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Cine ziceţi că este Acesta?
Phoenix, Arizona, USA

1 Bună dimineaţa, prieteni. Desigur socotesc aceasta, un privilegiu de a fi  aici  în
această biserică. Şi într-un fel îmi place numele ei de la început. Aceea se numeşte
„Numele lui Isus.” Îmi place aceea. Şi eu cred că aceea este... Acela-i Numele prin care
am fost răscumpăraţi, acel Nume scump al Domnului Isus. Şi apoi, pentru a fi aici cu
prietenii mei scumpi, adunaţi aici în această frumoasă duminică dimineaţa, chiar aici la
Phoenix. Eu nu cunosc vreun alt loc mai bun unde mi-ar place să fiu, numai dacă ar fi în
Glorie cu voi toţi. Şi acela-i marele eveniment ce îl aşteptăm într-o zi.

Şi am avut o chemare la un bolnav, să vin aici,  astăzi.  Şi am vorbit cu Fratele
Outlaw,  prietenul  meu  scump,  şi  el  m-a  invitat  aşa  de  galant  să  vin  sus.  Şi  toţi
predicatorii de aici din Phoenix au fost foarte buni cu mine.

2 Mă întreb uneori de ce m-am mutat jos la Tucson. Am fost acolo jos timp de trei
ani, şi nu am fost invitat la nici un amvon. Astfel presupun că am... doar a trebuit să
vizitez aici sus la Tucson... sau aici la Phoenix, unde mă simt bine venit. Ei bine, poate
se  vor  obişnui  cu  mine  cândva...  Ştiţi,  am predicat  acolo  jos  seara  trecută,  şi  am
predicat trei ore; nu-i de mirare că ei nu m-au chemat din nou.

Dar am un sentiment în inima mea pentru Dumnezeu şi pentru poporul Lui. Şi sunt
foarte încet, şi mă tem că voi scăpa afară ceva şi nu voi intra suficient, şi voi pune trei
sau patru mesaje într-unul. Astfel desigur... Pentru voi oameni care aţi fost acolo jos,
îmi cer iertare că v-am ţinut prea mult. Nu trebuia să o fac.

3 Şi sunt foarte bucuros în această dimineaţă că sunt aici cu Fratele Carl Williams, şi
Joung Jimmy de aici, şi corul, şi prietenii mei fraţii Mosley; vedeţi Brad, Fratele John
Sharret, şi foarte mulţi dintre prietenii mei; Fratele Pat Tyler, aici, de sus din Kentucky,
şi foarte mulţi  prieteni doar să fie adunaţi în această adunare în această dimineaţă.
Vedeţi, am văzut mulţi dintre prietenii mei din Tucson şi alţii, stând aici.

Mă gândesc la o zi când toate acestea s-au terminat, apoi ne vom aduna unde
vom... nu vom... noi nu o să ne oprim să ascultăm această muzică frumoasă, înţelegeţi.
Doar din întâmplare am observat că fiul Fratelui William, şade acolo în spate, el a făcut o
mărturie  seara trecută la  Ramada Inn.  Şi  cred că el  este aproape de şase picioare
înălţime. Dar vă spun că, după mărturia aceea, a fost de zece picioare înălţime. El
doar... Am apreciat foarte mult ceea ce a zis băiatul, o mărturie aşa de frumoasă.
4 Când îi aud pe aceşti inşi frumoşi tineri mărturisind despre credinţa lor care este
centrată în Cristos... Şi eu îmbătrânesc, şi eu... într-o zi trebuie să termin şi să plec
Acasă. Şi văzând aceşti inşi tineri ridicându-se fiind gata, şi se pregătesc să preia de
unde voi lăsa eu... şi  în acel fel  o facem. În acel fel  este stabilită viaţa. Că noi...  o
generaţie se ridică... şi tatăl şi mama. Şi ei îşi cresc copilaşii, şi îi văd căsătorindu-se; şi
nepoţii vin pe acolo. Şi după o vreme, tatăl şi mama se duc jos în ţărână. Şi apoi pe la
timpul acela, apoi copiii sunt gata din nou pentru nepoţi; şi apoi, ei se duc jos. Dar va fi
o înviere mare, generală într-una din aceste zile. Toţi vom fi chemaţi în Prezenţa lui
Dumnezeu să dăm socoteală pentru ceea ce am făcut cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu -
Isus Cristos. Şi astfel, sunt bucuros să ştiu că am trăit în această generaţie cu un grup
aşa de bun de oameni, care sunt în jurul lumii, ce i-am întâlnit. Eu doar sunt mulţumitor
lui Dumnezeu. Şi într-o zi când îmi vine citaţia, ei bine, eu va trebui să merg să întâmpin
faptele pe care le-am făcut. Aş vrea ca toate să fie spre gloria şi onoarea lui Dumnezeu.
5 Există multe lucruri aşa cum eu... ne apropiem de anul nou ce aş dori să le pot uita,
dar ştiu că I-am mărturisit ce era rău şi El le-a pus în Marea Uitării, şi nu-Şi va mai
aminti de ele niciodată. Acum vedeţi, noi nu suntem făcuţi în acel fel, noi întotdeauna ne
amintim. Noi ne putem ierta reciproc, dar nu putem uita despre aceea fiindcă suntem
făcuţi altfel. Dar Dumnezeu poate ierta şi uita. El poate doar şterge ca şi cum niciodată
n-au fost. Vedeţi? Fiindcă El are acces la Marea Uitării, dar noi nu avem. Doar gândiţi-vă
la aceea, că Dumnezeu nici nu-şi mai poate aminti că am păcătuit cândva. Gândiţi-vă la
aceea! Corul, voi tinerilor, cum ar fi dacă... ce spuneţi de aceea? Dumnezeu nici nu-şi
aminteşte că am păcătuit cândva. Vedeţi, El poate uita toată lucrarea, şi niciodată nu
mai poate fi adusă în memoria Lui în continuare. Nu ar fi aceea ceva?
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6 Acesta nu este doar un loc de glume. Eu nu cred în tachinări sau glume la... Aceea
îmi aminteşte de un prieten al meu. El a plecat în Glorie acum. Dar el a spus o poveste
odată, despre o familie care s-a mutat într-un oraş şi...  din ţară.  Şi  ei  au avut o...
Această familie tânără au avut un tată bătrân, şi el a fost într-adevăr înflăcărat pentru
Dumnezeu. Astfel domniţa (acela era tatăl ei)... astfel ea a intrat între nişte oameni
moderni. Ştiţi, unde aveţi tot felul dintre aceste amuzamente moderni. Şi astfel, ea urma
să aibă un fel de distracţie în ziua aceea în casa ei.

Şi tatăl ei, după ce a luat prânzul, păi îşi lua Biblia şi mergea în cameră şi citea un
timp. Şi o punea jos, şi plângea, şi striga, şi ţipa, şi alte lucruri, şi se ridica şi îşi punea
ochelarii şi citea din nou. Apoi aflând ceva îşi lăsa ochelarii şi începea să strige şi să ţipe.
Ea a zis: „Aceea îmi va întrerupe petrecerea astfel eu trebuie să... Trebuie să fac ceva cu
tata, şi nu ştiu ce să fac.” Astfel ea a decis să-i dea voie să meargă sus, şi să urce în
mansardă.
7 Şi ea s-a gândit: „Ei bine acum, nu-i pot da Biblia lui, că va face acelaşi lucru acolo
sus.” Astfel ea i-a dat o geografie veche, şi l-a trimis acolo sus. A zis: „Tată, uită-te la
poze din toată lumea şi la alte lucruri în timp ce avem petrecerea.” Şi a zis: „Nu vom
ţine prea mult. Noi vom fi jos... Vei veni jos după puţin timp.” A zis: „Ştiu că nu vrei să
fii pe unde sunt toate femeile acelea.”

El a zis: „Nu, este în ordine, dragă. Eu mă duc acolo sus.”

Astfel el... Ea i-a pregătit un loc mic şi comod. Şi s-a gândit: „Ei bine, aceea o
stabileşte. Acum, el doar se va uita la poze şi va citi puţin din geografie, şi apoi... şi
după un timp va veni jos. Şi va fi bine.”

8 Astfel pe la timpul când au ajuns pe la mijlocul băuturii limonadei, ştiţi, şi având
petrecerea lor... După un timp, casa a început să se scuture, şi bătrânul a început să
alerge în sus şi în jos pe podea strigând şi sărind. Şi ea s-a gândit: „Ce i s-a întâmplat?
El nu a avut Biblia acolo sus. Aceea... Trebuie că a apucat o Biblie.”

Ea a fugit pe scări, zicând: „Tată!” A zis: „Aceea nu este Biblia care o citeşti. Aceea-
i geografia.”

El a zis: „Ştiu, dragă. Ştiu! Dar” zicea: „ştii, zilele trecute citeam Biblia unde Isus a
zis că El a pus păcatele noastre în Marea Uitării, vezi, şi nu-şi va mai aminti de ele în
continuare. Şi am citit aici unde ei nu pot afla fundul mării în unele locuri, în geografie.”
A zis: „Doar gândeşte-te, acelea încă merg.”

Aceea l-a făcut pe el fericit. Astfel voi îl puteţi afla pe Dumnezeu oriunde vă uitaţi.
Vedeţi, dacă doar vă uitaţi în jur, orice lucru va vorbi despre El.

9 Acum de fapt, cinstit, eu i-am spus Fratelui Outlaw: „Despre ce voi vorbi în această
dimineaţă? Ţi-ai vorbit mesajul de Crăciun?”

A zis: „Da.”

Am zis: „Noul tău mesaj de Crăciun?”

„Nu.”

Astfel, am avut aici câteva sublinieri aici dacă voi primi vreo invitaţie pe undeva, voi
vorbi Mesajul meu de Anul nou. M-am gândit că o voi lăsa aceea pentru Fratele Outlaw,
săptămâna următoare.

Astfel m-am gândit poate mă voi retrage pe un text mic aici care ne-ar putea ţine
câteva minute, cu voia Domnului. Şi avem încredere că El ne va binecuvânta. Aş vrea să
mulţumesc Fratelui Outlaw şi bisericii de aici, pentru că m-au invitat să vorbesc aici. Şi
eu... Aşa cum a zis Fratele Outlaw, că „prietenia noastră niciodată nu s-a vestejit,” ci
harul lui Dumnezeu ne-a ţinut prin toţi anii aceştia. Aceasta este prima biserică care m-a
invitat, şi la care am venit, a fost la Phoenix.
10 Eu ştiu... Eu cred că mă uit la Fratele Trow, aici. Eu nu sunt sigur... stând în faţă.
Este corect, Frate Trow? Cred că el a fost acolo de data aceea. Am câteva lucruşoare pe
care mi le-a dat atunci; mici... ei le-au modelat sau ceva. Ştiţi, lucruşoare de cupru de
aici sus de unde locuiţi. Şi vă uitaţi în jur... Şi doar mă întreb ce va fi în dimineaţa aceea
când vom trece dincolo, ştiţi, şi vom vedea oamenii... ei spun: „Ei bine, acolo...” Ştiţi,
vom arăta foarte deosebiţi atunci, decât arătăm acum. Noi vom... Este corect. Nu vom
avea nici un semn al păcatului sau a bătrâneţii. Vom fi perfecţi. Oh, tânjesc după timpul
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acela (voi nu?) unde toate necazurile se vor termina.

11 Şi acum am un mesaj de la Dumnezeu pe care îl simt. Şi sunt... Nu vreau să fiu
diferit, dar trebuie să fiu cinstit. Şi dacă nu-mi exprim convingerile, atunci nu puteţi avea
încredere în mine. Fiindcă eu aş fi ca un trădător sau un făţarnic. Şi eu vreau să fiu
altceva decât atât, dar vreau să stau corect cu convingerile mele, cu ceea ce cred că
este corect.

12 Acum, cu ani în urmă, era foarte uşor când am început; şi semnele, şi mesajul, şi
predicarea. Peste tot a fost un braţ deschis: „Vino! Vino! Vino! Vino.” Dar apoi, vedeţi,
orice semn veritabil de la Dumnezeu are un Mesaj, un Glas. Vedeţi, acela îl urmează.
Dacă nu este... Dumnezeu nu a dat nimic în acel fel doar de dragul de a-l da. El trimite
ceva să atragă atenţia la ceea ce urmează să spună. Aşa cum am avut acest cor minunat
cântând. Pentru ce au cântat ei? Să liniştească oamenii pentru un mesaj care urma să
vină.

Aceea-i ce face semnul. Moise a avut semne despre care am vorbit seara trecută, şi
semnele acelea au avut Glasuri. Şi... când Glasul a vorbit... Isus s-a dus să vindece
bolnavii. El a fost un om mare. Dar când a venit timpul ca acel Profet, care a fost pe
pământ... Căci ei nu au mai avut nici unu de 400 de ani, şi aici El era pe pământ şi făcea
semne. Apoi El era „insul frumos,” toţi L-au vrut. Dar când Mesajul care a urmat semnul
acela (Glasul)... când a stat jos într-o zi, şi a zis: „Eu şi Tatăl Meu suntem unul.” Oh, vai!
Aceea a fost ceva diferit. Ei nu au vrut aceea. Vedeţi?

13 Şi aceea... lumea este în acel fel încă, prieteni. Vedeţi? Ei... orice lucru la care pot
ajunge, dacă pot… cu care se pot ajuta, înţelegeţi... Că ei simt că atât timp cât aceea
nu-i deranjează, păi, ei o vor face. Dar când vine timpul când trebuie să-şi provoace
ideile referitor la anumite lucruri, tocmai atunci vine necazul.

Acum, vedeţi, noi zidim o clădire, nu un zid. Zidarii vor să facă un rând de cărămizi
şi doar merg drept în jos. Acum orice zidar îl poate zidi. Dar este nevoie de un meşter
adevărat să facă colţul acela. Vedeţi? Când trebuie să faceţi colţul, tocmai atunci este
nevoie? Aceea arată dacă sunteţi într-adevăr un meşter de piatră sau nu; când puteţi
face colţul cu aceea, şi păstraţi continuitatea restului din clădire, dar faceţi colţul. Acum
tocmai la aceste colţuri vine necazul. Zidarii vor să ţină clădirea în jos. Dar noi nu zidim
un zid; ci o clădire.

Acum în timp ce ne apropiem de aceasta, în această dimineaţă, rugaţi-vă pentru
mine, şi voi... eu mă rog întotdeauna pentru voi. Şi acum, să ne aplecăm capetele doar
un moment în Prezenţa marelui Iehova, Dumnezeu. Şi ne dăm seama de insuficienţa
noastră; fiecare dintre noi. Şi nu este nimeni aici care să nu fie în nevoie. Şi mă întreb,
în timp ce ne rugăm, dacă este aici cineva cu o nevoie specială?

14 Ştiţi, Dumnezeul infinit, aşa cum am zis aici la Phoenix zilele trecute în adunare aici
jos... Chiar ca televiziunea, aceea vine, Cristos este chiar aici în clădire acum. Vedeţi,
orice mişcare faceţi, de fiecare dată când clipiţi din ochi, aceea niciodată nu moare. Este
în undele de eter ale văzduhului. Televiziunea nu o fabrică. Ea doar prinde unda aceea
de la voi şi o reproduce pe un ecran. Aceea este acolo oricum. Întotdeauna a fost. Orice
mişcare  ce  ai  făcut-o  cândva  încă  este  vie,  în  văzduh.  Acum,  vedeţi  ce  vom fi  la
judecată?

Astfel, Dumnezeu este aici în acelaşi fel. Noi nu-L vedem, tot aşa cum nu vedem
imaginile acelea de televizor. Este nevoie de un tub anumit sau cristal de ceva să prindă
glasul, şi să reproducă imaginea şi altele. Aceea a fost aici când Adam era pe pământ,
dar noi doar am stabilit-o. Dumnezeu este aici în această dimineaţă. Şi într-una din
aceste zile, în Mileniu, ne vom da seama. Aceea va fi mult mai reală decât televiziunea
sau alte lucruri, care erau chiar aici în adunare în această dimineaţă.

Acum în timp ce noi... pe gândul acela, ţineţi în inima voastră ceea ce aveţi nevoie,
şi doar ridicaţi-vă mâna spre El. O veţi face? Ziceţi: „Doamne,...” Şi în inima voastră,
gândiţi-vă la gândul acela.

15 Acum, Tată Ceresc, noi avem numai o singură apropiere, şi aceea este prin calea
rugăciunii. Şi noi venim în Numele lui Isus. Noi nu suntem vrednici să respirăm Numele,
să-l folosim. Nu suntem... în nici un fel nu gândim că suntem vrednici, dar fiindcă am
fost invitaţi să o facem. Şi ştiind aceasta, că El a zis: „Dacă veţi cere Tatălui ceva în
Numele Meu, Eu voi face.” Şi suntem... dacă credinţa noastră poate sta numai în spatele
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aceleia, fiind Cuvântul Lui şi Cine este El, atunci suntem siguri că primim ceea ce am
cerut. Tu ai văzut fiecare cerere. Tu mi-ai văzut mâna. Tu îmi cunoşti cererea.

