim, şi toţi cititorii
Bibliei vor fi deacord, că Stâlpul de Foc care l-a urmat pe Israel în pustie, sau ei au
urmat Stâlpul de Foc, mai degrabă, acela a fost Îngerul Legământului care a vorbit cu
Moise în Rugul aprins, acelaşi Stâlp de Foc. Voi, sunteţi deacord cu aceea? cu toţii. Ei
bine, Cine este Îngerul Legământului? Cristos. “Moise a părăsit Egiptul, socotind ocara
lui Cristos o mai mare comoară decât cele ale Egiptului.” Vedeţi?

Şi acum când El era aici pe pământ, acel Stâlp de Foc s-a întrupat, a locuit printre
noi.  Când  El  a  fost  aici  pe  pământ,  a  zis,  “Eu  vin  de  la  Dumnezeu,  şi  merg  la
Dumnezeu.” Acum amintiţi-vă, “ieri,  astăzi,” vedeţi. El a venit de la Dumnezeu, din
Stâlpul de Foc, El se duce înapoi la Dumnezeu.
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39 Acum, după moartea Lui, îngroparea, şi învierea. Saul din Tars, pe drumul lui spre
Damasc, să aresteze penticostalii, pe drum spre acolo, ce s-a întâmplat? Un Stâlp de
Foc, o Lumină l-a lovit la pământ. Nimeni nu L-a văzut. El L-a văzut. Acela i-a luat
vederea pentru o vreme. Acela a fost aşa de real pentru el; când ceilalţi au stat acolo,
nu puteau vedea nimic; dar acela a fost aşa de strălucitor pentru el, încât i-a orbit ochii.
Şi el a zis, “Saul, Saul, de ce Mă persecuţi?”

El a zis, “Cine eşti Tu, Doamne” Acum ascultaţi!

“Eu sunt Isus. Şi este greu ca tu să loveşti cu piciorul în ţepuşuri.” amintiţi-vă de
aceea. Ei bine, aici este El, acelaşi Stâlp de Foc care era.

Apoi dacă El este acelaşi “ieri”; atunci în ziua lui Pavel, “astăzi”; El va fi acelaşi
“veşnic”! Astfel acel mare Stâlp de Foc, Dumnezeu, Îngerul legământului, este acelaşi
astăzi cum a fost atunci când a condus poporul Israel. Observaţi!

Acum vom începe slujba Lui,  în  Sf.  Ioan 1.  Noi  ştim...  vom ocoli  chemarea şi
naşterea lui, şi Ioan Botezătorul, şi vom lua botezul Lui, apoi în pustie, ispitit de diavolul,
venind înapoi după patruzeci de zile şi nopţi de post în pustie. El a venit înapoi şi Şi-a
început slujba. Acum să-i urmărim slujba. Imediat, oamenii au început să fie vindecaţi
prin rugăciunea Lui.

40 Şi  aflăm că a existat  un bărbat cu numele de Simon, şi  el  a venit  la  Isus prin
invitaţia fratelui său, Andrei. Şi când s-a dus în Prezenţa lui Isus... Acum amintiţi-vă,
iată venind omul cheie. Acum noi înţelegem, conform cu Fapte al 4-lea capitol, că el a
fost  un om ignorant şi  neînvăţat.  Noi  suntem învăţaţi  că el  nici  nu-şi  putea semna
numele. Acum, el nu a fost un învăţat. El nu a fost un episcop. Nu a fost un preot. El era
un pescar.

Dumnezeu întotdeauna ia ceva care nu este nimic, şi face ceva din acela. El Se
manifestă prin nimic, astfel că oricine poate vedea că este Dumnezeu. Vedeţi, El ia ceva
care este nimic.

Şi El l-a luat pe acest bărbat neştiutor. Acum cum îl va face pe acest bărbat să ştie
că El este? Fiindcă, au fost mulţi imitatori ce au trecut. Şi noi i-am avut prin epoci.

41 Şi oricând luaţi un dolar fals, şi vă uitaţi la dolarul fals, doar amintiţi-vă că acel
dolar fals s-a făcut după un dolar veritabil. Pentru că dacă nu era nici un dolar veritabil,
atunci cel fals ar fi copia originală. Vedeţi? Astfel atât timp cât vedeţi pe cineva imitând
sau  jucând  partea  unui  făţarnic,  doar  amintiţi-vă  că  există  un  creştin  veritabil  pe
undeva.  Vedeţi?  Vedeţi  pe  cineva  prezentând  un  fel  de  lucrătură  mintală,  psihică,
bisericească, doar amintiţi-vă, în spatele aceleia, pe undeva, există un Dumnezeu real,
veritabil. Observaţi. Oh, doar îmi place aceea!

Observaţi.

42 Acum imediat, tot la fel cum Simon... Să luăm doar puţin în urmă drama lui Simon,
un minut, fiind un om bătrân. Tatăl lui a fost un om bătrân, de asemenea. Şi poate într-
o zi, aşa cum am citit o poveste mică despre el; tatăl lui era un pescar, şi el pescuia. Ei
aveau nevoie de peşte, foarte mult. Astfel ei s-au dus la pescuit. El avea câteva datorii
de plătit, şi a prins o grămadă mare de peşte. Şi el s-a aşezat pe marginea bărcii şi şi-a
pus braţul în jurul lui Simon, şi a zis, “Simone!”

Numele lui era Iona, ştiţi. Şi el a zis, “Simon, băiatul meu, am crezut că într-o zi Îl
voi vedea pe Mesia. Aceea este nădejdea poporului nostru de când am ieşit din Egipt,
sau de când am ştiut că există un Mesia promis. Patru mii de ani au trecut, fiule. Mulţi
oameni mari, profeţi, au murit, aşteptându-L. M-am gândit că El va veni în generaţia
mea. Dar acum îmbătrânesc, poate nu-L voi vedea. Dar, Simone, aş vrea să-ţi aminteşti,
tu şi Andrei, că El probabil va veni în generaţia voastră, că eu sunt bătrân acum şi sunt
gata să plec să fiu cu poporul meu. Şi am încercat să vă cresc pe voi băieţii corect, am
încercat să vă cresc în Cuvânt.

Acum ascultaţi. Acum, Simon şi Andrei, înainte ca acel Mesia real să se ridice, vor fi
multe lucruri mergând sub numele de 'Mesia,' fiindcă acela va fi duşmanul. Dar să nu
uitaţi,  Simone, tu şi  Andrei  întotdeauna să staţi  cu Cuvântul.  Nu părăsiţi  Cuvântul.
Amintiţi-vă. Mesia va fi un Profet ca Moise, fiindcă acea este exact. Nu contează, el ar
putea fi un mare uriaş bisericesc, şi ar putea fi în stare să explice cuvinte, ar putea fi în
stare să facă orice lucru ca acela; dar Biblia a zis, 'El va fi un Profet ca Moise.' Amin.
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Acum în acel fel Îl vei cunoaşte.“

43 Şi în ziua aceea când Simon s-a urcat, şi Andrei, în Prezenţa Sa, şi Isus stând acolo,
despre Care Andrei i-a spus, “L-am aflat pe Mesia.”

Şi îmi imaginez că Petru s-a gândit astfel, sau Simon, cum a fost atunci. “Acum
poate te-ai dus la fundul adâncului, Andrei. Voi merge acolo cu tine, şi voi şti.”

Astfel în timp ce el s-a urcat înaintea lui Isus, Isus a zis, “Numele tău este Simon, şi
tu eşti fiul lui Iona.”

Aceea a fost suficient. Aceea a fost. El L-a crezut şi L-a acceptat în aşa fel încât a
avut cheile Împărăţiei după aceea. El nu a făcut ceva şcoli sau altceva, el avea cheile
Împărăţiei. Fiindcă, prin descoperirea lui Dumnezeu el a ştiut că acela a fost Mesia,
fiindcă acela era Mesia Scriptural. El a fost un profet, şi ei nu au mai avut un profet de
patru sute de ani, de la Maleahi. Ei au avut profeţi falşi. Dar, un adevărat profet care a
spus Adevărul! Şi acolo stătea un Bărbat aici Care, imediat ce a l-a văzut, fără să ştie
cine era el,  dar a ştiut  cine era bătrânul  lui  tată evlavios care l-a instruit.  Aceea a
stabilit-o! “Tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu.” Vedeţi?

Numele tău este Simon. Tu eşti  fiul  lui  Iona.“ Aceea a fost suficient să-i  arate.
Acum aceea a făcut-o Isus ieri, să Se dovedească Însuşi, că El era Mesia.

44 Acolo a fost unul care stătea acolo. Ne vom grăbi. Acolo a fost unul care stătea
acolo, cu numele de Filip. Păi, aceea l-a emoţionat! Despre acela citim aici. Acela l-a
emoţionat foarte mult! Acum, Filip ar fi putut spune, “Hei, acela, aceea o stabileşte!
Acum sunt sigur!”

S-a dus în jurul dealului, la cincisprezece mile. El avea un prieten cu care s-a dus la
şcoală,  un om bun, un om al  Scripturii,  un om al  integrităţii,  un om care cunoştea
Scriptura, şi l-a iubit pe Dumnezeu. Şi îl pot vedea bătând la uşă şi zicând, “Unde este
Natanael?”

Soţia lui a zis, “El este afară în curte acolo. Se roagă.”

El s-a dus să-l găsească, şi era sub un pom. Şi când l-a aflat, a zis, “Vino, vezi pe
Cine am aflat; Isus din Nazaret, Fiul lui Iosif.”

