
GLASUL SEMNULUI
Vă mulţumesc. Putem să stăm ridicaţi doar pentru un moment, în timp ce citim Cuvântul, că mergem drept la Cuvânt

în seara aceasta, astfel ca să nu vă luăm prea mult din timp. Eu vreau ca voi să întoarceţi cu mine, în seara aceasta, la
cartea Exodului... şi începând cu capitolul 4 din cartea Exodului. 

Şi Moise a răspuns, zicând, Dar, iată, că ei  nu mă vor crede, nici nu vor asculta de glasul meu: căci  ei  vor zice,
Domnul nu ţi-a apărut ţie. 

Şi Domnul i-a spus Ce este acela în mâna ta? Şi el a zis, Un toiag. 

Şi El i-a zis, Aruncă-l pe pământ. Şi el l-a aruncat pe pe pământ, şi a devenit un şarpe; şi Moise a fugit dinaintea
acestuia. 

Şi Domnul i-a zis lui Moise, Întindeţi mâna, şi ia-l de coadă. Şi el şi-a întins mâna, şi l-a apucat şi acesta a devenit
un toiag în mâna lui: 

Ca ei să poată crede că Domnul Dumnezeul părinţilor, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, ... Dumnezeul
lui Iacob, ţi-a apărut ţie. 

Şi Domnul i-a spus mai departe lui, Pune-ţi acum mâna în sân. Şi el şi-a pus mâna în sân: şi când şi-a scos-o afară,
iată că, mâna era cu lepră ca zăpada. 

Şi El a zis, Pune-ţi mâna în sân şi el şi-a pus mâna iarăşi în sân; şi a tras-o afară din sân, şi, iată că, aceasta... s-a
schimbat ca şi cealaltă parte a trupului. 

Şi se va împlini, că dacă ei nu te vor crede pe tine, şi nici nu vor asculta de glasul primului semn, ei vor crede glasul
celui de al doilea semn. 

2 Să ne aplecăm capetele. Şi cu capetele noastre aplecate, la fel şi inimile, eu mă întreb dacă este cineva aici în seara
aceasta care are cerinţă pentru rugăciune? Aţi vrea ca să lăsaţi să fie cunoscut aceasta aşa cum vă ridicaţi mâinile.
Dumnezeu să aprobe cererile voastre. 

3 Tatăl nostru Ceresc, noi am considerat aceasta aşa un privilegiu, să venim la Tine în rugăciune, venind în Numele
Domnului Isus. Şi sunt promise de El, că dacă cerem orice în Numele Lui, ni se va da. Tu cunoşti nevoile fiecăruia
dintre noi. Tu ştii ce au reprezentat mâinile noastre când s-au ridicat. Eu mă rog, Tată, ca Tu să răspunzi la fiecare
cerere în seara aceasta. Primeşte Slavă. 

4 Şi acum lasă ca marele Învăţător al Cuvântului, Duhul Sfânt, să vină peste noi, în seara aceasta, şi să se descopere
pe El Însuşi nouă, şi-şi să se facă pe El Însuşi cunoscut nouă, prin dovada învierii Lui. Fie ca El să vină printre noi, în
seara asta, Doamne, şi-şi să ne cerceteze inimile noastre. Vorbeştene nouă prin lucrurile pe care le-a promis El pentru
această zi. Fie ca cuvintele care au fost promise pentru această oră să fie manifestate înaintea noastră, ca noi să ne
odihnim asiguraţi, în acest mare timp de necazuri despre care ai spus Tu că vor veni pe pământ, ca să-i încerce pe toţi
oamenii. Şi cu certitudine sa ajuns la acel timp, Tată, când oamenii sunt încercaţi. Şi există atât de multe unghiuri
diferite, încât nici unul de abia dacă ştie ce să facă. Dar, Doamne, eu mă rog ca Tu să ne faci cunoscut nouă, în seara
aceasta, că Tu eşti aici cu noi, Acesta este aici ca să ne ajute. Admite cererile noastre, căci noi o cerem în Numele lui
Isus. Amin. 

Aşezaţi-vă. 
5  Eu am cam întârziat un pic în fiecare seară. Şi eu mă tot gândesc la  acest  microfon, dar acesta este cel de la

magnetofoane. Dar acesta de aici, eu mă gândesc, că este acela la care trebuie să ascult, sau să vorbesc în el. 
6  Mâine seară este seara de banchet, aşa că să nu uitaţi. Mă gândesc că asta este... eu presupun că aceasta a fost

anunţat, unde să meargă oamenii. 
7 Noi cu certitudine apreciem cooperarea voastră în lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul nostru. 
8 Acum, în această seară, mă gândesc că, dacă nu cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, noi nu ştim ce să facem. Noi

nu putem să avem credinţă până când nu ştim care este voia lui Dumnezeu. Şi, atunci, dacă cunoaştem că aceasta este
voia lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva, atunci noi putem să urmăm aceasta bucuroşi. 

9 Acum dacă Domnul Isus ar fi umblat prin jur, personal, pe pământ în seara aceasta, în trup omenesc, şi El ar fi spus,
"Mâine va ploua, toată ziua," aceasta ar fi foarte uşor pentru mine să iau o umbrelă când plec dimineaţă, deoarece El a
spus aceasta. Acum, dacă El nu ar fi spus-o, eu nu ştiu atunci la ce să mă uit. Aşa că aşa este asta, în orice facem, noi
vrem să cunoaştem ceasul, şi epoca în care trăim. 

10  Şi către noii  veniţi,  noi am încercat  în săptămâna aceasta să arătăm că Dumnezeu,  de la început,  a cunoscut
sfârşitul.  Aceasta Îl  face pe El infinit.  Dacă El nu este infinit,  infinit,  El nu este Dumnezeu. Şi El trebuie să fie
omnipotent, omniprezent, omniştiutor, şi omnipotent, ca să fie Dumnezeu. Aceasta este toată puterea, cunoaşte toate
lucrurile, în toate locurile, şi-şişi cunoaşte sfârşitul de la început. Dacă El nu cunoaşte, atunci El nu este Dumnezeu. 

11  Astfel nu există de fapt nimic în afara ordinei. Noi suntem. Dar nimic în Cuvântul lui Dumnezeu; acesta ticăie
întocmai ca un ceas. Şi când acea oră vine ca să se întâmple, Cuvântul care era repartizat pentru epoca aceea, se
întâmplă. Noi ne-am putea gândi că aceasta nu... o să se întâmple. Uneori se întâmplă şi noi nu o ştim. Isus a spus,



odată... 
12 Ei i-au spus Lui, "De ce se spune că... toţi scribii zic că, mai întâi trebuie să vină Ilie'?" Vedeţi, acum, ei au crezut

aceea. Ei au crezut că vine Ilie. 
13 Iar Isus s-a uitat la ei, şi a zis, "Ilie a şi venit, şi voi nu l-aţi cunoscut." Vedeţi? Acum, vedeţi, acesta a trecut chiar

pe lângă acei scribi, lucrători, ucenici. Şi acesta era Ioan Botezătorul, şi el venise în fiecare fel în care trebuia să vină
Ilie, şi totuşi ei nu l-au recunoscut. 

14  Şi acum ne revine nouă ca să recunoaştem ceasul în care trăim noi, şi timpul în care trăim. Asupra acesteia, eu
vreau să vorbesc în această seară, despre: Glasul Semnului. 

15  Un text  ciudat,  totuşi  Dumnezeu face  lucruri  ciudate  pe  căi  neobişnuite.  Aceasta  este  ceea  ce-L face  pe  El
Dumnezeu, deoarece El este-El este supranatural. În fiecare lucru pe care-1 face El, El-El îl face. El poate să facă
aceasta în supranatural, deoarece El este supranatural. 

16 Acum, Glasul Semnului. Şi aceasta este un... Există un glas al semnului. Există un glas la sânge. Sângele a vorbit
din pământ,  şi-şi  aşa mai departe,  "Sângele neprihănit  a lui  Abel  a vorbit  împotriva lui  Cain." Şi  Biblia a spus,
"Sângele lui Isus Cristos vorbeşte lucruri mai mari decât sângele lui Abel." 

17 Acum aşezarea noastră din seara aceasta, sau peisajul nostru, se deschide în Exod. Şi timpul Exodului este timpul
de chemare afară, şi exodul era aproape. 

18 Moise, slujitorul Domnului, a fost chemat la o-o linie de datorie. Şi făcând ce gândea el, el era cu o educaţie înaltă
în Egipt, a învăţat toată înţelepciunea Egiptenilor, şi aparent el avea o-o cale, în aceea că fiind un mare geniu militar,
că el era în stare să elibereze pe poporul lui de sub robia aceea, deoarece el trebuia să fie următorul Faraon. Şi cât de
uşor ar fi fost aceasta pentru el să o facă. Dar, vedeţi voi, dacă acesta ar fi fost cazul, atunci acesta ar fi fost un lucru
natural. 