Şi Tată, Te rog pentru fiecare din ei. Ca orice lucru de care au nevoie... Doamne, eu
nu cred că un grup ca acesta va cere ceva rău. Aceea va fi ceva pentru a avansa în
împărăţia lor, ar putea fi pentru vindecarea lor proprie; şi făcând astfel, ei vor... sau
înţelegerea lor proprie. Ei vor să înainteze spre Împărăţia lui Dumnezeu.

16 Şi  mă rog,  Dumnezeule,  ca  cererea fiecăruia  să  fie  asigurată.  Binecuvântează
această biserică, păstorul ei, asociaţii ei, şi diaconii, oamenii de încredere, toţi membrii
ei, vizitatorii, străinii. Ei nu sunt străini, Doamne. Noi suntem toţi copiii Tăi prin har şi
prin Cristos. Şi ne rugăm ca Tu să ne dai în această dimineaţă Pâinea Vieţii acum, să
putem merge de aici  cu înţelegerea căci  cererile acestea ce le-am cerut ne-au fost
acordate.

Binecuvântează Cuvântul, Doamne, în timp ce Îl citesc. Nu este nimeni care este în
stare sau suficient să interpreteze Cuvântul. Ioan a văzut Cartea în mâna Celui care
şedea pe Tron, şi nu era nimeni în Cer, sau pe pământ, sau sub pământ care era vrednic
să se uite măcar în carte. Dar unul dintre bătrâni a zis: „Iată, Leul din seminţia lui Iuda a
biruit.” Ioan, uitându-se să vadă un leu, a văzut un Miel care a fost junghiat, un Miel
sângerând  a  venit  şi  a  luat  Cartea,  s-a  urcat  pe  un  Tron  şi  a  stat  jos.  Şi  toate
celebrităţile Cerului şi-au luat coroanele de pe capul lor şi s-au aplecat şi au ştiut că el
era vrednic.

Doamne, Te rugăm ca El să vină pe Tronul inimilor noastre în această dimineaţă. Să
se urce să ia în stăpânire orice gând am avut, să ia Cuvântul să ne vorbească să putem
cunoaşte mai mult despre El şi planul Lui în vieţile noastre. O cerem în Numele lui Isus.
Amin.

17 Acum, dacă doriţi să deschideţi Bibliile la... Scriptura se află la Sf. Matei al 21-lea
capitol, şi începând cu... Eu cred căci citim al 10-lea şi al 11-lea verset din capitolul al
21-lea din Matei. Fiţi buni, când mergeţi acasă, dacă nu aţi făcut-o prin aceste sărbători,
şi citiţi acest capitol în întregime. Este foarte bine. Toată este bună. Aceasta în special,
pentru acest sezon, şi cu Mesajul, sper că Duhul Sfânt mă va lăsa să vi-l aduc în această
dimineaţă.

Observaţi al 10-lea verset în timp ce îl citim, şi al 11-lea.

Şi când a venit în Ierusalim, tot oraşul s-a mişcat şi fiecare zicea, Cine
este acesta?

Şi mulţimea zicea, acesta este Isus profetul din Nazaretul Galileii.

Acum  haideţi  să...  Dumnezeu  să-Şi  adauge  binecuvântările  la  Cuvântul  Lui,
contextul acestei Scripturi citite.

18 Acum cunoaştem timpul acesteia, şi mulţi dintre voi sunt familiarizaţi cu Scriptura
acestui anume capitol. Aceea este pe... chiar în ziua când Cristos a venit la Ierusalim,
călărind pe măgăruşul acesta. Şi noi... Există o legendă care zice că „acela a fost un
măgar alb.” Îmi imaginez, că aceea prefigurează a doua Sa venire pe un cal de luptă. De
data aceea profetul a zis, că „El va călări... Regele vostru vine la voi pe spatele unui
asin, şi este umil şi blând.” În acel fel vine El şi... pe un măgăruş, un mic purtător de
poveri. Dar data următoare când vine din Glorie (în al 19-lea capitol din Apocalipsa), El
vine ca un Biruitor puternic. Haina Lui înmuiată în sânge, stând pe un cal alb, şi toată
oştirea Cerului îl urmează pe cai albi. Şi legenda (nu este scripturală sau istorică)... Dar
legenda crede că El călărea pe un măgăruş alb când a intrat în Ierusalim.

19 Acum aceea... Am ales aceasta... este încă... deoarece noi suntem în umbrele... la
timpul sărbătorilor de Crăciun, şi ale Anului nou; sfârşitul unui an vechi, şi începutul unui
an nou. Câteva zile de acum, mulţi oameni vor deschide pagini noi şi fac lucruri noi şi fac
jurăminte noi; şi este începutul unui An nou. Şi nimic nu mi se pare aşa ca şi Crăciunul.
Nu ştiu de ce, întotdeauna îmi place să o numesc „Ziua lui  Moş Crăciun.” (Vedeţi?)
Fiindcă nu este prea mult de fapt...

Aceea nu a putut fi ziua de naştere a lui Cristos. Aceea doar absolut nu a putut fi. El
a trebuit să se nască în martie sau aprilie, că El era Mielul. Şi El a fost o oaie mascul şi
născut sub berbec, zodia berbecului. Aceea a trebuit să fie, înţelegeţi. Şi oile nu nasc în
decembrie oricum. Oile nasc primăvara. Şi alt lucru, dealurile Iudeii acum, acum este
douăzeci de picioare de zăpadă pe ele. Cum puteau păstorii să fie acolo afară?
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20 Astfel aceea de fapt vine din mitologia Romană, care era ziua de naştere a zeului
soare. Soarele solar în timp ce trece, zilele se tot lungesc, şi nopţile se scurtează. Şi
între 20 şi 25 decembrie este ziua de naştere a zeului soare, sub Romani - mitologia
Romană. Şi apoi zeii lor... Şi apoi ei au sărbătorit ziua de naştere a zeului soare. Şi
Constantin  şi  ei  au tras  constituţia  bisericii  şi  a  statului  şi  altele.  El  a  zis:  „O vom
schimba” (fără să ştie ce zi era) „şi a pus-o peste ziua naşterii zeului soare, şi au făcut-
o: Ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu.” Vedeţi? Care... Dar noi nu ştim care zi a fost.

Dar acum, ei au luat aşa de mult afară din Cristos, până când este orice lucru... unii
au adus înapoi mitologia unei creaturi ce a trăit, se presupune, cu numele de Sfântul
Nicolae sau Kriss Kringle, ceva mitologie germană. Şi aceea este toată numai un mit, şi
Cristos nu este în aceea deloc.

Şi oamenii au schimbat-o în a cumpăra whisky, şi jocuri de noroc, şi mode. Şi un
om care... un comerciant care îşi poate vinde mărfurile în timpul Crăciunului, poate trăi
tot restul anului, aproape. Vedeţi? Aceea este o sărbătoare aşa de mare, comercială. Şi
sărmanii copilaşi de pe stradă; părinţii lor nu sunt în stare să-i viziteze cu un cadou, ca
de la Moş Crăciun, şi ei se duc pe stradă, şi cu mâinile murdare şi ochii roşii. Nu-mi place
să o văd venind. Aceea ar trebui să fie o zi solemnă de închinare către Dumnezeu, în loc
de o durere de inimă şi lucrurile ce se fac. Nu este nimic din Cristos în aceea. Dar noi
suntem chiar în mijlocul tuturor acelora acum.

21 Noi ne aflăm cam aşa cum se aflau ei atunci. Vedeţi, aceea doar intră acum într-o
serbare mare. Isus venea la Sărbătoarea Paştelui. Şi El a intrat în Ierusalim... sau a
intrat în Ierusalim. Şi profeţiile despre orice lucru a făcut El trebuiau să se împlinească.
Orice lucru din Biblie are o însemnătate. Orice nume are o însemnătate. Nu este nimic
scris în Scriptură care să nu aibă un înţeles profund.

Am vorbit seara trecută la Tucson, despre De ce a trebuit să fie păstori în loc de
teologi? El a trebuit să se nască chiar în interiorul unei biserici. Şi Duhul Sfânt mergând
afară în pustie a luat nu teologi, ci păstori. A trebuit să fie astfel. Teologii nu ar fi crezut
un astfel de Mesaj. Astfel ei... a trebuit să fie păstori.

Am predicat aici sus, cu câţiva ani în urmă (doi ani în urmă), De ce a fost Acela, să
fie Micul Bethlehem? Cu voia Domnului, următorul Crăciun am vrea să predicăm despre
„De ce au trebuit să fie Magi?” Aceste „De ce-uri?” - ei au răspunsuri la ele, şi ele sunt
chiar aici  în Biblie.  Şi  noi  trăim într-un timp minunat,  cel  mai mare timp al  tuturor
epocilor. Noi trăim timpul când, oricând... timpul poate înceta şi Eternitatea se poate
lega chiar cu aceea şi să meargă înainte. Epocile tuturor profeţilor şi a sfinţilor au privit
înainte spre... Ar trebui să fim în gardă fiecare ceas urmărind venirea Lui.

22 Noi ne aflăm, la acest Crăciun, chiar cam cum s-au aflat ei pe la primul Crăciun.
Lumea este gata să falimenteze. Aşa cum am predicat odată, undeva, despre un mesaj
de Crăciun, Lumea falimentează. Şi lumea din nou este gata să se spargă în bucăţi.
Priviţi la cutremurele de pământ pe aici prin California. Eu prezic, înainte de venirea
Domnului  Isus,  că Dumnezeu va scufunda locul  acela.  Eu cred că Hollywood şi  Los
Angeles, şi locurile acelea murdare de acolo, că Dumnezeul Atotputernic le va scufunda.
Ele vor merge în adâncul mării. Şi este foarte mult păcat, vedeţi, aceea este bariera.

Civilizaţia a traversat cu soarele, din... şi a început în răsărit mergând spre vest. Şi
acum este la Coasta de Vest. Dacă merge mai departe, aceea va fi la răsărit din nou.
Astfel acea este bariera. Şi păcatul a călătorit cu civilizaţia, şi a devenit o groapă de
gunoi a tuturor epocilor. Lucrurile ce le fac ei care fiinţele umane din alte epoci nu s-ar fi
gândit la un astfel de lucru. Femeile s-au aruncat într-o astfel de murdărie, încât nici o
femeie dintr-o altă epocă nu s-a gândit la un astfel de lucru cum ne gândim noi astăzi. Şi
încă ne autonumim creştini. Ce dizgraţie!

23 Nu-i de mirare că marele profet s-a ridicat, şi a zis: „Eu nu sunt un profet nici fiul
unui profet, dar...” A zis:

Leul  a  răcnit,  şi  cine  nu  se  teme?  Şi...  Dumnezeu  a  vorbit  şi  cine  nu
profeţeşte? (Vedeţi? Există ceva care trebuie să strige.)

Noi  suntem  într-o  oră  critică;  lumea  este.  Dar  Biserica,  Biserica  reală  (nu
denominaţia); ci Biserica, Însăşi, se îndreaptă către cel mai mare triumf ce l-a făcut Ea
cândva: venirea Mirelui la Mireasă.

Noi venim diferit, aşteptând după un Mesia (ceva) să vină să ne salveze, să ne
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scoată din toate acelea. Noi ne uităm jos... necazurile din Est. Ne uităm în Africa la
răscoale, şi problemele rasiale, şi integrarea, şi segregaţii. Şi toţi ne-am certat şi am
ţipat aici nu de mult timp (prietenii noştri de culoare) despre: „Trebuie să avem, trebuie
să avem integrare. Avem nevoie de aceea. Trebuie să avem integrare; orice om, egal;
orice om împrumută...” Aceea este perfect în ordine. Aceea este perfect în ordine. Eu nu
cred în sclavie. Oamenii aceia nu au fost sclavi de la început. Ei nu sunt sclavi.
24 Dumnezeu  este  un  separator.  Şi  eu  sunt.  Orice  creştin  este  un  separator.
Dumnezeu îşi  separă poporul  dintre toţi  ceilalţi.  Ei  sunt...  Ei  au avut întotdeauna o
separare. El a ales o naţiune. El a ales un popor. El este un segregator. El a făcut toate
naţiunile. Dar încă, un adevărat creştin trebuie să fie un separator. Separându-se de
lucrurile lumii şi orice lucru, şi să intre cu un scop - Isus Cristos.

Dar  ei  o  strigă.  Am  încercat  să  le  spun:  „Nu  acela-i  lucrul  care  ne  salvează
naţiunea.  Aceea  este  numai  o  schemă politică.  Aceea  este  un  lucru  cu  fundament
comunist.” Cred că Martin Luther King îşi va conduce poporul la cel mai mare măcel, şi
masacru, în care au fost cândva. Şi ei... Vedeţi, aceea nu va trage lumea împreună.
Aceea nu ne va salva. Noi le dăm integrare. Acum este mai rău decât a fost cândva.
Vedeţi, aceea nu este... nu aceea este întrebarea. Există numai un singur lucru care
poate - acela este Dumnezeu. Şi ei cu siguranţă nu-L vor.

Nu L-au vrut atunci.  Au eşuat,  şi  politica lor  a falimentat,  naţiunile  lor  se rup,
biserica lor se rupe, şi ei cer un Mesia. Ei L-au vrut. „Oh, trimite-ne un Mesia.” Dar când
El a venit...

25 Dumnezeu a dat... răspunde rugăciunilor voastre. Voi aţi cerut, şi veţi primi. Şi
aceea este... M-aş putea opri aici câteva ore, la bărbaţi şi femei, chiar creştini, rugându-
se pentru ceva; şi Dumnezeu dă răspunsul şi ei nici nu-l recunosc.

Şi acum, Dumnezeu le-a dat răspunsul. Ei vor un Mesia. Ei au ştiut că au avut
Cezari, şi ei au avut Davizi, au avut Solomoni (omul înţelept), au avut Davizi (luptători
puternici),  ei  au avut tot felul,  dar au ştiut că trebuie să aibă ajutor din Cer şi  ei...
Dumnezeu le-a promis un Mesia. Şi El le-a trimis pe acel Mesia, răspunzând rugăciunilor
lor, dar ei nu l-au vrut.

26 Mă întreb, astăzi, dacă rugăciunile noastre... Îi auziţi zicând: „Rugăciune pentru o
trezire mare. Roagă-te pentru aceasta. Roagă-te pentru o pătrundere. Roagă-te pentru
unitate.” Mă întreb, dacă Dumnezeu ar trimite un astfel de program, dacă l-am accepta.
Eu doar mă întreb dacă l-am accepta. Doar mă întreb dacă am accepta ceea ce ne
trimite Dumnezeu. Vedeţi, El... Motivul că ne rugăm pentru aceste lucruri... fiindcă ştim
că este  nevoie.  Dar  când Dumnezeu o  trimite  în  felul  cum vrea  El,  atunci  nu  este
conform cu gustul nostru, şi de aceea nu-l primim. Şi în acel fel a fost în ziua aceea.
Dacă El nu a fost după gustul crezului lor şi a lor... Ei nu-L primesc din nou, astăzi.
Pentru acel motiv au pus această întrebare: „Cine este acesta? Cine este acest ins care
vine?” Vedeţi, acela a fost un timp uimitor. Oh, oricine a fost... o tensiune. Ceva urma să
se întâmple.

27 Şi priviţi la lume astăzi, în ce tensiune trăieşte toată lumea. Mergeţi jos pe stradă...
Aceea nici nu este siguranţă în a conduce. Nu este siguranţă pe o autostradă cu patru
benzi.  Fiecare  în  tensiune,  arţăgoşi  şi...  Care  este  problema?  Liniştindu-se.  Unde
mergeţi?  Aceea  umple  spitalele  de  nebuni.  Aceea  a  adus  biserica  într-o  astfel  de
dezordine. Ei sunt foarte fixaţi de un lucru anumit. Ei nu se opresc să ia în considerare
Cuvântul lui Dumnezeu, şi ora în care trăim; totul sub o încordare, tensiune.
28 Şi  acum, ştim.  Suntem conştienţi.  Pământul  a  trecut  prin  ceva dureri  mari  de
naştere. Şi biserica trece prin ceva dureri de naştere. Ea trebuie să treacă prin ceva
dureri de naştere înainte de a putea da... Fiecare dintre profeţi, când au venit în lume,
aceea a fost o durere de naştere pentru biserică. Lumea a trecut prin Primul război
mondial,  al  Doilea  război  mondial,  şi  acum se  pregăteşte  pentru  al  Treilea  război
mondial. Şi ea este în durerile naşterii din nou. Dar există numai un singur lucru ce
poate aduce pace, şi acela-i Cristos.