45 Şi acum îmi pot imagina Filip sau... Natanael zicând, “Acum, Filip, ar putea ieşi de
acolo vreun lucru bun din Nazaret?”

El a zis, “Vino şi vezi.”

Acum, aceea este o afirmaţie bună pentru oricine. Nu staţi acasă şi criticaţi. Nu vă
ridicaţi şi ieşiţi. Staţi şi aşteptaţi, şi aflaţi dacă este Adevărul, sau nu. Vedeţi? “Vino, vezi
tu însuţi.”

Ei bine, s-a dus în spatele cotiturii; să ne gândim la conversaţia lor. Îl pot auzi pe
Filip zicând la Natanael, “Natanael, ce spune Scriptura că va fi Mesia?”

“Oh, El va fi un Profet ca Moise.”

“Cu siguranţă. Este corect. Ei bine, acest Isus din Nazaret despre care îţi spun, îţi
aminteşti acel pescar bătrân de la care ai adus peşte, şi nu-şi putea semna numele?”

“Da. Oh, sigur, fiul lui Iona. Îl cunosc foarte bine. Numele lui este Simon.”

Imediat ce a intrat în Prezenţa acestui Bărbat, El i-a spus cine era el, şi despre tatăl
său. Aceea nu m-ar surprinde dacă ţi-ar spune cine eşti,“ zice el.

“Ei bine,” el a zis, “acum, doar un moment. Trebuie să o văd.”

46 Ei bine, în final, ei au sosit la adunare. Imediat ce a ajuns în Prezenţa lui Isus, Isus
a zis, “Iată un Israelit în care nu este vicleşug.”

Acum aţi fi putut spune, “Ei bine, sigur, El ştie că el este un Israelit, după felul cum
se îmbrăca.” Toţi răsăritenii se îmbracă la fel, toţi sunt în negru închis complet, şi purtau
o barbă, şi un turban, şi mantii, şi altele, tot la fel. Şi de unde a ştiut că el este un om
cinstit şi drept, fără vicleşug?

El a zis, el i-a zis, “Iată, un Israelit în care nu este vicleşug.”

Şi  aceea  l-a  uimit  pe  acel  bărbat  Scriptural.  El  a  zis,  “Rabi,”  care  însemană
învăţător, “când m-ai văzut? Aceasta este de prima dată când ne întâlnim. Când m-ai
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cunoscut?”

El  a  zis,  “Înainte  de  a  te  chema Filip,  când ai  fost  sub pom,  te-am văzut,”  la
cincisprezece mile în spatele muntelui, ieri. “Te-am văzut când erai sub pom.” Acum,
ştiţi  ce a făcut? El a alergat la El, el a zis, “Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! Tu eşti
Regele lui Israel!” Aceea este ora! De ce? El este Scriptural, acela despre care profetul a
zis că va veni. “Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! Tu eşti Regele lui Israel!” Nu contează deloc
ce au zis ceilalţi.
47 Acum, acolo erau cei ce au stat acolo, oh, Fariseii şi Saducheii, şi episcopii, şi orice
altceva, oameni de conducere, mari conducători  bisericeşti,  mari  preoţi,  şi  preoţi  şi
altceva, stând acolo în jur, şi ei s-au uitat la Acela. Ei au ştiut că trebuia să răspundă
adunării lor. Ei trebuia să le dea o între-... trebuia să răspundă întrebării lor. Astfel voi
ştiţi ce au zis ei? Ei au zis, Acest Bărbat este Belzebub.“ Vedeţi? Cu alte cuvinte, ”El este
un prezicător, un diavol.“

Şi  Isus  s-a  întors  spre  ei,  şi  a  zis,  “Vă  iert.”  Vedeţi,  ei  au  numit  Duhul  lui
Dumnezeu, care o făcea, un duh necurat. A zis, “Eu vă iert pentru că o faceţi. Dar într-o
zi Duhul Sfânt va veni şi va face acelaşi lucru, şi un singur cuvânt împotriva Lui niciodată
nu va fi iertat în această lume, nici în lumea ce va veni.” Un singur cuvânt împotriva Lui.
Acum, aceea a fost pentru o altă epocă. Priviţi-i.

48 Acum, Biblia a zis căci, “Cuvântul lui Dumnezeu,” Evrei 4, “Este mai ascuţit decât o
sabie cu două tăişuri. Cuvântul, care este Cristos, mai ascuţit decât o sabie cu două
tăişuri tăind măduva osului, şi un Cunoscător al gândurilor şi intenţiilor inimii.” Cuvântul!
Când Cuvântul Însuşi merge înainte, aceea este ceea ce este El. Aceea este declaraţia,
aceea este dovedirea Cuvântului. Şi acolo era Cuvântul stând acolo, întrupat între ei,
făcând exact ceea ce a zis că va face El, şi ei nu L-au priceput.
49 Acum, amintiţi-vă, există numai trei rase de oameni pe pământ, acela-i poporul lui
Ham, Sem, şi Iafet. Noi o ştim, dacă credem Biblia. Toţi au început din cei trei fii, copiii
lui Noe; Evrei, Neamuri şi Samariteni.

L-aţi observat pe Petru cu cheile Împărăţiei? Primii la care a deschis-o, au fost
Evreii,  la  Cincizecime.  Este  corect?  Şi  apoi  când  Filip  s-a  dus  jos  şi  a  predicat  la
Samariteni ei au fost botezaţi în Numele Domnului Isus, dar nu au primit încă Duhul
Sfânt; şi l-au trimis pe Petru să vină acolo şi şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au primit
Duhul Sfânt. Este corect? Fapte 10:49, “În timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte,
Duhul Sfânt a căzut peste cei ce au auzit Cuvântul.” Vedeţi? Acum observaţi cele trei
popoare: Evrei, Neamuri, şi Samariteni.

50 Acum aici Evreii şi Samaritenii au aşteptat după un Mesia. Acum Isus era pe drum
spre Ierihon, din Ierusalim la Ierihon, dar trebuia să meargă prin Samaria.

Acum amintiţi-vă Sf. Ioan 5:19, Isus a zis, după ce a trecut de scăldătoarea din
Betezda, “Adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine decât ceea ce
vede la Tatăl făcând,” Aţi reţinut-o? Isus a zis, “Fiul nu poate face nimic în Sine,” acela-i
El, “dar ceea ce eu,” nu aud la Tatăl, ci, “văd pe Tatăl făcând.” Acum, acea Scriptură
este corectă, ori  celelalte ar fi  greşite. El  a zis,  “Înainte de a face ceva, o văd prin
viziune ceea ce Tatăl Îmi arată să fac, şi apoi merg şi o fac.” Vedeţi? Aceea a fost doar
total  în  jurul  Lui.  Dar  voi,  nimeni  nu  poate  veni  numai  dacă  Tatăl  îl  atrage.“  Este
adevărat.

Astfel El a trebuit să treacă prin Samaria, şi s-a dus sus în jurul Samariei. Şi era pe
la ora doisprezece. Şi El şi-a trimis ucenicii, când a venit în cetatea Sihar, şi a trimis
ucenicii să cumpere ceva hrană necesară. Şi în timp ce s-au dus, o femeie din Sihar a
venit afară.

51 Acum, ea era o femeie cum am numi-o noi “o femeie de faimă rea,” probabil o
femeie frumoasă, tânără care a luat o direcţie greşită, şi trăia greşit. Şi ea a venit să
scoată apă. Fiindcă, ea nu a putut ieşi... Am fost în acea ţară, şi obiceiurile lor încă sunt
la fel. O femeie de felul acela nu se asociază cu femeile decente; astfel ea nu poate, ea
nu putea veni la fântână în acelaşi timp când ele sunt acolo, sau altceva. Şi astfel ea a
venit la fântână după ce celelalte şi-au luat apa, ea a ieşit să scoată apă.

Şi când a venit, ea s-a oprit, şi lăsa mânerul în jos, acela are două cârlige, şi doar a
pus-o peste mânerul găleţii în acest fel. Nu este o găleată; este ca un fel de oală, ca
ceva, făcut din lut, şi  ei o lasă jos în fântână, şi  o trag înapoi în sus. Şi astfel ea a
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început să coboare găleata, şi ea a auzit pe Cineva zicând, “Femeie, dă-Mi să beau.” Şi
ea s-a uitat acolo. Acela era un fel de panoramic ca acesta de aici, unde este fântâna
publică a oraşului,  din Sihar.  Şi  apoi  ea s-a uitat  acolo,  şi  iată un Evreu de vârstă
mijlocie. Acum, El era de fapt numai de vreo treizeci şi doi.

52 Dar El doar a trecut, în Sfântul Ioan 6, unde I-au spus că arăta ca şi cum avea
cincizeci. Dar, desigur, lucrarea l-a făcut astfel, poate. A zis, “Tu eşti un Bărbat care nu
ai nici cincizeci de ani, şi zici că l-ai văzut pe Abraham'? Acum ştim că eşti nebun.”

El a zis, “Înainte de Abraham era ”EU SUNT.“ Este adevărat. Ei nu L-au înţeles,
totuşi  fiind tot  aşa de bisericoşi  şi  inteligenţi  cât  puteau fi.  Dar cu inteligenţa nu-L
cunoşti pe Dumnezeu; trebuie să uitaţi toate acelea, să-L cunoaşteţi pe Dumnezeu.