19 Dumnezeu nu ia lucruri naturale. El ia lucruri supranaturale ca să se dovedească pe El Însuşi. 
20  Astfel dintr-o educaţie de patruzeci de ani, din cele mai înalte pe care le putea primi, şi cea mai bună pe care o

putea obţine, cel mai bun şcolar şcolarizat care putea el să fie; cu înţelegerea de la mama lui, tutorele lui, că el trebuia
să fie acela ca să elibereze poporul; şi el a ieşit afară în puterea lui de înţelegere, şi a ucis un Egiptean. Şi, din aceasta,
a aflat că eforturile lui au dat greş, şi atunci a fugit în deşert. 

21 Şi ce educaţie, a pus Egiptul, în el timp de patruzeci de ani, i-a luat lui Dumnezeu alţi patruzeci de ani ca să scoată
aceasta din el, vedeţi, aşa ca el să nu se încreadă în eticile lui de educaţie. Ca el să se încreadă în supranatural. 

22 Şi acum timpul era la îndemână că Dumnezeu a făcut o promisiune, lui Abraham, cu patru sute de ani înainte de
acel timp, că sămânţa lui va călători pe un pământ străin, şi ei vor fi aduşi afară. După patruzeci de ani, ei vor fi aduşi
afară cu braţ puternic. El va elibera pe poporul lui cu braţ puternic. Şi când timpul promisiunii s-a apropiat, atunci
Dumnezeu l-a pus pe Moise pe scenă. Moise, în eşecul lui absolut, s-a dus în pustie. 

23  Acum modelul aici,  există un simbol minunat pe care cu siguranţă că nu vrem să-l pierdem. Vedeţi? Tipizat,
Dumnezeu aduce pe Israel,  poporul Lui, afară, o naţiune, o naţiune dintro naţiune. O Naţiune dintr-o naţiune, un
model frumos din ziua de azi, că Dumnezeu îşi cheamă Mireasa Lui afară dintro biserică, Mireasa Creştină afară dintr-
o biserică Creştină, o Biserică Mireasă afară dintr-o biserică, aşa cum este numită, şi la care se referă în Biblie. 

24 Eu am câteva notiţe şi Scripturi scrise aici jos, despre lecţia din seara aceasta. 
25 Aceasta se numeşte, uneori, "Cei Aleşi, Aleşii, sau Rămăşiţa sămânţei femeii." Aceasta a fost numită, "Mireasa,"

ce Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, a rânduit să fie. Aceasta este, că Mireasa iese din biserică. Vedeţi,
întregul lucru este o biserică, dar Dumnezeu îşi ia un popor afară din acea biserică, ca Mireasă. El a spus că o va face.
Şi El a făcut-o, observaţi, sau El o va face. 

26 Observaţi, şi vedeţi cum a făcut El aceasta, şi maniera în care a făcut El aceasta. Noi vrem să ne uităm la aceasta
acum, la felul cum a scos afară pe Israel, cum a făcut El aceasta, şi maniera în care El-El a făcut aceasta. 

27 Observaţi când timpul Cuvântului promis trebuia să fie împlinit, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, prin orânduirea
mai dinainte, şi l-a ales pe el pentru lucrare. Vedeţi? Dumnezeu întotdeauna are persoana la post, la timpul acela.
Nimic nu dă greş cu Dumnezeu. El a spus asta; asta nu poate da greş. Dacă aceasta dă greş, atunci Dumnezeu dă greş,
deoarece Dumnezeu este Cuvântul. 

28  Observaţi, acum, Cuvântul trebuia să fie manifestat. Şi când Cuvântul trebuia să fie manifestat, de o promisiune,
Dumnezeu întotdeauna trimite un profet ca să manifesteze acea promisiune, deoarece Cuvântul Domnului vine la el. 

29 Moise, orânduit dinainte pentru acel scop, a fost chemat la lucrare. Nimeni altul nu putea ca să facă aceasta. 
3°  Când Dumnezeu a-a chemat o persoană pentru o lucrare ca să o facă, nu există nici unul care să-i ia locul. Nu

există nici unul care să-ţi ia locul tău, specialitatea ta. 
31 Cât de des mă gândeam eu, cum mi-ar place să iau locul lui Oral Roberts, cum mi-ar place să iau locul lui Billy

Graham, cineva ca acesta. Ca Billy Graham, merge să vorbească unei audienţe de oameni, cheamă păcătoşii la altar;
uită aceasta şi pleacă acasă, fără să trebuiască să stea acolo şi să se lupte iarăşi. Eu nu pot să fiu Billy Graham, dar nici
Billy Graham nu poate fi eu. Noi amândoi suntem... Eu nu pot fi Oral Roberts; Oral Roberts nu poate fi eu. 



32 Voi sunteţi, fiecare, aşezaţi în sistemul lui Dumnezeu, tocmai pentru locul fiecăruia. Unul posteşte tot timpul şi are
părtăşie cu Dumnezeu, în timp ce altul scoate afară draci pentru că celălalt posteşte. Dar acesta este întregul Trup al lui
Cristos lucrând împreună,  în unitate.  Când noi  vedem aceste bariere denominaţionale dezbinându-ne,  aceasta îmi
răneşte inima, vedeţi, deoarece acesta este lucrul care ne separă. Noi suntem una. 

33  Între noi nu există oameni mari, nici oameni măreţi în mijlocul nostru; Noi suntem cu toţii aceiaşi. Noi suntem
copii ai lui Dumnezeu. Între noi există numai unul singur măreţ, şi acesta este Cristos. Noi trebuie să-L recunoaştem
pe El. Şi dacă noi căutăm onoare, unul de la altul, noi nu putem să avem credinţă, deoarece noi avem credinţă unul în
celălalt. Noi trebuie să avem credinţă în Cristos. El este Acela în mijlocul nostru în care noi trebuie să avem credinţă,
şi apoi credinţă în ceea ce face El şi nea dat nouă. 

34 Acum, nimeni nu putea să ia locul lui Moise. Indiferent de cât de mult alerga el, şi indiferent de cât de mult încerca
să se ferească de aceasta, totuşi Dumnezeu ştie cum merge El. El ştia doar ce trebuia El să scoată şi să facă din Moise.
Aceste lucruri trebuiau să se întâmple. Acum, priviţi, că nici unul nu putea săi ia locul lui. 

35  Acum priviţi. Dumnezeu i-a dat lui un semn, ca să dovedească chemarea şi afirmaţiile lui, când a coborât el în
Egipt. 

36 Acum, Dumnezeu întotdeauna îi dă unui mesager un semn, şi un glas al acelui semn. Şi acel semn îl identifică pe
acel om, dacă aceasta este scris în Scriptură. 

37 După cum a spus loan, "Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie." 

Ei au zis, "Eşti tu Mesia?" 
38 El a zis, "Eu nu sunt Mesia. Dar eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, după cum a spus profetul Isaia." El putea

simplu să se identifice pe El Însuşi. 
39 Şi acum, atunci, în aceasta, noi aflăm că Dumnezeu, întotdeauna, nu-şi schimbă niciodată felul Său de a face orice

lucru. El nu se poate schimba. Dumnezeu face totul exact în acelaşi fel, când îşi aşează El-El sistemul Lui împreună. 
40  După cum am spus serile trecute,  El  a făcut  o decizie,  ca omul să fie mântuit  prin Sângele vărsat  al  Acelui

nevinovat. Noi am încercat toate celelalte, ca omul să fie mântuit. Noi am încercat să-l luăm la un loc unde construim
un oraş, Nebucadneţar a făcut aşa. Şi ei au zidit un turn, el Nimrod. Ei au avut o lege. Şi ei au avut temple. Ei au avut
biserici. Ei au avut organizaţii. Ei au avut sisteme educaţionale, sisteme denominaţionale, încercând să-l aducă pe om
la Dumnezeu. Acestea, fiecare din ele, au dat greş. Întotdeauna va da greş. Aceasta vine drept înapoi la Sângele vărsat!

41 Felul lui Dumnezeu de a face orice lucru este vorbit în Cuvântul Său. Şi acest Cuvânt este întreaga descoperire a
lui Isus Cristos, nimic să-i fie adăugat Acestuia, sau să se ia din Acesta. "Oricine face aceasta," spune Biblia, "i se va
lua partea lui din Cartea Vieţii Mielului," dacă el adaugă ceva sau ia ceva din Acesta. Doar să-L luaţi pe Acesta aşa
cum este scris. 

42 Biblia nu are nevoie de nimeni ca să o interpreteze. Dumnezeu este Propriul Său interpret. El interpretează aceasta
prin a face ceea ce spune El că se va împlini. Asta o stabileşte. Dacă Dumnezeu a spus-o, şi El a făcut-o, asta-i tot.
Aceasta nu are nevoie de interpret. Biblia a zis, "Aceasta nu este pentru interpretare personală." 