Toate schemele noastre, şi toate ideile noastre, şi toate zidirile noastre bisericeşti,
şi toate politicile noastre, şi toată ştiinţa noastră şi orice lucru, s-a dovedit că este fără
sens. Şi apoi ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, să intervină: „Vino şi fă ceva pentru
noi.” Şi apoi El vine, mă întreb numai dacă suntem în stare să-L primim; sau dacă am
putea să-L luăm în considerare?
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29 Acum aşa s-a făcut în urmă în zilele acelea. Ei s-au rugat, ei au avut tot felul de
mari lideri, ei au fost sub diferite guverne, au fost sub regi, au fost sub orice lucru,
judecători. Dar ei au ştiut că există numai un singur lucru care-i poate salva, acela-i
Mesia ce urma să vină. Şi Mesia înseamnă „cel uns.” O fiinţă umană care era unsă. Apoi
fiinţa umană, unsă cu Cuvântul. Cuvântul făcut trup între noi. Şi când a venit El nu a fost
exact după gustul în care L-au vrut; nu după gustul care avea... în care trebuia să vină
El. Astfel de aceea ei au strigat: „Cine este acest ins? Despre ce este acest tărăboi?” Un
grup de ţărani de acolo jos de la poartă, rupeau palmieri şi...

Şi el a zis: „Păi, spune-le să tacă. Ei ne enervează, în felul cum strigă, şi ţipă, şi
alte lucruri.”

El a zis: „Dacă ei vor tăcea, aceste pietre imediat vor striga.”

30 Oh, timpul se desfăşura! Profeţia se împlinea. Nu-i de mirare! „Leul răcneşte.” A
zis: „Cine nu se teme? Şi Dumnezeu a vorbit. Cine poate să nu profeţească?”

„Nu, dacă El nu a venit după gustul nostru propriu... Dacă El nu a fost doar în felul
cum L-am vrut, în felul cum ne-am gândit că va veni, noi nu L-am primi.” Apoi crezurile
lor i-au dus foarte departe de Cuvântul scris. Ei au fost foarte departe, încât nu au reuşit
să-L recunoască cine era cel pe care l-au rugat să vină. Bisericile lor i-au îndepărtat
foarte departe, până când tocmai lucrul pentru care s-au rugat, era chiar cu ei, şi nu a
fost pe gustul lor, astfel ei nu L-au putut crede. Ei au trebuit să se îndepărteze de El. Ei
L-au exclus. Ei... Se poate face numai un singur lucru când îl întâlniţi pe Cristos. Aceea-i
ori Îl acceptaţi sau Îl respingeţi. Niciodată nu puteţi să o faceţi. Aceea nu este pentru voi
să o faceţi. Este doar în acel fel.

31 Doar observaţi,  cât  de puţini  L-au recunoscut  a  fi  Cuvântul  uns,  al  acelei  zile.
Vedeţi, Dumnezeu la început, fiind infinit, şi cunoscând toate lucrurile de la început... Şi
singurul lucru ce fac aceste lucruri sunt să expună atributele Lui. Un atribut... Voi aveţi
un atribut. Acela-i gândul vostru. Voi vă gândiţi  la ceva, apoi îl  vorbiţi,  apoi îl  luaţi.
Acela-i Dumnezeu. El la început... Dacă sunteţi... Dacă aţi fost cândva sau veţi fi cândva
în Cer, aţi fost în Cer de la început. Voi sunteţi o parte din Dumnezeu. Voi aţi fost gândul
Lui. El v-a cunoscut numele. El a ştiut cine sunteţi înainte de a fi cândva o moleculă,
înainte de a fi o lumină. Înainte de a fi orice, El v-a cunoscut pe voi şi numele vostru. Şi
l-a pus în Cartea Vieţii Mielului, înainte de a se forma lumea cândva. Vedeţi, voi aţi fost
gândul Lui. Şi apoi un... Apoi aţi devenit un Cuvânt. Şi un cuvânt este un gând exprimat.
Apoi sunteţi manifestaţi.

32 În  acel  fel  a  fost  El.  La  început  El  a  fost  singur.  Dumnezeu a  locuit  singur  cu
gândurile Lui. El nu va mai fi în acel fel din nou, fiindcă gândurile Lui sunt manifestate.
Şi în acel fel suntem chiar aici, astăzi... este Dumnezeu având părtăşie cu gândurile Lui,
fiind manifestate. Vedeţi? Ia te uită. Astfel, voi, prin a lua un gând, nu puteţi adăuga nici
un centimetru la înălţimea voastră. Nu puteţi face aceasta, aceea, sau cealaltă. Acela-i
Dumnezeu care arată milă. Acela-i Dumnezeu. „Toţi aceia pe care Tatăl Mi i-a dat vor
veni  la  Mine,  şi  nimeni  nu  poate  veni  numai  dacă  Tatăl  meu  îi  atrage.”  Aceea  o
stabileşte.

33 Acum,  doar  observaţi,  cum câţiva  dintre  ei,  în  ziua  Lui,  din  milioanele  de  pe
pământ, care nu au ştiut niciodată despre El fiind aici. Doar gândiţi-vă, au existat zeci...
milioane de oameni care nu au ştiut nimic despre aceea. Şi să vă gândiţi, în Israel de
data aceea, au fost două milioane şi jumătate de oameni în Palestina, sau Israeliţi, şi nici
o sută din ei  nu au ştiut aceea. Nu-i  de mirare că El  a zis: „Strâmtă este poarta şi
îngustă  este  calea,  dar  puţini  vor  fi  cei  ce  o  află.”  Doar  gândiţi-vă  la  câţi  nu  L-au
recunoscut! Nu au ştiut că El era Acela. Şi ei erau chiar în jurul locului unde era El;
aceea este partea dureroasă.

Cei care au umblat cu ei, şi L-au văzut pe stradă, şi altele... ei nu au recunoscut
cine era El, fiindcă Satan a avut grija că El avea cel mai mânjit nume ce i se putea da
unei persoane. El a fost numit de lume (lumea naturală)... El a fost numit un nelegitim
(fiindcă el a zis că „mama, trebuia să fie mamă cu El, prin Iosif, înainte de a fi căsătorită
cu el”). Astfel i-a dat un nume nelegitim.

34 Şi din nou biserica l-a văzut în marea Sa putere de manifestare. Manifestarea cui?
Nu manifestarea unui crez! Manifestarea Cuvântului! El a fost Cuvântul uns, Însuşi. Şi
când au văzut acel lucru întâmplându-se (manifestarea, Unsului Mesia), L-au respins. Ei
nu L-au vrut. Acela nu a fost după gustul lor. Aceea este partea dureroasă. Câţi...? Doar
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gândiţi-vă la aceea! Doar ca în alte zile.

Vedeţi, fiecare avea interpretarea proprie a Cuvântului. De acea... motivul că Israel
nu l-a recunoscut pe Moise. Pentru acel motiv lumea nu l-a recunoscut pe Noe. Acela-i
motivul pentru care toţi profeţii n-au fost recunoscuţi. Ei aveau interpretarea lor proprie
a Cuvântului. Dar Dumnezeu, în fiecare epocă a avut Mesia Lui. (Vedeţi?) A respinge
Mesajul  lui  Noe era a respinge pe Dumnezeu.  A-l  respinge pe Noe,  era a pieri.  A-l
respinge pe Moise, era a pieri. Aceea a fost... Ei au fost Mesia Unşi pentru epoca aceea,
Cuvântul care a fost promis pentru epoca aceea. Şi când Isus a venit, El a fost plinătatea
Cuvântului.

Dumnezeu Însuşi, făcut în structura unui om, cu oase şi carne; Cel Uns. Şi ei ar fi
trebuit să o vadă. Dar vedeţi, lumea bisericii lor a adăugat aşa de mult aici şi a scos de
aici şi altele, încât a fost foarte amestecată încât ei s-au încrezut în biserica lor în locul
Cuvântului. Şi când au văzut biserica lor unsă, atunci s-au gândit că se întâmplă ceva
mare. Dar când au văzut Cuvântul uns, atunci au zis: „Acela-i fanatism. Acest om este
un diavol, un Belzebub.” Deoarece aceea a fost foarte contrară cu biserica lor încât...
crezurile bisericii lor şi ce au făcut. Şi a fost în acel fel la fiecare venire a unui profet,
biserica va fi foarte amestecată.

35 Dumnezeu şi-a trimis legile şi le-a dat un legământ. Şi preotul venea şi tăia, şi
adăuga la ea, şi  lua de aici,  şi  făcea un crez din el. Şi apoi, Dumnezeu se ridica de
nicăieri, vreun om uns care a fost crescut în puterea Duhului. Şi el întotdeauna a fost
urât de preoţi, şi de regi. Şi acolo unde profeţii falşi purtau haine moi, şi umblau smeriţi,
şi încet între regi şi preoţi, să dobândească nume mari şi alte lucruri. Apoi, cel real,
profetul, venea de nicăieri, nici una din organizaţiile lor.

Unde a fost cineva în Biblie, unde Dumnezeu a luat cândva un preot şi a făcut un
profet din el? Unde a luat Dumnezeu cândva un teolog bisericesc (un om instruit, om
instruit teologic) să facă un profet din el? Niciodată în istorii de nicăieri, nu a făcut-o, în
vreo epocă... a făcut-o El. El ar trebuit să iasă din sistemul acela, şi să o aducă sus. Şi
aceea este ce a făcut El aici.

36 Isus, când s-a născut în Betlehemul din Iudeea, dintr-o familie săracă, şi nu a avut
situaţie despre care să se cunoască, doar una dintre seminţiile lui Iuda, şi mama Lui şi
tatăl a fost din genealogia lui David; şi ei au trebuit să vină să se înscrie. Şi aici a fost El,
doar un ins tânăr, în jur... fără să facă ceva decât sfâşiind bisericile. Şi L-au urât. Şi n-
au putut  spune că omul  acela nu a făcut  miracole.  Petru a exprimat aceea în  Ziua
Cincizecimii,  a  zis:  „Isus,  din  Nazaret,  un  Om dovedit  de  Dumnezeu  între  noi,  că
Dumnezeu era cu El.” Fără să adaug la Cuvântul lui sau ceva; să-l fac puţin mai clar: „El
era Dumnezeu încarnat între noi. Dumnezeu cu noi.”

37 Şi  zicând seara trecută,  că Moise,  stând acolo  cu mâna în  sân,  el...  Acela  era
Dumnezeu în Moise, El... (ţinând secretele în inima lui), şi a scos-o cu lepră. Apoi a pus-
o înapoi în sân şi a vindecat-o, şi apoi a întins-o spre noi când a trimis Duhul Sfânt; care
era Dumnezeu, din nou, doar într-o altă formă în Ziua Cincizecimii. Şi noi L-am refuzat.
Noi nu-L vrem. În acel fel au făcut ei atunci. În acel fel facem noi probabil astăzi.

38 Vedem, orice om are interpretarea lui proprie. De aceea este confuzie. Dar ştiţi,
Biblia a zis, că „Acest Cuvânt nu se interpretează particular.” El nu are nevoie de o
interpretare Prezbiteriană. Nu are nevoie de o interpretare Baptistă. El nu are nevoie nici
de vreo interpretare Penticostală. Dumnezeu este interpretul Lui Propriu. El a zis că o va
face, astfel El doar o face, şi aceea o stabileşte. Astfel de aceea când ei văd Cuvântul
promis uns apoi ei nu-l pot primi. Vedeţi, fiindcă El este contrar cu crezurile lor.
39 Cum arată Mesia (Unsul), şi ce va face; era mult departe de înţelegerea lor. Şi apoi
când li s-a citit din Scripturi, ceea ce va face El, încă nu L-au înţeles. Că atunci când
aceşti magi au venit, din Babilon, erau într-un fel din nord-est de Ierusalim, şi s-au uitat
şi au văzut steaua aceea mergând spre vest. Ei au urmat-O timp de doi ani, venind de-a
lungul Râul Tigru, prin văi şi Şinear, şi au coborât; venind la capitala tuturor religiilor.
Cea mai mare religie din toată lumea, în templu, în Ierusalim. Şi mergeau pe străzi
zicând: „Unde este El? Unde este Cel ce s-a născut Rege al Evreilor?” Păi, nimeni nu ştia
nimic despre aceea. Era ciudat.

Aceea chiar a stârnit Sanhedrinul... au chemat învăţaţii şi au zis: „Citiţi în Scripturi
unde Mesia...”
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40 Şi ei s-au dus şi au luat Scripturile şi au citit din ele că Mica a zis că „Din... Iuda...
Betleemul lui Iuda, nu eşti cea mai mică dintre toate seminţiile? Dar din tine va ieşi
acest guvernator.”

Vedeţi,  în  loc  să cerceteze,  ei  doar  au aruncat-o:  „Ei  bine,  acela-i  un grup de
fanatism.”  Vedeţi?  De aceea au luat  păstorii  Mesajul.  Vedeţi,  ei  nu...  Ei  şi-au avut
interpretarea lor proprie, de aceea, ei au pierdut lucrul real.

41 Dar ca oricând, când a venit El, a venit chiar exact în felul cum a zis Cuvântul că va
veni. El a venit în oraş chiar exact, în textul nostru în această dimineaţă, în felul cum a
zis Cuvântul că va veni. Şi ei au zis: „Cine este acela?” Vedeţi ce vreau să spun? Ar fi
trebuit să ştie cine era acela. Şi aici... nu lumea de afară, ci lumea bisericii a zis: „Cine
este acela? Cine este acesta?” Când, acolo, Scripturile clar au zis că aceea este exact în
felul  cum va veni  El.  Şi  ei  spun: „Cine este acela? Cine este acest  ins? Ce este cu
emoţiile acelea? Opriţi toate zgomotele acelea. Aceea ne enervează.” (Aha) Vedeţi?...
(Vedeţi?)  Tocmai  lucrul  pentru care s-au rugat era chiar  acolo aproape,  şi  nu L-au
recunoscut. Şi El a venit chiar în felul cum a zis Scriptura că va veni. Şi dacă vine astăzi,
El va veni chiar în felul cum zice Scripturile că va veni. El vine în gustul Cuvântului lui
Dumnezeu, dar nu în gustul ideii vreunui teolog referitor la aceea.

42 Fiindcă veni  vorba,  ştiţi  căci  Cuvântul  lui  Dumnezeu niciodată nu a veni  la  un
teolog? Găsiţi Scripturile unde a venit El cândva. Cuvântul nu vine prin teologi; nu deloc.
Dar vedeţi, dacă Cuvântul s-a manifestat astăzi, Cuvântul pentru ziua noastră, Acela va
fi  în gustul  Cuvântului  lui  Dumnezeu. Nu în gustul  ideii  cuiva. Dumnezeu Îşi  va lua
Cuvântul ce L-a promis pentru această zi, şi-L va unge, şi acela se va întâmpla. Aceea-i
tot. Nu este nici o cale să nu se poată întâmpla. Acela va merge oricum, nu contează ce
zice biserica şi ce cred ceilalţi. El... Dumnezeu îl va face oricum. Vor exista foarte puţini
care vor şti cândva despre acela. Este corect, doar câţiva. Întotdeauna a fost în acel fel.

43 Vedeţi, cu interpretarea lor proprie, nu puteau face nimic altceva că ei s-au sprijinit
pe ceea ce le-a spus biserica. Dar El a venit... El întotdeauna a venit atunci... El a venit
atunci,  mai  degrabă,  şi  de  fiecare  dată  când  vine,  şi  orice  face  El,  va  fi  în  gustul
Cuvântului. Astfel de aceea, noi nu ne putem pune încrederea în ceea ce vor zice alţi
oameni.  Există  doar  un  singur  lucru  în  care  vă  puteţi  pune  încrederea,  şi  acela-i
Cuvântul. Şi Cuvântul este Dumnezeu. Şi Cuvântul uns îl face pe Mesia; Cuvântul uns al
orei. Ce frumos! Ei L-au pierdut, Cuvântul; corect... Ei au avut... Cuvântul întotdeauna
are dreptate, dar interpretarea lor despre el este greşită.

44 Mă întreb dacă acest lucru mare, acest Consiliu Ecumenic ce îl avem în lume astăzi,
şi Consiliul Mondial al Bisericilor se formează împreună şi ne fac una... Mă întreb dacă îşi
dau seama dacă... Aceea este exact ceea ce a zis Scriptura că vor face. Dar ei cred că
este cel mai minunat lucru din lume, ca toţi să dăm mâinile să fim una. A zis: „Isus s-a
rugat ca noi să fim una.” Este adevărat. Dar nu în acel fel.

El a zis: „Să fie una aşa cum Eu şi Tatăl suntem una.” Da, fiţi în acel fel una. Apoi
ce va fi? Cuvântul şi noi va fi acelaşi Cuvânt uns. Aceea este identitatea lui Dumnezeu.
Vedeţi, unitatea lui Dumnezeu este Cuvântul uns în voi. Vedeţi? Şi apoi voi deveniţi un
fiu (un Mesia) al epocii.

45 Acum aflăm că oamenii sunt foarte mult aceiaşi. Oamenii nu s-au schimbat. Aceşti
oameni au fost împărţiţi în trei grupuri. Şi ne vom uita la aceea doar în câteva minute
acum. Ştiu că voi depăşi puţin timpul, dacă este în ordine penrtu voi. Eu sunt foarte
încet, eu doar... eu nu ştiu; eu intru şi scriu Scripturile, şi notiţele. Şi apoi eu ajung
acolo şi Duhul Sfânt apucă una, şi eu merg la... doar arată că nu se mai termină. Aceea
continuă să meargă. Dar, acum, la textul nostru.
46 Ei au fost împărţiţi, acolo, în trei grupuri diferite, cu trei opinii diferite. Unii dintre ei
L-au crezut. Unii din ei L-au urât. Şi unii nu au ştiut ce să facă.