53 Şi acolo erau ei. Astfel această femeie a zis... Acum, ea era din ceea ce numim
astăzi, “o prostituată,” şi acolo era ea. Ea a zis, “Domnule, nu se obişnuieşte pentru voi
Evreii să-mi cereţi mie, o femeie din Samaria, ceva, fiindcă noi nu avem nimic de a
face.” Cu alte cuvinte, “Există o segregaţie.”

El a zis, “Femeie, dacă ai şti cu Cine vorbeşti, tu mi-ai cere de băut. Eu ţi-aş da apă
să nu mai vii aici să scoţi.” Ce făcea El? Îi contacta duhul.

Acum amintiţi-vă, El trebuia să treacă prin Samaria. Tatăl tocmai I-a spus, “Du-te
la Samaria.” El nu făcea nimic până când Tatăl Îi arăta.

54 Acum aici El era la Samaria. Acum El nu ştia chiar exact ce se va întâmpla, dar aici
este femeia, astfel el sa gândit că El va purta o conversaţie cu ea. Astfel El a zis, a
continuat să vorbească despre a bea. Ea a continuat să vorbească despre închinare pe
acest munte sau pe acel munte, sau altele. Direct El a prins care era necazul ei. Câţi ştiţi
care a fost? Sigur, ea a avut cinci bărbaţi, şase, de fapt. Astfel ea a zis... El a zis, “Du-
te, ia-ţi bărbatul, şi vino aici.”

Ea a zis, “Eu nu am soţ.”

El a zis, “Este corect. Tu ai spus bine, pentru că ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti
acum nu este soţul tău. În aceea tu ai spus adevărul.”

55 Observaţi! Acum eu trebuia să o punctez, fiindcă trebuie să mă opresc. Priviţi la
deosebirea dintre femeia aceea, în forma aceea în care era, şi  predicatorii  aceia de
cultură înaltă.

Femeia a zis, “Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un Profet.”

Preoţii şi cei educaţi au zis, “Tu eşti Belzebub, un diavol, prezicător.”

Această femeie a zis, “Domnule, îmi dau seama că eşti un Profet. Noi ştim că vine
Mesia, El ne va spune aceste lucruri.”

Dacă acela a fost  semnul  lui  Mesia ieri,  şi  El  este acelaşi  ieri,  astăzi  şi  pentru
totdeauna, trebuie să fie la fel!

Ea a zis, “Noi ştim că Mesia, care se numeşte Cristosul, Cel uns; când vine, El ne va
spune aceste lucruri. Dar Cine eşti Tu?”

El a zis, Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine.“ Aceea a fost suficient. Ea l-a văzut!

56 Priviţi deosebirea. Priviţi când Lumina aceea a strălucit peste sămânţa bisericească
şi peste crez, şi cei denominaţionali, aceea nu a avut efect deloc. Dar de prima dată
când Lumina aceea a strălucit peste acea sămânţă mică predestinată de acolo, ea a
strălucit repede, ea L-a recunoscut. Ea a zis, “Domnule, Tu trebuie că eşti un Profet! Noi
ştim Mesia va veni, şi el va face aceste lucruri.”

El a zis, “Eu sunt Acela.”

Şi imediat a plecat, în oraş, a zis, “Veniţi, vedeţi un bărbat care mi-a spus lucrurile
ce le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?” Amin.

Ia te uită! Ce a fost El ieri? Tot la fel este El astăzi, şi va fi veşnic. Vedeţi? El a fost.

57 David  a  fost  uns  cu  Duhul  lui  Dumnezeu.  Profeţii  au  fost  unşi  cu  Duhul  lui
Dumnezeu.

Acela era Cristos în Iosif, care l-a făcut să-l portretizeze pe Cristos, exact. A fost
vândut cu treizeci de arginţi, iubit de tatăl, urât de fraţi, în această închisoare. Cum a
fost Cristos pe cruce, unul  salvat; şi  măcelarul  şi  paharnicul,  unul  salvat şi  celălalt
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pierdut, acelaşi lucru. A stat la dreapta lui Faraon; şi de fiecare dată când a ieşit, o
trompetă a sunat, “Fiecare şi-a aplecat genunchiul. Vine Iosif.” Nimeni nu putea ajunge
la Faraon, numai prin Iosif. Acela era Cristos în Iosif!

58 Acela a fost Cristos în David, ca un rege respins, şi  s-a dus pe vârful  Muntelui
Măslinilor, când a fost detronat acolo jos de poporul lui propriu, şi rege respins, s-a suit
pe vârful dealului şi a plâns peste Ierusalim, şi a plâns, fiindcă el era un rege respins.
Acelaşi Duh al lui Cristos, a plâns peste Ierusalim, şi a zis, “Ierusalime, Ierusalime, de
câte ori am vrut să te strâng cum îşi strânge găina puii.”

Acela era Cristos în oamenii aceia, cei unşi, venind în sus până a venit unsul Cel
perfect. Jertfa pentru păcat s-a făcut. El nu putea veni în orice făptură în acel fel, fiindcă
era doar sub... Ei au fost unşi. Dar acum Duhul Sfânt a venit, care este Cristos în formă
de Duh. Acum observaţi.

59 Acum, de ce  nu a  făcut  El  semnele  acelea  pentru  neamuri?  Acelea  nu au fost
înfăptuite de El.  De ce? Neamurile nu aşteptau un Mesia. Ei  erau păgâni,  noi eram,
popoarele noastre, Romanii şi ceilalţi, acolo în urmă cu un băţ pe spate, închinându-ne la
idoli. Ei nu aşteptau după nici un Mesia. Şi Mesia vine numai la cei ce-L aşteaptă. Aceea
este singura cale. “Pentru cei ce-L aşteaptă, va apărea a doua oară.” Doar cei ce-L
aşteaptă! Nu pentru cei ce aparţin; ci cei ce într-adevăr Îl aşteaptă. Şi observaţi, El
niciodată nu a venit la Neamuri. Miracolul niciodată nu s-a înfăptuit înaintea Neamurilor.

Şi Dumnezeul neschimbător! Acum am avut două mii de ani de pregătiri şcolare şi
tot felul de lucruri, şi acum a venit timpul serii, şi acum Neamurile aşteaptă după un
Mesia ce va veni. Acum, El este acelaşi! El s-a arătat la fel atunci, la cele două seminţii,
El  va trebui să se arate tot la fel  acolo. Şi a promis, totuşi! Încă o Scriptură, şi  voi
încheia.

Întotdeauna amintiţi-vă, ţineţi trei clase de oameni în mintea voastră. Ele sunt
întotdeauna acolo, aceia sunt: credincioşi, credincioşi prefăcuţi, şi necredincioşi. Ei sunt
în fiecare gloată, vedeţi.

60 Şi lui Abraham i s-a dat o promisiune, şi seminţei lui Abraham de după el. Acum
observaţi sămânţa lui Abraham, în forma lui Lot, s-a dus jos la Sodoma, după plăcerile
lumii; aceea este biserica naturală, denominaţia, organizaţională. Dar Biserica spirituală,
care era Abraham pe care Dumnezeu l-a vizitat personal, cei chemaţi afară, el nu s-a
dus în Sodoma, el era afară din Sodoma; aceea-i Biserica, cei chemaţi afară. Acum,
sfârşitul timpului a venit, când El urma să distrugă ţările cu foc.

Aceea  s-a  propus  să  se  facă  din  nou.  Este  corect?  Acum urmăriţi.  Isus  a  zis,
“Precum era în zilele Sodomei, tot la fel  va fi  la venirea Fiului  omului.” Amintiţi-vă,
acelea erau naţiuni ale neamurilor. Vedeţi? Şfârşitul, aşa cum a fost în Sodoma. Acum
iată neamurile venind sus. timpul Evreilor a fost distrugere cu apă. De data aceasta,
neamurile sunt distruse cu foc. Observaţi, “precum era în Sodoma,” haideţi să urmărim.

61 Acolo  era  Abraham,  Biserica  aleasă,  chemată  afară  din  Sodoma;  spirituală,
Dumnezeu a arătat în tabăra lor tot timpul, semne şi minuni, cu o promisiune. Stând aici
sus pe dealuri, terenuri sterpe, nu bogat ca ceilalţi; ci sărac, stând sus; un grupuleţ mic
dispreţuit, de care râdeau. Ceilalţi au plecat au devenit bogaţi, şi stăpâni peste oraşe,
cum au făcut întotdeauna copiii  lui Cain, oameni mari, oameni de ştiinţă, doctori, şi
altele. Acolo erau ei, precum au fost întotdeauna. Dumnezeu nu se schimbă. Şi acolo
stăteau ei, acolo.

Acum, jos în Sodoma era biserica căldicea, Lot şi grupul lui. Abraham şi grupul lui
era biserica aleasă. Observaţi. Şi apoi Sodomiţii, necredincioşii.

62 Şi acolo au venit trei mesageri din Cer, îmbrăcaţi ca oamenii. Şi Abraham a stat în
uşa cortului său într-o dimineaţă, şi s-a uitat, şi trei Bărbaţi au venit sus. Acum, ei aveau
praf pe haine, ca şi cum au călătorit. Şi Abraham, acolo era Ceva mic în el, el a ştiut că
ei erau oameni străini. Ei arătau ca cineva pe care a trebuit să-i cunoască, astfel el a
fugit afară.