43 Felul lui Dumnezeu de a face aceasta! Întotdeauna adevărat faţă de semnul trimis de El, El a urmat prin Glasul Lui;
fiecare, de când, Dumnezeu trimite un semn pe pământ. "Acum Dumnezeu nu face nimic," zice Biblia, "până când
mai întâi El arată robilor Săi profeţi." Acum că, voi... Dacă aceasta este greşit, atunci toate celelalte sunt greşite,
vedeţi. El nu face niciodată ceva până când nu o arată El mai întâi. 

44 Şi acel văzător, profet, este să fie identificat, ca ceea ce profeţeşte el, noi aflăm în Numeri 12:6, că ceea ce spune El
se împlineşte. Atunci, credeţi aceasta. Dar dacă aceasta nu se împlineşte, atunci să nu o credeţi. Şi trebuie să fie pentru
aceea, a Lui... Indiferent cât de mult spune El, şi asta se împlineşte, şi orice; dacă aceasta nu este conform Cuvântului,
atunci aceasta totuşi este greşit. Aceasta trebuie să fie cu Cuvântul. Trebuie să fie aşezată în ordine cu Cuvântul pentru
semnul din timpul acela, timpul în care trăiesc ei. 

45  Acum, aceasta era promis de Dumnezeu, că El urma să elibereze pe poporul Său cu braţ puternic. Acum, când
acest Cuvânt, El nu a chemat un preot, El nu a chemat un rabin, El nu a chemat un director. El a chemat un păstor,
afară pe munte, un fugar, născut, profet orânduit mai dinainte care nu a vrut slujba lui. 

46  Când voi auziţi pe oameni dorind să fie  asta, aceia,  sau  cealaltă,  ceva, priviţi doar, Dumnezeu nu-i foloseşte
niciodată pe ei. Dumnezeu trebuia să-l vâneze pe Moise, ca să-l ia. El a trebuit să-l vâneze pe Pavel, ca să-l obţină pe
el. El... Acesta este omul care nu vrea să o facă, ei nu vor lucruri; atunci Dumnezeu îl ia pe acel om, care nu ar vrea să
o facă, astfel ca El să-şi poată arăta slava Sa prin acesta. 

47 Acum priviţi. Fiecare-fiecare semn adevărat trimis de Dumnezeu este urmat de un glas. Acum voi observaţi aici,
textul este... semnul şi glasul. "Dacă ei nu vor crede glasul primului semn, atunci ei vor crede glasul celui de-al doilea
semn." Acum, semnul are un glas. Şi, acum, fiecare adevărat semn trimis de Dumnezeu are un glas, şi acel glas trebuie
să vorbească conform Cuvântului care este dat pentru ziua aceea, întocmai exact. 

48 Dacă glasul vine, acelaşi glas vechi de la acelaşi vechi... Voi vedeţi un semn, adică, şi semnul pe care îl face omul
acela  este  aceeaşi  şcoală  veche  de  gândire,  atunci  voi  puteţi  să  spuneţi  chiar  atunci,  "Acesta  nu  a  venit  de  la



Dumnezeu," dacă acesta continuă să identifice aceeaşi şcoală veche de gândire. Niciodată nu a făcut-o. Niciodată.
Aceasta ar fi împotriva programului lui Dumnezeu. 

49 Aceasta trebuie să fie ceva nou. Trebuie să fie ceva ce oamenii nu înţeleg. Aceasta trebuie să fie aşa... ori acesta nu
ar fi trimis. Acesta nu are nevoie să fie trimis, dacă este aceeaşi şcoală veche de teologie. Acesta trebuie să fie ceva
deosebit, şi totuşi acesta trebuie să fie identificat în Cuvânt, că acesta este pentru ziua aceea. Vedeţi, pozitivu-rile
Cuvântului lui Dumnezeu, aceasta trebuie să fie aşa. Nu există omiteri  la acesta. Acesta trebuie să fie Adevărul;
trebuie să fie justificat de Dumnezeu, Adevărul. Şi omul care vorbeşte aceasta trebuie să fie justificat de Dumnezeu, să
fie un văzător de la Dumnezeu, sau aceasta este greşit; ei nici măcar-nici măcar nu văd aceasta, deloc, nici măcar nu o
cred. 

50 Semnele sunt-sunt de la Dumnezeu. Semnul care urmează... Sau, glasul care urmează semnul trebuie să fie glasul
lui Dumnezeu vorbind din Cuvânt, pentru epoca aceea. Înţelegeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] 

51  Dumnezeu dă semne. Pentru ce face El aceasta? întotdeauna dă semne! El le-a spus lor că aceasta era în ce ar
trebui ca ei să se uite după El, în semne. Dumnezeu dă semne să atragă atenţia poporului Său. Acum să studiem
aceasta, în amănunţime. Vedeţi, semnele sunt date să atragă atenţia poporului. Deoarece, când este dat un semn trimis
de Dumnezeu, Dumnezeu este gata să vorbească. Dumnezeu este gata să vorbească, când este dat semnul. Dacă acesta
vine din Cer, este de la Dumnezeu, şi Dumnezeu este gata să vorbească şi El încearcă să atragă atenţia poporului. 

52  Şi Cuvântul vine la profetul Lui. Şi profetul este identificat prin semnul pe care îl arată el, şi atunci el vine la
Cuvânt şi Cuvântul este făcut manifest. Aceasta o stabileşte; nu are nevoie de nici o interpretare. Dumnezeu deja a
interpretat aceasta. Vedeţi, aceasta este cât se poate de perfect. 

53 Acum observaţi, Dumnezeu dă semnele să atragă atenţia oamenilor. 
54 Aici, rugul de foc era semnul ca să-l atragă pe profet; rugul de foc. Moise era, în partea din spate a deşertului, îşi

mâna turma lui, un bătrân păstor, în vârstă de optzeci de ani, cu barbă lungă; mergând înainte, în jos de-a lungul unui
drum familiar, într-o dimineaţă fierbinte, probabil. Şi atunci, totul dintr-o dată, acolo a venit un rug Aprins, şi rugul
acela nu se consuma. Ei bine, aceea era în totalitate neobişnuit. 

55 Acum, Moise fiind un om de ştiinţă, care, era învăţat în toată înţelepciunea Egiptenilor, iar ei erau mai mari oameni
de ştiinţă decât cum avem în ziua de azi; astfel fiind om de ştiinţă, se părea că el ar fi zis, "Acum eu mă voi duce să
văd ce fel de... chimicale sunt stropite pe acele frunze, că acel pom nu arde." Vedeţi, dacă el s-ar fi apropiat de acesta
pe cale ştiinţifică, Acesta nu ar fi vorbit cu el niciodată. 

56  Şi aşa este asta astăzi, când noi încercăm să ne apropiem prin şcoală şi educaţie, şi pe cale ştiinţifică, voi vă
depărtaţi de Dumnezeu la o mie de mile. Apropiaţi-vă ca Moise, cu încălţămintea scoasă; umil în umilinţă. 

57 Şi, acum, acolo era semnul ca să-l atragă pe profet. Acum, acolo, semnul acela trebuia ca să aibă un glas. Şi când
glasul acela a vorbit, dacă Acesta nu ar fi fost Scriptural, eu nu cred că profetul ar fi ascultat de acesta. Dar priviţi cât
de Scriptural era glasul care a însoţit semnul, acesta a dovedit că era Dumnezeu, căci El a zis, "Eu am auzit gemetele
poporului  Meu,  şi  Mi-am  adus  aminte  de  promisiunea  pe  care  le-am  făcut-o  Eu."  Vedeţi,  semnul,  apoi  glasul
Scriptural în spatele semnului. 

58 Aceasta arată acum exact ceea ce eu tocmai am rezumat. Acesta trebuie să fie un semn de la Dumnezeu, şi, dacă
este, există un glas Scriptural în spatele acestuia, pentru promisiunea acelei zile. Nu aceeaşi şcoală veche; rabinii şi
ceilalţi au mers prin şcoli, sau toate celelalte, tot timpul, tot timpul, preoţii şi aşa mai departe. Dar aceasta este ceva
nou, şi este Scriptural, aceasta este o promisiune; şi un semn ca să-l atragă pe profet. 

59 Şi atunci, El a spus acum, înainte ca să meargă acolo jos, el trebuia să aibă ceva ca să se adeverească pe el însuşi ca
fiind un profet, înţelegeţi, înainte ca ei să-l primească pe el. A zis, "Ei nu vor spune că Domnul mi-a apărut mie." 

60 A zis, "Atunci, Eu îţi voi da ţie două semne ca să le faci, şi aceasta va atrage atenţia poporului. Şi când este atrasă
atenţia poporului, atunci vorbeşte-le aceste cuvinte, 'Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac şi Iacob, şi Eu îmi aduc
aminte de promisiunea Mea.' Şi Eu te-am trimis pe tine să-i eliberezi, şi Eu voi fi cu tine." 