Vedeţi? Aceea este, în acel fel o avem. Am predicat, cred eu, în această biserică,
odată: Credincioşi, Credincioşi prefăcuţi şi Necredincioşi. Cei trei din grup, voi îi aveţi
peste tot. Aceştia sunt cei trei din grup, la fel; văzând această stare a oamenilor a fost
întotdeauna.  Putem  merge  în  urmă  să  dovedim,  aceea  este  starea  poporului
întotdeauna. Ei au fost întotdeauna în starea aceea.

Apoi  văzând  că  aceea  a  fost  întotdeauna  în  acel  fel,  atunci  aceea  ne  face  să
înclinăm să credem că Dumnezeu a destinat oamenii să fie în acel fel. Păi, El va face
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duşmanii Lui să-L laude. Orice lucru... Pavel, scrie, în Romani, al 8-lea capitol, a zis:
„Oh, oameni nebuni. Poate lutul să spună olarului, pentru ce mă faci astfel? Nu are El
puterea să facă un vas de cinste şi altul de ocară?” Cum era dacă nu făcea noapte? Voi
niciodată nu aţi fi apreciat lumina soarelui, dacă ar fi fost numai lumina soarelui, nu aţi fi
ştiut cum să o apreciaţi. Cum ar fi dacă nu ar fi boli? Niciodată nu aţi şti să apreciaţi
sănătatea bună. Cum ar fi să nu existe oameni răi? Nici femei rele? O femeie bună nu ar
fi onorată. Vedeţi? Ei nu... Cinstea nu i-ar fi aparţinut, că este totul în acel fel, acela-i un
lucru direct. Dar este legea contrastului.

47 Dumnezeu o face astfel: unul să fie de ocară, să arate pe cel de cinste; unul să fie
aşa de rău, aceea arată... Dacă acela nu era, atunci acela ar fi lucrul corect. Dacă nu
era... Nu poate fi un dolar fals până când nu ar fi un dolar real. Şi apoi cel fals este...
Dacă s-ar face unul fals de la început, atunci acela ar fi cel real. Dar acela este o copie.
Nu poate exista... nu poate fi păcat până nu este neprihănire. Fiindcă neprihănirea este
lucrul corect, şi  păcatul este pervertirea neprihănirii.  Cu alte cuvinte, adevărul este
adevăr.  O  minciună  nu  poate  fi  minciună  până  când  nu  este  un  adevăr  întâi;  să
pervertească acel adevăr într-o minciună. Astfel tot păcatul nu este nimic altceva decât
neprihănire pervertită. De aceea, există un sistem în lume.

48 Două  sisteme;  şi  unul  din  ele  este  sistemul  corect,  şi  celălalt  este  un  sistem
pervertit. Şi unul din ele este Cuvântul lui Dumnezeu, care este corect; şi orice cuvânt al
omului este o minciună. Şi acest sistem denominaţional ce îl avem astăzi, care formează
Consiliul Mondial al Bisericilor să facă un semn al fiarei să le scoată la lumină împreună,
este lucrul greşit. Şi oamenii merg orbi în el.

Dumnezeu a pus lucrul pe pământ pentru ei prin care să fie eliberaţi. Dar ei se
gândesc că este un grup de fanatism. Ei nu îl vor. Ei îl resping. Trebuie să facă ceva
referitor la aceea. Trebuie să-şi facă sistemul lor propriu. Dumnezeu are deja sistemul
aici, Cuvântul Lui. Dar noi nu-L vrem. Astfel ne aflăm astăzi, chiar cum au fost atunci.

49 Şi acum, văzând că oamenii sunt destinaţi să fie în acel fel... Observaţi, voi ziceţi...
Ştiu că este nevoie de mult timp, dar nu vreau să rămân uitându-mă la aceea că aceea
mă ţine nervos. Vedeţi?

Politica;  acum luăm ca...  Să  luăm spre  exemplu...  să  văd  dacă  oamenii  sunt
destinaţi să fie în trei clase. Să luăm politica. Există unii care sunt înflăcăraţi pentru un
om. Iar alt grup îl urăşte. Iar alt grup nu ştie ce să facă cu el; dar ei nu ştiu care, şi
aceea îi aruncă în confuzie.

Acest om a zis: „Oh, el este un om mare. El ne va fi cel mai bun Preşedinte.”

Celălalt a zis: „El nu este nimic decât un trădător.”

Apoi cei din mijloc au zis: „Acum nu ştim ce să facem.” Vedeţi? Vedeţi, noi suntem
destinaţi în acel fel. Noi suntem făcuţi în acel fel. În acel fel sunt fiinţele umane. Trebuie
să fie în acel fel să îndeplinească marea economie a lui Dumnezeu. Şi să faceţi realizarea
Lui ce o va realiza pe pământ, omul trebuie să fie destinat astfel. Unul are dreptate.
Celălalt este greşit. Şi celălalt este între cei doi. Aceea a fost întotdeauna în acel fel.

50 Observaţi, ei o fac de fiecare dată când nu ştiu... Omul care este între, este cel mai
rău loc fiindcă: unul poate arăta problema, ceea ce crede că este corect; celălalt poate
arăta ceea ce crede că este rău; şi cel ce este între nu ştie nimic despre acea problemă,
el nu ştie în ce direcţie să se întoarcă. Şi chiar în acel fel este în religie. Oamenii fac
acelaşi lucru astăzi referitor la destinaţia lor Eternă.

Acum voi răni, doar după un minut. Ei fac aceea cu destinaţia lor Eternă. Un om
merge  aici  jos  la  un...  dacă  aceasta...  să  mănânce.  Şi  dacă  aflaţi  un  păianjen  în
castronul vostru de supă, voi aţi vrea să daţi în judecată compania sau restaurantul
acela. Păi, voi nu aţi mânca supa aceea, ar fi otrăvită. Voi nu aţi lua-o de loc, o ţigară
mare cu marijuana sau ceva fiert într-o oală de supă. Păi, voi nu aţi mânca din aceea
deloc. Aceea v-ar îmbolnăvi să vă gândiţi la aceea. Dar încă, veţi lăsa un grup de teologi
să apese ceva în gâtul vostru care vă trimite la un milion de mile departe de Dumnezeu,
şi o înghiţiţi. Când: „Omul va trebui să trăiască cu orice Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.” Acela-i un lanţ cu care sufletul vostru atârnă deasupra iadului. Şi aşa cum
am zis înainte: „Un lanţ este aşa de bun cum este cel mai slab punct al lui.” Dacă se
rupe o verigă... aceea este tot ce ai de a face să rupi una din ele; aceea-i tot. Celelalte
se slăbesc cu Aceea. Acela este aşa de tare ca cea mai slabă verigă.
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51 Acum... Şi o persoană care ştie dacă mâncaţi supa aceea cu un păianjen otrăvit în
ea,  aceea  probabil  v-ar  îmbolnăvi.  Voi  trebuie  să  mergeţi  la  spital,  şi  vi  se  umflă
stomacul şi multe necazuri prin care treceţi. Şi aceea de fapt v-ar omorî. Dar, vai! Voi
aţi... Păi, niciodată nu aţi merge în jurul unui loc ca acela. Niciodată nu aţi vrea să-i
călcaţi pragul din nou, fiindcă voi vă temeţi să nu vă otrăviţi şi să muriţi. Şi apoi absolut
vă ataşaţi, vă puneţi numele în cărţi, şi luptaţi pentru cauza lucrului pentru care Biblia a
zis: „Nu-ţi va chinui trupul, ci vă va trimite sufletul în iad.” Vedeţi? Cât de ciudat fac
oamenii aceia. Ei iau destinaţia lor Eternă, bazând-o pe vreun termen teologic. Şi voi le
puteţi aduce Scriptura, zicând: „Iată ce a spus Biblia. Iată ea este chiar aici.”

Şi teologul se uită la Aceea: „Ei bine, aceea a fost pentru o altă zi.” (Vedeţi?) Şi
ascultaţi la el. Vedeţi ce zice Dumnezeu. Un Creştin real, adevărat ascultă numai la
Cuvânt, şi aceea-i tot. Omul lui Dumnezeu trăieşte prin acea Pâine.

52 Observaţi, câţiva cred în Cuvânt. În timp ce există alţii care cred interpretarea lor
denominaţională. Şi există alţii, prin această confuzie, care nu ştiu ce să creadă.

Acum unii dintre ei au zis: „Oh, acest Consiliu Internaţional al Bisericilor, acela va fi
lucrul. Acela ne va face pe toţi una. Oh, tocmai aceea este.”

Şi alţii spun: „Păi, acela-i de la diavolul! Iată Scriptura.”

Apoi omul care nu-şi ia timp să stea jos să se roage şi să caute, el a zis: „Oh, uite-
o.” (Aha) Uite-o? Este a ta... prin afirmaţia ta, frate, prin poziţia ta, prin ce termen iei,
te va trimite la destinaţia ta Eternă unde vei fi pentru totdeauna. Nu o face.

53 Ni se cuvine să stăm jos când ceva se ridică. Şi întrebarea... Ca în zilele lui Isus;
când au venit, biserica a zis: „Oh, El este doar un trădător. Nu este nimic referitor la El.”

Dar Unul a zis: „Cercetaţi Scripturile.” El a zis: „În Ele credeţi că aveţi Viaţă Eternă,
şi tocmai Ele vă spun Cine sunt Eu.”

Când omul, femeile, cu orice statut creştin de fapt, sau interesaţi în destinaţia lor
Eternă, ar trebui să cerceteze Scripturile să vadă cine era El. Întrebarea nu ar fi fost:
„Cine este acesta?” Ar zice: „Iată-L!” Aceea-i deosebirea. Vedeţi, acela-i un om, ei doar
înclină  să  fie  în  acel  fel.  Unii  sunt  rânduiţi  să  o  facă.  Greu  să  o  spuneţi,  dar  este
adevărat. Aceea o arată. Vedeţi?

54 Acum, astăzi, unii spun: „Eu cred Cuvântul. Cuvântul este Adevărul; fiecare Cuvânt
din El.”

Altul spune: „Ah, păstorii noştri merg şi învaţă acel fel de... Ei ştiu ce să spună
despre Acela.”

Altul a zis: „Ei bine, eu nu ştiu. M-am ataşat de acesta. Nu mi-a plăcut de el. M-am
dus pe aici şi m-am ataşat de acesta. Eu nu ştiu la care să aparţin.” Vedeţi? Chiar în acel
fel a fost atunci, acel fel de gloată. Ei bine aceea a fost întotdeauna în acel fel, de la
început, şi va fi întotdeauna.

55 Acum să considerăm Adevărul  Bibliei  cu această problemă, şi  vedeţi  dacă este
corect; doar pentru câteva minute acum... Adam... La început aceea a început în acest
fel,  în  felul  cum o avem chiar  astăzi,  nu s-a  schimbat  nici  un pic.  Adam a fost  un
„credincios.” Satan a fost un „necredincios”; el nu a crezut Cuvântul. Astfel a luat-o pe
Eva, care „nu era sigură” dacă El este corect sau nu. Vedeţi? Satan, necredinciosul...
Dumnezeu a zis: „În ziua în care mâncaţi de acolo, în ziua aceea veţi muri.”

Satan a zis: „Acela nu este corect.” Vedeţi, şi el nu L-a crezut. Adam L-a crezut.
Astfel el a lucrat asupra celui ce era între. Ei doar nu pot spune... ea doar nu a putut
spune.

56 Acum, observaţi, femeia aici reprezintă viitorul bisericii denominaţionale numită
Mireasa. Ea toată s-a ridicat în Geneza. Aceea este o sămânţă, începeţi în Geneza; aveţi
imaginea corectă. Vedeţi? Acum, aici, ea a reprezentat biserica acestei zile fiindcă cineva
zice (acum noi luăm Prezbiterienii, şi Luteranii, şi toţi aceia venind în jur, aceşti oameni
de afaceri şi alţii): „Ne-ar place să avem... Noi vrem Botezul Duhului Sfânt. Ne-ar place
să-L avem.”

Vă daţi seama de ziua în care suntem? Vedeţi? Se poate ca ei niciodată să nu-L
aibă. Ştiţi că Isus a zis: „Când ei, fecioara adormită...”?

Acum,  amintiţi-vă,  fecioara  adormită  a  venit  să  ceară  ulei.  Aceea  a  fost  total
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pecetluită. Ea nu L-a primit. Ea nu L-a avut. Vă daţi seama că după ce Mireasa s-a dus,
răpită în Cer, bisericile încă vor continua, oamenii se gândesc că ei sunt salvaţi şi orice
lucru cum au fost întotdeauna. Vor continua cum era în zilele lui Noe. Ei au continuat să
mănânce, să bea, şi orice lucru chiar cum au făcut întotdeauna. Ei nu au ştiut-o, dar uşa
era închisă. Şi ar putea fi, prieteni, ca uşa să se închidă oricând. Poate este deja, din
câte ştiu eu. Noi nu ştim.
57 Este posibil ca numai câţiva să intre înăuntru. Noi ştim că: „Precum era în zilele lui
Noe (opt suflete au fost salvate), aşa va fi la venirea Fiului Omului.” Vor exista doar
câteva suflete salvate. Nu spun că opt. Poate sunt opt sute sau... Eu nu ştiu câte. Opt
mii... Eu nu ştiu. Opt milioane... Eu...

Dar vedeţi, Mireasa va fi făcută doar din grupul mic care este aici pe pământ acum.
Când va fi a şaptea strajă, când a venit El, toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au
curăţit candelele. Peste tot în urmă, fiecare care a crezut Cuvântul uns prin veacuri, au
venit  afară.  Ca piramida (partea de jos),  şi  au venit  înainte...  Dar Piatra din capul
unghiului a trebuit să vină să ia toată lucrarea să facă din ea o piramidă. Vedeţi, să o
pună împreună. Acum, Mireasa va fi alcătuită din toţi aceia prin veacuri, care au crezut
şi L-au acceptat pe Cristos ca Salvatorul lor.

58 Acum, Eva nu a fost sigură. Adam i-a spus, a zis: „Acum, Dumnezeu a zis, Dragă,
'În ziua aceea când mănânci din el, în ziua aceea vei muri.'”

Dar ei au zis... Satan a zis: „Cu siguranţă aceea nu poate fi corectă. Vă imaginaţi
un Tată cum îşi va trata copiii... Doar un lucruşor hazliu în acel fel. Sigur Acela nu este
aşa.” Vedeţi?

Şi unde s-a întors ea în final? Ea s-a întors la „cu siguranţă.” Şi aceea este chiar
exact unde se întoarce biserica astăzi, exact. „Oh, cu siguranţă... Noi suntem o biserică
mare. Noi suntem un popor mare. Am fost de mult timp... Toate aceste lucruri ce le
numesc ei fanatism aici afară, acest lucru ce numesc ei Botez al Duhului Sfânt şi tot...
Aceea este lipsit de sens! Vedeţi, aceea... Nu există un astfel de lucru ca acela. Ah, cu
siguranţă...  Eu  plătesc  zeciuieli,  merg  la  biserică.  Mama  mea  s-a  dus  la...  Sigur
Dumnezeu...” Dar Dumnezeu a zis altceva! [Partea a doua a benzii - Ed.] Vedeţi, din
această Laodicea, să arate că ea este deja terminată; că ea este deja pecetluită acolo, şi
Cristos este în afară. Niciodată nu a zis că va veni înapoi din nou, ştiţi. Astfel noi aflăm
astăzi, scoţând Cuvântul afară, chiar cum a fost întotdeauna.

59 Acum, observaţi,  Moise,  Cuvântul  uns...  sau oricum l-am numi...  Cred că veţi
înţelege, când spun că el era Mesia. El era Cuvântul uns ce a fost promis pentru ziua
aceea. Moise a fost! O credeţi? Sigur, cuvântul Mesia înseamnă „unsul.” Vedeţi? Acum,
Noe a fost unsul zilei lui. Abraham care a vorbit... că va... Poporul Lui a călătorit patru
sute de ani în robie şi au fost scoşi afară printr-un braţ puternic, şi ce arăta el: semnele
şi minunile... şi generaţiile ce veneau înainte, şi ceea ce făceau. Şi Moise s-a ridicat
acolo, acel Cuvânt uns al acelei zile. De aceea şi-a putut pune mâna în sân. De ce? El
stătea în Prezenţa lui Dumnezeu. Amin! Marea Glorie Shekinah toată în jurul lui. Orice
mişcare făcea îl reprezenta pe Dumnezeu. Acolo ar trebui să stea biserica acum. Corect!
În loc de aceea, noi suntem în ceva istericale de ceva denominaţie.

60 Dar Moise a fost atras, şi a venit pe acolo. Şi acolo a fost acel Stâlp de Foc atârnând
acolo în tufişul acela. Şi acolo a stat Moise uns. Fără îndoială că omul nici nu ştia ce face.
Simbolurile ce au fost date când a stat acolo cu toiagul lui de păstor, să ştie că acela era
un băţ din pustie. El s-a transformat într-un şarpe, apoi a devenit un ispăşitor; acel
şarpe a venit, în pustie. Toate lucrurile ce le-a făcut... Ele au fost semne şi glasuri ce
vorbeau oamenilor. Vedeţi, acolo era ceva legat de el. Şi Moise poate nici nu a ştiut
măcar însuşi, dar el era Cuvântul uns al acelei zile. El a fost Mesagerul uns. Astfel dacă
el era Mesagerul acelei ore, el a fost Mesia al orei. El a fost unsul.