Există ceva referitor la creştinii reali născuţi din nou, când întâlniţi unul! Am trecut
printr-un restaurant astăzi, cineva a zis, “Dumnezeu să te binecuvânteze.” M-am întors
în jur. Am zis, “Uh-oh, ceva greşit.” O domniţă mi-a strâns mâna. Acum, ceva referitor
la un creştin născut din nou!

Şi aceşti Îngeri au venit acolo sus şi au început să vorbească cu Abraham. Acum
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amintiţi-vă, doi dintre ei s-au dus jos la Sodoma, să cheme afară, să vadă dacă pot găsi
zece oameni. Este corect? Doi dintre ei au ieşit. Unul dintre ei a rămas în urmă şi a
vorbit cu Abraham. Este corect? Acum observaţi.

63 Acolo  jos  nu erau miracole,  doar  i-a  lovit  cu  orbire  când au venit  să  intre.  Şi
predicarea Evangheliei îl loveşte cu orbire pe necredincios. Aşa spune Biblia. Şi amintiţi-
vă, un modern Billy Graham şi intelectualii acolo jos predicând, “Ieşiţi afară! Ieşiţi afară!
Ieşiţi afară!” Vedeţi?

Dar amintiţi-vă, Cel ce a stat cu Abraham a făcut altceva cu Biserica aleasă, El a
stat cu spatele întors spre cort. Acum amintiţi-vă, el a fost “Abram” cu o zi sau două
înainte de aceea, şi Sarah a fost S-a-r-r-a.“ Dar acum ea este S-a-r-a-h, şi el este A-b-r-
a-h-a-m; 'tatăl naţiunilor,” şi “prinţesă.” Vedeţi? Acum de unde a ştiut acest Străin, când
a stat jos cu spatele spre cort? Şi a zis, “Abraham, unde este soţia ta, Sarah?” De unde
a ştiut că el este căsătorit? De unde a ştiut că numele ei era Sarah?

Şi Abraham a zis, “Este în cort în spatele Tău.”

Acum urmăriţi. “Eu.” pronume personal, “Eu te voi vizita.” Ce a făcut El? A stat
acolo şi a mâncat carne din viţelul pe care l-a junghiat Abraham, a mâncat pâine pe care
a copt-o Sarah, şi a băut lapte de vacă.

64 Cineva mi-a zis nu de mult timp, a zis, “Cine era acela, Frate Branham?”

Am zis, “Acela era Dumnezeu.”

Abraham ar fi trebuit să ştie, el a vorbit cu El. Întrebaţi un predicator. L-a numit,
“Elohim,” Cel ce există prin Sine; cu literă mare D-o-m-n-u-l, “Domnul,” Cel ce există
prin Sine.

Acum urmăriţi, să nu o pierdeţi. “Abraham, unde este soţia ta, Sarah?”

A zis, “Ea este în cort în spatele Tău.”

A zis, “Te voi vizita conform cu timpul vieţii.” Ceea ce i-a promis înainte de aceea
cu douăzeci şi cinci de ani! Abraham era de o sută, şi Sara de nouăzeci. “Te voi vizita
conform cu timpul vieţii.”

65 Acum, amintiţi-vă, Sarah o femeie bătrână, aceea a încetat să o mai aibe ca o
soţie. Nici o femeie la nouăzeci de ani... Poate de douăzeci de ani sau treizeci de ani,
poate, de când a fost o soţie a lui Abraham. Ei erau bătrâni. Şi ea a râs în sine; ştiţi, aşa
cum zicem noi, “a râs în mânecă.” A zis, “Eu, o femeie bătrână cum sunt; şi domnul
meu, Abraham, acolo, bătrân, la fel; şi eu să mai am plăceri ca o mireasă din nou, cu
Abraham?” Şi ea a râs referitor la aceea.

Şi Îngerul, cu spatele întors la cort, a zis, “De ce a râs Sarah, zicând că, 'Aceste
lucruri nu pot fi'?” Ce fel de telepatie a fost aceea?

66 Isus a zis, “Aşa cum a fost în zilele lui Lot, tot la fel va fi la venirea Fiului omului.”
Acolo, biserica nominală au mesagerii lor. Şi Mesagerul Duhului Sfânt este cu Biserica
aleasă,  făcând  acelaşi  lucru,  care  îl  face  El,  Cristos  acelaşi  ieri,  astăzi  şi  pentru
totdeauna. Cine este Mesagerul acestei ore? Nu un om! Ci Duhul Sfânt este Mesagerul
acestei ore. Ce este aceea? Dumnezeu locuind în trup uman. Glorie! Mă simt religios.
Amin. Dumnezeu, în trup uman, locuind printre voi!

Isus  a  zis,  “Iată,  încă  puţină  vreme  şi  lumea  nu  mă  va  mai  vedea  (acela-i
necredinciosul); dar voi Mă veţi vedea (Biserica), pentru că Eu,” pronume personal din
nou, “Eu voi fi  cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul veacurilor, sfârşitul lumii.” Isus
Cristos acelaşi  ieri,  astăzi  şi  pentru totdeauna! Dumnezeul  nostru nu este mort!  El
trăieşte veşnic! El trăieşte la timpul sfârşitului, când soarele apune.

67 Soarele răsare întotdeauna în răsărit  şi  apune în vest.  Civilizaţia a călătorit  cu
soarele. Noi o ştim. Cea mai veche civilizaţie ce o avem este China. Şi când Fiul (F-i-u-l)
a strălucit de prima dată, a fost la popoarele răsăritene. Acum civilizaţia a călătorit până
când suntem... Chiar dincolo este Coasta de Vest! Dacă mergem mai departe, vom fi în
răsărit din nou. Următoarea oprire este Japonia, China. Vom fi în răsărit din nou, dacă
mergem mai departe. Civilizaţia a călătorit cu soarele.

Acum profetul a zis, “Va fi o zi care nu se poate numi zi sau noapte, o zi ceţoasă,
de negură.” Oamenii au ştiut suficient despre Dumnezeu să se ataşeze de o biserică, să-
şi pună numele într-o carte, să umble în Lumina ce au avut-o. Într-o zi ceţoasă, există
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aşa de multă lumină a soarelui, altfel nu aţi putea merge nicăieri. Dar el a zis, “La timpul
serii, va fi Lumină.” Ce este aceea? Acelaşi soare care răsare în Răsărit, apune în vest.
Acelaşi Fiu al lui Dumnezeu care s-a manifestat şi a apărut în răsărit, apare în vest acum
la timpul serii, Lumina serii către Biserică care este chemată afară şi umplută cu Duhul
Sfânt.

68 Cristos, prin Sângele şi Puterea venelor Lui Proprii, a curăţit un popor necurat, şi
locuieşte între ei în forma Duhului Sfânt. Amin. Poza Lui, câţi I-aţi văzut cândva poza?
Este chiar acolo în spate acum. Puteţi merge să vă uitaţi la Ea. George J. Lacy, şeful FBI
în lucrurile amprentelor digitale, a luat-o. Şi acelaşi Înger care L-a condus pe Israel, este
aici acum înfăptuind şi făcând acelaşi lucru ce a făcut El când a fost în Persoana lui Isus
Cristos. Cristos, trupul, s-a înălţat la dreapta Tatălui; dar Duhul Sfânt a venit înapoi,
Viaţa care era în Cristos, este în Biserică. Acum Cristos nu a făcut... Ei bine, dacă...

69 Când Isus a zis, în Ioan 15, “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.” Acum, Viţa nu
poartă fructul; ci mlădiţa. Voi o ştiţi, voi oameni de aici, voi care creşteţi vii, şi alţii.
Acum, dacă prima mlădiţă care a ieşit din Viţă, a produs o Carte a Faptelor în spatele ei,
acea primă Biserică; dacă acea Viţă va mai rodi alta, o altă mlădiţă, aceea va scrie o altă
Carte a Faptelor în spatele ei. Căci, tocmai Viaţa care este în Viţă rodeşte în mlădiţe.
Sigur. Noi avem multe mlădiţe altoite aici.
70 Am văzut un pom zilele trecute în Phoenix, Arizona, care avea nouă fructe diferite
în el, fructe de citrice. Şi am zis cuiva, am zis, “Frate Sharrit.” Am zis, “Frate Sharrit,
aceea, ce este acela? Lămâi, tangerin, tangelo, şi grapefruit, şi orice.” Am zis, “Acum
când aceea, toate acelea se iau,” am zis, “anul următor atunci va rodi, va rodi portocale,
fiindcă este un portocal.”

A zis, “Oh, nu. Acelea vor rodi grapefruit, lămâi, şi orice este mlădiţa.”

“Cum,” am zis, “este un lucru ciudat. Vrei să spui că ai pervertit portocalul acela în
acel fel de pomi?”

El a zis, “Nu. Portocalul este încă acelaşi. Dacă va mai răsări o altă mlădiţă, acela
va rodi o portocală. Dar ceea ce s-a altoit în el în acel fel, acela rodeşte după soiul lui
propriu, fiindcă este un fruct de citric.”

Am zis, “Ia te uită!”

Demominaţia  poate  rodi  numai  roadă  denominaţională.  Dar  dacă  Viţa  aceea
originală rodeşte alta, aceea va fi Isus Cristos acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna!
“Eu voi restabili,” zice Domnul. Amin. (Este timpul să mergem acasă.)

