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1 Ca mine, că noi am avut, până acum, un jubileu culinar obişnuit, cu acest dejun
bun pe care l-am avut; de obicei se serveşte o bucată de chiflă rece şi ceva jeleu în jurul
lui. Ziua trecută, am fost la Phoenix, şi ei mi-au dat clătite fără... noi cei din Sud, la
numim: „flapjacks,” şi ei nu au avut melasă cu ele, şi astfel eu a trebuit să-mi pun ceva
zahăr pe a mea. Ele erau doar… Şi acum, aici, noi am avut un timp plăcut! Şi nu numai
atât, acela în natural, dar am avut unul în cel spiritual.
2 Am fost bucuros ca să aud mărturisirea acestui frăţior. Am fost chemat dimineaţa
cealaltă la căpătâiul patului său; ei mi-au spus că ceva s-a întâmplat. Eu cred că el era
unul dintre primii care a încercat să sponsoreze această întâlnire. Cu siguranţă Satan a
încercat ca să-i facă asta acestui om a lui Dumnezeu. Dar vedeţi cum face Dumnezeu, El
o întoarce total într-o mărturie remarcabilă, ca să arate puterea Lui. El va face ca toate
lucrurile să lucreze împreună pentru binele, celor ce îl iubesc pe El. Aşa de mulţumitor să
aud mărturisirea aceea, frate.

3 Şi  într-adevăr  este  un  privilegiu  pentru  mine  ca  să  fiu  în  acest  oraş,  cu  voi
poporule. Aceasta este, păi, nu pot să exprim, cât de bine mă simt. Acum noi nu am mai
avut inundare de mulţimi, şi altele, cum avem uneori; dar se pare că Dumnezeu se
pregăteşte să facă ceva, sau că stabileşte ceva, ca să-i pregătească pe oameni pentru
ceva, ca să-i ducă pe oameni înapoi la linia unde ei trebuie să fie, ca să-i întâlnească pe
aceşti păstori minunaţi, şi aşa mai departe.

Şi, apoi, este privilegiul meu să vin aici în această dimineaţă să vorbesc pentru
Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline. Eu înţeleg că grupul de aici este încă în faşă.
Este foarte mic, aşa cum a spus fratele de aici că ei au nevoie de oameni.

Bine, ca şi multe din alte organizaţii mari cum eu reprezentam în jurul lumii, din
toate cu Evanghelia deplină, şi mulţi dintre Baptişti şi alţii diferiţi, se întrebau, de ce eu
încă  aparţin  la  un  grup,  şi  acela  este  la  Oamenii  de  Afaceri,  deoarece  aceasta  nu
reprezintă vreo organizaţie oarecare. În sine, aceasta este inter-evanghelică. Asta doar
simplu nu reprezintă nimic ci doar Evanghelia deplină, şi astfel noi suntem fericiţi pentru
aceasta.

Şi eu cred că, voi oamenii de aici din oraş, care sunteţi... într-adevăr, dacă voi mă
credeţi când vă spun ceva care este adevărul, atunci acesta este timpul când oamenii de
afaceri ai Evangheliei depline se pot aduna împreună pentru părtăşie. Voi veţi învăţa
lucruri unul de la celălalt, într-un astfel de timp sâmbătă dimineaţa, să vorbiţi.

4 Preşedintele... preşedintele internaţional, Fratele Shakarian, cu mulţi ani în urmă a
făcut  cunoştinţă  cu  mine.  Mulţi  dintre  voi  ştiu  despre  aceasta,  despre  telegramele
aşezate pe masă, aşa de înalt; şi căutând prin ele, eu am aflat o femeie ce se numea
Shakarian, care era pe moarte de cancer. Şi cumva Domnul m-a călăuzit acolo, şi în
acest fel am făcut cunoştinţă cu Shakarienii, când ea a fost vindecată. Acolo-i unde
Doctorul Theodore Palouveas a fost botezat acolo, când, el fiind doctorul lor, un doctor
Grec.

El a spus: „Tocmai ideea, că voi zidiţi pe oameni sub o concepţie falsă.” A zis: „Acea
femeie întinsă acolo o să moară!”

La început, când am intrat în casă, el a zis: „Acum când vei intra înăuntru,” a zis:
„să fii cuvios, liniştit,” zicea: „deoarece femeia este pe moarte. Ea a fost aici, şi avea
ambii sâni tăiaţi, şi ea este toată umflată.” A zis: „Ea trebuie să moară.” Şi a zis: „Nu
există nimic ce dvs. puteţi face.” Şi eu am ascultat doar la lecţia lui pentru o vreme. El
mi-a zis: „Acum să fii foarte liniştit. Nu vă rugaţi prea tare sau ceva.” A mai zis: „Ziceţi o
mică rugăciune şi veniţi înapoi jos.”

Eu am zis: „Da, domnule.”

5 Astfel eu am mers înainte. Eu ştiam că eu nu voi asculta de aceea, voi ştiţi. Şi eu
am zis noi... Eu am plecat la etaj. Şi acolo era, eu cred că am luat... eu am primit-o
înapoi acum. Am mers sus. Şi Florence, atunci, o tânără, o femeie tânără, frumoasă, şi
Rose  şi  toţi  ceilalţi,  ei  toţi  se  rugau;  şi  mama  lor  întinsă  acolo  inconştientă,  era
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inconştientă de două zile, şi era toată umflată.

Şi astfel am îngenunchiat să mă rog. Şi când am făcut asta, acolo a venit îngerul
Domnului, a venit jos lângă pat, şi a zis: „În trei zile ea va fi sus.”

Astfel eu m-am întors doar şi am pornit-o afară, şi ei m-au urmat. Eu am zis: „În…
Aceasta este în Numele Domnului, ea se va ridica.” Şi astfel ei au început să strige.

Aici vine Doctorul Palouveas, şi a vrut să mă alunge din casă. Şi el doar... Eu am
zis...  El  a zis:  „Tocmai ideea!” şi  eu am zis...  „Bine,  zidind pe aceşti  oameni sub o
speranţă falsă! Femeia este gata să moară.”

6 Eu am zis: „Conform tuturor statisticilor voastre, aşa este. Dar conform cu Cuvântul
Domnului, nu.” Vedeţi? Eu am zis: „Ea va trăi.”

„N-are nici un sens,” a spus el: „tu ar trebui să pleci de aici, ieşi afară de aici.”

Iar Fratele Shakarian a urcat sus, şi a zis: „Aşteptaţi doar un minut.” Vedeţi? El
zicea: „Noi v-am avut aici, de asemeni, ca doctorul nostru, şi noi vă apreciem.” El zicea:
„Dar noi l-am chemat de asemenea şi pe Fratele Branham. Speranţele tale, tu nu ne-ai
dat nici una. El ne-a dat, vezi?”

Şi eu am zis: „Îţi spun ce am să fac. Dacă ea nu se va ridica şi să iese iarăşi, în trei
zile, eu voi pune un anunţ pe spatele meu, ‚proroc fals,' şi mă voi duce chiar aici în Los
Angeles, iar tu vei urca în maşina ta, vei merge în jos pe stradă, vei claxona, arătându-
mă pe mine, înţelegeţi, şi atunci dacă ea se va ridica, dă-mi voie să-ţi pun ţie pe spate
un semn, ‚doctor şarlatan,' să te duci cu maşina ta şi să suni, vedeţi.” [Adunarea râde -
Ed.] El  n-a vrut s-o facă. Mai târziu, el  a fost botezat într-un canal de irigaţie, şi  îl
slujeşte pe Domnul. De atunci, el a fost luat acasă în Slavă.

7 Şi aşa m-am cunoscut eu cu Shakarianii. Mai târziu eu le-am ajutat la o parte din
organizarea primei lor grupări. Şi de-a lungul naţiunii, în jurul lumii, eu i-am ajutat în
grupările lor. Ei sunt un grup foarte fin de oameni.

Eu cred că voi aţi omis ceva de n-aţi avut o părtăşie mai strânsă aici, pentru că
aceasta este părtăşie. „Noi trebuie să ne adunăm laolaltă,” Biblia ne spune nouă că: „aşa
cum noi vedem că sfârșitul se apropie; să nu uităm să ne adunăm laolaltă.” Nu doar să
faceţi asta, aceasta vă va întări. Şi, voi, tăria voastră va întări biserica. Şi asta este tot...
Evanghelia Deplină a Oamenilor de Afaceri nu este o organizaţie să stea la o parte, şi să
zică: „Acesta este grupul nostru.” Aceasta este pentru toţi credincioşii,  să se adune
laolaltă. Şi aceasta este doar o unitate a bisericii, vedeţi, însăşi biserica credincioşilor
spirituali, şi eu cred că acesta este un lucru mare dacă voi aţi face asta. Este cam mică,
poate că nu...

8 Sper că asta nu sună profanator. Dar cineva mi-a zis nu de mult, la o adunare, el
zicea, un om a zis: „Zici, că eşti un predicator.”

Eu am zis: „Păi, eu cred că pe jumătate este corect.” Eu mă tem cumva de ce spun
despre predicatori, printre oamenii Evangheliei Depline.

Voi ştiţi, că al meu tată a fost un călăreţ. El îmblânzea caii. Când eram doar un
băieţaş, eu mă gândeam, voi ştiţi, că eu voi fi un călăreţ, de asemenea. Voi ştiţi cum
băieţaşii vor să fie ca tata lor, şi eu urma să fiu de asemenea un călăreţ. Aşa că eu îl
luam pe tata în spatele locului, voi ştiţi, când ara, iar eu duceam calul cel bătrân de plug
la adăpat la o copaie veche, ştiţi voi, aceasta este cioplită dintr-un buştean.

Câţi aţi văzut vreodată asta, o veche... Păi, din ce parte din Kentucky sunteţi voi?
Oh! Câţi dintre voi aţi dormit vreodată pe o saltea de paie? Păi, eu puteam tot atât de
bine să-mi iau jos haina şi cravata, şi aici eram ca acasă. Păi, acesta-i mediul meu.