61 Aţi observat voi primul lui semn? El avea tot felul de imitaţii ale acestora. Fiecare a încercat să arunce jos un şarpe.
Aceasta este... Dacă aceasta nu este apucătura oamenilor, atunci nu mai ştiu ce este aceasta, vedeţi. Vedeţi? Dar ce fel
de glas aveau ei în spatele acestuia? Nimic; glasul Egiptean al lumii. Totuşi ei puteau să facă semnul, dar ei nu aveau
glasul  în  spatele  acestuia,  ca  să-l  susţină.  Dar  Moise  avea  AŞA  VORBEŞTE  DOMNUL.  Aceea  era  diferenţa.
Imitatorii în cele din urmă s-au dus înainte pentru o perioadă lungă de timp, dar până la urmă s-a terminat. 

62 Ştiaţi că Biblia a spus că aceasta va avea loc iarăşi în zilele din urmă? "După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui
Moise, tot aşa vor fi oamenii cu mintea stricată privind Adevărul." Cine este Adevărul? Isus Cristos este Adevărul.
Vedeţi? "Cu mintea stricată privind Adevărul. 

63 Acum Iehova urmează să vorbească prin Cuvântul Lui promis, El trebuie atunci să-l pregătească pe acel profet ca
să-1 trimită jos. Deoarece, aceasta este întotdeauna în linia Lui de gândire, în linia Lui de a face, de fiecare dată trimite
pe profetul Lui cu Cuvântul, şi susţine profetul. 

64  Iarăşi,  acesta este un semn promis.  Un profet,  însuşi,  este un semn. Biblia a spus aşa. Când vedeţi  timpurile
trecând, şi atunci vedeţi venind... Luaţi istoria Bibliei, şi studiaţi-o. Ori de câte ori vedeţi trecerea unei lungi perioade



de timp; dar tocmai când aţi văzut apărând înainte un profet, acesta era semnul judecăţii. Dumnezeu urma să judece
lumea, când El... sau naţiunea, sau poporul, când aţi văzut un profet venind. Eu am predicat o predică despre aceasta,
voi de la casete vă amintiţi, ... Un Adevărat Semn Trecut Cu Vederea. Ei întotdeauna îl trec cu vederea, întotdeauna au
făcut-o, dar acesta era un semn al unei judecăţi care venea. 

65 Acum Cuvântul Lui este împlinit în glasul Lui. Când El promite, atunci El împlineşte Cuvântul Său prin glas. 
66 Venirea unui profet este un semn de avertizare că judecata este aproape. Întotdeauna a fost aşa. Permiteţi-mi doar

să vă citez unul. 
67  Uitaţi-vă la Noe ridicând-se în ultimele zile, în-în zilele lumii antediluviene, un profet profeţind. Ce era aceasta?

Judecata a lovit imediat după aceasta. 
68  Moise a plecat în Egipt, un profet susţinut cu semnele unui profet. Ce s-a întâmplat? Judecata a lovit Egiptul

imediat după aceasta. 
69 Ilie a venit pe scenă, profetul, şi a profeţit lui Ahab şi naţiunii. Ce s-a întâmplat? Judecata a lovit chiar după aceia.

Corect. 
70  Ioan Boteză torul a venit, ca un semn. El era un profet. El era un semn profet venit pe pământ. Ei ştiau, când a

venit el, Mesia va vorbi, după el. Aceasta trebuia să fie, pentru ca, să-i obţinăsă-i obţină pe cei aleşi. 
71 Aceasta este pentru ca să-i facă pe cei aleşi să iasă afară ca în zilele lui Noe. Ca în zilele lui-lui Ilie, cei şapte mii

sau şapte sute, sau orice ar fi fost aceasta, care nu şi-au plecat genunchiul, ca să-i cheme afară. Ioan chemând afară pe
aleşi, şi predându-i lui Cristos când a venit El, a predat biserica Lui, zicând, "Eu trebuie să descresc, El trebuie să
crească, deoarece," el a zis, "Eu sunt doar un glas al Lui, strigând în pustie, 'pregătiţi calea Domnului."' Şi Isus a venit
în acelaşi fel. Pregăteşte pe cei aleşi să asculte glasul lui Dumnezeu, aceasta este ce înseamnă un semn profetic. Oh,
dacă voi urmaţi aceste mesaje, care îi fac... îi fac pe cei aleşi gata. Nu pe ceilalţi, ei nu vor asculta niciodată. Aceştia
sunt aleşii care sunt chemaţi. 

72  Unde a venit Îngerul acela, în Sodoma, care a făcut semnul acela? La Abraham şi grupul lui. "Stai departe de
Sodoma; asta are să ardă!" Înţelegeţi? Isus a promis să repete aceasta, voi ştiţi,  iarăşi,  la această Sodomă. Acum
observaţi. 

73 Ce face acesta? Îi pregăteşte pe cei aleşi să fie gata pentru adăpostul lui Dumnezeu, ca în timpul lui Noe, şi aşa mai
departe. 

74 Şi ce face acesta? Îl condamnă pe necredinciosul intelectual, la judecată. Întotdeauna a făcut-o. Să refuzi mila, nu
mai rămâne nimic decât judecata. Astfel acesta îl face pe intelectual şi pe necredincios gata pentru judecată. Pentru că,
ce fac ei? Ei condamnă aceasta. 

75 Acesta-i motivul că Iudeii şi-au mâncat propria lor carne. Acesta-i motivul că sângele a curs din cetate când Titus,
marele general Roman, a intrat călare acolo, deoarece ei au respins Duhul Sfânt. Judecata trebuia să vină deoarece ei
şi-au bătut joc de Acesta. Isus le-a spus lor, când ei L-au numit Belzebut, asta le-a zis El, "Eu vă iert," jertfa încă nu a
fost făcută, "dar," a spus, "când vine Duhul Sfânt să facă acelaşi lucru, ca să vorbeşti împotriva Lui nu va fi iertat
niciodată." Şi acelei generaţii nu i s-a iertat niciodată pentru aceasta. Asta-i adevărat. 

76  Judecata  pentru  necredincios!  Este  pusă  acolo  afară  pentru  acel  scop,  ca  să-i  dea  lumină  credinciosului,  şi
întunecime pentru necredincios. Întocmai cum era Stâlpul de Foc; Acesta a făcut lumină, ca să traverseze la ţara
făgăduită,  şi  întunecime  celor  ce  nu  au  crezut.  Semnele  lui  Dumnezeu  întotdeauna  face  asta,  astupă  ochii
necredinciosului şi-i dă vedere şi lumină ca să umble credinciosului. Pentru asta este trimis Acesta. 

77  Dacă  profeţia  lui  este  adevărată,  dacă  profeţia  profetului  este  adevărată  şi  se  împlineşte,  atunci  aceasta  este
avertizarea lui Dumnezeu. Acum în Numeri 12:6, noi găsim acelaşi lucru, Scriptura. 

78  Biblia a fost scrisă de către aceşti  bărbaţi.  Acum dacă noi citim în 2 Petru 1:21, Aceasta a zis,  "Oameni din
vechime, mânaţi de Duhul Sfânt, au scris Biblia." 

79  De asemeni în Evrei 1:1, unde am vorbit noi seara trecută, "Dumnezeu, în diferite timpuri şi în diverse feluri a
vorbit părinţilor prin profeţi, şi în aceste zile din urmă prin Isus Cristos, Fiul Lui." 

80  Stâlpul de Foc, semnul; glasul... sau glasul urma să vorbească. Stâlpul de Foc în rug, era un glas însemnat că
Dumnezeu se pregătea să vorbească. 

81  Observaţi cu claritate acum, să nu pierdeţi aceasta. Când Miriam a râs de fratele ei, Moise, şi ea era o prorociţă
când ea a râs de el, şi Dumnezeu a coborât în acel Stâlp de Foc, Moise ştia că Dumnezeu era gata să vorbească. Acesta
era un semn. Şi glasul care l-a urmat pe acesta, a spus, "Nu ţi-e frică de Dumnezeu?" Şi a spus, "Nu există nimeni în
ţară ca robul Meu, Moise." 

82 Au făcut la fel când ei s-au ridicat şi au spus că acolo este... Când Datan şi Core s-au ridicat, împotrivindu-se lui,
"Există mai mulţi oameni sfinţi în afară de tine. Tu crezi că tu eşti singurul din mulţime." Dumnezeu l-a orânduit pe
Moise pentru lucrarea aceea! 

83 Şi când ei au vrut să ia o altă mulţime ca să meargă cu ei, ca să-şi facă o organizaţie. El i-a zis, "Separă-te de ei. Eu
îi condamn pe ei. Eu îi voi nimici," şi El a făcut-o. Lumea i-a luat. 



84  Acum noi aflăm că acela era întotdeauna felul lui Dumnezeu. Stâlpul de Foc arată că Glasul se pregăteşte să
vorbească. Oh, prindeţi aceasta! Cât de orbi puteţi să deveniţi? Încă vă mai amintiţi de Houston. Acum iată un Glas
care urmează semnul. 