71 Ce? “Domnilor, noi vrem să-l  vedem pe Isus.” Ce fel  de Persoană veţi  aştepta.
Acelaşi fel de Persoană care a fost. Acum, voi nu mergeţi aici pe o stradă să căutaţi un
om cu un fel de robă, şi cicatrici de piroane, sau spini sau orice este. Orice făţarnic o
poate face. Şi este corect. Oricine poate imita aceea. Dar aceea va fi Viaţa care era în
Cristos, va fi în Biserica Lui. Aceea este, Viaţa!

Dacă scoateţi viaţa dintr-o viţă de dovleac, şi o puneţi într-o viţă de struguri, aceea
va rodi dovleci, dacă va putea trăi în acel fel. Sigur, viaţa în aceea.

Şi aceea este unde este Viaţa acum. Viaţa lui Cristos în Biserică, Îl  produce pe
Cristos din nou. În acel fel îl văd ei pe Cristos. În Ioan 14:12, El a zis, “Cel ce crede în
Mine, nu se face căci crede; ci cel ce crede în Mine, va face şi el lucrările ce le fac Eu.
Mai multe decât acestea va face, fiindcă mă duc la Tatăl Meu.” Isus Cristos acelaşi ieri,
astăzi şi pentru totdeauna.

72 Creştinii. Fiind un misionar, am văzut sute de diferiţi zei, da, mii dintre ei, tot felul
de Sikh-şi,  Jain-şi,  Budişti,  toate alte feluri  care sunt puse împreună, vedeţi.  M-am
bucurat aici nu de mult timp, în India unde am avut cea mai mare gloată a mea, cinci
sute de mii într-o singură adunare), şi acolo am fost amuzat într-un templu a Jainilor. Şi
acolo au fost şaptesprezece religii diferite, şaptesprezece zei diferiţi, şi fiecare dintre ei
împotriva creştinătăţii. Dar, oh, vai, voi ar fi trebuit să-L vedeţi venind pe scenă. Fiecare
dintre fondatorii lor este mort şi s-a dus. Al nostru a înviat din nou, şi este viu veşnic,
trăind în Biserica Lui, acelaşi ieri, astăzi şi în veci.

73 Să ne aplecăm capetele.

Doamne Isuse, suntem foarte fericiţi să vorbim despre Tine. Tu eşti foarte drăguţ şi
vrednic de tot ce putem spune. Dar, Tată, doar un singur Cuvânt de la Tine va face mai
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mult decât tot ce aş putea spune cândva, sau vreun alt  predicator.  Doar un singur
Cuvânt de la Tine ar stabili-o. Nu ai vrea să o faci în seara aceasta Tată, în timp ce
aşteptăm acum, doar pentru un moment, eu mă rog. Noi vom, aştepta nu numai un
moment după Tine, Doamne, ci vom aştepta până când eşti gata. Noi vrem să auzim de
la Tine. Mă rog, Tată Ceresc, în seara aceasta, în timp ce am ţinut adunarea din nou,
lung. Dar ei sunt aşa de drăguţi, Doamne. Şi ştiu că soarele serii s-a dus. Noi doar trăim
în umbre acum. Şi, Dumnezeule, ar putea exista cineva care nu te cunoaşte. Mă rog ca
Tu să vii la noi în seara aceasta, Doamne, în forma Duhului Sfânt, şi să laşi oamenii să
Te vadă, să-l vadă pe acelaşi Isus ce l-au văzut în zilele trecute.

74 Acela nu era omul, trupul (ei l-au răstignit, dar Dumnezeu a înviat), dar aceea era
acea Viaţă care era în El. El nu a zis, “Veniţi, vedeţi cum Îmi port hainele, acela-i semnul
cum sunt Eu Mesia. Veniţi, vedeţi din ce şcoli am venit, ce crez învăţ.” Nu, nu aceea a
fost, cum S-a prezentat. Dar El a zis, “Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci nu Mă
credeţi. Dar chiar dacă fac lucrările Tatălui Meu şi nu Mă credeţi, credeţi lucrările, fiindcă
ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine. Ele sunt acelea care Mă fac cunoscut.” Şi
ei au văzut că Tu ai fost Mesia, fiindcă Tu ai fost Profetul, Dumnezeu-Profet.

Şi  acum în  seara aceasta,  Tată,  ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi  în  seara
aceasta cum ai făcut cu Cleopa şi prietenul lui. După ce au umblat cu Tine timp de trei
ani şi jumătate, şi au văzut lucrările ce le-ai făcut; atunci Tu ai fost răstignit, sub Pilat
din Pont, Tu ai suferit, răstignit, şi ai murit. Şi a treia zi, ei au fost pe drum spre Emaus.
Ei au auzit un zvon printre femei şi unii ucenici, că “El a înviat.” Dar în ziua aceea Tu ai
mers cu ei şi ai vorbit cu ei practic toată ziua. Ei nu Te-au cunoscut.

Poate mulţi  de aici  au vorbit.  Tu ai  vorbit  cu ei  şi  ai  vorbit  cu ei,  şi  ei  nu L-au
recunoscut.

75 Dar când a venit seara, şi Te-au invitat înăuntru, şi ai încuiat uşile şi ai stat jos.
Atunci ai făcut ceva chiar în felul cum ai făcut înainte de răstignirea Ta. Ei au ştiut atunci
că erai Tu. Un moment, Tu ai dispărut din vederea lor, era târziu în noapte. Ei s-au dus
la ai lor, zicând, “Domnul a înviat!”

Dumnezeule,  o  vei  face  în  seara  aceasta  din  nou?  Fă  ceva  între  noi  în  seara
aceasta, Doamne, chiar cum ai făcut Tu înainte de răstignire. Atunci avem încredere şi
ştim căci Cristosul nostru nu este mort, dar a înviat din moţi şi este viu aici între noi,
veşnic. Ne predăm Ţie, Tată. Îţi predăm această biserică, şi fiecare duh de aici, Ţie, ca
Tu să ne poţi folosi pentru onoarea lui Cristos. În Numele lui Isus o cerem. Amin.

76 Acum înainte de a ne ruga sau să chemăm un rând de rugăciune, vă voi cere ceva.
Aş vrea ca fiecare persoană, vă rog, să vă ţineţi locul doar pentru câteva minute. Acum
trebuie să fiţi reverenţi în acest timp. Acum, dacă nu credeţi, atunci strecuraţi-vă afară
foarte uşurel. Dar, acum, dacă veţi crede, staţi liniştiţi, doar o ... vreo cincisprezece
minute, vedeţi. Să vedem dacă El ne va vorbi. Acum noi, noi nu suntem într-o... Noi
suntem într-o arenă, dar aceasta este o biserică. Este dedicată pentru acel scop, astfel
haideţi să stăm foarte liniştiţi. Fiecare dintre voi este un duh. Dacă nu, atunci sunteţi
morţi. Vedeţi? Astfel atunci voi sunteţi un duh, şi apoi când Duhul Sfânt coboară să ungă
între oameni, El contactează, El ia duhurile acelea, vedeţi. Şi voi vă mişcaţi, există o
schimbare.

Voi ziceţi, “Oh, frate Branham!” Ei bine, de ce l-a scos pe orb afară din oraş? Şi
astfel, vedeţi? Vedeţi?

Acum câţi Îl cred? “Domnilor, noi vrem să-L vedem.”

77 Acum noi avem un mic rând de rugăciune ce îl vom chema. Cred că ei cheamă...
Unde a... Sau a dat el, da, bilete de rugăciune de la unu la o sută? De la unu la o sută,
ce? C, C. Bine, să chemăm câteva, bilete de rugăciune. C, numărul unu, cine are biletul
acela? C, numărul unu. Priviţi la biletul vostru de rugăciune, voi care aveţi biletul de
rugăciune. Numărul unu. Bine. Îi vom aduce pe unde, pe aici, prin spate pe aici? Bine.

C, numărul unu. Numărul doi, Bine, doamnă. Numărul trei. Numărul trei. Dacă te
poţi ridica, sau ridică mâna sau altceva, astfel eu voi... Numărul trei, cine are biletul de
rugăciune? Domnul, bine. Numărul patru, biletul de rugăciune numărul patru. Bine. Bine,
numărul patru. Cine are numărul patru, ai vrea să-ţi ridici mâna, te rog? Bine, doamnă,
vino pe aici. vedeţi, ei doar...

78 Ei vin jos, băiatul, şi ia aceste bilete de rugăciune şi se ridică înaintea voastră. El le
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amestecă, apoi începe să vă dea un bilet de rugăciune. Poate primiţi şase, şi celălalt
primeşte patrusprezece.

Vino pe aici, doamnă. Patru, cinci. Şi apoi cine are cinci, ridică-ţi mâna. Biletul de
rugăciune numărul cinci. Şi apoi alt lucru când el... Chiar pe aici jos, doamnă, aceasta.
Şi apoi un alt lucru ce fac ei în aceea, atunci uneori eu chem dintr-un loc... Câţi aţi fost
cândva într-o adunare înainte, într-una din adunările noastre? Oh, ei bine, m-am gândit
că sunt între străini. Sigur că nu. Bine. Cinci, şase. Cine are şase? Bine. Şapte, opt, opt,
nouă. Eu iau aceasta, fiindcă oamenii surzi, şi oamenii care sunt în cărucioare şi nu pot
merge.  Nouă,  zece,  numărul  zece.  Zece,  cum o  spunem în  Spaniolă?  Zece.  Bine,
unsprezece, biletul de rugăciune unsprezece. Am gândit că este cineva în balcon... Aici.
Bine, doisprezece. Bine, doisprezece. Treisprezece. Biletul de rugăciune treisprezece, îl
ai,  doamnă?  Patrusprezece,  patrusprezece,  cincisprezece.  Haideţi,  ei  bine,  ca,  să
începem în acel fel acum. Bine.