9 Aşa că eu obişnuiam să merg acolo jos. Şi ştiţi, tata avea o şa. Şi astfel eu l-am
văzut pe el undeva departe în spatele locului, şi eu luam calul cel bătrân de plug. Şi eu
mi-am luat toţi fraţii mei, şi i-am pus în jur pe gard, voi ştiţi, şi eu eram cel mai bătrân
dintre cei nouă. M-am dus şi mi-am luat o mână de scaieți şi i-am pus sub şa, şi am tras
chinga, şi m-am urcat pe el. Doamne! Sărmanul cal bătrân era atât de obosit ca să-şi
ridice picioarele de la pământ, şi el a început să zbiere şi să se agite, scaieţii îl înţepau,
ştiţi voi, şi trăgând chinga aceea în jos pe el. Astfel eu îmi scoteam pălăria mea, şi eu
eram doar un… Eu eram într-adevăr un cowboy. Eu am citit prea multe reviste, asta-i
totul. Aşa că eu i-am făcut pe fraţii mei să creadă că eu sunt un adevărat cowboy, vedeţi
voi, că mă gândeam că eu eram.
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Când am ajuns cam la optsprezece ani, eu m-am strecurat de acasă şi am plecat
afară în Arizona. „Ei aveau nevoie de mine ca să le îmblânzesc caii lor. Eu sunt sigur de
asta. Ei doar… Ei aveau nevoie de mine, aşa că eu trebuie să plec de acasă.” Sub vârstă,
dar eu m-am strecurat, şi s-a întâmplat ca eu să ajung la Phoenix tocmai în timpul unui
rodeo, voi ştiţi. Astfel eu am plecat înapoi acolo ca să le văd stocul lor, şi care dintre ei
urma ca eu să călăresc. Acela pe care ceilalţi nu-l puteau călări, eu urma să-l călăresc,
voi ştiţi, avea şaua de argint.

10 Şi eram un tip cam micuţ, întotdeauna eram foarte mic, şi  mă gândeam să-mi
cumpăr o pereche de pantaloni de piele. Eu ştiu că tatăl meu i-a purtat. Şi el în acel timp
nu mai avea nici o pereche, aşa că eu mi-am luat... Eu am văzut o pereche frumoasă,
ştiţi, pe partea din jos avea scris A-r-i-z-o-n-a, cu capete de viţel şi alte lucruri pe ei. Eu
mă gândeam: „Oh, Doamne, asta o să arate bine pe mine,” ştiţi voi, cum îi un copil. Eu
i-am tras sus pe mine, şi aproape patruzeci şi cinci de centimetri atârnau pe podea, şi eu
arătam ca unul din aceşti pui micuţi bantam, ştiţi voi, cu penele acelea pe ei. M-am
gândit: „Aceştia nu-mi vor fi buni niciodată,” aşa că m-am dus şi mi-am luat o pereche
de levis.

Şi mă gândeam eu: „Am să-mi fac nişte bani.” Aşa că eu am plecat afară şi m-am
uitat în sus şi-n jos la stocul acela de acolo, că erau aşa de sălbatici încât nu voiau să
mănânce nici fân, şi acesta era în iesle. Eu mă gândeam: „Oh, doamne!”

11 Aşa că de prima dată când ei le-au scos afară, s-a întâmplat să fie... Ciudat, să spui
aceasta în această dimineaţă, niciodată nu m-am gândit la acestea până acum; dar
primul cal  care a trebuit  să fie călărit  în acea după-masă, în competiţie,  era numit
„Kansas Outlaw,” şi el era din Kansas, era mare înalt de şaptesprezece mâini haiduc ce
era el. Şi astfel acest călăreţ renumit era presupus să-l călărească pe acest cal.

Aşa că eu m-am urcat pe gardul ţarcului, ca şi ceilalţi călăreţi, ştiţi voi, şi am şezut
sus acolo. Ei îşi aveau pălăria împinsă înapoi. Eu mă gândeam: „Eu arăt ca un călăreţ
adevărat,” privind în sus.

Astfel acest tip a ieşit afară, tot decorat. El, când el a venit afară din locul lui, pe
acest cal, el a făcut vreo două sau trei răsuciri şi bibanul, şi băiatul... Calul a mers într-o
parte, şi omul în cealaltă. Culegătorii au prins calul. Şi salvarea l-a luat pe călăreţ; şi
sângele îi curgea din urechi. Şi calul a mers în jos pe acolo, şi culegătorii l-au prins.

Acest anunţător a venit pe acolo şi a zis: „Eu voi da la orice om o sută de dolari
care va sta pe el zece secunde.” El se plimba pe acolo, venind în jos pe acolo, a zis, s-a
uitat drept la mine, a zis: „Sunteţi un călăreţ?”

12 Şi  eu  am zis:  „Nu,  domnule.”  Eu  m-am răzgândit,  foarte  repede.  Eu  nu eram
călăreţ.

Când am fost la început ordinat. Biserica Misionară Baptistă, eu mi-am luat Biblia
mea sub braţ, voi ştiţi, cam aşa, şi eu aveam a mele scrisori de recomandare. Eu eram
un  apărător  al  Credinţei,  aceasta  era  totul  ce  era  să  fie.  Eu  credeam că  sunt  un
predicator.

Într-o zi eu eram înăuntru aici la Saint Louis, când această fetiţă mică Daugherty a
fost vindecată, şi eu credeam că sunt un lucrător. Eu am plecat jos şi am întâlnit pe
Penticostali. Şi acest Robert Daugherty, poate că unii din voi îl cunoaşteţi. Şi eu l-am
auzit predicând. Şi omul acela a predicat până când se îndoia în genunchi şi se făcea
vânăt la faţă, şi mergea drept jos pe podea şi se ridica din nou, îşi trăgea răsuflarea,
încât îl puteaţi auzi de la o distanţă de două blocuri, încă predicând.

Eu,  căile  mele vechi  Baptiste  încete nu se gândeau la  aceasta aşa repede.  De
atunci, oricine îmi zicea: „Eşti tu un predicator?” Eu ziceam: „Nu, domnule.” Eu cumva
trebuie să fiu atent la asta.

13 O persoană mi-a zis când eram la Philadelphia...

Acolo este unde urmează să fie ţinută adunarea următoare, cu cei internaţionali. Eu
o să vorbesc pe data de 29, ca să deschid adunarea pe data de 29, pentru Doctorul
Brown şi - şi mulţi dintre fraţii aceia. Aceasta este la Philadelphia, începe pe 29 din luna
aceasta. Acesta era privilegiul meu de a deschide adunarea, aşa, şi să am două dejunuri
pentru ei.

Ceva persoană mi-a zis: „De ce te ţii de acel grup de oameni de Afaceri? Tu se
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presupune că eşti un predicator.”

Eu am spus: „Păi, eu sunt un om de afaceri.”

El a zis: „Păi, în ce afacere eşti tu?”

Şi eu am zis: „Afacerea de încredinţare.” Eu am spus-o repede încât el n-a putut ca
să o reţină, vedeţi. El nu a înţeles ce am spus. Eu niciodată nu am spus „asigurare,” eu
am spus „încredinţare.”

El a zis: „Păi, eu sunt bucuros să ştiu asta.” El a zis: „Ce, unde este sediul acestei
companii?” A zis: „Ce fel de asigurare este aceasta?”

Eu am zis: „Viaţa Eternă.”

El a zis: „Eu niciodată nu am auzit despre asta. Unde este sediul?”

Eu am zis: „Slavă.”

Aşa că dacă cineva dintre voi e interesat, mie mi-ar place să vorbesc cu voi despre
această poliţă după ce serviciul se va termina.

14 Şi eu îmi amintesc, cândva în urmă, despre asigurare. Eu sper că nu este un om cu
asigurarea  aici.  Fratele  meu  este  un  vânzător  de  asigurări,  fiindcă  veni  vorba,  cu
Prudenţial. Aşa că mi s-a spus că am obţinut o afacere cam slabă odată la o asigurare, şi
ei nu ne-au citit poliţa de asigurare chiar corect, şi tata a lucrat zece ani pentru douăzeci
de ani, cu drepturi gata plătite, ne gândeam noi. Când aceasta era gata să fie plătită,
asta valora doar şapte dolari şi cincizeci de cenţi, şi noi credeam că asta merită sute de
dolari. Dar, şi eu nu ştiu. Asta-i în ordine, asigurarea este bună, acum; nu să înjosesc
aceasta. Asta este perfect în regulă.

15 Aşa că eu am avut un prieten la asigurare, sau vindea asigurări, adică, un prieten
cu care eu mergeam la şcoală;  fratele  lui,  scria  în  The Upper Room, acela este un
lucrător Baptist foarte bun. Astfel Wilmer a venit să vorbească cu mine, într-o zi, zicând:
„Billy, eu am venit ca să vorbesc cu tine despre ceva asigurare.”

Eu i-am zis: „Păi, Wilmer,” i-am zis: „am să-ţi spun, că noi am fost prieteni buni
întotdeauna,” am zis: „şi alte lucruri.” Am zis: „Dacă tu vrei să vorbim despre vreme,
sau despre altceva, este bine, dar despre a merge la pescuit sau ceva. Eu vreau să
vorbesc despre asta. Dar...”

Acum el a zis: „Păi,” a zis: „tu într-adevăr ai nevoie de ceva asigurare.”

Şi eu am zis: „Eu am încredinţare.”

Şi el a zis: „Oh, scuză-... Atunci presupun că Jesse,” acesta este fratele meu: „ţi-a
vândut deja o poliţă?”

Eu am zis: „Nu.” Şi soţia mea m-a privit ca şi cum aş fi fost un făţarnic, înţelegeţi,
deoarece ea ştia că nu am avut nici o asigurare. Astfel ea s-a uitat la mine. Şi eu am zis:
„Da, eu am încredinţare.”

A spus: „Ce este aceasta?” Şi eu am zis:

Binecuvântată încredinţare, Isus e al meu!

Oh, ce gust anticipat al gloriei Divine!

Eu sunt un moştenitor al mântuirii,

Procurate de Dumnezeu,

Născut din Duhul Său, spălat în Sângele Său.

El a spus: „Billy, asta este foarte bine, dar asta nu te va pune în cimitir.”

Eu am zis: „Dar asta mă va scoate. Eu nu sunt îngrijorat cum să intru; eu sunt
îngrijorat cum să ies.”

Om de afaceri, eu sunt încă în afaceri. Dacă vrei să vorbeşti ceva despre asta cu
mine, eu aş fi bucuros să o fac cu tine.

16 Doar este un lucru mare ca să avem părtăşie. Eu cred că sunt scrise în Scriptură:
„Cât  de dulce  şi  plăcut  este  că  fraţii  pot  să  locuiască împreună în  unitate.  Este  ca
ungerea uleiului care era pe barba lui Aaron, care curgea în jos la tivitura veşmintelor
lui.” Acolo este ceva referitor la părtăşie!
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Dumnezeu singur,  la  început.  El  era  numai  Dumnezeu...  El  nu  era  nici  măcar
Dumnezeu, la început. Ştiaţi voi aceasta? El nu putea. Dumnezeu, în cuvântul Englezesc,
este un „obiect de închinare.” Vedeţi? Cum El era Elohim, Cel de sine-existent; El nici
măcar  nu era  Dumnezeu.  Dar  în  El  erau atribute,  aşa cum sunt  gândurile  voastre.
Vedeţi? Gândul vostru trebuie să vadă ceva, şi apoi... Eu mă gândesc la aceasta, şi apoi
vorbesc.  Şi  un cuvânt este un gând exprimat.  Aşa că: „La început era Cuvântul,  şi
Cuvântul cu Dumnezeu, şi Cuvântul a fost exprimat,” vedeţi, adus înainte.