Acum, el, Iosua, şi Caleb, erau credincioşii din grup (observaţi) şi au încercat să-i
înveţe pe ceilalţi Adevărul. Dar vedeţi, Satan (Datan şi Core) i-au determinat pe ceilalţi
să piară în pustie. Acum, care era necazul?

61 Dumnezeu l-a chemat pe Moise. El nu a vrut să meargă. Profeţii aceia au avut aşa
lucruri încât ei... A fost un lucru greu de făcut. Ei nu au vrut să meargă afară, să râdă
cineva de ei. Ei au vrut să aibă părtăşie şi să meargă înăuntru cu ceilalţi şi să meargă cu
fraţii. Dar vedeţi, chiar ca... Eu cred... Am uitat care era profetul, care a zis: „Dacă... Nu
vreau să o fac,” (cu alte cuvinte) „dar toată inima mea este înflăcărată. Dumnezeu a
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vorbit şi eu trebuie să vi-L predau.” Dacă lor le-a plăcut; dacă L-au răstignit; dacă l-au
omorât cu pietre; orice au făcut... Dumnezeu a vorbit în inima lui, şi el trebuie să-L
spună. Nu pentru a fi diferit, ci pentru a fi ascultător. „Ascultarea este mai bună decât
jertfa; ascultarea, decât grăsimea berbecilor.” Vedeţi, Acela era în inima lui. El trebuia
să o facă. Acela era Viaţa lui. El nu-L putea reţine. Acolo era ceva, o pulsare, care i-a
împins. Ei nu puteau binecuvânta sau blestema. Dumnezeu avea aşa de mult controlul
complet peste ei încât El era glasul lor, acţiunea lor. Aleluia!

Daţi-mi o Biserică care este aşa de complet unsă cu Dumnezeu încât chiar acţiunea
lor şi mişcarea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, umblarea lor în acea Glorie Shekinah, şi
vă voi arăta un Mesia, unsul lui Dumnezeu, stând pe pământ.

62 Acolo a stat Moise lângă acest rug aprins şi lângă Gloria Shekinah. Stând acolo,
uns, nu ştia ce făcea, măcar. El doar asculta ceea ce i-a zis Glasul să facă: „Bagă-ţi
mâna în sân. Scoate-o afară. Ia toiagul acela. Transformă-l într-un şarpe. Aruncă-l din
nou.” Nu contează ce a zis altcineva, el a făcut-o.

A zis: „Doamne, arată-mi Gloria Ta, şi sunt gata să merg în Egipt. Eu nu sunt un
om elocvent. Nu pot vorbi bine. Dar lasă-mă să-ţi văd Gloria.” Şi El i-a arătat-o. Şi el s-a
dus jos şi a luat aceleaşi lucruri, şi să arate că el era Mesia unsul. Omul a luat praf de pe
pământ şi l-a aruncat în aer, şi muşte şi muşte au zburat din praful acela, şi au acoperit
pământul. Cine putea crea în afară de Dumnezeu? A luat apă din râu şi a revărsat-o pe
mal; şi fiecare picătură de apă din tot Egiptul, s-a transformat în sânge. Cine o putea
face, decât Dumnezeu? Ce era aceea? El a fost aşa de complet predat Cuvântului uns al
lui Dumnezeu încât el era Mesia.

Egiptenii au încercat să-L respingă în acest fel... Necredincioşii  au încercat să-l
respingă. Credincioşii prefăcuţi şi-au încercat schema. Dar Cuvântul lui Dumnezeu i-a
dus direct în Ţara promisă. Este corect. Ei au fost unşi. Ei au fost... El era Mesia.

63 Acum întrebarea vine în pustie. De aici aduce... (Vedeţi, acum, aş vrea să urmăriţi,
fraţii mei.) Acum amintiţi-vă, aceşti oameni s-au bucurat de binecuvântările acelea. Ei s-
au bucurat de predicarea acestui profet, acest uns. Ei l-au crezut. Ei l-au urmat. Dar s-a
ridicat  în  pustie,  unul  cu  numele  de  Datan,  şi  unul  cu  numele  de  Core.  Şi  au  zis:
„Aceasta  este  afacerea  unui  om.  Moise  crede  că  el  este  singurul  chemat  al  lui
Dumnezeu.”

Acel  Mesaj  al  unui  singur  om, nu l-au vrut.  Nu,  ei  nu l-au vrut.  Şi  Dumnezeu
niciodată nu a lucrat decât cu o singură persoană odată. Acela este întotdeauna Mesajul
unui singur om. Când a lucrat El cândva cu oamenii, în afară doar de o persoană? Acela
este un individ. Acela nu este un grup. Voi sunteţi responsabili înaintea lui Dumnezeu,
fiecare din voi. Voi ziceţi: „Oh, eu Îl cred.” Voi doar... Ceea ce faceţi, voi doar Îl hrăniţi.
Voi hrăniţi un gând.
64 Iată o femeie stând aici. Eu sunt un bărbat tânăr, aşteptând să fiu căsătorit. Ea îmi
întâmpină specificul meu în orice fel. Ea este o creştină drăguţă: arată ca una, ea se
îmbracă ca una, se comportă ca una, trăieşte ca una. Voi admite că ea îmi va fi o soţie
bună. Dar ea nu este a mea până când o voi lua la mine. În acel fel este cu mesajul. Voi
Îl puteţi simpatiza să ziceţi: „Este corect.” Dar trebuie să-L luaţi înşivă să deveniţi o
parte din El. Apoi voi şi Mesajul deveniţi una. Atunci ungerea este cu voi, aşa cum este
cu alţii.

65 Acum, Satan,  el  nu l-a  crezut.  Datan...  El  l-a  luat  pe Datan şi  ceilalţi  să  nu-L
creadă, i-a determinat pe toţi aceia să piară.

Dar voi ziceţi: „Aşteaptă un minut, Frate Branham, tu ai zis 'Trei: Moise, Iosua, şi
Caleb.'” Este exact corect. Chiar aşa a fost. „Dar aici tu ai zis numai, 'Doi.' Tu ai zis că
'Acolo au fost un...'”

Voi ziceţi: „Satan cel supranatural.” Dar a existat un Dumnezeu supranatural, la fel,
ungându-i  pe cei  trei.  Acum, numai  cei  unşi  ai  lui  Satan.  Dar  celălalt  vine,  vine şi
celălalt, doar urmăriţi pentru câteva minute. El vine pe scenă, numele lui este Balaam.
El este un profet iubitor de bani (aşa numit profet), profet fals.

66 Există întotdeauna tot  felul  de profeţi.  Şi  întotdeauna cu Israelul  şi  cu grupul,
întotdeauna au existat profeţi - ei, săpuniţi cu săpun moale, purtători de fleacuri... care
au umblat pe acolo şi au vrut recomandarea regelui, şi o mână scoasă, şi... Bine, cum a
avut Ahab patru sute dintre ei, toţi bine îmbrăcaţi în stilul lor bisericesc. Şi el v-a spus...
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a spus marelui rege acolo, Iosafat, a zis: „Păi, sigur, am patru sute, toţi bine instruiţi,
profeţi Evrei.”

Şi toţi au venit şi au profeţit. Dar omul acela avea suficient din Dumnezeu în el să
ştie că aceea era greşită, că el a ştiut că Ilie a blestemat lucrul acela. Şi cum putea
Dumnezeu binecuvânta ceea ce a blestemat el? El nu a putut face. El a zis: „Mai există
cineva pe care să-l întrebăm?”

El a zis: „Da, ai unul aici; Mica, fiul lui Imla. Dar,” a zis: „îl urăsc.” A zis: „El este
peste noi tot timpul condamnându-mă şi spunându-mi orice lucru rău.” Cum poate răcni
Leul... Dumnezeu a vorbit. Cine nu poate vorbi Adevărul? Când acela era contrar cu
Cuvântul lui Dumnezeu, el a trebuit să blesteme lucrul. Întotdeauna au avut aceasta,
profetul fals. Dar au avut şi unul adevărat întotdeauna. Amintiţi-vă, nu a fost o şcoală
plină. A existat unul şi aşa este în orice zi. Aşa este astăzi.
67 Profetul zilei este acest Cuvânt. Este corect. Profetul astăzi, nu sunt toţi  aceşti
diferiţi... Există un profet Metodist, un profet Baptist, un profet Penticostal, tot felul de
profeţi în jur, prin ţară. Dar încă rămâne - există un Profet Adevărat, acelaşi ieri, astăzi,
şi în veci. Este corect. Isus Cristos! Şi El este Cuvântul. Este corect. El este Cuvântul:
Cuvântul uns al orei.

68 Observaţi-l acum, în timp ce călătorim înainte. Noi aflăm că Iosua şi Caleb... Şi apoi
iată vine Balaam profetul închiriat. Ce face el? El a trecut peste fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu, după ce Dumnezeu i l-a arătat. El reprezintă denominaţia, astăzi. Vom arăta
aceea chiar în câteva minute (Datan, ce era el,  şi  ce erau ceilalţi).  Acum Balaam a
reprezentat denominaţia. O persoană care nu ar fi trebuit... ar fi trebuit să ştie mai bine.
El a ştiut ce era greşit. Dar ce a făcut după aceea? Dumnezeu i-a dat o avertizare, şi
încă el a trecut peste avertizarea aceea. El a fost aşa de nebun după bani şi popularitate
încât a putut aparţine la ei.  Şi  astfel  fac bisericile astăzi,  trec chiar în acel Consiliu
Mondial al Bisericilor. Şi orice avertizare ce explodează în ţară, şi semne şi minuni din
aceste zile din urmă. Ei trec peste aceea oricum, fiindcă ei iubesc laudele oamenilor mai
mult decât iubesc Cuvântul lui Dumnezeu.

69 Eu  am un  prieten  acolo,  care  predică  mesajul  acela;  un  penticostal,  spunând
oamenilor, încercând să unească biserica împreună. Zicând că „noi trebuie să venim la
aceasta, această mişcare ecumenică.” Păi, unii dintre ei... biserica lui Cristos. Multe
dintre aceste denominaţii  care nici  nu cred măcar în naşterea din fecioară, şi  toate
aceste lucruri diferite, şi toate aparţin la aceea. Cum pot merge doi împreună dacă nu se
învoiesc? Apoi, voi aţi spus „Amin” la aceea, mă întreb referitor la aceasta acum: Apoi
cum poate un om să spună că este creştin şi umplut cu Duhul Sfânt, şi să nege că acel
Cuvânt este acelaşi ieri, astăzi, şi în veci? Duhul Sfânt din voi va puncta acel Cuvânt,
fiecare  Cuvânt:  „Amin.  Amin.  Amin.”  Când  Cuvântul  spune  ceva,  voi  ziceţi:  „Este
Adevărul.” Amin!... Căci sunteţi de acord cu Cuvântul. Sunteţi de acord cu Dumnezeu.
Voi  şi  Dumnezeu  sunteţi  una.  Dumnezeu  este  în  voi.  Voi  sunteţi  fiul  Lui  sau  fiica,
făcându-vă un Mesia pentru El, Cuvântul uns trăind în voi.

70 Observaţi, Balaam a trecut chiar peste lucrurile acestea. El a fost o denominaţie
perfectă şi un răspuns perfect gustului lor. Aceea a vrut-o Datan. Aceea a vrut-o Core. Ei
au vrut să facă o organizaţie din aceea. Au zis: „Noi avem oameni sfinţi peste tot pe
aici.”

Nu contează cât de perfect vor umbla doi oameni împreună, există o deosebire între
ei. Nasurile noastre nu sunt la fel. Amprentele degetului mare nu sunt la toţi  la fel.
Există multe lucruri la noi... Încă noi putem da transfuzie de sânge unul altuia, chiar la
gemeni, şi încă sunt diferiţi. Apoi vedeţi, Dumnezeu ia doar o persoană în acel ritm, şi
celălalt îl crede.

71 El a făcut un om, şi mulţi oameni din acel om. Şi toţi mor în Adam, toţi trăiesc în
Cristos. El a făcut o cale a morţii, şi toţi au intrat în aceea. Şi El a făcut o cale a Vieţii, şi
mulţi merg acolo care au Viaţa. Dintr-un singur Om, nu o grămadă de oameni au venit
să moară. Nu o grămadă de oameni au trebuit să păcătuiască. Un om a păcătuit un
păcat. Un Om a plătit pedeapsa completă. Nu este nevoie de o tragere pe genunchii
voştri,  şi  să  spuneţi  Ave  Maria,  şi  toate  celelalte  feluri  de  lucruri,  să  plătiţi  tribut
oamenilor morţi.  Isus a murit  ca Darul lui  Dumnezeu să poată fi  gratuit.  El  a plătit
datoria complet. Dar vedeţi, vrem să avem altceva să spunem cu Acela.

72 Observaţi aceasta acum. Aceşti inşi s-au dus acolo sus şi au zis: „Ei bine, tu încerci
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să te faci singurul om din grup. Crezi că eşti singurul.”

Şi Moise s-a obosit de el. S-a dus în spate, a zis: „Tată...”

El a zis: „Desparte-te de ei. Eu...”

„Toţi  care  sunt  de  partea  lui  Dumnezeu,  veniţi  pe  aici.”  Şi  El  doar  a  deschis
pământul şi i-a înghiţit pe toţi. Este corect? Doar gândeşte-te la aceea, frate. (Oh, vai.)
De ce nu l-au crezut? De ce nu au crezut că acest Moise era conducătorul acela, al lui
Dumnezeu? De ce au vrut să se certe cu el? Întotdeauna au murmurat şi s-au plâns,
când au văzut mâna lui Dumnezeu şi s-au mişcat sub... Şi Moise... Dumnezeu a dovedit
că Moise a fost Mesia uns. Vedeţi? Şi apoi doar... Vedeţi, adânc în inima lor, ei au vrut
altceva.

73 Ce s-a întâmplat cu voi Penticostalilor? Cu câţiva ani în urmă aţi  ieşit din acea
amestecătură numită denominaţie să vă faceţi penticostali. De ce vreţi să mergeţi înapoi
în aceea din nou? Pleava trebuie să vină. Bobul nu era acolo, încă. Vedeţi? Observaţi,
chiar în acel fel au făcut. Aceea a fost în inima lor. Ei au trebuit să o facă.

Acum, vedeţi, Datan a avut o idee că toţi ar putea face o religie mare din aceea.
Ştiţi, chiar şi apostolul Petru a avut aceeaşi idee pe muntele Transfigurării. El a zis: „Să
zidim trei corturi aici; unul pentru Moise, şi unul pentru lege, şi unul pentru profeţi,
unul...”

Şi în timp ce încă vorbea, a coborât un Glas, a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit.
Ascultaţi de El.” Aceea este, când s-au uitat înapoi L-au văzut numai pe Isus. Acolo a
stat El. El era Cuvântul. Aceea este tot ce aveţi de ascultat, este Cuvântul acela. Acela-i
El  în  orice  epocă.  Vedeţi  ce  spune  Cuvântul  pentru  epoca  aceea,  şi  urmăriţi-L  pe
Dumnezeu ungându-L, şi mergând cu Acela. Aceea-i tot.

74 Ei au urmat Stâlpul de Foc în Ţara Promisă. Cei ce s-au dus tot drumul au intrat,
ceilalţi au pierit. Observaţi, ei au vrut Cuvântul amestecat cu lumea... determinându-i să
rătăcească. Şi observaţi ce le-a făcut aceea. Cuvântul... Ei L-au pierdut fiindcă nu au
acceptat Cuvântul uns. Vedeţi, voi trebuie să aveţi falsul... Întâi trebuie să aveţi cel real,
să se facă o imitaţie din el. Şi acolo l-au avut ei, şi Dumnezeu a arătat că El nu a fost cu
aceea.
75 Gândiţi-vă cât de perfect s-a făcut cunoscut Cuvântul acela pentru ei, prin a se
dovedi la ei. Orice lucru ce a profeţit Moise se întâmpla. Fiindcă el i-a chemat să-i ducă
în Ţara Promisă. Orice lucru ce a profeţit Moise s-a împlinit, chiar acolo. Nici un Cuvânt
din Acela nu a greşit. Ce privilegiu ar fi trebuit să fie acela, să ştim că aţi umblat prin
pustie... Şi acolo, după... Când el le-a spus Mesajul, ei au trebuit să-L creadă întâi. Dar
după ce i-a luat de acolo, atunci Dumnezeu a zis: „Le voi dovedi că Eu sunt acel Stâlp de
Foc care l-ai întâlnit în pustie.”

Astfel El a zis: „Adună-i în jurul muntelui.” Şi El a venit pe vârful Muntelui Sinai. Şi
Dumnezeu a început să tune.