85 Moise, un profet ca semn lui Israel, a promis că Cuvântul este gata să fie dovedit. 
86  Cât de perfect este Cuvântul lui Dumnezeu, în ordine, de fiecare dată! Întocmai ca Urim Tumim, aşa cum am

vorbit despre aceasta, serile trecute. Urim Tumim era acolo, şi dacă semnul acela nu a venit pe acel Urim Tumim,
glasul nu era recunoscut. Acolo trebuia să fie un semn. Semnul susţine glasul. Şi glasul susţine semnul, că acesta vine
de la Dumnezeu. Glasul semnului este ceea ce spune "da" sau "nu." Dacă Dumnezeu îl refuză pe acesta, atunci Glasul
vorbeşte "nu." Dacă semnul era acolo, Dumnezeu a vorbit "da." Ordinea lui Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. Noi
putem vorbi ore întregi despre aceasta, dar aceasta nu s-a schimbat niciodată. 

87 Priviţi, pe Iona profetul, priviţi la acel semn. El era pe drumul lui către Tars. A pornit-o să meargă la Ninive, şi a
luat un-un drum spre Tars. Mulţi l-au condamnat pe Iona. Iona nu merită să fie condamnat. El era un profet. "Paşii
celui neprihănit sunt hotărâţi de Domnul," şi el a pornit-o pe drumul lui spre Tars. Şi noi încercăm să-1 condamnăm pe
om, dar Isus nu l-a condamnat. 

88 Observaţi, El zice, "După cum Iona era în pântecele balenei, trei zile şi nopţi," acesta trebuia să fie un semn, "tot
aşa trebuie ca Fiul omului să fie în inima pământului, trei zile şi nopţi. Şi un neam stricat şi preacurvar caută un semn,
şi nu li se va da nici unul de la Dumnezeu, ţineţi minte, afară de semnul lui Iona." Care este semnul lui Iona? Învierea.
Şi aceasta este acea generaţie Sodoma, curvari, curvie spirituală, ca... comiţând curvie spirituală împotriva Adevărului
lui Dumnezeu, bătânduşi joc de Acesta. "Un neam stricat şi preacurvar vor căuta un semn, şi ei îl vor primi, acesta va
fi semnul învierii." Priviţi, Iona... 

89  Acei oameni erau păgâni, şi aceasta era o mare... Acesta era un oraş comercial. Marea industrie era peştele. Ei
trimiteau peşte prin toată ţara. Oamenii erau pescari. Aceea era ocupaţia. Şi ei erau păgâni, ei se închinau la animale şi
idoli, şi au devenit foarte stricaţi. 

9° Ca şi această naţiune acum, plină de sex şi Hollywood, şi tot felul, chiar şi în biserici. Şi observaţi ce are loc. Păi,
uneori până şi atracţia sexuală în biserică este numită modernă. Cum poate această naţiune să stea sub un astfel de
lucru ca acesta? Vă numiţi pe voi Creştini, şi acţionaţi cu astfel de lucruri ca acestea, cum poate aceasta să stea? 

91 Aşa cum a spus bunul meu prieten, Jack Moore, a zis, cu ani în urmă, "Dacă Dumnezeu lasă ca această naţiune să
scape cu asta, El va fi obligat, ca un Dumnezeu drept, să ridice Sodoma şi Gomora, şi să-şi ceară scuze pentru că le-a
ars." 

92  Voi sunteţi îndreptaţi  spre judecată. Nu există o altă cale să se accepte aceasta. Scrieţi  aceasta jos în Bibliile
voastre. Eu ajung să fiu un om bătrân. Voi vedeţi dacă aceasta nu va merge în judecată. Dacă eu trăiesc o viaţă
normală, eu voi vedea aceasta, în timp normal. Alţi câţiva ani vor întoarce aceasta. 

93 Iona. Ei erau cu toţii afară la pescuit, cam în timpul prânzului, şi aici vine dumnezeul mării, sus, balena, merge la
mal şi scuipă pe profet pe mal. Ce semn! 

94 Dumnezeu le-a predat profetul Lui, cu un mesaj. Acum ei au văzut semnul, ei cred semnul, acum ce era mesajul?
"Pocăiţi-vă!" Acesta este glasul semnului. Glasul semnului este, "Pocăiţi-vă, sau în patruzeci de zile veţi fi nimiciţi."
Ei au ştiut destul ca să se pocăiască. 

95 Isus a spus, "Ei vor condamna această generaţie, deoarece ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; unul mai mare
decât Iona este aici." 

96 Glasul era, "Pocăiţi-vă, sau în patruzeci de zile veţi fi nimiciţi." 
97 Ioan profetul, apărând, semnul apariţiei unui profet, după o perioadă de patru sute de ani fără nici un profet. Ei au

avut toţi intelectualii. Eu îmi închipui ce încurcătură au avut ei! Patru sute de ani, fără profet, dar timpul s-a apropiat
ca Mesia să vină. Acum, Ioan era semnul, fiind un profet, că Mesia era gata să vorbească, glasul semnului; deoarece,
în Maleahi 3, noi aflăm că, "Eu voi trimite pe solul Meu înaintea feţei Mele." Ilie a trebuit să vină înaintea feţei Lui, şi
Ilie a venit. Ioan, în duhul şi puterea lui Ilie, a venit şi a făcut exact ce a spus Scriptura, şi ei nu au înţeles aceasta.
Scriptura spune aşa. El era semnul, un semn de profet, că Mesia urma să vorbească. 

98  Acel profet, ştiind aceasta atât de bine, încât el a spus, "Păi, există Unul care stă printre voi, chiar acum. Acel
Mesia despre care vă vorbesc, este printre voi. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea. El este Acela care vă va
boteza cu Duhul Sfânt şi cu Foc. Eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar El va fi după mine. El este printre voi acum." 

99  Într-o zi el a văzut un Om tânăr venind, păşind în jos. El a văzut acel Stâlp de Foc, în forma unui Porumbel,
coborând din Cer; un Glas, zicând, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi găsesc plăcerea să locuiesc." Zice, "În
Care Îmi place să locuiesc," acesta este doar verbul înaintea adverbului, astfel aceasta este doar acelaşi. "În Care Îmi
place să locuiesc," sau, "în Care Îmi face plăcere să locuiesc," nu este nici o diferenţă. Observaţi, Îmi face plăcere să
locuiesc în El." 

100  Ioan a zis, "Eu mărturisesc că Acel ce mi-a spus în pustie," nu la seminar, "în pustie, mi-a zis, 'Peste Care vei
vedea Duhul pogorându-se, şi care va rămâne peste El,' amin, ,El este Acela care va boteza cu Duhul Sfânt şi cu Foc.'
Şi eu mărturisesc că acesta este Adevărul." 



101 Ce era aceasta? Acel profet era un semn că Mesia era gata să vorbească. 
102  Ce era Mesia? Mesia era Cuvântul, în plinătate. El era plinătatea lui Dumnezeu. Profeţii erau o mică Lumină

pâlpâitoare. Dar în El era toată Lumina aceea, era în acest Mesia, căci El era Dumnezeul manifestat, făcut Emanuel,
Dumnezeu printre noi în trup uman. 

103 Mesia era gata să vorbească. Şi observaţi, că Biblia zice, că, "Cuvântul Domnului vine la profet." 
104 Acum aici stătea Ioan, despre care Isus a spus că era, "cel mai mare profet care a trăit vreodată." Isus a spus aşa, în

Matei capitolul al 11-lea. "Ce aţi ieşit să vedeţi, un om clătinat de orice vânt, această denominaţiune zice, 'Eu îţi voi
da mai mult; tu fă aceasta'? Nu loan! Nu, nu. Un om care poate fi împins la o parte, înşelat? Nu, el era un profet dur,
aspru. Aţi ieşit să vedeţi un om îmbrăcat cu o îmbrăcăminte preoţească?" Şi El a zis, "Nu, ei stau în palatele regeşti. Ei
căsătoresc pe tineri, sărută pruncii, şi îi îngroapă pe bătrâni. Acesta este felul lor. Ei nu ştiu nimic despre o Sabie
apucată cu ambele mâini. Aşa că ce aţi ieşit să vedeţi, un profet?" El a zis, "Mai mult decât un profet!" Desigur, el era
mesagerul Legământului, care era promis de Dumnezeu ca să-1 trimită. 

105 Şi observaţi aici, Ioan stând în apă, botezând şi zicând, "El vine." 
106 Şi aici este Cuvântul, nu mai în Cer, ci făcut trup. Cuvântul este trup, ce se întâmplă atunci? Care este rânduiala

Scripturii lui Dumnezeu? Cuvântul a venit la profet, chiar în pustie, chiar în bazin. Cuvântul a venit la profet. 
107 Ioan s-a uitat în sus, şi a zis, "Eu am nevoie să fiu botezat de tine." 
108  Şi scumpul meu, frate bătrân, Doctor Davis, biserica Baptistă Misionară, care m-a botezat pe mine în credinţa

Creştină, dacă el este aici în seara aceasta, eu nu intenţionez săi rănesc simţurile lui. Pentru că, el locuieşte aici în
Texas, este de aici din Munţii Davis. Dar eu îmi amintesc că noi am avut o discuţie despre aceasta într-o zi, iar eu
eram doar un băieţaş. Şi eu am zis, "Aceasta nu sună corect, Doctor Davis." 