17 Şi acum totul este la fel. La fel cum suntem noi, născuţi din nou, noi avem Viaţă
Eternă. Dacă noi avem Viaţă Eternă, există numai o singură formă de Viaţă Eternă,
aceasta este Dumnezeu, şi noi suntem atribute din El. Acum eu pot să vorbesc în acest
fel între Creştini. Noi suntem atribute. Şi Isus a venit ca Răscumpărător. Câţi credeţi
asta? [Adunarea zice: „Amin.” - Ed.] Răscumpăra, nu este ceva creat nou. Răscumpăra
este a readuce înapoi ceea ce era deja. Vedeţi? Aşa că de ce vă este vouă frică? Vedeţi?
Totul este în mâinile Lui, ceasul nu bate greşit. Totul trebuie să fie pe această cale, şi
aceasta ne aduce pe noi la acest punct acum.

18 Şi  eu  sunt  încredinţat  şi  desigur  că  sper  că  fiecare  din  voi  oamenii  de  aici  în
dimineaţa aceasta, care nu sunteţi membri ai acestei părtăşii minunate, că voi veţi vorbi
cu acest bărbat minunat; eu trebuie doar să-i strâng mâna, preşedintele acestei grupări.
Şi întăreşte-te! David a spus că el se întărea singur împotriva duşmanului. Iar tu omule,
tu vrei să faci tot ce poţi ca să te întăreşti împotriva duşmanului. Noi aici suntem ca fraţi
ai Evangheliei depline, vedeţi. Noi credem Aceasta. Haideţi să mergem la lucru, şi să
ieşim şi să mai câștigăm pe unii din aceşti fraţi şi să-i aducem înăuntru, dacă sunt cu
Evanghelia deplină sau nu, şi să-i aducem la adunările noastre. Şi să ne rugăm şi să
facem partea  noastră  pentru  întărirea  Trupului  lui  Cristos,  şi,  prin  asta,  noi  să  ne
întărim. Dumnezeu să fie cu voi, şi să vă ajute. Oricând dacă vă pot eu face vreun favor,
faceţi-mi de cunoscut. Acum haideţi ca noi, înainte de a ne apropia de Cuvânt...

19 Eu nu vreau să vă ţin aici prea mult. Eu sunt doar un... Aşa cum am spus puţin mai
înainte, eu sunt cam încet, voi ştiţi, şi eu am un fel de a gândi mai lent. Şi memoria mea
nu este prea bună, cu care să încep, astfel eu doar trebuie să o iau mai încet; şi nu ştiu
să spun mai mult decât ceea ce-mi spune El să spun, şi mă bagă în încurcătură uneori,
mă scoate din aceasta alte dăţi, astfel eu spun doar ce zice El. Dar mai înainte ca noi să
ne apropiem de Cuvânt, haideţi să ne apropiem de Autor.
20 Cândva în urmă, eu călătoream împreună cu un renumit Doctor în Divinitate, poate
că mulţi dintre voi îl cunoaşteţi, William Booth-Clibborn, şi el predică Evanghelia în şapte
limbi,  şi  noi  am vorbit  despre  Dumnezeu şi  atributele  Lui.  Şi  eu  am vorbit  despre
aceasta, am zis: „Acesta este ca un diamant. Dumnezeu este.” Vedeţi? Şi am zis: „Apoi
darurile acestea despre care vorbiţi voi,” eu am zis: „ele sunt doar reflexii ale dragostei
lui Dumnezeu.” Şi eu am zis: „Ca şi în Africa, noi...”

Preşedintele minei, în Kimberley, era unul din uşierii în rând. El m-a dus prin minele
de diamante în Kimberley. Păi, voi le puteţi afla pe ele pe stradă, dar nu îndrăzneşti să
ţii nici unul până când nu este tăiat. Acestea trebuie să fie tăiate de către cartel. Astfel
atunci un diamant mare, nu are focul în el atunci când îl aflaţi. Nu, el va trebui să fie
tăiat pentru aceasta.

21 Şi aşa era Dumnezeu, şi El trebuia să fie rănit pentru greşelile noastre, şi învineţit
pentru fărădelegile noastre. El este marele Diamant, şi apoi când voi tăiaţi un diamant,
(aţi observat vreodată?) voi îl tăiaţi în forma de trei colţuri, şi soarele către acela reflectă
şapte culori. Vedeţi? Şi privind, roşu prin roşu, arată alb. Ştiaţi voi asta? Asta-i corect.
Roşu prin roşu, acesta este Sângele, Sângele roşu privind la o... Dumnezeu uitându-se
la un păcătos roşu, prin Sângele roşu, îl face pe el alb. El este în inimă, vedeţi voi.
22 Şi astfel acum, în aceea, eu am spus: „Dumnezeu zdrobit, tăiat, învineţit, ca să
reflecte în aceste raze, aşa cum acesta loveşte - marele Cuvânt a lui Dumnezeu, reflectă
ceea ce este Dumnezeu.”

Şi acest domn Clibborn a zis: „Dar tu doar nu-ţi cunoşti Biblia ta.”

Eu am zis: „Asta ar putea să fie adevărat. Eu cunosc Autorul foarte bine. Astfel
acesta-i acesta-i lucrul principal, dacă eu cunosc Autorul.” Să îl cunoşti pe El, dacă tu
cunoşti tot Cuvântul, sau nu; doar să-l cunoşti pe El!

23 Eu cred că acesta era Hudson Taylor care i-a spus odată unui misionar tânăr. El a
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zis: „Domnule Taylor, eu tocmai am primit Duhul Sfânt,” a zis: „să merg oare să-mi iau
Licenţa în Artă?” El a zis: „Să nu încerci să luminezi lumina când lumânarea este pe
jumătate arsă. Lasă ca ea să lumineze în timp ce ea arde.” Corect. Cu alte cuvinte, dacă
tu nu ştii ce să spui, du-te şi spune cum a fost aprinsă. Asta-i suficient.

Iar voi Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline să faceţi la fel. Voi nu trebuie să
aşteptaţi şi să fiţi un lucrător; doar mărturisiţi ceea ce v-a făcut El deja. Asta este pentru
ceea ce veniţi aici împreună, pentru ca voi să mărturisiţi ceea ce a făcut El pentru voi.
Asta va străluci Lumină la alţii ca să fie aprinşi din ea. În acest fel erau aprinse candelele
în cort, una de la cealaltă; nu o lumină străină, o nouă iluminare; ci aceeaşi lumină. Asta
înseamnă, că este acelaşi Dumnezeu pe tot parcursul, care străluceşte Lumina.

Haideţi să vorbim cu acest mare Autor acum aşa cum ne vom pleca capetele.

24 Tată Ceresc, să venim împreună acum în locurile cereşti. Noi ne-am dat seama că
aceasta nu este o clădire a bisericii, fără îndoială că este în ce Kiwanis şi multele ordine
diferite, Lions şi altele, se întâlnesc aici. Dar în această dimineaţă aceasta este o biserică
deoarece delegaţii împărăţiei s-au adunat împreună. Deşi, noi simţim, deja, din aceste
mărturisiri şi imnuri, noi suntem - suntem conştienţi de Prezenţa marelui împărat. Noi
ştim că El este aici.

Iar acum după cum noi, ca şi copii, în a-ţi oferi Ţie laudele buzelor noastre, oh,
poate că nu ordonat. Doamne, dar aceştia sunt doar copiii.  Tu înţelegi  aceasta. Nu
contează cât vom încerca să folosim ale noastre maniere şi intelectual, acesta s-ar putea
să nu vină din inimă, ci  sunt puse doar ca ceva artificial.  Dar când noi,  din inimile
noastre, îţi oferim Ţie adoraţiile care sunt acolo pentru Tine, eu sunt sigur că ele vor fi
primite.
25 Acum noi ne rugăm ca Tu să ne legi pe noi în jurul corzii  Duhului Sfânt, adună
inimile noastre laolaltă, şi să ne vorbeşti prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Binecuvântă  această  mică  grupare.  Doamne,  şi  întăreşte-o.  „Eu  Domnul  l-am
plantat. Eu îl voi uda zi şi noapte, şi nimeni nu-l va smulge din mâna Mea.” Eu te rog,
Doamne,  ca  rob  al  Tău,  să-i  binecuvântezi.  Întăreşte-i,  Doamne,  pentru  binele
împărăţiei.

Binecuvântează fiecare biserică care este reprezentată aici în această dimineaţă, şi
pe fiecare persoană. Iar dacă ar fi unii în această dimineaţă aici care de fapt încă nu sunt
salvaţi,  eu mă rog.  Dumnezeule,  ca aceasta să fie  ora în care ei  să afle  că ei  sunt
nepregătiţi  să întâlnească moartea, ca ei  să primească darul  Vieţii  Eterne prin Isus
Cristos Fiul Tău. Pentru că noi îţi cerem asta în Numele Său. Amin.

26 Eu îl iubesc, eu îl iubesc

Acum, în adunări,  eu cred că v-am predicat aşa de puternic şi  fiecare lucru, în
adunări, eu nu vreau să iau, să predic o predică. Şi eu cred că nu este corect ca să avem
o adunare fără să citim Cuvântul, şi să vorbim puţin despre Cuvânt. Aşa că aici eu am
ales din Cuvânt aici, doar o mică dramă, o mică povestire. Unii dintre voi, v-am dat-o de
două sau trei ori, dar eu cred că aceasta se va suporta din nou, voi puteţi să suportaţi cu
mine doar un picuţ cu aceasta.

Eu o să citesc din Cartea Sfântului Luca, în capitolul 19, începând cu versetul 1.
Acesta este un text foarte straniu, mă gândesc la un loc ca acesta să-l am. Dar totuşi tot
Cuvântul este inspirat, potrivindu-se la locul Său, şi eu sunt încredinţat că Dumnezeu va
lua acest Cuvânt şi-L va potrivi chiar acolo unde aparţine El în această dimineaţă.

Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.

Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,

căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era
mic de statură.

Lăsaţi-mă să citesc asta din nou, deoarece eu vreau să accentuez aceasta.

căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era
mic de statură.