Şi  oamenii  au  zis:  „Să  nu  ne  vorbească  Dumnezeu.  Moise  să  vorbească.  Nu
lăsaţi...”

Dumnezeu a zis: „Nu le voi mai vorbi în acest fel, dar le voi ridica un profet care va
vorbi în Numele Meu.” Vedeţi? Astfel aflăm că aceea este ceea ce a făcut Dumnezeu de
fiecare dată. De ce nu au putut-o vedea ei de la început? Văzând toate aceste lucrurile,
şi apoi murmurând împotriva Mesajului care-i ducea în Ţara Promisă; care i-a pornit
corect, şi îi ducea în Ţara promisă. Dar ei încă... ei au trebuit să murmure împotriva Lui.
Gândiţi-vă, ce perfect... cum nu puteau merge în fiecare zi, să meargă cu Domnul. Ce
viaţă au trăit, chiar în pustie! În timpul nopţii... Au mâncat mană dimineaţa, care a căzut
peste noapte.

76 Ştiţi, aceea a devenit aşa de obişnuită pentru ei încât au zis: „Sufletul nostru s-a
scârbit de această Pâine.” Vedeţi? Şi în acel fel este cu noi. Mă gândesc la grupurile mici
că noi... chiar în slujba mea mică, prin naţiune. Văzând numai vindecări şi alte lucruri;
aceea a fost întotdeauna. Vindecare; Dumnezeu întotdeauna a avut o ieşire de vindecare
pe undeva. Chiar El a avut un Înger la un bazin odată. Şi El... tot felul de lucruri. Şarpele
de aramă din pustie. Voi întotdeauna aţi avut simboluri de vindecare. (Nu despre aceea
vorbesc eu.) Vindecarea este un lucru care atrage atenţia oamenilor. Oricine vrea să
doneze pentru un serviciu de vindecare. Ei vor să doneze la un festival de cântări. Dar
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când vine la un suflet sărman pierdut, ei nu au nimic de a face cu acela. Vedeţi, acum nu
este cam aşa de corect? Avem orice lucru... la un suflet sărman pierdut. Nu vor să aibă
nimic de a face cu el. Îl lasă să bâjbâie în ceva. Zicând: „Ei bine, aceea este bună, el
aparţine la biserică. Aceea nu răneşte nimic.”

77 Dar acum, aflăm aici... (venind la încheiere cât de repede putem aici). Gândiţi-vă
cât de perfect a fost aceea. Am privit în jos prin zilele care am fost aici pe acest pământ.
Priviţi ce a făcut Domnul Dumnezeu. A început în semne mari, şi minuni, şi miracole, de
care ne-am bucurat cu toţii. Apoi urmăriţi... Apoi a venit Mesajul în spatele lui.

Urmăriţi ce s-a întâmplat. Mergând pe aici, nu doar singur, omul cu voi. Vedeţi un
ciorchine de Îngeri  venind din ceruri,  scuturând tot pământul,  chiar stând acolo. Şi
ziarele l-au scris; când a fost prezis cu luni înainte de vremea când s-a întâmplat. El s-a
oprit acolo, şi a zis: „Timpul este aproape, întoarce-te înapoi. Deschide cele Şapte Peceţi
ale  tainelor  care  au  fost  ascunse  prin  reforme şi  lucrul,  scoate-l  afară.”  Apoi  vine
predicarea Sămânţa Şarpelui, şi toate lucrurile acestea în acel fel. Şi ce a făcut clerul? În
loc să spună... „Păi Luther a zis aceasta sau astfel.” Ei doar... Ei niciodată nu o vor
vedea. Vedeţi? Dar ce privilegiu este pentru noi care credem; să umblăm în Prezenţa lui
Dumnezeu, în fiecare zi.

78 Am stat acolo să văd un vârtej de vânt din cer. Acela a suflat un munte în două,
stând acolo unde eram; a tăiat vârfurile pomilor şi alte lucruri în acel fel. Şi o explozie
din Cuvânt a venit acolo şi a scuturat acolo de trei ori, a zis: „Urmăriţi-o mergând spre
Coasta de Vest.” S-a dus chiar pe acolo şi  a scuturat Alaska. Şi  venind chiar jos la
Coasta de Vest acum. Chiar exact.

În ziua anterioară, am luat o piatră şi  am aruncat-o în văzduh, şi  am zis,  AŞA
VORBEŞTE DOMNUL: „Ora este aici, judecăţile vor începe pe pământ. Cutremure de
pământ şi orice lucru se vor întâmpla. Şi toată Coasta de Vest va fi scuturată şi altele.”
Priviţi cât este de perfect. Zi de zi, orice lucru chiar exact în felul cum a zis El. Cum o
putem refuza, fraţilor? Să ne ţinem credinţa spre El.

Ei zic: „Cine este acesta?” Noi ştim cine este Acela. Acela este Isus Cristos acelaşi
ieri, astăzi, şi în veci, Stâlpul de Foc. Când în timpul lui Moise, priviţi ce a făcut El; a
simbolizat Stâlpul de Foc de astăzi. Acela-i întotdeauna... De ce nu L-au crezut ei pe Isus
a fi Cuvântul? Ei au avut interpretarea greşită şi înţelegerea. Chiar cum a făcut Eva, aşa
fac ei acum.

79 Apoi Balaam şi doctrina lui era chiar pentru ei. Şi doar le-a potrivit gustului lor
exact. La sărbătorire, priviţi... La Serbarea Moabiţilor, vedeţi... Oh, ce a zis El. Priviţi aici
cum este o imagine pentru astăzi,  cum o reţine.  (Eu vă ţin prea mult).  Dar priviţi,
observaţi, doar pentru puţin timp, Sărbătoarea Moabiţilor. Vedeţi, dacă El nu-i putea
aduce chiar acolo într-un fel, Balaam a făcut-o, apoi i-a organizat împreună. Dacă nu i-a
putut blestema... Cu cât îi blestema mai mult, cu atât Dumnezeu îi binecuvânta mai
mult. Doar a continuat...

80 Vedeţi, aceea a făcut-o el Penticostalilor. Ei au zis cu câţiva ani în urmă, când aţi
început: „Voi nu mergeţi nicăieri. Nu este nimic din voi. Voi veţi arde. Voi sunteţi grupuri
de fanatici.” Dar de fiecare dată când au încercat să vă blesteme, aţi venit înapoi din
nou. Dumnezeu a continuat să-şi descopere mesajul. Jos din Adunarieni, jos în urmă la
început, Consiliul General. Apoi El a introdus când au primit Numele lui Isus pentru
botezul în apă. Atunci unul a sărit  în acest fel,  şi  unul de alta, şi  unul a ieşit...; au
organizat aceasta şi aceea. Dumnezeu a continuat să binecuvânteze.

Acum, ei bine, el a văzut că nu poate să vă blesteme. Vedeţi? Astfel ce va face? El
vă va organiza. Vă va aduce... „Oh, noi suntem una oricum.” (Vedeţi?) „Noi toţi credem
în acelaşi Dumnezeu.” Astfel aceea este ceea ce a făcut Balaam. Şi nu ne-a avertizat
Iuda referitor la aceasta? Ei au rătăcit în calea lui... în doctrina lui Balaam şi au pierit în
contrazicerea lui Core. Nu ne-a avertizat Iuda, fratele vitreg al lui Isus, despre aceasta
în Biblie? Ei sunt ca şi Cain, de la început, închiriatul. Cel ce s-a dus la biserică şi a zidit
biserici şi a zidit un altar şi a adus jertfe. Ei au rătăcit în calea lui Cain. Ei au fugit în
calea lui Balaam, şi au pierit în contrazicerea lui Core. Iuda pune toată lucrarea despre
ceea ce fac ei în această dimineaţă, aici înaintea voastră, chiar cum o facem noi. Toată
lucrarea stă acolo.

81 Ei au pierit în contrazicerea lui Core. Doar gândiţi-vă la aceea, cât de rău a fost.
Doar  gândiţi-vă  la  ceea  ce  Core...  Vedeţi,  el  a  zis:  „Acum,  toţi  ne  vom  urca  la
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sărbătoare. Noi toţi suntem una.” Moabiţii au crezut în Dumnezeu. Aceia au fost copiii
fiicei lui Lot. Vedeţi? „Noi toţi credem într-un Dumnezeu.” Fundamental, ei erau perfect
corecţi. Urmăriţi-l pe Balaam acolo sus, doar aşa de fundamental ca orice Baptist sau
Prezbiterian bun astăzi. El a venit acolo sus şi acolo era Israel, acel nedenominat... Ei au
fost o naţiune. Israel nu a fost o naţiune. Acela a fost un popor de data aceea. Ei nu au
vrut să meargă în calea lui  Dumnezeu, după un timp. Ei  au vrut să fie  ca celelalte
naţiuni. Atunci au căzut ei. Dar atât timp cât vor să stea cu Dumnezeu. Bine.

82 Balaam a ieşit, el s-a uitat jos, a zis: „Ei bine, vai! Ştiu unul dintre predicatorii aceia
care s-a căsătorit cu soţia altui bărbat.” Toate celelalte lucruri, oh, sigur, ei au multe. El
a uitat să asculte strigătul Regelui în tabără. El nu a văzut Stânca lovită, şi acel şarpe de
aramă acolo ca ispăşitor. El nu şi-a dat seama că ei nu sunt prinşi într-o organizaţie. Ei
au fost atârnaţi în legământul lui Dumnezeu, şi umblau în acela. Vedeţi? Şi Balaam a zis
(fundamental): „Zidiţi-mi şapte altare.” Aceea a cerut-o Iehova. Aceea a avut-o Iehova
pe ambele părţi. „Bine, puneţi şapte viţei pe ele.” Aceea o făceau ei acolo în tabără.
„Puneţi-mi şapte berbeci pe acela deoarece într-o zi va veni un Mesia.” Bine.

83 Vedeţi, fundamental amândoi erau corecţi; fundamental. Vedeţi? Dar într-o zi când
a văzut că nu-l poate prinde cu aceea, el a zis: „Dacă ne-am putea organiza împreună
atunci.” Şi acolo este unde şi-au făcut greşeala.

Şi este exact chiar acolo unde Penticostalii şi-au făcut greşeala; când s-au organizat
acolo în urmă ca celelalte biserici. Eu nu sunt duşmanul vostru. Eu sunt fratele vostru.
Într-una din aceste zile vom afla că acela-i  adevărul.  Poate va mai dura puţin încă
(câteva învârtiri de soare), dar într-o zi veţi vedea că este adevărat.

Apoi doctrina lui Balaam i-a lovit chiar... Aceea au vrut-o. „Noi toţi suntem una.”
Vedeţi? Astfel, acolo s-au dus. Toţi profeţii lor şi toţi s-au dus chiar cu ei. Şi la serbare,
ei au zis: „Toţi credem că există un singur Dumnezeu. Haideţi să o credem.” Chiar ceea
ce au aşteptat ei, chiar exact.

84 Acum când Metodiştii şi Baptiştii abia pot veni împreună din cauza organizaţiei lor,
dar când va veni o organizaţie căpetenie, în care putem veni toţi împreună, bine. „Oh,”
voi ziceţi: „Penticostalii niciodată nu o vor primi.” Ei nu? Ce au făcut ei zilele trecute în
Missouri. Citiţi ziarele, sigur. Vedeţi? Voi nu? Nu, nu voi penticostalii, voi oamenii; dar
aceia nu sunteţi voi, este guvernul acela de acolo sus care vă duce. Acela-i capul care vă
învârte. Este corect. Nu mergeţi cu aceea. Îndepărtaţi-vă de lucrul acela, acela-i semnul
fiarei. Scăpaţi-vă de aceea cât de repede puteţi. Vedeţi? Aceea este biserica... Este acel
cap guvernamental care face mişcarea.

85 Niciodată nu ne-am fi dus să avem război cu Germania sau altele dintre celelalte. A
avut acest... câţiva dintre aceşti politicieni stau aici şi fac arme noi şi încep... Nu vreau
bani din... bani sângeroşi de la copilul meu propriu, care trebuie să meargă afară să
moară pentru aceea. Vedeţi? Dar aceea este, aceea este politica care o face. Şi toată
lumea este controlată de Diavolul. Aceea este chiar ce a spus Isus. Şi niciodată nu va fi
corectă până în Mileniu, când Isus vine să preia. Dar acum noi avem aceste necazuri.
(Ne grăbim să putem trece prin acestea acum.)

86 Chiar la ceea ce ne-am uitat... chiar acel lucru. Aceea este chiar ceea ce au vrut.
Victoria lui Satan la serbarea Moabiţilor. El are încă una care urmează, la fel. El îi aduce
pe toţi în acelaşi fel. Aşteptaţi... Toţi deodată! Doar gândiţi-vă la ce au făcut. Aşa a fost.
Nu a fost nevoie să dureze mult, mult timp, trei sau patru ani să o atragă afară. Ei...
profetul fals, omul care a călcat peste Cuvântul lui Dumnezeu... orice avertizare ce a
trimis-o Dumnezeu peste naţiune, şi le-a spus: „Ieşiţi din aceea! Ieşiţi din ea! Ieşiţi din
ea!” Ei nu o vor face. Ei vor sta chiar acolo.

Ei ignoră Cuvântul lui Dumnezeu, ignoră lucrurile în care suntem. Şi merg chiar
înainte:  „Noi  o  vom avea oricum. Noi  mergem chiar  peste.  Noi  trebuie  să  o  avem.
Aceea-i tot. Noi toţi suntem una.” Vedeţi prostia Diavolului? Acela este acelaşi lucru ce
au făcut la serbarea Niceei, la Niceea, Roma. Ei au făcut o organizaţie din aceea. Şi
aceea  s-a  întâmplat.  Satan  a  avut  Serbarea  de  la  Niceea.  Oh,  vai!  Şi  de  atunci...
Ascultaţi, voi spune un cuvânt mare aici acum. Şi voi care ascultaţi benzile şi vreţi să vă
certaţi cu aceasta, certaţi-vă singuri, şi cu istoria, şi cu Biblia, vedeţi, nu cu mine.

87 Ascultaţi!  De  fiecare  dată  când  Dumnezeu  trimite  un  mesager  şi  porneşte  cu
mesajul...  Şi  când  biserica  aceea,  când  acel  grup  de  oameni  vin  la  serbarea
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denominaţională... Chiar acolo o fac. Chiar acolo aţi făcut-o voi Adunarieni. Acolo au
făcut-o  Unitarienii.  Chiar  acolo  au  făcut-o  ceilalţi  dintre  voi,  la  serbarea  voastră
denominaţională, aruncându-vă în urmă în acelaşi lucru pe care Dumnezeu l-a blestemat
de la început. Acela-i exact Adevărul. De fiecare dată când biserica a avut cândva o
trezire... În timpul lui Luther, apoi ce s-a întâmplat? Metodiştii... peste tot în jos în
epoci... Zwingli, Finnley, Finney, toţi ceilalţi dintre ei, când au avut o trezire, ce au făcut
ei cu ea? Au aruncat-o într-o serbare denominaţională, şi s-au târât cu toţi ceilalţi, au
pus o marcă peste voi ca ceilalţi. Apoi voi aveţi un grup de oameni care vă controlează.
Duhul Sfânt nu poate să meargă mai departe. Aceea-i exact, ca aceea... denominaţia nu
o crede; vă scoate drept afară. Încercaţi odată să vedeţi dacă este adevărat sau nu. Veţi
vedea că acela-i Adevărul. Vedeţi, la serbarea denominaţională de fiecare dată când sunt
chemaţi la acela, acea serbare a lui Balaam, acolo intră necazurile. Oh, Luther, Wesley,
Penticostalii, şi toţi ceilalţi sunt victimele aceleia.
88 Observaţi,  atunci  a fost  (aleluia),  când Moise a păşit  afară şi  a zis:  „Cine este
pentru mine şi pentru Dumnezeu?” Amin! Atunci a fost când Leviţii şi-au scos săbiile şi
au trecut prin tabără şi au ucis cu desăvârşire orice lucru ce era în legătură cu acela.
Amin!  Orice  lucru;  orice  bărbat  care  a  avut  o  femeie  Moabită,  ei  i-au  ucis  chiar
împreună. Acum, a venit ora. Unde este omul acela? Unde sunt fiii lui Aaron? Cine dintre
preoţi vor să scoată Cuvântul lui Dumnezeu, această Sabie ascuţită cu două tăişuri? A
zis: „Cine se ridică pentru mine şi pentru Dumnezeu?” Unde este acela? Putea invita şi
nimeni nu răspundea. Vedeţi ce vreau să spun? Noi nu am reţinut-o. Noi doar... Există
ceva greşit. Observaţi, acolo au fost ei... Atunci a fost când Moise s-a ridicat şi a zis
aceste lucruri.

89 Observaţi, păcatul lor, ce au făcut acolo, când s-au denominat cu Moab şi i-a făcut
un trup... Acel păcat niciodată nu le-a fost iertat. Eu voi naviga pe aceea un minut. (Este
târziu, dar numai un minut.) Păcatul lor niciodată nu le-a fost iertat. Nici unul dintre ei
nu au intrat cândva în Ţara Promisă. Isus a zis, în (scuzaţi-mă un minut) Sf. Ioan 6...
Isus a zis în Sf. Ioan 6, când au zis: „Părinţii noştri au mâncat mană în pustie”... Ei au
fost Penticostali. Frate, ei au mâncat mană. Ei au avut lucrul real.