79 Acum, vă rog, acum fiţi reverenţi. Acum câţi de aici nu au un bilet de rugăciune, şi
încă credeţi că Isus Cristos vă vindecă? Ridicaţi-vă mâna. Nu contează unde sunteţi. Câţi
aţi fost în adunări mai înainte, şi ştiu că există mai mulţi vindecaţi acolo decât este aici
sus, prin a-i chema? Sigur, fără bilete de rugăciune! Doar aveţi credinţă acum, nu vă
îndoiţi, credeţi cu toată inima.

Biletul de rugăciune cinci lipseşte. Uşierul strigă biletul de rugăciune numărul cinci.
Vedeţi, dacă puteţi veni sus şi... Nu luaţi bilet de rugăciune numai dacă îl folosiţi; vedeţi,
să nu luaţi. Voi luaţi-vă numărul vostru acum, fiindcă ne vom ruga pentru fiecare care
are biletele acelea, vedeţi, şi noi nu vrem ca voi să vă pierdeţi timpul. Căci, acum, când
vom chema din nou, noi am lăsat la cincisprezece, acolo probabil vom începe mâine
seară, din acelaşi loc, vedeţi. Îi vom lua, pe fiecare, astfel atunci voi veţi pierde timpul,
vedeţi, aici. Acum biletul de rugăciune numărul cinci. Bine.

80 Şi doar aveţi credinţă. Nu vă îndoiţi. Şi credeţi cu toată inima. Acum, fiecare din voi
care aveţi bilet de rugăciune, sau nu aveţi un bilet de rugăciune, şi credeţi, în timp ce
pregătim rândul, priviţi în această direcţie acum.

Odată a existat o femeie, şi poate ea nu avea un bilet de rugăciune, dar ea a avut
ceea ce trebuia, credinţă. Şi ea a trecut prin mulţime, şi a zis, “Dacă Îi pot atinge haina,
mă voi face sănătoasă.” Câţi aţi auzit cândva despre acea povestire? Femeia cu scurgere
de sânge. Acum acea femeie mică a fost hotărâtă să-l atingă pe Isus. Ea a zis, “Eu Îl
cred. Nu contează câţi preoţi şi toţi ceilalţi nu cred în El, eu Îl cred. Şi cred că dacă Îi pot
atinge haina, mă voi face bine. Eu cred că El este Mesia.”
81 Credeţi că El este Mesia? Sigur. Acum Îl puteţi atinge? Acum, către lucrători, unde
sunt fraţii lucrători? Bine, predicatorul, acum... Zice Biblia, fraţilor predicatori, sau voi
toţi cititori ai Bibliei că “El chiar acum,” Cartea Evreilor, al 3-lea capitol, “este Marele
Preot care poate fi atins cu simţurile infirmităţilor noastre”? Câţi ştiu că Biblia o spune?
Sigur. Ei bine, atunci, dacă El este Marele Preot, şi acelaşi Mare Preot, nu va acţiona la
fel? Vedeţi? Dacă El este acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna, (acela este subiectul
nostru), El se va comporta la fel. Acum ziceţi...

82 Acum dacă veniţi aici sus şi mă atingeţi, nu va face nimic deosebit. Atingeţi păstorii,
nu va face nimic deosebit. Atingeţi păstorul vostru de acolo, oricine ar fi fără deosebire.
Dar, atingeţi-l pe El!

Atunci de unde ştiţi că L-aţi atins? El va lucra chiar înapoi acelaşi lucru. Vedeţi?
Atingeţi-L şi vedeţi dacă nu va vorbi chiar de aici, şi va zice, “Credinţa ta; tu ai avut aşa
şi aşa,” şi orice este, şi vă spune ceea ce a fost, şi ce s-a întâmplat, şi totul despre
aceea. Acum, câţi  aţi  văzut aceea făcându-se de sute de ori,  doar ridicaţi-vă mâna,
vedeţi. Sigur, niciodată nu a greşit, niciodată nu a greşit. De ce? El nu poate greşi; El
este Dumnezeu, vedeţi. Nu sunteţi fericiţi să fiţi creştini, un creştin real, născut din nou,
într-adevăr cu biruinţa lui Cristos?

83 Acum, doar voi de acolo din audienţă acum, doar staţi foarte reverenţi, şi ziceţi, “O
voi crede, nu contează ce face altcineva, ce spune altcineva, o voi crede cu toată inima
mea.” Şi doar fiţi credincioşi şi credeţi acum. Bine. Bine.

Acolo, fraţi de acolo din spate, şi predicatorii şi ceilalţi, aduc pacienţii afară.

Acum cred, da, acesta este viu. Acum dacă unu pe... inginerul de la acela îl va ţine
puţin mai sus.
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Fiindcă,  uneori  când ungerea ne atinge,  atunci  eu nu ştiu  ce spun.  Vedeţi,  eu
trebuie să... Este pe undeva prin urmă în viaţă, vedeţi. Şi apoi eu... Ca şi cum aţi visat-
o, înţelegeţi. Şi visaţi ca un vis, dacă v-o pot face în acel fel, încă voi staţi chiar aici; şi
mergeţi în urmă mulţi ani, în viaţa oamenilor, şi aflaţi ce au făcut ei, care este problema,
şi altceva, şi o aduceţi sus în acel fel, vedeţi. Şi acela-i Duhul Sfânt. Apoi El spune ce a
fost, ce este, ce va fi, şi altele. Doar urmăriţi-o şi ascultaţi atenţi, şi veţi primi benzile
voastre, şi Acelea vă vor spune.

84 Acum iată un bărbat care probabil este doar poate puţin mai în vârstă decât mine.
Şi cred că suntem străini, unul altuia. Aceasta este de prima dată când ne întâlnim, din
câte ştiu, tu şi eu, suntem străini unul altuia. [Omul zice, “Am fost în adunările tale.”—
Ed.] Tu ai fost în adunări. Da. [“Dar eu nu te-am cunoscut.”] El a fost în adunările mele,
a zis, dar niciodată nu m-a cunoscut. Desigur, există milioane care au fost în adunări pe
care nu-i cunosc. Dar noi, acum iată doi oameni care se întâlnesc de prima dată în viaţă.
El este doar un bărbat stând acolo eu nu-L cunosc. Aici este Biblia; eu nu-l cunosc,
niciodată nu l-am văzut în viaţa mea. El  m-a văzut, de undeva din audienţă, într-o
adunare pe undeva. Dar acolo stă el.

85 Poate omul este un credincios prefăcut. Poate este un credincios. Poate nu este
credincios deloc, nici un fel. Poate el este numai un om. Poate este bolnav, poate nu
este. Poate are o boală internă, probleme financiare. Poate stă acolo pentru altcineva.
Eu nu ştiu. Dar acolo stă el, şi aici sunt eu.

“Acum, domnilor, vrem să-L vedem pe Isus.”

Acum, ce pot face pentru bărbatul acela? Acum, m-aş putea duce la el, să-mi pun
mâinile peste el, zicând, “Eşti bolnav, domnule?” El va zice, “Da, domnule.” Îmi pun
mâinile  peste  el,  zicând,  “Glorie  lui  Dumnezeu,  aleluia!  Du-te,  tu  te  vei  face  bine.
Aleluia!” Ei bine, acum, ar putea ca el să se facă sănătos; depinde de ce gând are despre
aceea. Nu contează, poate... Eu să-l scutur punându-mi mâinile peste el, aceea nu ar
face nimic. Aceea este credinţa lui în Dumnezeu care o face. Dar, acum, el va avea un
drept să se îndoiască de aceea.

Dar dacă Duhul Sfânt poate sta aici să-i spună ceva ce a fost, cum a scris Moise
Geneza, atunci cu siguranţă el îi poate spune ce va fi. El o poate crede, nu-i aşa? Acum,
acum El o va face, dacă Cristos o va face, câţi  dintre voi  veţi  crede cu toată inima
voastră?

86 Vedeţi, acum vedeţi singura greşeală ce se poate afla în America, ei au văzut aşa
de mult încât ei au devenit spectatori, vedeţi. Nu o faceţi. Cinstiţi-l pe Cristos, vedeţi.
Nu-mi acordaţi nici o atenţie. Eu sunt un păcătos salvat prin har. Dar acum nu contează
cât de mult mă va unge Dumnezeu, el îl va unge pe el, la fel. Este corect, aceea nu ar
face nici un bine. El trebuie să-l ungă şi pe el. El vă va unge, vedeţi, vă va unge acolo,
Duhul Sfânt va coborâ peste voi.

Apoi, acesta este doar un canal. Nu trebuie voi să vorbiţi. El vorbeşte prin voi. Este
un mediu în care Dumnezeu îl  foloseşte prin care să vorbească,  vedeţi.  Este ca un
microfon, acel microfon este mut până când ceva de aici din spate vorbeşte prin el. Şi,
acela sunt eu, de unde îl cunosc pe omul acela? Niciodată nu l-am văzut, dar sunt mut
faţă de el, vedeţi.