109 El a zis, "Ce s-a întâmplat, că atunci Isus l-a botezat pe Ioan, şi apoi Ioan l-a botezat pe Isus, deoarece loan nu a
fost botezat." Aceasta mie nu-mi părea corect. 

110 Eu am continuat să aştept, să veghez, şi să mă întreb. Eu nu aş fi spus nimic despre aceasta, până într-o zi când
Domnul mi-a descoperit aceasta. 

111 Acum priviţi ce a spus Isus. Ioan a zis, "Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi de ce vii Tu la mine?" 
112 Isus i-a zis, "Lasă acum ca aceasta să fie aşa, căci ne revine nouă să împlinim toată neprihănirea." 
113  Ioan ştia Cine era El. Acolo sunt cei doi lideri ai lumii, doi lideri ai bisericii, Dumnezeu şi profetul Lui, stând

împreună. Acum, priviţi, li se cuvine să ştie. 
114 Isus a zis, "Lasă să fie aceasta aşa, că este corect, dar astfel ne cade nouă să împlinim toată neprihănirea, Cuvântul

promis." 
115  Jertfa trebuia să fie spălată înainte ca aceasta să fie prezentată. Ioan L-a botezat pe Isus deoarece El era Jertfa.

Vedeţi? Jertfa trebuia să fie spălată înainte ca să fie prezentată. A păşit drept afară acolo, şi Jertfa a fost spălată, şi
atunci El este prezentat corect. El a zis, Acela este Mielul lui Dumnezeu." 

116  El a mers  drept  sus  pe mal,  şi  iată Duhul lui  Dumnezeu coborând peste El,  zicând,  "Acesta este Fiul  Meu
preaiubit." Vedeţi, El a fost prezentat atunci publicului. Dar înainte ca Jertfa să poată fi prezentată, aceasta trebuia să
fie spălată mai întâi; aceasta este legea Vechiului Testament. În ordine. 

117  Mesia se pregătea să vorbească, deoarece aici era semnul profetului. Şi când au văzut ei acel profet venind pe
scenă, după toţi acei patru sute de ani fără profet, ei ştiau, că următorul glas era Mesia. 

118 Acum voi cititori ai Bibliei gândiţi-vă adânc pentru câteva minute. Privind natura lui, cum nu l-au cunoscut? Cum
au omis ei să cunoască că era el, Ioan? Natura lui era identificată, duhul şi natura lui erau identificate a fi Ilie. Acum
observaţi ce duh. Acum, el era Ioan Botezătorul, dar duhul lui Ilie era cel ce era peste el. 

119 Observaţi, mai întâi, că Ilie era un om care iubea pustia. Vedeţi? Şi Ioan era un om în pustie. 
120 Şi Ilie era un om care a condamnat acel sistem organizaţional, din ziua aceia, cu tot ce avea el. Aşa a făcut şi Ioan,

"Voi generaţie de şerpi. Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Nu începeţi să ziceţi, ,eu am asta, aceea,  sau
cealaltă.' Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copiii lui Abraham." Vedeţi cele două naturi? 

121 Şi uitaţi-vă la Ilie, el a condamnat toate feţele acelea vopsite ale Izabelelor din ziua lui, acele femei imorale. Ce a
făcut Ioan? Acelaşi lucru, la Irodiadă. Amândouă din ele, era o cauză pentru moartea lor. 

122  Uitaţi-vă la Ilie,  după ce a făcut  el  acea mare lucrare,  el  a devenit  mâhnit,  s-a aşezat  acolo şi  s-a rugat  lui
Dumnezeu să-l ia. Ioan a făcut la fel, chiar s-a aşezat acolo şi şi-a trimis ucenicii, zicând, "Mergeţi şi întrebaţi-L. Este
El Acela s-au trebuie să aşteptăm pe altul?" Isus ştia aceasta. 

123 El era Ilie, Aceea trebuia să fie natura lui. El era identificat exact cum era Ilie. El era în duhul lui Ilie. 
124 El trebuie să vină de cinci ori, acel duh, trebuie să fie folosit pe Ilie, Elisei, loan, şi Maleahi 4, şi apoi pentru Iudei

în zilele din urmă... ? ... duhul lui Ilie! Observaţi acum. 
125 Astăzi, eu vreau ca voi să vă uitaţi la profeţii noştri Ahabi moderni de azi, lăsând pe Izabelele lor să-şi taie părul,

săşi vopsească feţele, să poarte pantaloni scurţi, să fumeze, să facă orice, "Aceasta-i în regulă." Profeţii noştri Ahabi



de azi, mergând cu şcolile lor, sigur, conducându-i prin jur prin crezurile şi denominaţiunile făcute de oameni. Ce este
aceasta? Profeţi Ahabi. 

126 Noi avem nevoie de un alt Mica ca să se ridice pe scenă. Sau în timpul lui Ahab, Ilie a venit pe scenă. Aceasta este
cine, e promis. 

127 Conducându-i în jur, oricum vor ei să meargă. Dacă nu, îi brutalizează aici pe undeva, ei vor merge dincolo şi se
vor înscrie în aceasta şi totuşi îşi menţin profesiunea lor-lor-lor Creştină. 

128 Păi, ei nu au fost niciodată mântuiţi, de la început. Tocmai natura lor dovedeşte aceasta. Puteţi să culegeţi struguri
de pe un pom de spini? Puteţi să culegeţi lubeniţă de pe o plantă de dovleac? Tocmai natura lor arată că ei nu vor să
aibă nimic de a face cu Cuvântul. Ei îşi bat joc de Acesta, şi Îl hulesc. Când este scris, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL,
aceste lucruri trebuie să se întâmple, şi ei râd la Acesta, şi îşi bat joc de El. 

129 Nu-i de mirare că Isus a zis, "Împărăteasa de la Miazăzi se va ridica cu această generaţie, în zilele din urmă, şi o
va condamna; căci ea a venit de la cele mai îndepărtate părţi ale pământului, ca să vadă un om cu darul înţelepciunii."
El a zis, "Unul mai mare decât Solomon este aici." Sigur, Ziua lui Solomon era, una din cele mai măreţe zile. Toţi
oamenii au crezut acest dar pe care la dat Dumnezeu lor, acest Solomon, şi faima lui-lui s-a dus peste tot. Ce ar fi dacă
noi oamenii din ziua de azi... 

130 Şi noi Americanii, noi întotdeauna încercăm să găsim ceva program împotriva comunismului. Aici este programul
lui Dumnezeu, "Pocăiţi-vă! Întoarceţi-vă la Dumnezeu!" Ceva program? Dacă ar face măcar Aceasta, noi am uita
comunismul. 

131 Când tot Israelul a crezut acel dar dat lor de Dumnezeu. Dacă America ar da doar... crede darul pe care Dumnezeu
ni l-a dat nouă, în aceste ultime zile, Fiul Lui, în forma Duhului Sfânt, înviat din morţi, locuind printre noi conform
promisiunii Lui. Dacă măcar am nutri Aceasta! 

132 Aceasta va merge numai la cei aleşi. "Că nici un om nu poate veni la Mine dacă nu este atras de către Tatăl Meu.
Şi pe toţi acei pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni." Doar sămânţa să se semene; aceasta cade, unele  încoace,  altele
încolo, dar sămânţa este semănată, oricum. Aceasta îşi va prinde rădăcinile ei oriunde ar fi. Ele vor prinde rădăcini. 

133 Observaţi, că aici erau ei, noi aflăm că în ziua aceea, a lui Ahab, naţiunea a făcut ca acei Israeliţi să facă orice fel
de lucru pe care au vrut să-l facă, şi totuşi să susţină că erau Israeliţi. 

134 Cum că Ilie a condamnat acea generaţie, cu tot ce era în el, şi Dumnezeu îl adeverea. Şi el era un profet. 
135 Tocmai înainte de venire, la fel a făcut şi Ioan! A urcat drept sus în Israel... S-a măritat această femeie cu-cu Iro...

cu Irod, care era nevasta fratelui său Filip. A păşit drept în faţa lui; el nu a ţinut cont. Lui nu îi era teamă că vreun
prezbiter îl va scoate afară. El nu avea carnet de părtăşie; numai cu Dumnezeu. El era profetul Lui. Cuvântul era cu El.
El nu trebuia să meargă să întrebe ceva episcop sau diacon. El era uns. El avea Cuvântul. El a păşit drept în faţa lui, şi
a zis, "Nu este legal ca tu să o ai pe ea!" Adevărat. El nu a ţinut cont, de nimeni. 