A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul
acela avea să treacă.

Isus, când a ajuns la locul acela, şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee,
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dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”

Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea Acestuia, Cuvântul Său.

27 Acest om, mic personaj, deschide scena noastră la Ierihon. Acum, Ierihonul era cea
mai de jos cetate în Palestina, şi ea este în vale. Iar Ierusalimul este sus pe munte, sus
pe deal.

Şi dacă aţi observat, Isus, când El a venit pe pământ. Lui i s-a dat, printre oameni,
cel mai josnic nume care ar fi putut să-i fie dat. El a venit. El era „Beelzebub,” acela era
cel mai rău nume care ar fi putut cineva să-l cheme pe El, acesta este, „un drac, un
ghicitor, duh rău.” Ei au numit lucrarea Lui ca fiind un duh rău. Biserica nepregătită, să-l
întâlnească pe El, ei i-au dat Lui un nume oribil: „Beelzebub.”

Şi El a venit, în cea mai umilă naştere prin care putea fi vreodată născut, de o
mamă ţărancă, fără ca să aibă măcar un loc în care să se aşeze jos să dea naştere
acestui prunc, şi scutecele Lui, nouă ni s-a spus că, au fost luate de pe jugul unui bou,
cu care ei L-au învelit, în iesle, într-un grajd mirositor, peste gunoi în grajd. Şi grajdul
nu era măcar un grajd corect; o peşteră săpată în coasta dealului.

28 Şi El a lucrat cu cei mai de jos, cu oamenii cei mai săraci. Şi El a fost respins de cei
mai înalţi ai societăţii. El era respins de ai Săi Proprii, biserica care ar fi trebuit să-L
cunoască, dar ei nu l-au cunoscut. Ei nu au fost pregătiţi în Cuvânt, ca să-L cunoască.

Şi noi aflăm din nou că El a mers în cetatea cea mai de jos care a fost Palestina,
Ierihonul. Eu am uitat câte picioare este sub nivelul mării, foarte jos. El s-a aplecat pe
Sine aşa de jos încât cel mai mic om din cetate a trebuit să se urce într-un copac ca să
se uite în jos la El.

Dar aceasta este ce a gândit lumea despre El. Ei i-au dat Lui cea mai crucială, cea
mai grea moarte prin care vreun om ar fi putut muri; El a murit ca răufăcător. Cea mai
ruşinoasă prin care El ar fi putut muri, i-au tras jos hainele de pe El; şi, desigur, voi
vedeţi pe statui, şi aşa mai departe, ei au pus o haină în jurul Lui. „Dar El a dispreţuit
ruşinea.” Ei au tras hainele Lui complet de pe El, L-au bătut în cuie pe o cruce, în ruşine.
Cea mai de jos, şi cea mai grea moarte care putea fi dată, ei i-au dat-o Lui. Şi aceasta
este ceea ce gândea lumea despre El.

29 Dar Dumnezeu se gândea la El încât El ia dat Lui un Nume deasupra oricărui nume
care este numit în Ceruri sau pe pământ. L-a înălţat pe El atât de înalt până când, tronul
Lui aşa de înalt, încât El trebuie să privească în jos ca să vadă Cerul. Aceasta este ce
gândea Dumnezeu despre El. Eu sunt sigur că tot la fel este şi gândul nostru în această
dimineaţă, de asemenea. Acesta este deasupra oricărui nume, deasupra oricărui nume
care poate fi numit. Chiar întreaga familie în Ceruri şi pe pământ este numită „Isus.” Şi
prin acest Nume, fiecare genunchi se va pleca, şi fiecare limbă va mărturisi la Acesta.

30 Zacheu era doar un om de afaceri în cetatea Ierihon. Şi fără îndoială că el era un
om minunat în felul lui. El era, să spunem, eu cred că, fiind un om minunat aşa cum era
el, el trebuie că a aparţinut la o biserică, una din denominaţiunile din ziua aceea. Să
zicem că el era un Fariseu.

Şi el, într-adevăr, el nu umbla după vederile soţiei lui. Să zicem că numele soţiei lui
era Rebekah. Şi el nu a mers după vederile ei, deoarece ea credea în Isus. Ea îl credea
pe El a fi tocmai ceea ce era El, Mesia, deoarece ea l-a văzut pe El făcând semnul lui
Mesia. Ea, fiind o Evreică; Evreii privesc după semne şi profeţi, deoarece acela era să fie
mesagerul lor. Acesta-i motivul pentru care ei nu ar fi trebuit să le scape de a-l cunoaşte
pe El, deoarece El a venit ca: „Fiu al omului.”
31 Citiţi restul din aceste raporturi aici cu Zacheu. „Pentru că Fiul omului a venit să
caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.” El este Fiul lui Abraham.

Când, ei l-au acuzat pe El pentru că a mers cu păcătoşii. Astfel noi vedem că ei ar fi
trebuit să înţeleagă asta, însă ei nu au înţeles. Ei aveau teologiile lor de a trăi bine şi a fi
oameni buni, şi aşa mai departe, dar ei nu au înţeles de fapt ce trebuia să fie Mesia lor.

Voi  ştiţi  că  aceasta  ar  putea  să  fie  din  nou?  Asta  ar  putea  aşa  de  uşor  să  se
întâmple, încât noi să înţelegem greşit în vreun fel. Acum există doar o singură cale de a
fi sigur, aceea este, ca să afli cine era El, atunci Scriptura spune: „El este acelaşi.” Să
aflăm cum El se manifestă pe Sine în timpul sfârșitului. Aceasta este scris. Vedeţi, El nu
face niciodată ceva până când El descoperă mai întâi. El a spus aşa în Scriptură: „El nu
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face nimic, numai dacă El descoperă robilor Săi proroci.” Şi El a descoperit Aceasta. Şi
Acesta este profetul Său, Aceasta este o Carte a profeţiei. Ea este descoperirea completă
a lui Isus Cristos, pe tot parcursul. Nimic să-i fie adăugat, sau scos afară din El. şi noi se
cuvine să-L cercetăm şi să vedem în ce zi trăim, deoarece noi am putea să fim prinşi în
aceeaşi capcană.

32 Astfel  noi  aflăm că  în  decursul  acestui  timp,  că  acest  Zacheu,  micuţul  nostru
personaj  în  această  dimineaţă,  acest  om de  afaceri  din  Ierihon,  noi...  el  putea  să
aparţină la Kiwanis, dacă a existat aşa ceva, sau ceva ce să simbolizeze aceasta. El
putea fi un membru al unor mari ordine de acolo, ce existau în Ierihon. Fără îndoială,
era un om remarcabil al timpului său, şi el aparţinea la biserică.

Dar  lucrul  rău pe care noi  îl  aflăm, este că el  a  luat  parte cu opinia  modernă,
părerea populară, despre Isus. Iar Isus este Cuvântul; şi Cuvântul, manifestat, este
Isus. Vedeţi? Şi astfel el a luat partea opiniei populare că El nu era un profet, că El era
doar un... Eu nu vreau să spun acest cuvânt, cum l-am numi noi astăzi, ca un fel de
înşelător, sau ceva care se pretinde.

33 Dar,  vedeţi,  Satan  poate  să  imite  aceea  aşa  de  perfect  încât  este  greu  să
deosebeşti care este corect sau greşit. Isus a spus că va fi în felul acela în zilele din
urmă, aşa de multe imitaţii, cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise.

Vă amintiţi, că cei doi oameni puteau să facă orice lucru pe care Moise şi Aaron
puteau să-l facă. Dar singurul lucru pe care Moise îl ştia, şi era adeverit... Păi, Iane şi
Iambre, nu au venit, ca să elibereze sclavii. Moise a venit în Numele Domnului, ca să
elibereze pe sclavi, vedeţi, pentru că aceasta era aşa scris. Ei i-au spus lui Abraham:
„Sămânţa ta va fi robită pentru patru sute de ani, dar Eu am să-i scot afară.” Aşa că
Moise avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dar ei puteau să imite orice fel de dar pe care-l
puteau produce. Ei ştiind aceasta, ei nu au acordat nici un fel de atenţie la imitatorii lor,
ci ei au rămas statornici cu Cuvântul. Dumnezeu în final a declarat.

34 Şi voi ştiţi că El a spus că aceasta va fi în zilele din urmă: „Cum Iane şi Iambre s-au
împotrivit lui Moise, tot aşa vor fi aceşti oameni cu mintea desfrânată, privind Adevărul.”
Acesta-i adevărat, vedeţi, doar simplu imitaţii. Astfel aceasta devine puţin confuz pentru
oameni.

Uneori voi îi mustraţi, dar totuşi asta nu este că vouă nu vă place de ei. Aceasta
este deoarece vouă vă place de ei.

Cum ar fi dacă voi aţi avea, băieţaşul vostru şezând aici afară în mijloc de stradă, şi
aţi merge afară să ziceţi: „Junior, dragă, eu nu cred că tu ar trebui să şezi aici afară”; el
ar zice: „du-te şi vezi-ţi de treabă”? Voi îi veţi da o mică... Cum o veţi numi voi, cum mi-
a dat mie tatăl meu? O stimulare de protoplasmă posterioară. Asta este felul, felul în
care se pronunţă aceasta? Asta este ceea ce ar avea el nevoie.

Şi astfel uneori aşa ceva trebuie voi să daţi bisericii; nu pentru că voi nu-l iubiţi pe
Junior, ci pentru că vouă vă place de Junior. Vedeţi? Dragostea este corectivă.

Că, Isus nu a fost rău cu ei. El i-a iubit, şi El trebuia să-i corecteze.

35 Astfel noi îl găsim pe acest ins micuţ şi pe Rebekah, soţia lui. Şi ea a crezut că El
era un profet, Prorocul. Ei nu au mai avut nici un profet de sute şi sute de ani. Ei ştiau
că următorul pe scenă, următorul profet adevărat, va fi El. Vedeţi, ei ştiau că acela era
venit, deoarece asta era prorocit. Astfel profeţii au încetat, şi atunci El a venit pe scenă,
şi ea a văzut acel semn Mesianic, şi ea ştia că acesta este acel Cuvânt. Vedeţi, ea a
cercetat aceasta.

Astfel drama noastră porneşte de aici. Trebuie că a fost o noapte îngrozitoare peste
micuţul om. A fost o noapte fără odihnă, şi el nu a putut dormi. El se tot învârtea în pat,
pe perna lui, toată noaptea. Mulţi dintre noi ştiu ce sunt felul acela de nopţi.