87 Astfel, “Domnule, noi vrem să-l vedem pe Isus.” Acum ce va face El? Cum ar fi
dacă omul este bolnav, ar zice El, “Eu te voi vindeca”? El nu o va putea face; El a făcut-o
deja, vedeţi. “Prin rănile Lui suntem vindecaţi.” El a făcut-o la Calvar. Dar El va face
ceva să arate că el este încă Mesia. Este corect? Ei bine, atunci, ce va face El, va zice,
“Priveşte la cicatricile cuielor Mele”? Nu aşa a zis la început. El nu... El doar le-a spus
ceea ce era în inima lor, şi altele, şi ei au ştiut că acela era Mesia. Acum acela-i El,
acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna. O credeţi? Ziceţi, “Amin.”

88 Voi spuneţi, “Frate Branham, după cine aştepţi?” După Îngerul Domnului. Sigur. Nu
pot face nimic. Eu Îl aştept. El nu m-a uns, eu nu pot spune nimic. Aceea depinde doar
de ce...

Acum El este aici. El este aici acum. În Numele lui Isus Cristos iau orice duh de aici
sub controlul meu, pentru gloria lui Dumnezeu.

Nu te cunosc, domnule. Suntem străini. Dar prezinţi ceva... sau eşti conştient căci
ceva se petrece. Acum omul nu-şi poate ascunde viaţa. El este bolnav. Să-l vindec, nu
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pot. Nu există nici o cale să-l vindec. Omul a fost la un doctor. El a avut o examinare.
Sigur, el este pregătit pentru o operaţie. Este corect. Dacă este corect, domnule, ridică-
ţi mâna.

O credeţi?

89 Ziceţi, “Tu ai ghicit-o, frate Branham.” Nu am ghicit-o.

Urmăriţi din nou. Priveşte în această direcţie, domnule. Chiar cum Domnul nostru a
vorbit cu o femeie, acela-i Duhul Sfânt. Eu nu sunt El. Eu sunt un om ca voi, dar Acela-i
Duhul Sfânt. Orice v-a spus, a fost corect, orice lucru. Da, aici este din nou. Da, da, el s-
a pregătit pentru o operaţie chiar acum, şi aceea este o boală de fiere şi o stare de
prostată. Este AŞA VORBEŞTE DUHUL SFĂ‚NT. Este corect. Ridică-ţi mâna dacă este aşa.
Crezi acum că eşti în Prezenţa Lui? Bine. Du-te, crezând, şi vei fi sănătos. Amin.

Credeţi? Acum este aşa de simplu să-l vedeţi pe Cristos mişcându-se.

90 Acum, doamnă, suntem străini unul altuia. iată o... Tu ai fost într-o adunare. Când
spun “străin,” aceea înseamnă că nu te cunosc, tu nu mă cunoşti. Şi eu... Tu m-ai văzut
în adunări, şi alte lucruri. Dar să ştii, zicând, “Da, frate Branham, tu ai fost la mine
acasă, eu te cunosc, noi suntem prieteni personali,” eu nu te cunosc în acel fel. Şi tu
tocmai ai fost în adunări pe undeva. Eu nu am nici o idee, nimic despre tine, numai că
eşti o femeie care a fost într-una, ai participat la câteva adunări pe undeva. Acum, acolo
era un bărbat. Aici este o femeie.

91 Aici este o imagine din Ioan 4, un bărbat şi o femeie se întâlnesc de prima dată în
viaţă, se întâlnesc faţă în faţă, ca femeia... femeia din Samaria şi Domnul nostru Isus.
Acum  iată  o  femeie,  eu  nu  o  cunosc.  Eu  nu  am  văzut-o.  Ea  este  o  străină  total.
Dumnezeu din cer o ştie. Eu nu am văzut-o. Dar dacă Duhul Sfânt îi va spune pentru ce
este aici, altcineva sau orice este, intern, financiar, ce... sau boală sau orice este, atunci
ea va trebui să admită că există ceva Putere supranaturală ce a făcut-o. Este corect?

Vedeţi, acum depinde de ceea ce gândiţi că este Acela. Voi puteţi spune “Belzebub,”
sau puteţi spune “Cristos.” Voi, dacă spuneţi “Belzebub,” îi  primiţi  răsplata. Vedeţi?
Ziceţi “Cristos,” este răsplata Lui. Trebuie să credeţi.

Acum în ce loc vă pune aceea! Vrea cineva să ia locul acesta? Dacă nu o credeţi,
veniţi aici şi luaţi locul meu odată. [Fratele Branham face pauză.] Întotdeauna o adunare
tăcută când se cere aceea.

92 Acum, soră, priveşte în această direcţie. De ce te numesc “soră” când m-am uitat
acolo? Am stat cu spatele întors spre tine. Dar am simţit Duhul peste tine, că eşti o
creştină. Eşti o credincioasă. Nu te cunosc, dar ştiu că eşti o creştină. Fiindcă Duhul care
este peste tine, şi Duhul care este peste mine, este înrudit, vedeţi. Tu, tu doar simţi că
eşti binevenită, ştiţi, îl face să se simtă bine, eşti binevenit.

Acum dacă Duhul Sfânt, aşa cum vorbea Isus femeii de la fântână, aici suntem,
doar pe un mic panoramic ca la fântâna din Sihar, despre care am vorbit. Acum fiindcă
suntem amândoi credincioşi, şi stăm aici, Duhul Sfânt este peste amândoi. Acum El a
dat... Eu nu sunt un predicator. Dar El mi-a dat un dar; aceea este predica mea. Este un
dar profetic. Şi acestea sunt doar temporare; este nevoie de credinţa voastră să o facă;
ca la femeia care i-a atins haina, a zis, “Credinţa ta te-a salvat,” vedeţi. Acum, este
acelaşi lucru ce este nevoie acum, vedeţi, este nevoie de credinţa voastră. Apoi El îmi
spune ceva, unde să merg şi în amunite locuri.

93 Acum, aici, El a trebuit să treacă prin Samaria. Acum eu sunt pe drum spre Alaska,
dar a trebuit să vin pe aici. De ce? M-am simţit călăuzit să vin aici. Şi iată-mă; aici voi
veniţi sus la platformă. Aceea-i tot ce ştiu. Şi aici staţi voi. Tu eşti o creştină şi eu sunt
un creştin, amândoi cu Duhul Sfânt. Şi aici este Cuvântul Lui, că El este acelaşi ieri,
astăzi şi pentru totdeauna.

Acum dacă El îţi va descoperi ceva care este în viaţa ta, vei cunoaşte dacă este
adevărul sau nu. Şi El te va face să crezi apoi orice vei cere; că un creştin nu ar sta
acolo în acel fel, tu eşti în nevoie de ceva sau nu ai sta aici.

Va  mai  crede  altcineva?  Cunoaşte  cineva  persoana?  Da,  mulţi  oameni  cunosc
persoana.

94 Ei bine, conform cu medicii, şi tu ar trebui să ai o operaţie. Acelea sunt chisturi.
Este corect. Crezi că Duhul Sfânt îmi poate descoperi unde sunt chisturile acelea. Rinichi.
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Este corect. Acum credeţi? Tu nu eşti de aici. Tu vii de la vreo două sau trei sute de
mile. Tu ai condus o cale lungă să ajungi aici. Este corect. Este corect. Şi, fiindcă veni
vorba, tu eşti o soţie de predicator. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine eşti? Te va
ajuta aceea? Doamna Johnson. Du-te, crezând, şi fii sănătoasă; şi cu toată inima ta.

Credeţi cu toată inima? Vedeţi? Isus Cristos! Domnilor, vrem să vedem... Voi ziceţi,
“Cum se poate?” Ei bine, aceea nu este mai mult decât le-a spus celorlalţi. Credeţi?
“Domnilor,  vrem să-L vedem pe Isus.”  Acela-I  El.  Acum mergeţi  vorbiţi  cu femeia,
întrebaţi-o.

95 Acum iată un bărbat, total străin, nu-l cunosc, niciodată nu l-am văzut în viaţa
mea. El ar putea fi mâncat de cancer, ar putea avea boli interne, financiare. Nu ştiu ce
este rău cu el. El stă aici, doar un bărbat. Acum dacă Duhul Sfânt va descoperi acelui
bărbat, ştiţi...

Acea domniţă care stă acolo în spate spre locul unde arăt cu degetul, suferă cu
eczema aceea. Dacă vei crede cu toată inima! O crezi, doamnă, cu toată inima ta. O
femeie mică cu părul cărunt cu ochelari, are, suferă cu eczemă. Ea stătea acolo, sau
stătea acolo, mai degrabă, gândindu-se la ceea ce era rău cu ea, rugându-se în inima ei.
Şi acum dacă este corect, şi crezi că Dumnezeu te va vindeca, ridică-te în picioare.

Ce a atins ea? Vă întreb, ce a atins ea? Ea este la o distanţă de douăzeci şi cinci de
iarzi. Ea l-a atins pe Marele Preot, şi acel Mare Preot este aici! El este acelaşi ieri, astăzi
şi pentru totdeauna. Nu vedeţi? Nu vă îndoiţi de aceea. Credeţi-O! Aveţi credinţă.

96 Acum, nu o pot schimba, domnule. Aceea-i doar eu urmăresc o Lumină, vedeţi, şi
Ea doar a ieşit  de la mine, şi  O văd atârnând acolo,  şi  am văzut o domniţă venind
înaintea mea. Şi ea a continuat să vină înaintea mea aici, şi am văzut că aceea era o
femeie în locul unui bărbat, astfel a trebuit să vorbesc despre ceea ce am văzut.