Isus a zis: „Şi ei sunt, fiecare, morţi.  Au pierit. Ei sunt duşi Etern.” Păcatul lor
niciodată nu le-a fost iertat. Ce au făcut ei? Şi-au rupt legământul cu Dumnezeu, şi s-au
organizat cu Balaam, profetul închiriat care nu primea avertizarea lui Dumnezeu; nu a
vrut să ia Cuvântul lui Dumnezeu; nu au vrut să ia nimic de la Dumnezeu. Dar el a fost
hotărât să-i facă una. Puteţi vedea prostia? Aş putea sta pe aceea mult timp, dar eu cred
că voi o aveţi. Vedeţi? Observaţi, păcatul lor niciodată nu le-a fost iertat; nici unul din ei
care au trăit sub binecuvântările acelea şi au mâncat din mana aceea şi orice lucru.

90 Când adevăratul Mesajul real, a venit la o demonstrare, ei l-au organizat. „Vom lua
Moabiţii  şi  noi  împreună.  Ei  sunt  o  organizaţie  mare,  o  naţiune  mare.  Noi  nici  nu
suntem... Noi nici nu suntem o naţiune. Noi ne căsătorim unii cu ceilalţi şi va fi în ordine
atunci. Noi vom fi cu ei.” Şi acela niciodată nu le-a fost iertat; niciodată, niciodată nu le-
a fost iertat.

Isus a zis: „Ei sunt toţi, morţi.” Traduceţi cuvântul acela în Ebraică sau Greacă,
oricare, sau chiar în Engleză, acela înseamnă „separare Eternă”; veşnic duşi. Este corect.

Oh, da, ei au văzut miracole. Ei au văzut Cuvântul uns. Ei au mâncat mană din Cer.
Ei s-au bucurat de binecuvântările ispăşitorului. Ei au văzut Stânca lovită dându-Şi apa.
Ei au băut din Ea. Ei au fost personal obişnuiţi cu Aceea. Dar când a venit la frângerea
acelui Cuvânt... Niciodată să nu o uitaţi! Când Isus a zis: „Eu şi Tatăl Meu suntem una,”
nu a zis că sunt trei. (Unul?) Când toate celelalte fundamente ale Scripturii...

91 Un om a venit la mine serile trecute să-mi arate unde sunt greşit, sau să vorbească
despre trinitate.  Am mii  de prieteni  buni  trinitari.  Ei  sunt  în  Babilonul  acela.  Am o
grămadă de prieteni Unitarieni în Babilon, la fel. Vedeţi? Dar ce s-a întâmplat? El a zis:
„Aceea este terminologie, Frate Branham. Tu crezi în trinitate?”

Am zis: „Desigur.” Am zis: „Te voi lua pe cuvânt: terminologie.” Am zis: „Cum o
crezi?”

A zis: „Eu cred într-un singur Dumnezeu.”

Am zis: „Tu crezi bine.” Vedeţi?

El a zis: „Eu cred că există un singur Dumnezeu, şi trei persoane în Dumnezeire.”
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Am zis: „Nu eşti un student BIOLA?”

El a zis: „Da.”

Am zis: „Sună ca aceea.” Am zis: „Aceea nu vorbeşte prea bine despre educaţia
ta.” Am zis: „Trei persoane, şi un singur Dumnezeu?” Am zis: „Conform cu Webster,
acolo, trebuie să fie o personalitate înainte de a putea fi o persoană. Tu crezi în trei
dumnezei, domnule.” Nu poţi fi o persoană fără a fi o personalitate, că este nevoie de
personalitate să facă o persoană.

Astfel ei spun... El a zis: „Ei bine, Mr. Branham, ştii, chiar teologii nu o pot explica.”

Am zis: „Este exact corect. Cuvântul nu a venit la un teolog.” (Aha) Am zis: „Biblia
este legată toată pe descoperirea: 'Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile
locuinţei morţilor nu o pot birui.'” Vedeţi? Amin, ia te uită. Vedeţi? Dar apoi când vine la
lucrurile acelea... Oh, vai!

92 Acum vrem să ne grăbim să încheiem foarte repede dacă putem. Trebuie să ocolesc
unele dintre aceste Scripturi şi note, vedeţi. Acum, observaţi, niciodată nu li s-a iertat
ceea ce au făcut. Ce au făcut ei? Ei s-au bucurat de binecuvântări.  Nu uitaţi.  O voi
repeta din nou. Niciodată nu li s-a iertat aceea. Amintiţi-vă, această bandă merge în
jurul lumii. Vedeţi? Se ascultă în tabere în Africa, India, peste tot în jur; traduse în
diferite limbi; şi diferite tabere, diferite locuri. Păcatul niciodată nu le-a fost iertat. Ce?
Ei...

Voi ziceţi: „Ei bine, slavă lui Dumnezeu, eu am făcut aceasta. Eu am făcut aceasta.
Am mâncat mana Cerească. Eu...”

Da, şi ei au mâncat, la fel. Şi Isus a zis: „Ei sunt, fiecare, morţi.” Dar când vine la
Mesajul  exact,  unde  nu  ar  fi  trebuit  să  rupă  acel  Legământ  cu  o  altă  naţiune...
Dumnezeu era un separatist şi a separat poporul, şi nu trebuiau să aibă nimic de a face
cu ceilalţi, să se căsătorească cu cineva. Şi o Biserică reală, veritabilă şi Mireasa lui
Cristos,  se  ataşează  de  Cristos  care  este  Cuvântul.  Şi  voi  nu  vă  căsătoriţi  în  vreo
organizaţie, vreo denominaţie. Voi staţi exact cu Cristos şi cu acel Cuvânt, ca orice altă
zi. A face aceea este separare Eternă de la Dumnezeu. Sper că fiecare a reţinut-o.

93 Acum, în textul nostru, a fost aproape de Sărbătoarea Paştelui; urma. Era un timp
groaznic. Oamenii dormeau dincolo de porţi. La fiecare Paşte o făceau. Ei erau afară
culcaţi pe pământ. Hanurile erau pline şi orice lucru. Era paştele. Erau mari aşteptări
acolo.  Văzduhul  era  tot  plin.  (Acum în  mai  mult  de  cinci  minute  voi  ieşi,  cu  voia
Domnului, sau zece) Fiecare era bine încărcat.

Priviţi, există trei clase de oameni acolo. Vedeţi era o mare aşteptare. Ei ştiau că
acest om străin venea la sărbătoarea aceasta. Unii dintre ei Îl iubeau; ei L-au crezut.
Unii dintre ei L-au urât; cei mai mulţi dintre ei L-au urât. Şi din cauză că unul L-a iubit şi
celălalt L-a urât, omul din mijloc nu a ştiut ce să facă. Vedeţi? Ei nu au ştiut. Observaţi,
văzduhul era plin de aşteptări. Unul zicea: „Când va ajunge El acolo sus, vă spun că Îl
vom numi... Îi vom da un cuvânt ca test. Îl vom pune acolo lângă marele preot. Vom
vedea că înţelepciunea Lui este împotriva lui Caiafa.'” El deja a dovedit-o. Vedeţi?

94 „Dar vom face aceasta: Vom vedea... Ştiu că unii dintre marii conducători Îl vor
prinde. Băiete, ei îl vor învârti şi răsuci pe acel ins vechi. Ei îi vor aduce la cunoştinţă ce
era El, când s-a dus să-şi facă de lucru cu preoţii noştri. Băiete, ei ştiu ce fac. Ei sunt
oameni deştepţi. Ei ştiu ce fac.”

Ceilalţi au zis: „Mă întreb ce vor face ei cu acel ins oricum.”

Ceilalţi au zis: „Ohhhhh, eu Îl aştept să vină. Dumnezeu este cu El. El este Cuvântul
acela. Oh, eu doar vreau să-L văd.” Vedeţi? Oh, ei erau împărţiţi. Acum, vedeţi, cei care
L-au cunoscut şi L-au crezut, ei au ştiut la ce poartă să aştepte. Vedeţi? Ei au ştiut pe ce
cale va veni El. Există o mare aşteptare, dar ştiţi, nu prea mulţi L-au văzut. Vedeţi,
există mulţi care nu L-au văzut. Aşa este astăzi.

95 Unii dintre ei au zis: „El este un om bun. Oh, nu este nimic rău cu El. Ca Napoleon,
Washinghton, el a fost un om bun. Dar, oh, ca un învăţător, nu, nu.”

Unii dintre ei au zis: „Oh, El este un om bun. Oh, El este amestecat total, aceea-i
tot. El este un ins bun. Nimeni nu poate spune nimic rău despre El.”

Ceilalţi au zis: „Nu, El este un diavol. Vă pot spune că există citire a minţii şi alte
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lucruri, şi că aceea-i profeţie falsă. Aceea este contrară cu crezul nostru. Nu credeţi în
astfel de lucruri ca acela.”

Şi celălalt, a zis: „Glorie lui Dumnezeu, Acela-i Dumnezeu. Îl cunosc. Îl văd.” Şi ei
au aşteptat după El. Acum chiar în acel fel stăm astăzi, chiar acelaşi lucru: Cuvântul uns
pentru această oră; Epoca Bisericii Laodicea.

96 Acum vom încheia zicând aceasta. (doar un moment) Trei clase L-au aşteptat. Aşa
este astăzi, este corect, trei. Observaţi, credincioşii au strigat. Vedeţi, vedeţi? Slujba Lui
i-au determinat pe unii să-L iubească, să fie urât de alţii, şi să se mire o altă clasă.
Vedeţi? Slujba Lui... Daţi-mi voie să o citez din nou. Slujba Lui, orice a fost... Acum noi
ştim, Acela a fost Cuvântul. Dar slujba Lui i-a determinat pe unii oameni să-L iubească.
Ei au fost predestinaţi să o facă. Vedeţi, ei au crezut-o. Ei au văzut-o. Nu erau mai
mulţi... Când Natanael a venit acolo sus, şi El i-a zis ce a făcut el în acel fel, el a zis:
„Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Regele lui Israel, fără îndoială în gândul meu.”

Simon a stat acolo, a zis: „Oh, Andrei, eu nu voi trece peste. Am auzit toate trei
problemele înainte.”

„Dar Andrei, tu ar trebui să vii. Tu ar trebui să vii, chiar vino odată cu mine.”

Şi  în timp ce el  şedea acolo,  Isus l-a văzut venind sus,  ştiţi,  venea sus.  A zis:
„Numele tău este Simon. Tu eşti Fiul lui Iona.” Nu a mai existat nici o întrebare. Vedeţi,
aceea a fost tot ce era cu aceea. Ei au fost acolo. Ei au crezut-o. Ei au văzut-o. Ei au
ştiut că aceea trebuia să o facă Mesia când va veni.

97 El a trebuit să fie un Profet, că Moise a zis: „El va fi un Profet.” Şi ei au fost plini de
raţiune fiind patru sute de ani fără un profet. A fost nevoie de un profet să o îndrepte,
întotdeauna în fiecare epocă. Şi aici a stat el acolo.

Pentru ei nu a fost nici o întrebare. Ei au aşteptat acolo cu palmieri în mâini: „El va
fi pe aici foarte curând.” Aşteptau!

Tot oraşul, tensiune. Ei au zis: „Acela-i un grup de fanatici adunaţi acolo la poartă.”

Ceilalţi au zis: „Mă întreb ce va face când va veni El aici sus. Ştiţi, eu într-adevăr
cred că el este un şmecher. Cred că are un picior de iepure care îl freacă de ureche
(ştiţi), sau ceva în acel fel, ştiţi”.

Şi aşa cum spun ei astăzi: „Oh, este un fel de telepatie mintală. Este ceva...” Ei o
pot explica total.

Altul a zis: „Acela-i un diavol. Stai de partea aceasta a oraşului, să nu ai nimic de a
face cu aceea. Să nu cooperezi cu adunarea aceea. Nu vă duceţi acolo jos, vedeţi. Nu
vom avea nimic de a face cu aceea.” Trei clase de oameni.

98 Acum priviţi. Acum El vine călărind în oraş. Doar exact ceea ce a zis Cuvântul că va
face. Călărind pe un măgăruş, venind în oraş. Cei care nu se uitau la un crez, nu se
uitau la Templu, nu se uitau la toate celelalte lucruri, nu se uitau la preoţi, la ceea ce
aveau să spună ei.  Cei  ce L-au crezut.  Ei  au stat  acolo cu palmierii  în  mâini.  Doar
aşteptând prima mişcare. Niciodată nu i-aţi auzit zicând: „Cine este acesta care vine?”
Oh, nu! Ei ştiau cine vine. Ei au ştiut ce a zis Cuvântul. Vedeţi? Iar cealaltă clasă, îi
vedeţi în spatele oraşului? Şi apoi când au auzit acest sunet: „Osana Regelui! Osana
Regelui care vine în Numele Domnului. Osana! Osana!” Şi tot strigătul...

Preoţii  au ieşit să vadă ce era cu această agitaţie religioasă. Şi oamenii  au zis:
„Cine este acesta?” Pentru ce au fost acolo, prieteni? O sărbătoare religioasă! Tocmai
Dumnezeul care i-a adus să ţină această Sărbătoare, le-a spus că El va fi acolo în acel
fel, şi au strigat: „Cine este acela?”

99 Timpul nu s-a schimbat. Oamenii sunt alcătuiţi la fel cum au fost atunci. Evrei 13:8
a zis: „El este acelaşi ieri, astăzi şi în veci.” Acum voi încheia prin a spune aceasta:
Întrebarea nu mai este pentru ei în continuare. Ei au întrebat: „Cine este acesta?” Dar în
1964, întrebarea este: „Cine ziceţi voi că este Acesta?” Ce este cu toate acestea? V-aţi
oprit din a cerceta Scripturile? Cine credeţi că este Acesta? Este telepatie mintală? Este
ceva sălbatic din pustie de acolo de undeva, cum au zis ei: „Ioan a fost un om sălbatic,
scufundând oameni acolo în apă.” Când, Isaia a zis că el va fi acolo, premergătorul.
Maleahi a zis că el va fi acolo chiar exact. Profeţii aceia au zis: „Acest profet se va ridica
chiar de acolo să o premeargă.” Şi aici era el.
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Ei au zis: „Acela este un om sălbatic. Depărtaţi-vă de el. Vedeţi? Să nu aveţi nimic
de a face cu el.” Şi iată venind Mesia, chiar exact cum a zis Scriptura: „Că El va călări în
oraş pe mânzul  unui  asin.  Blând şi  smerit,  pe mânzul  unui  asin,  venind în oraş,  ca
Scripturile să se poată împlini.” Şi aici stau oamenii la o sărbătoare religioasă din nou, ca
Balaam, la o serbare religioasă, zicând: „Cine este acesta?”

Şi astăzi, Scriptura a promis pentru această oră, prieteni, Acela este împlinit chiar
în mijlocul nostru, ore în şir. Cine credeţi că este Acesta? Haideţi să studiem despre
Acela când ne aplecăm capetele.

100 Dumnezeule drag, ne gândim serios, adânc, fiindcă trebuie să o facem. Este pe
mâinile  noastre,  Doamne.  Noi  Te vedem, ca marele  Rege.  Vedem promisiune Ta a
Cuvântului. Am aşteptat-o de câţiva ani, pentru acest timp mare ce va veni, ce îl trăim
chiar acum. Vedem Cuvântul Tău uns în poporul Tău, trăit, chiar exact ceea ce ai zis că
se va întâmpla. Vedem grupul lui Satan uns acolo. Şi L-am exemplificat prin naţiune,
înainte şi înapoi prin Cuvânt, astfel nu va fi nici o piatră lăsată neacoperită. Nu ştiu pe
care I-ai rânduit la viaţă, Doamne. Nu este treaba mea să o ştiu, aceea-i treaba Ta. Dar
este treaba mea să mişc fiecare piatră. Dumnezeule ajută-mă, ajută ceilalţi oameni să o
vadă. Mişcă fiecare piatră, Doamne, ca nimic să nu rămână dintre cei pe care i-ai rânduit
fără să o audă.

Vrem să vedem venirea Ta, chiar în generaţia noastră, Doamne. Noi o credem. Noi
credem că există o altă Vineri a Palmierului; Vinerea mare şi Ziua Palmierului acum. O
răstignire a Bisericii Tale, dar triumful nostru când vei veni Tu călărind.

101 Ne  rugăm,  Dumnezeule,  ca  Tu  să  binecuvântezi,  astăzi,  poporul  Tău.
Binecuvântează această bisericuţă. Binecuvântează acest păstor scump şi fiul lui de aici,
Fratele Outlaw şi fiul lui; pe amândoi Jimmy Sr. şi Jr. Binecuvântează-i pe toţi de aici.