36 Voi vedeţi, Rebekah ştia. Ea era în legătură cu ucenicii, şi aşa mai departe. Ea ştia
că Isus urma să intre în cetate în dimineaţa următoare, şi ea era aşa de interesată în al
ei - în soţul ei, încât ea dorea ca el să fie adus faţă-n faţă cu Isus. Şi dacă un om stă
vreodată faţă-n faţă cu El, aceasta îţi face ceva ţie. El nu este ca un alt om. El este
diferit, şi ea a vrut ca el să fie sigur că ea l-a văzut pe El, i-a văzut lucrarea Lui, şi ştia
că El era acel Mesia. Deşi, preoţii şi ceilalţi au zis: „Nu este nimic din toate acestea. Este
doar o excrocherie. Aceasta este, aceasta este o păcăleală.” Dar ea a crezut aceasta, aşa
că ea s-a rugat.
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Acum, Rebekah, dacă tu doreşti  să-ţi  aduci omul tău de afaceri,  Zacheu, într-
adevăr în faţa lui Isus, tu doar începi să te rogi, că el va deveni neliniştit.

37 Astfel timpul s-a tras aproape la îndemână, aşa că, dimineaţa următoare, Isus avea
să treacă pe acolo. Aşa că toată noaptea el s-a răsucit în pat, şi el era nenorocit. Şi ea,
sta acolo, rugându-se. şi fără îndoială că noaptea, când ei s-au trezit, ea ar fi spus: „Îţi
mulţumesc Ţie, Doamne, că eu ştiu că Tu lucrezi la El.”

Acum când tu vei merge să-l vezi pe Zacheu al tău că nu se poate odihni, doar
spune: „Îţi mulţumesc Ţie, Doamne, căci Tu lucrezi la el acum.” Când îl vezi că devine
îndărătnic, el nu vrea ca tu să mai mergi la biserică, înţelegeţi: „Să stai la o parte de
grupul  acela!  Să  nu  te  mai  duci  acolo!  Acolo  nu-i  nimic  din  El!”  Fii  doar  răbdător.
Dumnezeu lucrează, tu vezi. Acesta este felul în care El o face, vedeţi. El devine aşa de
neliniştit că el nu poate să o sufere.
38 Astfel noi aflăm, în dimineaţa următoare, foarte devreme, micuţul nostru personaj
se strecoară din pat şi merge acolo şi se găteşte cu cele mai bune haine, voi ştiţi, în cea
mai fină robă ce o avea, îşi netezeşte barba şi îşi piaptănă părul. Şi Rebekah se uită de
sub acoperitoare şi ea îl vede. Ea ştie tocmai atunci că ceva se întâmpla. Aşa că el se
strecoară la geam, şi se uită acolo şi să vadă dacă ea se uită, trează. Nu, ea nu era
trezită, aşa cum credea el. El ridică sus perdeaua şi priveşte afară, şi se făcea ziuă,
astfel el se pregăteşte pe sine.

Vedeţi voi, când mergeţi să vă rugaţi pentru cineva, ceva merge să se întâmple.
Acolo  este  unde  dăm  noi  greş,  prieteni,  că  nu  ne  rugăm.  Rugăciunea  este  nota
dominantă. „Cereţi şi veţi primi. Voi nu aveţi pentru că voi nu cereţi; voi nu cereţi pentru
că voi nu credeţi. Cereţi adundenţă, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cereţi şi
credeţi că voi primiţi ceea ce aţi cerut.” Apoi temeţi-vă de asta. Nu o părăsiţi. Dacă
aceasta este o promisiune în Biblie, şi ţi-a fost descoperit ţie că Dumnezeu o să ţi-o dea
ţie, ţine-te de ea.

39 Aceasta este întocmai felul în care ea avea. I s-a descoperit ei că Zacheul ei va fi
mântuit, astfel ea s-a ţinut tare de asta.

Aşa cum el a pornit-o afară pe uşă, ea a zis: „Zachee, ce faci de eşti sculat aşa
devreme în dimineaţa aceasta?”

„Oh,” el a zis: „dragă, mă gândeam că eu aş, uh, uh...” Tu ştii, tu poţi face tot felul
de scuze, Zachee. „Eu mă gândeam că m-aş plimba afară şi aş lua o respirare de aer
curat. Tu ştii, un fel de...” Te-ai peria tu pentru ceva de felul acesta, ştii tu? Iar ea ştia
ceva.

Aşa că aici păşeşte el afară, uitându-se înapoi la casă, voi ştiţi, aşa cum iese afară
pe potecă, uitându-se înapoi. Ea privind pe furiş prin rulou, voi ştiţi, uitându-se să vadă
ce făcea el. Ea a ştiut chiar atunci. Ea s-a pus jos, şi a zis: „Mulţumesc Ţie, Doamne. Eu
cred că totul s-a sfârșit acum. Noi l-am pus în mişcare.”

Astfel dacă tu îl ai pe Zacheul tău jos la adunare în dimineaţa aceasta, el se mişcă.
El poate fi aşezat aici, aşa că el se mişcă. Noi l-am făcut să se mişte atât de departe,
oricum.

40 Astfel el a pornit-o afară, uitându-se înapoi, să vadă dacă cineva îl privea, voi ştiţi.
El a zis: „Acum, tu ştii ce voi face eu?” Să schimbăm gândurile noastre la ale lui acum.
„Soţia mea a fost toată încurcată în aceasta, aşa numitul Profet din Galilea; când, al meu
preot şi  pastor  îmi  spune,  'Nu există un lucru ca acela în aceste zile.  Toate aceste
miracole şi treburi sunt doar un fel de păcăleală. Nu îi nimic din asta.' Tu ştii ce am eu să
fac? Eu mă duc drept jos şi-i dau Lui o bucată din mintea mea. Pentru că, şi aceea mă
va face om remarcabil în această cetate, tu vezi, când eu îl pot chema pe El jos, în faţa
Lui. Eu voi face asta.” Astfel el pleacă afară.

Zicea: „Acum El va intra pe partea de sud, nu, sau din partea de nord, venind în jos
de la Ierusalim, El, de la Dan la Beer-sheba, mergând în jos.” Zicea: „Eu voi... El vine
jos de la Ierusalim, astfel eu voi merge acolo jos la poarta de nord. Eu îl voi prinde pe El
când vine El înăuntru, şi eu voi sta chiar acolo şi eu voi lua o bună privire la El, şi eu îi
voi da Lui o bucată din mintea mea.”

Oh, câţi Zachei există în ziua de azi, vorbesc despre Isus la adunare: „Aceasta este
o grămadă de holy-rollers. Acolo nu-i nimic din asta. Dacă eu îl prind vreodată pe omul
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acela, ce voi face eu!” Vedeţi?

41 Astfel el păşeşte jos la poartă. Dar lucrul ciudat era, voi ştiţi... El urma să-şi ia un
loc chiar în poartă, să-i spună Lui că el era un om de afaceri; el aparţinea de Kiwanis, el
aparţinea la asociaţii şi la toate cluburile din oraş. El, el era unul dintre oficiali acolo, şi el
era remarcabil şi respectat. El era un cetăţean decent, şi într-adevăr el vroia să-i spună
Lui că El nu era nevoie să vină în acel oraş, că ei aveau o mulţime de predicatori şi o
mulţime de biserici, şi ei nu aveau nevoie de ideile Lui pe acolo. Aşa că el mergea ţanţoş
în jos pe stradă, şi pieptul lui mic scos în afară, voi ştiţi. Şi, oh. Doamne! Ce? Păi, rabinul
l-ar putea face un diacon dacă ei fac un lucru ca acesta. Astfel el se duce jos la poartă.

42 Dar lucrul straniu. Păi, voi ştiţi, cumva aceasta este ciudat. Dar pretutindeni unde
Isus apare, există de obicei cineva acolo ca să-L asculte. Înţelegeţi? Dar înainte ca el să
ajungă  acolo,  el  a  auzit  o  gălăgie.  Şi  ei  cântau  tot  felul  de  cântări,  şi:  „Slavă  lui
Dumnezeu în locurile Preaînalte,” şi toate aceste imnuri minunate ei le cântau, şi unii
ţipând şi strigând. Nu este aceasta straniu, că unde este Isus, acolo întotdeauna este o
mulţime de gălăgie? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Înţelegeţi? Aceasta este doar...

Voi ştiţi. El a intrat în templu, şi înt-o zi în Ierusalim, adică. Şi, când El a intrat, ei
au rupt jos palmieri, şi au strigat. Şi iată-i pe aceia stând acolo, acei mari profesori de
societăţi şi treburi, şi preoţi, şi ziceau: „Fă ca ei să stea în tăcere.”

El a zis: „Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga imediat.” Vedeţi, ceva o să strige
când El este în jur. Asta-i adevărat.

43 Voi ştiţi, când Aaron a intrat în locul Preasfânt, înainte de locul Preasfânt, el trebuia
să fie uns, şi el avea... îmbrăcămintea lui trebuia să aibă o pomogrenată şi un clopoţel,
şi aceea era singura cale prin care ei ştiau că Aaron era încă în viaţă, când ei auzeau
această gălăgie. Şi când mă gândesc că acesta este singurul fel prin care Dumnezeu ştie
dacă noi suntem vii sau nu, când voi auziţi puţină gălăgie. Voi luaţi orice care este aşa
de mort, că ceva i s-a întâmplat la acesta. Astfel ei trebuiau să spună dacă el era viu sau
nu, prin gălăgia care era făcută.

44 Astfel  Zacheu a auzit  toată această gălăgie jos acolo. Şi  astfel  când el  a ajuns
acolo, porţile erau supraaglomerate, şi sus pe ziduri, şi toate celelalte. Şi el era doar un
ins micuţ, după toate astea, astfel el se gândea: „Cum o să îl văd eu pe El? Acolo vor fi
aşa de mulţi holy-rollers în jurul Lui, încât eu nu îl pot vedea pe El. Astfel tu ştii,” a zis
el: „eu ştiu un lucru, eu nu îl pot vedea pe El aici, pentru că eu sunt prea mic”.

„Dar eu ştiu că El se duce la concurenţa mea pentru - pentru prânzul Lui. Astfel eu
nu văd,  dacă El  era  un Om de vreo inteligenţă.  El  ar  veni  la  locul  meu de afaceri,
restaurantul meu. Dar El se duce jos la a lui Lavinski.” Sau, eu sper că nu există nici un
Lavinski aici. „Astfel atunci, oricum. El se duce jos la restaurantul lui. Şi, într-adevăr, eu
servesc  cea mai  bună mâncare,  şi  de ce  ar  face un Om chiar...  şi  Rebekah fiind o
membră din biserica Lui, şi atunci El să meargă într-un loc ca acela?”
45 Păi,  a  zis  el:  „Eu  ştiu  un  lucru,  eu  voi  merge  jos  aici  unde  Halleluia  Avenue
traversează Strada Gloriei. El va trece pe acolo.” Asta-i adevărat. „Chiar acolo, jos la
strada cetăţii, unde Halleluia Avenue şi Strada Gloriei se încrucişează.” Voi Îl puteţi găsi
întotdeauna pe El chiar acolo înainte.