Femeile acelea stricate comiteau adulter, comportânduse astfel! 
136  Ca Amos, când a venit el pe scenă, s-a uitat acolo. Noi nici măcar nu ştim de unde a venit el. Doamne, cum

trebuie că sa uitat el peste acea cetate a Samariei! Cum au făcut turiştii, totul frumos, şi predicatorii cu toţii în armonie
cu-cu naţiunile, şi liga cu naţiunile şi fiecare, şi totuşi trăind în păcat! Ochii lui sau îngustat, capul chel îi strălucea, şi
astfel a coborât el în jos. El nu era... prea mult să te uiţi la el, dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 

137 Noi avem nevoie de un Amos pe scenă astăzi. L-am primi noi pe el? Cu siguranţă că nu, cum nu a fost primit nici
el. El ar veni pe scenă, şi ar sfâşia fiecare organizaţie, fiecare denominaţiune, fiecare femeie care poartă scurt, fiecare
Izabelă cu părul scurtat! El le-ar sfâşia în bucăţi. Ei l-ar arunca afară în stradă, şi ar zice, "Fanaticul ăla bătrân!" Dar el
ar avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL, căci aceasta este scris doar în felul acela. Denominaţiunea îl primeşte pe el?
Nu. 

138  El nu a avut pe nimeni care să-i sponsorizeze programul. Ar fi primit acest mare, oraş de-de pofte, cum era
Samaria, pe acest micuţ om necunoscut fără carnet de părtăşie, nimeni care să-1 sponsorizeze, sau ceva? El nu avea
vreun sponsor. El nu avea vreun carnet de părtăşie, nici o şcoală de la care să vină. Dar el avea AŞA VORBEŞTE
DOMNUL. Şi venirea lui, ca un profet, era un semn. Glasul lui era de la Dumnezeu, şi el a fost identificat în zilele lui
Ieroboam al Doilea. Tot ce a spus el s-a împlinit. 

139 Acum noi aflăm, în această zi în care trăim, că este doar o repetare a acelei zile iarăşi. Lucrători şi oameni, ruşinaţi
să stea la amvon, şi Evanghelia devine un tichet de mâncare pentru ei. Lor le este frică să spună ceva, că cineva o să-i
pună pe ei afară din aceasta, aceea, sau cealaltă. 

140 Există numai un singur Om care poate să te pună afară din Cer, şi acesta este Dumnezeu. Şi cum o să fii tu pus
afară din Cer, stând cu Cuvântul Lui? Aceasta este pentru ce te-a trimis El. 

141 Ţineţi minte, că Biblia spune, în astfel de timp cum era în zilele lui Ilie, în astfel de zi cum era în zilele lui Ioan, că
Maleahi 4 se va întoarce iarăşi pe pământ. "Eu îl voi trimite pe Ilie." 

142 Acum nu încurcaţi aceasta cu Maleahi 3, "Eu trimit solul Meu înaintea feţei Mele." Acela era Ilie, de asemenea. 
143 Dar în Maleahi 4, El a zis, "Chiar înainte să vină Ziua aceea mare şi înfricoşată a Domnului, când toată lumea va



arde ca un cuptor, şi cei neprihăniţi vor călca pe cenuşa celor răi," acela este Mileniul, "Eu voi trimite pe profetul Ilie."
Şi ce va face el? "El va restabili credinţa copiilor înapoi la părinţii apostoli," înapoi la Cuvânt. El va trebui să fie un
profet. "Eu îl voi trimite." El va fi temeinic identificat. Natura lui va fi la fel cum era a lui Ilie, exact. Mesajul lui va fi
drept pe acea linie. El va condamna, şi va dărâma. Nu părtăşie, nu cooperare, nimic, dar el va avea AŞA VORBEŞTE
DOMNUL. 

144  Acum, ţineţi minte, că au existat tot felul de grupuri care sau ridicat şi au zis,  "Aceasta este mantaua lui Ilie, şi
aceasta este doctrina lui Ilie." Întregul grup, o organizaţie, s-a transformat în grupul lui Ilie, ori în mantaua lui Ilie.
Aceea nu era după Scriptură. Dumnezeu niciodată nu a avut de a face cu un grup ca acesta. 

145 Când Ilie a venit pe scenă, şi Ioan Botezătorul, amândoi au condamnat grupurile şi organizaţiile. Niciodată nu i-a
aprobat. El i-a condamnat pe ei, în felul în care au făcut-o; Ilie şi Ioan, amândoi. Nu un grup sau o denominaţiune. Dar
amândoi, în amândouă timpuri ale lor, au condamnat grupurile Şi organizaţiile. 

146 Atunci ce? Semnul din timpul sfârşitului cu certitudine va însoţi Glasul din timpul sfârşitului. Ilie trebuie să vină
pe scenă, un om uns cu duhul acela; un om al pădurii, şi aşa mai departe, şi iubitor al pădurii, şi v-a veni pe scenă să
adeverească. Priviţi  acum ce spune Scriptura, şi  atunci nu veţi  fi  amăgiţi,  vedeţi,  semnul din timpul sfârşitului şi
Glasul din timpul sfârşitului. 

147 Dumnezeu niciodată nu a lucrat cu un grup, niciunde în Scriptură. El lucrează cu un individ, pentru că fiecare om
este diferit de altul. Fiecare om, degetele noastre sunt diferite, nasurile noastre sunt diferite, acţiunile noastre sunt
diferite. El ia un om, şi El poate să-l aducă perfect în armonie până când poate să devină acel Cuvânt. 

148 Acela este motivul că Pavel, a zis, "Ca să nu mă înalţ deasupra bogăţiei descoperirii, mi-a fost dat mie un sol al
Satanei." Vedeţi? Matei a scris, Luca a scris, Marcu a scris, ei toţi, dar, ei L-au urmat doar pe Isus şi au scris ce a zis
El. Dar Pavel a avut descoperirea despre Cine era El, vedeţi, asta este, că el-el a văzut. Revelaţia lui era atât de mare,
încât El l-a lăsat pe Pavel să scrie Biblia, ca Moise din Vechiul Testament. Acel om mare, Pavel, acea descoperire pe
care a avut-o, el ştia că Isus din Noul Testament era Iehova din Vechiul Testament. El a avut descoperirea despre
Acesta, şi a putut să aşeze aceasta la Evrei, la... şi de asemenea la-la Romani, şi la Efeseni, şi-şi la toţi. Elel a scris
aceste epistole. Observaţi, după ce semnul Lui a mers înainte, atunci el a scris epistolele. 

149 Această natură a venirii va fi la fel. Acesta nu va fi un grup. Acesta va fi un om. Dumnezeu nu a lucrat niciodată
în alt  fel  decât  printr-un om.  Acum,  Ilie  nu era  un grup,  Ioan Boteză torul  nu era  un grup,  ei  erau un individ.
Dumnezeu, Maleahi 4, nu zice, "Eu voi trimite un grup." Ci zice, "Eu voi trimite pe Ilie!" Cuvântul nu poate să fie
schimbat. 

150 Acum, priviţi, semnul din timpul sfârşitului şi Glasul va veni în ordinea Scripturii aşa cum a fost promis. 
151  Vrem noi să ştim care va fi semnul sfârşitului? Isus ne-a spus, în Matei 24 şi 25. Ne-a spus, de asemenea, în

Apocalipsa, peste tot de la al 6-lea... sau întâiul, până la al 10-lea capitol. Apoi El vine în al 19-lea capitol, Mileniul se
stabileşte la venirea Lui, călărind pe un cal alb. 

152  Acesta va veni, semnul sfârşitului. Acum ascultaţi, în încheiere. Acesta va veni exact în felul în care o spune
Scriptura. Acum observaţi Glasul semnului. 

153 Acum, Isus, în Luca 17:30, a promis semnul din timpul sfârşitului. Ultimul semn, era Dumnezeu manifestat într-
un trup uman care putea discerne gândurile care erau în mintea lui Sara, în cort înapoia ei. Aceasta este ce a spus El.
Acela este semnul pe care l-a promis El la sfârşit. Iu... Ce a spus El că ar face acesta? "Acesta va fi cunoscut în zilele,
în zilele din urmă, când Fiul omului va fi descoperit." Va fi descoperit! Când Fiul omului este descoperit, acela va fi
semnul prin care va fi descoperit el. Acum vedeţi dacă Aceea nu spune aşa. Cu siguranţă că da. 

154 Acum aţi putea voi să ziceţi, că, "Nu, aceasta va fi altceva. Nu, va fi construită o mare clădire, o mare asta, sau
asta, sau vreun mare consiliu ecumenic, sau ceva?" Oh, nu. Nu, aceasta este departe de adevăr. Aceasta îi pe partea
cealaltă. Aceasta este împotriva a ceea ce a spus Dumnezeu că face, El ar face. 