Dumnezeule, fie ca noi niciodată să nu venim aici în această dimineaţă... Fie ca
eu... nu am călătorit din Tucson doar numai să... Dacă am avut ocazia să vorbesc unor
oameni, Doamne, aceea nu a fost să glorific ceva decât această Persoană, despre care
oamenii se întreabă cine este aceea. Ei ştiu că omul nu o poate face. Ei ştiu că este
dincolo de om să cunoşti aceste lucruri. Dar oamenii spun: „Ce este aceea?”

Doamne, noi ştim că Acela eşti Tu. Acela-i Isus Cristos, persoana Duhului Sfânt. El
este Duhul Sfânt. „Eu vin de la Dumnezeu. Mă duc la Dumnezeu.” Şi vedem marele
Stâlp de Foc între noi, Doamne. Tot la fel cum au văzut ei în prima parte a Bibliei cu
Moise. Noi L-am văzut în mijlocul Bibliei când Pavel era pe drumul Damascului. Îl vedem.
Acum aici Îl vedem la timpul sfârşitului din nou. Trei este o confirmare. Acela a fost
mesajul de fiecare dată.

Dumnezeule, fie ca bărbatul şi femeia să nu se mai ţină de tradiţii şi crezuri. Dar fie
ca ei să vină afară din lucrul acela, să-şi dea vieţile complet lui Dumnezeu şi să creadă;
nu  să  se  încreadă  pe  vreo  teorie  şi  alte  lucruri  ale  omului,  ci  să  se  încreadă  în
Dumnezeul cel viu. În timp ce aceste sărbători continuă, strigătul încă este: „Cine este
acesta? Ce este aceea? Despre ce este aceea?” Oamenii religioşi spun acelaşi lucru. Şi
este acelaşi Domn Isus, făcut trup în poporul lui, ungându-Şi Cuvântul pentru Mireasă.
Şi ei nu-L pot înţelege. Ei toţi sunt foarte traşi în Laodicea, încât nu ştiu despre ce este
vorba. Dar profetul a zis: „Va fi Lumină în timpul serii.” Astfel acum, noi O aşteptăm,
Doamne. Vino, Doamne, binecuvântează-i pe fiecare.

102 Cu  capetele  aplecate  acum,  şi  cu  inimile  voastre.  Voi  credeţi  că  acesta  este
Adevărul?  Credeţi?  Doar  ridicaţi-vă  mâna,  zicând:  „Eu  de  fapt  cred  că  acela  este
Adevărul, că noi trăim în ultimele zile. Suntem aici acum şi credem că suntem aşa de
răsuciţi...” Aţi fost la adunare zilele trecute, când căldura, mergea... Observaţi, noi nu
am avut o organizaţie să urmeze aceasta. Am fost chiar aici  cu păstorul  nostru tot
timpul, ani, venind şi plecând. De obicei, după doi sau trei ani şi aceea se organizează.
Aceea nu s-a organizat de data aceasta. Ea nu se poate. Pleava s-a tras de la Acela, dar
nu este avansare mai departe. Grâul, slujba s-a întors din nou înapoi cum era la început.
Acela-i Isus Cristos între noi, prieteni. Nu un om, ci Omul Cristos Isus care trăieşte în
voi, şi vrea să fie o parte în voi, şi voi să fiţi o parte a Lui. Nu aţi vrea să-L primiţi astăzi?

103 Există cineva aici care nu au primit botezul Duhului, încă? Acum voi ziceţi: „Frate
Branham, îţi spun, am strigat odată.” Este foarte bine. „Am vorbit în limbi odată.” Este
foarte bine, la fel. Dar încă nu despre aceea vorbesc. Cum poţi striga şi vorbi în limbi şi
să negi Cuvântul? Dovada Duhului Sfânt este a crede Cuvântul Lui. Întotdeauna a fost
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(în fiecare epocă) dacă puteţi primi Cuvântul. Preoţii aceia L-ar fi bătut la un milion de
mile când s-ar pune cu roadele Duhului: gingaşi, şi paşnici, şi blânzi, umili. El a spart
bisericile, le-a lovit cu piciorul; şi a rupt oamenii, şi i-a numit „şerpi în iarbă” şi orice
lucru. Vedeţi? Dar El era Cuvântul. El a fost Cuvântul acela. Aceea este: credeţi-L pe
Dumnezeu. Dumnezeu este Cuvântul. Credeţi-L.

104 Dacă niciodată nu aţi primit Botezul Creştin încă, există un bazin aici. Încă nu aţi
primit Botezul Duhului Sfânt real, care vă face să ştiţi că fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu
este Adevărul; voi ziceţi: „amin” la Acela şi-L credeţi cu toată inima voastră, apoi Îl
puteţi primi în această dimineaţă. Şi apoi nu vă mai întrebaţi Cine este acesta care îi
face pe oameni să se comporte în felul cum se comportă. Veţi şti ce este Acela. Dacă nu
aveţi acea experienţă aţi vrea să ziceţi: „Frate Branham, aminteşte-mă în rugăciunea ta,
şi  îmi voi  ridica mâna”? Şi  voi  ziceţi:  „Şi  eu voi...”  Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu să  vă binecuvânteze.  Voi...  Voi...  Dumnezeu să  vă binecuvânteze,  este
frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frumos.

105 O Dumnezeule, în timp ce muzica se cântă duios... Oh, El este minunat! Sigur:
Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Tatăl Veşnic. Mă rog ca Tu să acorzi acestor
oameni, Doamne. Eu pot doar să mă rog. Aceea-i tot ce ştiu să fac, să cer pentru ei. Ei
şi-au  ridicat  mâinile.  Voi  face  cum le-am promis,  Mă  rog  ca  Tu  să  le  dai  această
experienţă mare; nu numai un fel de emoţie, ci o experienţă reală; să se întâlnească cu
Dumnezeu cum s-a întâlnit  Moise acolo pe terenurile Gloriei  Shakinah; şi  nu numai
acolo,  ci  niciodată să nu se întoarcă de la Cuvântul  acela,  să meargă chiar  în Ţara
Promisă cu Acela. Dumnezeule, acordă aceea la fiecare din noi, în această dimineaţă.

Există boli între noi astăzi, Dumnezeule. Ne rugăm ca Tu să le vindeci. Vindecă
fiecare persoană bolnavă, orice nevoiaş. Acordă aceea, Doamne. Ei sunt ai Tăi acum. Ţi-i
dau în Numele lui Isus. Amin.

106 Îmi pare rău, am fost aici sus de două ore. Dar priviţi, voi aveţi toată seara. Voi
puteţi merge acasă să recuperaţi şi să dormiţi puţin. Dar nu uitaţi ce v-am spus. V-am
spus din inima mea. Eu ştiu că sună ciudat. Cu câţiva ani în urmă am venit din Phoenix
aici cu voi oamenilor, vindecând bolnavii prin rugăciunea credinţei. Nu am explicat-o, nu
vreau s-o explic. Eu doar am urmărit să văd ce vor face oamenii, doar să văd imitaţiile şi
alte lucruri ridicându-se. Acela a fost un lucru mare pentru mine să-l văd.

Dar acum, vin la voi cu un Mesaj că semnul acela s-a dovedit. Ce a făcut biserica...
Nu, ea nu s-a denominat. Dar ce s-a întâmplat cu denominaţiile la această trezire? Ce au
făcut ei? Ei s-au dus direct în Laodicea. Milioane şi milioane, şi miliarde de dolari au fost
turnaţi în aceea, şi doar... şi ea a devenit mare şi bogată şi ea zideşte proprietăţi de
miliarde de dolari şi lucruri ca acela. Şi a primi Mesajul? Nu într-adevăr. Ei L-au refuzat.
Ce este aceea? Pleava de pe grâu. Acum grâul  trebuie să fie în acel  fel,  să stea în
Prezenţa Soarelui să devină un bob al Evangheliei depline, auriu pentru Domnul. Nu-l
credeţi? Cine este Acesta, oricum? Cine este El? Ar putea fi un om? Poate fi o biserică?
Poate fi un cult? Acela-i Isus Cristos, acelaşi ieri, astăzi, şi în veci. Îl credeţi?

107 Mă întreb acum, doar cu o mică închinare după un mesaj tăiat ca acela,... Soră, ce
zici  despre a ne da un acord, pentru un cor mic aici,  despre Îl  iubesc.  Ştiţi  vechea
cântare?

Îl iubesc, Îl iubesc

Că-ntâi El m-a iubit,

Plătind salvarea mea

Pe Calvarul rece, întunecat.

Vreţi să cântaţi cu mine? Toţi acum, doar într-o închinare. Doar închinaţi-vă cu
mine.

Îl iubesc,... (Acum amintiţi-vă, ca televiziunea, El este în camera
voastră.)

Că întâi El m-a iubit,

Şi a plătit salvarea mea

Pe Calvar (Vă daţi seama ce înseamnă aceea? Puteţi... Aţi reţinut
adâncimea aceleia, ce a făcut El?)
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Îl iubesc,... (Nu-L văd, dar El este aici. Am un set mic de primire
aici, un lucruşor ce se aprinde în inima mea.)

Ştiu că acela Îl reflectă. (El este aici.)

... iubit,

Şi a plătit salvarea mea

Pe Calvar.

108 Acum, aş vrea să faceţi aceasta, în timp ce îl fredonăm. Acum suntem amestecaţi
când venim la ceea ce am fost. Amintiţi-vă, strămoşii mei au fost Catolici. Vedeţi? Acum
noi suntem un grup total amestecat aici, dar am ieşit din toate materialele acum. Noi
suntem... aparţinem la Cristos. Suntem ai Lui. Acum în timp ce cântăm aceasta, să ne
întoarcem în  jur  şi  doar  să  dăm mâinile.  Nu  trebuie  să  vă  ridicaţi.  Doar  spuneţi:
„Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră,” în timp ce
o facem, doar într-o atmosferă reală creştină. Eu cred că lui Dumnezeu îi place să ne
închinăm Lui.  Nu  credeţi  aşa?  Închinaţi-vă  Lui.  El...  Dumnezeu  este  un  obiect  de
închinare. Şi vrem să ne închinăm Lui. Şi cum o facem... ? Voi vă iubiţi reciproc. Vreţi să
vă trataţi unii pe alţii... „Când faceţi acestea, mie Mi-aţi făcut.”

Haideţi doar să cântăm acum, şi să dăm mâinile unii cu alţii, să ne închinăm cu...

... căci El...

Dumnezeu să vă binecuvânteze

Oh, Îl iubesc, Îl iubesc

Că-ntâi El m-a iubit

Şi a plătit salvarea mea

Pe...

Mă întreb, dacă arde aceea în inima voastră? Este ceva acolo care doar se simte
foarte bine? Ştiţi, simţiţi ca şi cum v-ar place să-L luaţi aici să-L îmbrăţişaţi. (huh?)
Simţi-ţi  astfel  în  inima  voastră?  Dacă  nu,  prietene,  fii  atent.  Voi  sunteţi  pe  teren
periculos, vedeţi, dacă nu există ceva dragoste reală acolo, ceva: „Îl iubesc”. Nu doar o
cântare, ci o realitate. El m-a iubit întâi. Unde aţi fost, astăzi... Eu am 55 de ani. Viaţa
mea curând se va sfârşi. Vedeţi? Şi ceea ce eu... A plătit salvarea mea... Frate Trow, tu
ce? [Un om vorbeşte din adunare - Ed.]

109 Aţi auzit mărturisirea aceea: „Salvat.”

Salvat prin puterea Lui divină,

Salvat la noi înălţimi sublime!

Viaţa acum este dulce bucuria mea este completă,

Că sunt salvat!

De unde ştii? Duhul meu mărturiseşte cu Cuvântul Lui că am trecut din moarte la
Viaţă.

Mulţumesc dragi creştini. Aceea îmi face bine. Îmi place să vin într-un loc ca acesta
unde mă simt acasă. Este greu pentru mine să plec. Doar continuu să mă gândesc, mă
uit la ceas; şi văd fiica mea stând acolo, dând din cap spre mine, privind în jos în acel
fel; şi fiul meu, stând acolo sus, zicând: „De ce ne ţii aici?” Nu ştiu. Mie doar îmi place să
stau în jur... ştiţi. Nu ştiu. Îmi place părtăşia. Ştiţi, nu merg în prea multe locuri (o ştiţi),
luând mai puţin tot timpul. Dar ştiu că mă apropii de acolo. Vedeţi? Şi într-o zi îmi voi
predica ultima predică, voi închide Biblia de ultima dată. Voi face o călătorie mică atunci.
Veniţi să mă vizitaţi când plec. Veniţi sus, şi vom şedea veşnic, şi vom vorbi cum a zis
Fratele Carl, şi trăiţi veşnic.

110 Acum priviţi, prieteni, vă voi cere ceva ce aş vrea să faceţi. Acum v-am reţinut de
la cină. Vedeţi? Şi acum, Fratele Outlaw a făcut ceva cu un timp în urmă... El foarte rar
face ceva ce nu-mi place. Dar el a luat o ofertă pentru mine, înţelegeţi. Mă întreb dacă
cineva dintre ei vor merge în spate, să ducă oferta aceea înapoi acolo, şi să stea la uşă.
Şi mergeţi şi cumpăraţi-vă cina cu aceea. Acela-i un cadou de la mine, înapoi pentru voi.
Vedeţi? Faceţi-o. Vedeţi? Aceea va fi frumos. El este un om dulce. El întotdeauna... El
niciodată... El nu merge nicăieri sau ceva mai puţin el vrea să facă ceva să mă ajute.
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Acela-i felul lui.

111 Există unii oameni care stau aici; mi-e teamă să le spun numele, poate i-aş jigni.
Există un frate scump care tocmai a plecat în Glorie, s-a dus repede. Dorinţa lui... El a
ştiut că îmi plac pădurile, astfel a vrut să-mi cumpere un jeep. Nu l-am lăsat să o facă.
Apoi  după ce  a  plecat,  soţioara  lui  a  vrut  să  mi-o  cumpere,  şi  nu  am lăsat-o  să  o
cumpere. Dar ceilalţi băieţi s-au adunat şi s-au dus aici... Şi este un alt frate care vine la
această biserică, a zis: „Frate Branham, îţi fac furgonetă de nisip.” Ştiţi, căruţe; sau cum
le numiţi trăsuri. Şi a zis: „Îţi voi face una dintre acelea.” Nu l-am lăsat. Ştiţi ce au făcut
băieţii  aceia? Ei au făcut un jeep şi o furgonetă de nisip împreună. Niciodată nu am
văzut una ca aceea.

112 Din adunarea din Tucson în seara aceea, ei au condus-o până în curtea mea, şi au
zis: „Acesta este un cadou de la oamenii din Phoenix.” Vedeţi. Nici nu s-au inclus măcar
pe ei înşişi, doar au zis: „Oh, este de la noi toţi împreună, înţelegeţi.” Aceea este... Oh,
eu doar ştiu dacă voi ajunge cândva în Cer, voi trăi cu oamenii ca aceia. Aceea însemna
foarte mult pentru mine, ştiţi, doar ceva în acel fel; aceşti mici... ceva.

Aceea mă face să mă simt în acel fel cu Fratele Outlaw aici. Zicea: „Ei bine, Frate
Branham, eu doar... Urcă-te aici sus la ceva... doar ajungi într-un loc unde te iubesc, şi
vorbesc cu tine,  şi  vorbim despre Isus.  Şi  oamenii  din...  Ei  bine,  ştiţi:  „Păsările  cu
aceleaşi pene.” Ştiţi, lor doar le place să vină împreună să vorbească despre lucruri, să
aibă părtăşie împreună.

113 Şi eu o apreciez, dar eu nu vreau oferta, frate, soră. Eu... biserica mea îmi dă un
salariu mic de $100 pe săptămână şi mă descurc bine cu aceea. Astfel eu o apreciez.
Acum dacă cineva dintre voi vreţi să vă cumpăraţi cina, ei bine, cineva va fi acolo în
spate la uşă şi vă luaţi cina de la mine. Vedeţi, aceea va fi doar frumos. Unii dintre voi,
v-am reţinut de la cină. Îl  iubiţi? Când ajungeţi  să mă iubiţi  că sunt o parte din El.
Vedeţi? Amin. De aceea vă iubesc eu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
114 Să ne ridicăm acum. Nu uitaţi adunările noastre ce vor urma. Oricând sunteţi pe
aici, doar amintiţi-vă, veniţi înăuntru. Întotdeauna sunteţi bine veniţi. Vă rugaţi pentru
mine? Eu sunt persoana care are nevoie de rugăciune. Vreţi să vă rugaţi? Câţi îşi pot da
seama de povară, ceea ce am de făcut, şi lucrurile care stau înaintea mea? Şi ştiu că
aceea va veni,  chiar  acolo.  Vedeţi?  Pot  vedea chiar  la  fel  cum văd celelalte  lucruri
venind. Ştiu ceea ce va veni. Vedeţi? Dar niciodată nu vorbiţi despre aceea. Să vorbim
despre ceea ce  se  întâmplă  chiar  acum. Ziua de mâine va avea grijă  de ea însăşi.
Vedeţi? Voi...  vă veţi  ruga pentru mine? Acum, v-aţi  ridicat mâinile că vă veţi  ruga
pentru mine? Bine.

Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Voi preda slujba scumpului păstor al vostru,
Fratele Jimmy Outlaw. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Outlaw.
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