Astfel el a părăsit mulţimea şi a fugit jos acolo, şi el s-a gândit acum, s-a tot gătit
pe sine, şi a zis: „Acum când El vine după colţ, Eu îi voi spune Lui, eu îi voi da Lui o
bucată din mintea mea. El urmează să treacă pe aici, astfel eu voi... când El trece pe
aici.” Atunci el a ajuns să gândească: „Tu ştii ce, mulţimea aceea o să-L urmeze.”

Ei întotdeauna o fac. „Unde sunt stârvurile, acolo se vor aduna vulturii.” Nu puii,
păsările legate de pământ. Vulturul ceresc se va aduna cu stârvul. Un pui este verişorul
lui, voi ştiţi, el este aici jos unde şobolanii şi toate celelalte îl  pot mânca pe el. Dar
vulturul îşi pune cuibul sus de tot acolo într-un pom, nimeni nu poate să ajungă la acela.
Paraziţii nu-i deranjează pe ei; ei zboară prea sus. Acum, prădătorii şi rozătoarele şi
celelalte nu o să-i deranjeze pe ei, că el este un vultur. Lor le place Hrana vulturului.
Acesta este Ea.

46 Voi ştiţi, Iehova este un vultur, însuşi, şi El ne numeşte pe noi vulturaşi. Profeţii Lui
sunt vulturi, văzători.

Un vultur se duce aşa de sus, nu există nici o altă pasăre care să-l urmeze. Păi,
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dacă şoimul încearcă să-l urmeze, el s-ar dezintegra. Asta-i adevărat. Aceasta este ce se
întâmplă astăzi, atât de mulţi încearcă să imite. Acesta în curând va afla. Voi lăsaţi-l să
se înalţe puţin mai sus, toate penele îi vor zbura afară. Ele curând ies afară. Corect. Ei
vor fi pe pământ. Ţineţi minte, că el trebuie să fie o pasăre construită special. Şi ca omul
să poată urma acest Cuvânt trebuie să fie construit special, construit de Dumnezeu, nu
de un seminar. Noi aflăm când el... cu cât merge el mai sus, dacă penele lui nu vor sta
înăuntru, la ce bun i-ar fi lui aceasta.

Şi un alt lucru, când el ajunge acolo sus, ce dacă el ajunge sus acolo şi el este orb
şi nu poate vedea nimic? Vedeţi, el trebuie să aibă ochi, de asemenea, înţelegeţi, ca să
ştie ce face el când el este acolo sus. Aşa sunt vulturii lui Dumnezeu. Cu cât mergi tu
mai sus, mai departe în jos poţi tu să vezi, vii înapoi şi prezici ce se pregăteşte să se
întâmple. Voi înţelegeţi? [Adunarea zice: „Amin.” - Ed.] Eu cred că fratele acela de
culoare  de  acolo  din  spate  putea să  înţeleagă aceasta  destul  de  bine  în  dimineaţa
aceasta, vedeţi. Acum observaţi.

47 Apoi noi aflăm că el a zis: „Dacă eu stau aici, acelaşi grup de gălăgie. El nu va auzi
glasul meu. Ei zbiară şi se comportă aşa, încât mustrarea mea către El nu va însemna
nimic.” Asta este bine. Aşa că atunci a zis: „Dar tu ştii ce am să fac eu? Eu îţi voi spune
ce voi face. Există un pom de dud stând aici. Iar eu mă voi urca în acel pom de dud, şi
când El vine pe acolo, eu îl  voi vedea. Apoi eu voi păşi chiar acolo afară pe una din
ramuri, şi eu îi voi spune Lui ceea ce am eu să-i spun Lui. Şi El va şti că eu sunt Zacheu,
membrul acestei denominaţiuni fine de aici jos. Eu îi voi spune Lui unde aparţin şi ce
gândeşte preotul meu despre El.” Păi, aceasta ar putea fi în regulă.

48 El priveşte în jur, şi el se gândea „Acum, următorul lucru, prima ramură este cam la
zece-picioare înălţime.” Şi el este numai cam de patru-picioare înălţime, astfel cum o să
ajungă următoarele şase-picioare? Înţelegeţi? Astfel el se întreabă cum ar putea el să
ajungă acolo sus. Nu există nici o altă cale pentru el să ajungă la acesta, şi el ar trebui
să urce în acest pom. Astfel el priveşte peste tot în jur, şi acolo nu-i nimic decât... Voi
ştiţi,  cei  ce  colectează gunoiul  nu au trecut  pe  acolo  încă  în  dimineaţa  aceasta,  şi
bidoanele de gunoi stăteau în colţ. El se gândea: „Dacă eu aş putea numai să aduc acel
bidon de gunoi aici, atunci eu... aceea m-ar face pe mine destul de înalt să ajung acolo
sus şi să apuc acea primă ramură. Dar eu sunt hotărât să-L văd. Eu îl voi vedea pe El.”

Voi ştiţi, există ceva privitor la aceasta, când un om vrea să vadă pe Isus, el merge
prin unele din cele mai radicale lucruri. Înţelegeţi? Dar, vedeţi. Dumnezeu a avut de a
face cu El. Ce era aceasta? Rugăciunilor lui Rebekah li s-a dat răspunsul, vedeţi.

49 Păi, el se duce acolo. Şi colectorul nu a fost pe acolo încă în dimineaţa aceasta, şi
bidonul era destul de greu, aşa că el nu l-a putut ridica. El era prea mic. Aşa că el a
încercat, şi el nu a putut să o facă. A existat numai o singură cale în care el o putea
face, aceasta era să-l apuce cu braţele lui, şi să-l ridice. Dar el avea pe el cea mai bună
robă.

Dar există ceva cu aceasta, când tu vrei să-l vezi pe Isus foarte mult, tu vei face
orice, înţelegi? Tu vei face orice, dacă tu vrei să-l vezi pe El foarte mult. Astfel el ajunge
acolo  afară  şi  el...  Vedeţi,  Satan  o  să  încerce  să  vă  reţină  pe  voi  de  a  o  face,  de
asemenea. Totul, el o să pună... El o să pună o fisură în drum, de fiecare dată, ca să vă
ţină de la a-l vedea pe El. El vă va orbi ochii cu orice poate el. Dar dacă voi sunteţi
hotărâți. Dumnezeu va face o cale pentru voi. El trece pe aici în dimineaţa aceasta, de
asemenea. Nu lăsaţi ca Satan să pună ceva în drumul vostru, al vostru „Timp, şi asta, şi
eu trebuie să fac asta.” Doar şedeţi liniştiţi un minut.

50 Astfel el ajunge jos, se pleacă jos, cu roba aceea frumoasă pe el. El desigur se
dezmiardă pe sine acum. El apucă acest bidon de gunoi. Tocmai cam în timpul în care el
apucă pe acesta şi începe să-l care, aici vin concurenţii lui de după colţ.

Cam în drum acesta este aici, Zachee. Tu ai spus că tu niciodată nu vei ajunge într-
o grămadă de holy-rollers, dar tu eşti aici.

Păi,  aici  şade  el,  el  stă  aici  acum cu  acest  bidon  de  gunoi,  faţa  lui  roşie.  Păi,
concurenţa îi  zice: „Păi, uite, acolo-i Zacheu, omul cu restaurant de aici  jos, el şi-a
schimbat meseria. El are o nouă poziţie. Păi, voi ştiţi, el este un... lucrează pentru oraş,
cu colectarea gunoiului.” Păi, acolo-i într-un fel sau altul privitor la aceasta, totuşi, dacă
tu eşti hotărî să vezi pe Isus, tu vei face orice. El doar a ţinut de acesta, şi faţa i s-a
înroşit, faţa lui s-a umflat, şi aici merge el, până dincolo şi-l aşează jos. El se uită în jur,
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îi lasă pe ei să treacă după colţ.

51 Apoi  el  se  urcă  sus  pe  bidon,  zgândări  pomul  sus.  Oh,  scuzaţi-mă,  eu  nu  se
cuvenea ca să spun asta. Zgândări, voi ştiţi, aceea - aceea este o... Cât de mulţi ştiţi ce
este „A zgândări în sus pe pom”? Păi, asta-i în regulă atunci. Vedeţi, în alte cuvinte, el
se caţără sus pe pom.

Şi el ajunge acolo sus, şi iată-l, şezând acolo. Tu să vorbeşti despre o murdărie!
Peste tot gunoi pe el, el este o privelişte poluată.

Şi, uneori, Dumnezeu te lasă să ajungi aşa. Amin. Eu am auzit pe cineva astăzi, voi
cunoaşteţi  noua lor  cale?  Eu  sper  că  aceasta  nu  ajunge niciodată  în  sfera  noastră
Penticostală, deşi eu o văd scurgându-se înăuntru; vine înăuntru, dă mâna: „Eu îl iau pe
Isus ca Salvatorul meu personal.” Mie îmi place să-i văd că se pun jos acolo la altar, şi
mor, se bat, şi urlă, şi salivează, şi, voi ştiţi, când voi... Noi obişnuiam să avem ceva cai,
şi când noi îi hrăneam cu trifoi, acela foarte frumos, trifoi dulce, cu miere în el, acesta i-
a făcut să saliveze. Când voi ajungeţi destul de aproape de Canaan, voi salivaţi puţin, de
asemenea, voi ştiţi, aşa mâncând acea Miere ieşită din Canaan.

52 Astfel noi aflăm că aici este el, sus în pom acum, măturându-şi gunoiul jos de pe
noua lui... El nu se gândea că el va face asta. Doar să se roage cineva pentru voi, şi veţi
face lucruri stranii. Şi el măturându-l jos în felul acesta; şi aşchii peste tot în genunchii
lui şi peste tot în mâinile lui, şezând acolo şi scoţându-le afară. El a zis: „Păi, acum, dacă
eu nu sunt murdar! Aici şed eu.” A zis: „Tu ştii, Rebekah mi-a spus că omul acela era un
Profet. Acum, eu voi aştepta, eu mă voi ascunde.” Astfel el şade jos unde se unesc
împreună două ramuri, aceasta face un loc plăcut pentru şezut.