Oh, dacă această biserică, dacă acest grup de oameni ar crede chiar acum, şi doar
ar avea credinţă, ce se va întâmpla, ce se va întâmpla!

Domnule, noi suntem străini unul altuia. Doar am vrut să vorbesc cu tine, pentru a-
ţi contacta duhul. Aici, nu eşti aici pentru tine. Tu eşti aici pentru altcineva, acela este un
micuţ, un băieţel care a fost accidentat într-un accident de automobil, rupt în bucăţi,
schilodit, foarte rău, într-o stare gravă. Tu eşti aici, stând pentru el. Este corect. Dacă
Dumnezeu nu ajută băieţelul, el va muri. Vrei să-mi faci un favor? Ia batista aceea din
buzunarul meu; du-te, pune-o pe el, în Numele Domnului, şi nu te îndoi. Şi fie ca eu să
aud de la el, în timp ce adunarea continuă. Aveţi credinţă.

97 Ce mai faci, domnule? Noi suntem străini unul altuia. O altă femeie. Crezi? Acum,
aminteşte-ţi,  El este tot acelaşi acolo afară care este aici.  El este peste tot. El este
pretutindeni.

Sora Borders, tu eşti aceea care stai acolo? Nu am putut realiza. Arată ca sora
Borders, stând acolo. Nu pot... Roy, soţia fratelui Roy Borders. Cred că nu este ea. M-am
dus direct, am stat lângă doamna aceea. Acum, doar un minut, şi poate voi chema din
nou, să văd ceea ce a făcut El.

Eu sunt un străin faţă de tine. Domnul ne cunoaşte pe amândoi. Dacă Domnul îmi
va explica, şi va face ceva aici, pentru ce eşti aici, o vei crede cu toată inima?

98 Doamna Borders continuă să stea înaintea mea, pe undeva. Eu... Doamna Borders
este în adunare pe undeva. [Fratele Branham spune fratelui Roy Borders, “Este ceva rău
cu soţia ta?—Ed.] Bine, ea doar continuă să vină aici.  Şi există un grup de oameni,
cineva alături de ea, şi doar mă întreb.

Tu suferi cu o tumoare. Este corect. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune unde este
tumoarea. Pe coapsă. Crezi cu toată inima ta. Tu ai şi complicaţii, multe alte lucruri.
Crezi. Este corect. Crezi cu toată inima ta? [“Da.”] Du-te crezând în acel fel, şi tu vei...
aceea se va termina, şi Dumnezeu te va vindeca şi te va face sănătoasă. [Sora zice,
Frate Branham. Femeia aceea a venit cu mine, cu eczemă, a venit cu mine. Şi nu am
ştiut până când am stat acolo în spate, ea a zis că are eczemă.“] Vedeţi,  ea a fost
scuturată venind într-un rând de rugăciune probabil aceea a făcut-o, rugăciunea unora
pentru alţii.

99 Iată-o! Oh, o văd! Am văzut-o pe doamna Borders stând aici, ea se roagă. Şi există
una—o femeie  stând  alături  de  ea  acolo  care  se  roagă,  ea  are  presiune  de  sânge
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scăzută. Dacă credeţi, stând chiar acolo, doamnă, cu toată inima ta o crezi, şi Dumnezeu
te va face sănătoasă, cu presiunea scăzută. Amin. Ia te uită. De acolo a venit puterea.

Dacă nu mă credeţi a fi un profet, sau scuzaţi-mă, slujitor, (în aceea se poticnesc
oamenii), puneţi mâna peste femeia aceea care stă alături de tine, fiindcă ea suferă cu
vene cu varice. Vedeţi, este corect. Amin.

Crede cu toată inima acum! Spuneţi-mi ce au atins ei; o femeie mică stând acolo,
rugându-se pentru alta, aceea continuă să se arate la platformă. Doar credeţi cu toată
inima! Bine.

100 Vino aici doamnă. Credezi cu toată inima? Credeţi? Crezi că acea boală de stomac
se va face bine? [“Da.”] Atunci du-te mănâncă-ţi cina. Isus Cristos te face sănătoasă.

Ce credeţi? Crezi că Dumnezeu îţi va vindeca acea boală de spate, rinichii aceia, şi
te va face sănătoasă? Du-te acasă, crezând, zi-i, Isus Cristos mă face sănătoasă.“ Doar
ai credinţă, nu te îndoi.

Vino, domnule. Tu ai fost foarte fericit când ai ieşit din rând acolo, când s-a chemat
numărul tău. Dumnezeu vindecă boala de inimă şi te poate face sănătos. O crezi? Atunci
du-te pe drumul tău, crezând, şi aceea te va părăsi, şi vei fi sănătos. Bine.

Aveţi credinţă, Nu vă îndoiţi. Doamnă ce spui despre aceea? Crezi că dacă îmi pun
mâinile peste tine, te vei face bine? Doar nu spun nimic, doar îmi pun mâinile peste
tine? [Sora zice, “Nici nu trebuie.”] Du-te înainte. “Nu trebuie,” bine, aceea este bună.
Du-te drept înainte. Amin. În acel fel se face. Bine.

101 Vino, doamnă. Ce crezi, soră? Crezi cu toată inima ta? Ştii că Dumnezeu îmi poate
spune  ce  este  rău  cu  tine,  dar  o  vei  crede?  Atunci  diabetul  nu  este  nimic  pentru
Dumnezeu, El îl poate vindeca. O crezi? Bine, du-te înainte, fii sănătoasă. Amin.

Bine, domnule. Vino, domnule. Eu sunt un străin pentru tine. Fiecare îţi spune, “Ţi-
ai ieşit din fire,” fiindcă eşti nervos. Dar tu nu-ţi poţi ieşi din fire, există ceva acolo care
te face nervos. Este corect. Dar acum stai pe punctul acum când aceea te va părăsi
acum. Du-te, crede-o, şi niciodată nu va mai veni din nou. Du-te, crede-o. Amin. Ai
credinţă. Nu te îndoi. Bine.

Multe  lucruri,  boală  feminină,  artrită.  Acum  crezi  că  Dumnezeu  te  va  face
sănătoasă? Doar du-te, zicând, “Laudă fie lui Dumnezeu,” şi crede cu toată inima.

102 Vino, doamnă. (Voi credeţi acolo afară?) Dumnezeu poate vindeca diabetul, orice
din sânge. nu o credeţi? Sigur, El poate. Du-te drept înainte, crezând, zicând, “Amin!
Laudă Domnului!”

Crezi că “punând mâinile peste bolnavi, se vor însănătoşa”? În Numele Domnului
Isus, du-te, fii sănătoasă acum, şi crede cu toată inima ta.

Bine,  vino drept  înainte,  domnule.  Crezi  că Dumnezeu poate vindeca boala de
inimă; va face ca acea boală de prostată, orice lucru, acea nervozitate şi orice lucru să
plece de la tine? Atunci, du-te, crede-o în Numele Domnului Isus. Amin.

Crezi cu toată inima? Ce spuneţi voi ceilalţi, voi credeţi?

103 Unde sunt ologii voştri? Văd un cărucior. Ce spui, domnule. Uită-te la mine. Mă
crezi? Mă crezi a fi slujitorul lui Dumnezeu? Crezi. Uită-te la mine, atunci. Aceea este,
necazul tău este la picioarele tale. Tu ar trebui să mergi la un spital; dar nu o vei face,
fiindcă te-ai gândit că dacă vei ajunge cândva aici, te vei face sănătos, şi nu ar trebui să
te  duci  la  spital.  Este  corect.  O  crezi?  Dacă  stai  acolo,  vei  muri  sigur;  ca  leproşii.
Doctorul nu-ţi  poate face nici  un bine. Astfel  de ce nu-L accepţi  pe Cristos în seara
aceasta, şi să o crezi cu toată inima, să te ridici din acel cărucior, şi să-l iei de un capăt
şi să-l împingi pe aici, şi să ieşi pe uşă, şi să mergi acasă, să te faci bine? De ce nu o
faci? O vei crede? Atunci ridică-te. Nu te îndoi. În Numele lui Isus Cristos, ia-ţi căruciorul
şi du-te acasă!

104 Crezi  cu  toată  inima?  Ridică-te  în  picioare,  oricine  care  vrea  să  fie  vindecat.
Ridicaţi-vă în picioare, şi credeţi-o. Ridicaţi-vă! Nu contează ce este rău cu voi, cât de
ologi sunteţi. Aceea nu contează de loc. Vă provoc, ridicaţi-vă! Ridicaţi-vă fiecare, orice
olog, oriunde sunteţi. În Numele lui Isus Cristos, ridicaţi-vă în picioare şi fiţi sănătoşi! Ia
te uită, toată adunarea s-a ridicat.

105 Acum să ne ridicăm mâinile spre Dumnezeu. Tată Ceresc, Doamne, am vrea să-l
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vedem pe  Isus.  Ia  te  uită!  Nici  unul  plăpând  între  noi,  fiecare  vindecat.  Acum Îţi
mulţumim Tată! Acum ne rugăm, Dumnezeule, ca să-l învingi pe diavolul în fiecare caz
acum, să scoţi toată necredinţa.

Satan, în Numele lui Isus, pleacă din aceatsă audienţă, ieşi afară de aici! Tu ai
pierdut lupta. În Numele Domnului Isus Cristos, fie ca ei să fie vindecaţi, fiecare din ei.
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“…ci în zilele când al şaptelea înger va suna din
trâmbiţă …” Ap. 10:7