Şi după ce tu ai ajuns aşa departe, şi tu ai ajuns aşa departe în această dimineaţă,
Zachee,  tu  şezi,  de  asemenea,  unde  se  întâlnesc  două  drumuri,  al  tău  şi  al  lui
Dumnezeu. Înţelegi? Când tu însuţi te-ai dispus suficient ca să vii aici afară în dimineaţa
aceasta, ei bine, rugăciunile lui Rebekah sunt pe cale de a li se răspunde. Dar tu şezi
unde se întâlnesc două drumuri acum, al tău şi al lui Dumnezeu. Înţelegi?

53 Şi el  a şezut acolo,  şi  el  se gândea: „Ea a zis,  'El  era un profet.'  Toate aceste
lucruri, 'El putea să gândească gândurile inimii omului, şi să le descopere, şi să le spună
ce era greşit cu ei.' Şi, oh, acest lucru despre 'Natanael, a venit şi i-a spus lui că el era
sub un pom acolo.' Tu ştii, eu nu am să iau nici un risc. Eu am să mă acopăr pe mine
însumi, sus aici în pom. Astfel eu sunt într-un pom, de asemenea. Şi aşa eu nu cred că
El este un profet, totuşi. Eu doar nu cred asta, pentru că preotul meu îmi spune că nu
există un astfel de lucru ca profeţi. Noi nu i-am avut pe ei de sute de ani.”

54 Astfel acum, desigur, voi vă daţi seama că eu redau o dramă aici, să scot ceva în
evidenţă.

Aşa că el ia toate ramurile şi le trage în jurul lui, tot roata, s-a deghizat pe sine
foarte  bine.  A zis:  „Acum când El  vine în  sus pe Halleluiah Avenue,  din  Halleluiah,
întoarce către Glorie. Astfel chiar aici la colţ, când El vine în sus în partea aceea, când El
întoarce colţul, eu îmi voi lăsa mie o frunză mare aici, astfel ca eu să mă pot uita afară şi
să-L văd. Eu o voi ridica sus. El nu o să mă vadă pe mine, nu aici sus. Şi atunci când El
trece pe aici, şi când eu mă uit bine la El, tu ştii ce voi face eu? Eu am să trag aceste
ramuri înapoi, şi când El vine pe aici, şi eu am să-i dau Lui o bucată din mintea mea. Eu
o să-i spun Lui despre aceasta.” Astfel el a şezut acolo pentru puţin timp.

55 După o vreme el a auzit o zarvă venind. De obicei Isus vine cu acele zarve. Aşa că
iată-L venind de după colţ. Astfel care-i primul lucru pe care el îl află? O grămadă de
oameni adunându-se în jurul străzilor. El a zis: „Eu sunt bucuros că eu sunt sus aici în
acest pom, aşa că eu nu mă voi amesteca cu ei iarăşi.” Astfel iată-l pe el aici sus în pom,
şezând acolo, totul camuflat peste tot, aşa ca nimeni să nu-l recunoască, concurenţele
lui nu vor ştii că el este sus în pom acum. Astfel că el are doar această singură frunză pe
care el o va ridica sus şi se va uita afară, şi o pune jos înapoi iarăşi, şi restul din el este
acoperit peste tot. Astfel el ridică sus frunza, şi oamenii se adună la colţuri.

Şi voi ştiţi, aici vine D-l Jones afară cu copilul bolnav. Când el a auzit că preotul şi
doctorul, chiar în propriul lui restaurant, discutând aceasta zilele trecute, că: „Copilul
acela murea, avea o febră pe care doctorul a încercat să o oprească, şi nu a existat
nimic care să o oprească. Şi copilul acela trebuie ca niciodată să nu se mişte din casa
aceea. Dar aici, acel,” propriul lui client: „a devenit aşa de fanatic încât ei au adus acel
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copil afară în acel vânt răcoros de martie. Şi aici ei îl aveau înfăşurat într-o pătură, o
fetiţă cam în vârstă de zece ani. Ce fanatic! Când el intră iarăşi în restaurantul meu, acel
copil va fi mort, desigur; eu îi voi spune, că eu îi voi da lui o bucată din mintea mea!”

56 După un timp zarva devine mai multă şi mai multă, şi ei cu toţii fug afară pe stradă.
Primul lucru care vine de după colţ din Halleluiah Avenue, la colţul Gloriei; aşa cum ei
vin de după stradă, noi aflăm, este un pescar mare şi solid cu capul chel, cu numele de
Simon,  zicând:  „Aţi  vrea  voi  mă  rog  să  vă  daţi  la  o  parte,  oamenilor?”  Aici  erau
unsprezece înapoia lui, zicând: „Dacă vreţi, vă rog, daţi-vă la o parte. Stăpânul nostru a
fost într-un mare serviciu seara trecută, şi a ieşit din El putere, şi măreţe vedenii au avut
loc. şi El este obosit în dimineaţa aceasta, şi El merge la micul dejun. Aţi vrea voi vă rog
să vă daţi la o parte, fiţi amabili?”

Şi aici merge familia Jones afară, cu acest copil. Şi pescarul mare şi mulţi dintre ei,
au zis: „Daţi-vă la o parte, aţi vrea, vă rog.” „Păi, noi avem un copil aici care în mod
simplu el are să moară. Doctorii au renunţat la el. Aţi vrea vă rog să ne lăsaţi doar atât
cât să aşezăm copilul...”

„Eu regret. Ei toţi vor să facă asta, aşa că eu doar nu o pot face. Voi va trebui să
staţi afară, la o parte acolo. El vine chiar acum. Vreţi vă rog să păşiţi afară?”

57 Astfel eu pot să văd atunci, ca micul străjer, de pe turn el era în pom, a privit, şi el
l-a văzut pe D-l Jones şi  D-na Jones punându-se jos pe genunchi, în acea mulţime,
zicând:  „Doamne  Dumnezeule,  nu  trece  de  mine.  O  bunule  Mântuitor,  ascultă-mi
strigătul smerit. În timp ce Tu îi chemi pe alţii, nu trece pe lângă mine.”

Şi cum El a venit pe acolo. El s-a oprit, şi a zis: „D-l Jones, ai vrea să-ţi aduci
copilul aici?” Aceasta era cam convingător.

El este acelaşi astăzi. Nu este nevoie de un cartonaş de rugăciune. Nu-i nevoie de
un grup. Aceasta cere credinţă, cum avea orbul Bartimeu la capătul celălalt al porţii când
El a ieşit afară. La două sute de iarzi de El, a însemnat locul, cum a putut El să-i audă
glasul lui? Dar: „O Isuse, Fiul lui David,” aceea l-a oprit pe El, i-a atins haina Lui. Şi El s-
a întors roata, şi a zis: „Aduceţi-l aici.” Înţelegeţi?

Şi ei l-au adus pe micuţul copilaş acolo. El şi-a pus mâinile Lui peste copilaş, asta
era tot ce a făcut El. În câteva momente, tatăl l-a luat înapoi, şi acolo mergea copilul jos
pe stradă, alergând. Febra l-a părăsit.

Aceasta cumva l-a cam muiat pe el un pic. El a zis: „Mă întreb dacă El ar putea fi un
profet?” Aceasta l-a făcut cumva s-o creadă.

Voi ştiţi, există astfel de lucruri ca acestea care ne conving pe noi, căci El este
Cuvântul, (nu „Eu eram”): „EU SUNT.”

58 Şi cum vine El sub pom, el se gândea... Păi, el ţine această frunză sus, privind în
jos. Cum El a ajuns sub pom, el se gândea: „Ar putea El să fie un profet? Aceasta s-ar
putea.” Voi vedeţi, voi trebuie să aveţi credinţă. „Ar putea El fi?” Şi cum El a trecut pe
sub pom, cu capul Lui în jos, păşind în felul lui domol.

Există un lucru sau altul, când tu îl vezi vreodată pe El, tu eşti schimbat. Tu nu mai
poţi să fii acelaşi. Eu am auzit despre El, voi aţi auzit despre El; dar când eu l-am văzut
pe El, Cuvântul Lui, eu niciodată nu am mai putut să fiu acelaşi. Există ceva despre El,
care este diferit de ceilalţi oameni. Există ceva despre El, diferit de episcopi şi cardinali şi
papi, şi aşa mai departe. El, există ceva despre El care este diferit.

59 Micuţul Zacheu a fost atins. Rugăciunilor lui Rebekah li  s-au răspuns. Cum El a
trecut pe sub pom, a zis: „Păi, eu aş putea să-mi cer scuze de la Rebekah când eu ajung
înapoi. El este pe drumul Lui acolo către Lavinski, aceea este în ordine. Dacă El mănâncă
la un alt restaurant, aceasta este în regulă cu mine acum.” Vedeţi, el l-a văzut pe El.

Astfel când El a ajuns drept sub pom. El s-a oprit, s-a uitat în sus, şi a zis: „Zachee,
vino jos. Eu voi merge acasă cu tine, la masă astăzi.” Vedeţi, El ştia că el era acolo sus.
El ştia cine era el.

60 Frate,  soră.  El  este acelaşi  ieri,  azi,  şi  în  veci.  El  urmează să treacă pe aici  în
această dimineaţă. El a trecut pe aici prin oraş, era aici cu noi în această săptămână.

Voi ştiţi  ce? Dacă Preşedintele a venit.  Preşedintele Johnson a venit la Topeka,
steagurile ar fi sus, străzile ar fi decorate, şi el ar avea o mare primire. Dar Isus poate
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veni, există cu greu cineva care vrea să vină şi să-L vadă. Tu ar trebui să ai o escortă de
poliţie ca să ajungi la Preşedintele în acest oraş, dar noi avem locuri de şezut din belşug.
Vedeţi diferenţa? Lor nu le pasă să-L vadă.

Eu sper că Zacheu este aici în dimineaţa aceasta. Şi când El trece pe aici, acesta
este El care vă vorbeşte vouă.

El a coborât jos din pom. Desigur, criticii au vrut să spună: „Omul acesta este un
păcătos.”

El a zis: „Doamne, dacă eu am luat ceva prin achiziţie falsă, eu voi plăti aceasta
înapoi de o sută de ori. Eu le voi da înapoi. Şi dacă eu am păgubit vreun om, eu sunt
gata să îndrept aceasta. Eu sunt gata.”

Să ne plecăm capetele.

61 Zachee, eşti tu gata în dimineaţa aceasta? De ce nu vii tu jos acum din pom. De ce
nu vii tu aici. El trece pe aici acum, trecând prin inima ta, vorbindu-ţi ţie. Ar exista, în
timp ce aveţi capetele voastre aplecate, rugându-vă, există cineva aici care ar zice:
„Frate Branham, într-adevăr eu eram puţin sceptic tot timpul”? Amintiţi-vă, că el era un
om religios, însuşi. „Eu eram doar un pic sceptic, dar acum eu cred. Ajută necredinţei
mele. Dumnezeule. Nu la Fratele Branham,” căci nimeni nu se uită ci doar eu însumi şi
Dumnezeu: „astfel eu îmi voi ridica mâna şi zic, 'Nu trece pe lângă mine, O bunule
Mântuitor. Ascultă-mi strigătul meu umil. Fă-mă un adevărat credincios. Doamne. Vino,
mergi cu mine acasă astăzi şi rămâi în casa mea.' 'Astăzi eu trebuie să rămân în casa
ta.'”

Vreţi să vă ridicaţi mâna, zicând: „Aminteşte-ţi de mine. Dumnezeule”? Domnul să
vă binecuvânteze, binecuvânteze pe tine, şi pe tine. „Aminteşte-ţi de mine. Dumnezeule.
Mergi cu mine acasă, în dimineaţa aceasta. Eu ştiu că Tu eşti aici. Eu ştiu că Tu îmi
cunoşti inima. Tu îmi vorbeşti mie acum. Tu ştii că lucrurile pe care le-am făcut sunt
greşite. Tu ştii chiar că eu aparţin la o biserică de Evanghelie deplină, dar totuşi eu am
fost neglijent, eu nu am făcut ceea ce este drept. Eu am neglijat adunările de rugăciune.
Eu am pus orice altceva... Eu am făcut lucruri, într-adevăr, care credinţa noastră nu le
susţine.”

62 „Eu sunt o femeie, şi eu ştiu că eu m-am îmbrăcat greşit. Şi eu mi-am tăiat părul.
Eu am purtat machiaj. Şi eu ar trebui să fiu o femeie de Evanghelie deplină, soră. Ai milă
de mine. Doamne. Eu vreau ca Tu să mergi cu mine acasă astăzi, şi eu-eu-eu voi fi un
exemplu viu al lui Cristos, de acum înainte.” Vreţi voi doar să simţiţi acea Prezenţă a lui
Dumnezeu, ca voi să ridicaţi mâna, şi ziceţi: „Roagă-te pentru mine.” Dumnezeu să vă
binecuvânteze, şi  Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe tine. Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe voi, surorilor. Da.

63 Tată Ceresc, unele din Zacheiţe şi Zacheii şi-au ridicat sus frunza şi s-au uitat afară.
Ei  au recunoscut că Isus a aflat  unde locuiesc ei  şi  unde sunt ei,  şi  le-a descoperit
greşelile lor. Multe, multe mâini aici au mers în sus. Fie ca Tu să mergi acasă cu ei
astăzi. Tată, mergi la casa lor, locuieşte în inimile lor. Fie ca ei să nu uite niciodată
această dimineaţă. Totuşi, în aceste... lucrurile ridicole pe care eu... şi de a încerca să
acumulez un simţ de un sens al umorului printre o mulţime amestecată. Şi acum în
acest  moment  când accentuarea a  ieşit  la  iveală,  ca  aceasta  este  numai  să  fac  pe
oameni să-şi dea seama ce stă cu noi în dimineaţa aceasta aici, Cuvântul manifestat în
oraşul nostru, printre noi. Domnul Isus însuşi, Cuvântul făcut trup, acționându-se pe
Sine prin trup uman. O Dumnezeule, fie ca preaiubiţii noştri prieteni să vadă aceasta şi
să fie aduşi mai aproape de Tine.

Mergi acasă cu ei, eu cer iarăşi. Tată, cu fiecare Zacheu şi fiecare femeie, fiecare
Rebecă. Fie ca ea să ştie că rugăciunilor ei li se răspunde. Noi îi predăm pe ei Ţie acum.
Şi fie ca ei, fără vreo ezitare, să Te accepte în inima lor, aşa cum acest Evreu a făcut în
dimineaţa aceea, deşi ei au fost greşiţi. A zis: „Nu s-ar cuveni ca El de asemenea, fiind
un fiu al lui Abraham.” Aşa că Tu eşti gata să mergi acasă cu noi, Tată. Noi ne rugăm ca
Tu niciodată să nu ne părăseşti. Mergi cu noi, de la micul dejun, aşa cum şedem aici în
dimineaţa  aceasta;  şi  ne-am uitat  peste  masă  unul  la  altul,  fericiţi,  cu  un  sens  al
umorului, strângând mâna fiecăruia, şi în iubire unul cu altul, cum numai Creştinii pot fi.

64 Şi  eu mă gândesc că eu aş putea să nu mai  fiu  niciodată aici.  Eu aş putea ca
niciodată să nu mai întâlnesc acest grup iarăşi în felul acesta, la un alt mic-dejun. Dar eu
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sunt sigur. Tată, dacă ei măcar te-ar lăsa pe Tine să mergi acasă cu ei, astăzi, şi să
rămâi cu ei, eu îi voi întâlni pe ei la o Cină, când lupta este toată câștigată şi marea
masă este întinsă de-a lungul boltelor cerului, şi noi şedem şi ne uităm dincolo.

Şi eu mă uit în dimineaţa aceasta la lucrători şezând aici, cu capul cărunt, care
predicau când eu eram un copil. Eu cred că ei au tăiat numai butucii afară, au răscolit
drumurile,  şi  le-au făcut  să  meargă netezite  pentru  aceste  daruri  pe  care  ei  le-au
prorocit că vor veni. Dumnezeu, să-i binecuvânteze, să-i binecuvânteze pe toţi. Să le
binecuvânteze  pe  aceste  femei  care  au  sacrificat  pentru  bărbaţii  lor  să  predice,  şi
sacrificiile pe care toţi Creştinii într-adevăr le fac. Fii cu ei, Tată.
65 Noi şedem acolo în noaptea aceea, ne uităm peste masă unul la altul, şi  poate
niciodată nu ne mai vedem unul pe altul iarăşi din dimineaţa aceasta, până la acel timp.
Dar, fără îndoială, lacrimile de asemenea se vor prelinge în jos pe obrajii  noştri, de
bucurie, când eu mă întind peste masă şi dau mâna cu ei. Apoi noi îl vom vedea pe El
venind afară. Noi vom fi aşa de bucuroşi că ne-am dat jos din pom, poate un pom al
unui crez, un pom de crez denominaţional, sau ceva, doar ieşiţi din egoismul nostru,
ieşiţi din căile noastre stupide, sau desconsiderările noastre faţă de El; ieşiţi din orbirea
noastră, în Lumină. Noi vom fi fericiţi privitor la aceasta atunci când noi îl vedem pe El
păşind afară, în toate robele Lui Regeşti, păşind în jos de-a lungul mesei, şi îşi ia mâna
Lui preţioasă şi şterge toate lacrimile de pe ochii noştri, zicând: „Nu plângeți. Totul s-a
sfârșit. Intraţi în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru voi de la întemeierea
lumii.” Până atunci, Tată, rămâi cu noi, mergi cu noi acasă şi stai cu noi, până în ceasul
acela. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
66 [O soră vorbeşte într-o altă limbă. Porţiune goală pe bandă-Ed.]

Eu îl iubesc, eu îl iubesc

Deoarece El mai întâi...

Când eu m-am dus sus în pom. El încă m-a iubit. “Şi a pro-...” Uitaţi-vă în ce pom
s-a dus El acum pentru mine, o Cruce, un pom dispreţuit.

Pe pomul Calvarului.

Priviţi în ce pom s-a dus El, să vă aducă pe voi jos din pomul vostru. „Eu...”

Acum, voi nu-l  puteţi  iubi pe El fără ca să vă iubiţi  unul pe altul.  „Eu...” Acum
întindeţi-vă peste masă, şi ziceţi: „Dumnezeu să te binecuvânteze, pelerinule,” chiar
vizavi de cineva.

Căci El m-a iubit întâi

Şi mi-a procurat mântuirea

Pe pomul Calvarului.

Nu-L iubiţi voi deoarece El s-a dus la acel pom pentru voi, să vă aducă pe voi din
pomul vostru? Nu o să-L lăsaţi voi să meargă acasă cu voi în dimineaţa aceasta? Câţi o
să-L  luaţi?  Ridicaţi-vă  mâna.  [Adunarea  zice:  „Amin.”  -  Ed.]  Dumnezeu  să  vă
binecuvânteze.

67 Oamenilor de afaceri, eu vreau să vă vorbesc doar un moment, înainte să plecaţi.

Acum dacă voi nu sunteţi Creştini, dacă voi nu v-aţi asociat; voi Creştinilor, voi
oamenilor, dacă voi aţi acceptat pe Cristos când v-aţi ridicat mâna, mergeţi la unul din
pastorii de aici, spuneţi-i lui ce aţi făcut. Ei vă vor primi. Cineva sau vreun pastor să
scrie o scrisoare despre aceasta, pentru acest băiat de aici, acest frate de culoare. Acela
era har seara trecută, acel tânăr şezând acolo privind aceea şi el a crezut aceea. Vedeţi?
Vedeţi asta? Cum acel băiat, cum acel Duh s-a întors roata. Billy îmi spunea mie despre
aceasta, şi soţia mea şi ceilalţi, după ce noi am ajuns acasă. S-a întors roata când el era
aici  în  acest  colţ,  a  mers aici  în  jur  şi  l-a  găsit  pe acela,  vedeţi,  să-l  aducă Acasă.
Suveranitate! Voi luaţi-L cu voi. Mergeţi uniţi-vă cu ceva grup pe undeva cu care voi
puteţi avea părtăşie, şi predică Cuvântul deplin al lui Dumnezeu. Şi staţi cu acel Cuvânt,
oricum, vedeţi. Asta-i adevărat.

Oameni de afaceri,  ştiaţi  voi  oare ce s-a întâmplat cu Zacheu? El  a devenit  un
membru al Evangheliei Depline a Oamenilor de Afaceri din Ierihon. Asta-i adevărat. Acea
grupare jos acolo, el a aparţinut la aceasta. Sună nesăbuit, dar aceasta-i adevărat în
felul  acesta.  Eu  sunt  sigur  că  Isus  nu  ar  stabili  nimic  altceva  decât  o  grupare  a
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Evangheliei depline, şi Zacheu a devenit cu El. Astfel acum, Zacheu, tu fă acelaşi lucru.

Până  când  noi  vă  vedem diseară,  Dumnezeu  să  vă  binecuvânteze.  Eu  predau
serviciul înapoi aici pastorului.

www.messagehub.info
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William Marrion Branham

“…ci în zilele când al şaptelea înger va suna din
trâmbiţă …” Ap. 10:7