155  Observaţi ce am spus noi acum. Scriptura va fi exact, pentru că noi avem semnul Sodomei, în natural. Când au
existat mai mulţi homosexuali, perversiuni şi alte lucruri, aşa cum sunt acum, "o generaţie păcătoasă şi preacurvară,"
când nu poţi nici măcar să deschizi televizorul fără ca acolo să fie un fel de murdărie, şi mizerie de lucruri de la
Hollywood? Şi oamenii, se numesc pe ei înşişi Creştini, vor sta acasă de la adunările de rugăciune ca să vadă aşa ceva.
Aceasta arată ce duh este în tine. Adevărat. Şi femeile se vor îmbrăca întocmai ca acelea, şi bărbaţii le vor lăsa să le
conducă prin jur în felul în care o fac ele acolo. O să ne facem noi Hollywood-ul exemplul nostru, sau o să credem
Cuvântul lui Dumnezeu despre aceasta? 

156 Şi acelaşi grup poate vedea Cuvântul lui Dumnezeu adeverit, şi ce fac ei? Râd de acesta. Deoarece, ei sunt morţi,
morţi Etern. Ei nu au fost niciodată vii. Dacă ei ar fi fost vreodată vii, ei ar fi întotdeauna vii, cel Etern. Dar ei nu au
fost niciodată vii. Ei erau întotdeauna morţi. Oh, ei ar putea să fie şlefuiţi, şi să creadă asta, aceea, sau cealaltă. 

157 Isus a zis, "Voi făţarnicilor," către ei, către preoţii din ziua aceea. "Cum puteţi să spuneţi voi lucruri bune, când
din prisosul inimii vorbeşte gura? Numindu-Mă bun, 'Bunule Învăţător, bunule Stăpân'?" El ştia ce era în inima lor. El
putea să vadă ce era în inima lor. El era Cuvântul. 

158 Biblia a zis, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, şi discerne gândurile care sunt



în inimă." 
159 Acum, acel semn al Sodomei s-a întors, în formă naturală. Şi dacă fiecare lucru se aşează exact poziţional în felul

în care se presupune a fi natural, atunci cum îl puteţi voi scoate, din mintea voastră, că cel spiritual nu este aici în
acelaşi timp? Amândouă aşezări sunt pe scenă. Da, fiecare este de acord, naturalul este corect; dar, oh, în spiritual, ei
nu vor să creadă aceasta, deoarece Aceasta se confruntă cu doctrina lor. 

160 Luca 17 este semnul. Luca 17 este semnul despre care Isus a spus, că, în zilele din urmă, naţiunile şi bisericile şi
popoarele vor fi întocmai cum era Sodoma, lumea Neamurilor, chiar înaintea arderii Sodomei. Şi acolo va fi un grup,
căutând, ca Abraham. Mergeţi înapoi, când Isus a zis, "cum era în zilele Sodomei," mergeţi înapoi şi vedeţi cum era în
Sodoma. El a citit aceeaşi Biblie pe care o citim noi, aceeaşi Biblie, acum mergeţi înapoi şi uitaţi-vă cum era aceasta. 

161  Aici era un grup ales, chemat afară, grupul lui Abraham, ei erau în aşteptarea unui fiu promis. Sodomiţii nu au
crezut nimic despre acesta. Şi acolo erau căldiceii, membrii bisericii jos în Sodoma. Uitaţi-vă la acei trei Îngeri venind
la fiecare din ei, priviţi ce semne au arătat ei, atunci veţi vedea în ce semne trăim noi. 

162 Acum, acela va fi semnul. Şi glasul semnului va fi Maleahi 4, "ca să restatornicească pe oameni înapoi la Credinţa
apostolică a părinţilor lor." Acolo este semnul, acolo este Glasul, exact în acord cu Scriptura. Vedeţi? Semnul este un
semn care a fost la Sodoma, Dumnezeu manifestat în fiinţe umane. 

Şi El a zis, "Unde este nevasta ta, Sara?" 

El a zis, "Ea este în cort, în spatele Tău." 
163 El a zis, "Eu te voi vizita conform timpului pe care ţi L-am promis ţie." Şi El a zis... 
164  Şi Sara, înapoi, în spatele Lui, a zis, "Cum ar putea fi aceasta, eu o femeie bătrână, şi el un om bătrân? Şi ca

bărbatul meu acolo afară, un om bătrân," a zis, "noi nu mai avem nimic de felul acesta cu noi." A zis, "Aceasta doar nu
poate să fie." 

165 El a zis, "De ce s-a îndoit Sara, zicând în inima ei, 'Cum pot să fie aceste lucruri?'" 
166  Şi  Isus  a  zis  că  se  va  întoarce  iarăşi.  Acum,  amintiţi-vă,  că  Abraham L-a  chemat  pe  acel  Om,  "Elohim,"

Dumnezeu. El trebuia să fie Dumnezeu. De ce? El putea să discearnă gândurile, şi El era exact la timp. Şi Elohim,
Duhul Sfânt, (nu o altă persoană) aceeaşi Persoană întorcându-se în biserică şi făcând acelaşi lucru, care va fi semnul.
Şi Glasul va fi, "Îi cheamă pe ei înapoi la Cuvânt," restabileşte Credinţa copiilor la părinţii lor." Acolo este semnul şi
Glasul. 

167 Semnele de obicei sunt acceptate, dar Glasul nu este acceptat. Lor nu le place Glasul, dar ei vor lua semnul. De
obicei, ei îl ia pe acesta. Lor le place semnul, deoarece le place să se uite la acesta, că îi distrează. Dar, Glasul, ei nu
vor să-să facă aceasta. Ţineţi minte acum glasul. 

168 Întoarceţi-vă iarăşi înapoi la Cuvânt. Semnul lui Isus ca Mesia, conform cu Isaia 35, "Ologul va sări ca un cerb,"
şi toate acestea. 

169  "Aceasta era minunat!" Oh, ei au acceptat aceasta. Asta era bun. Ei au crezut semnul. "Vino, Învăţătorule, la
biserica mea, noi îţi vom da deplină cooperare. Sigur, noi Te credem pe Tine. Tu eşti cel minunat. Tu eşti Învăţătorul.
Tu eşti tânărul Profet. Vino înăuntru! Toate felurile de cooperări! Semnul este minunat." 

11° Dar când a vorbit Glasul, şi a zis, "Eu şi Tatăl suntem Unul." 
171  Oh, Doamne, ei nu puteau să creadă Asta. "Tu te faci pe Tine Dumnezeu." Lor nu le trebuia Glasul. Lor le-a

plăcut semnul. Ei ştiu că, ei au adimis că acesta era semnul lui Mesia, dar, Glasul, lor nu le-a plăcut de Acesta. 

"Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." 

Iar ei au zis, "El este Belzebut." 

El a zis, "Voi generaţie de şerpi." 
172 Oh, ei au urât acel Glas. Ce au făcut ei? Ei au scos acel Glas afară din mijlocul lor. Ei L-au scos afară. 
173 Isus a spus, "Dacă ei numesc pe Stăpânul casei, 'Belzebut,' cu cât mai mult vor numi ei astfel pe ucenicii Lui?" 
174 Amintiţi-vă, în Apocalipsa 3, la Epoca Laodicea. Aceasta este Laodicea; semnul Sodomei trebuie să vină. Glasul,

Întoarceţi-vă înapoi la Cuvânt, departe de aceste crezuri şi denominaţiuni, şi întoarceţi-vă înapoi la Cuvânt," când
Acesta vine, conform cu Apocalipsa 3, El a fost scos afară din biserică, întocmai cum a fost scos atunci. 

175 "Semnul este bun, dar nu Glasul." Ei nu vor să aibă nimic de a face cu Glasul. Nu, nu; Glasul. Dar Moise a zis,
dacă ei nu vor, sau... 

176 Dumnezeu i-a spus lui Moise, "Dacă ei nu vor crede primul glas al primului semn, încearcă-i cu al doilea glas. Şi
dacă ei nu vor crede, atunci du-te şi ia ceva apă şi toarn-o pe pământ." Aceasta o stabileşte. Asta este tot. "Spală-ţi,
praful-praful de pe picioarele tale," în alte cuvinte, aşa cum a spus Isus. A zis, "Scoate ceva apă din râu, toarn-o pe
pământ, se va preface în sânge, şi arată că aceasta este în ceea ce urmează ea să fie îmbibată, în sânge." Astfel aceasta
era exact ceea ce era. 

177 Dacă ei nu au crezut semnul, atunci al treilea semn întradevăr a făcut-o. Toate slujbele au trei semne, dacă acesta
este trimis de Dumnezeu. Isus avea trei semne. Moise avea trei semne. Noe avea trei semne. Ilie avea trei semne.



Totul vine in trei semne. Observaţi. Ascultaţi prieteni. 
178 Se face puţin cam târziu. Eu am... Oh, Doamne, eu nu ştiam că era aşa de târziu, un sfert trecut. 
179  Dacă voi puteţi crede semnul Sodomei, din Luca, vedeţi, după cum a promis El; voi credeţi semnul Sodomei,

atunci de ce nu puteţi voi accepta Glasul Maleahi care urmează semnul, cu, "întoarceţi-vă la Cuvânt"? [Porţiune goală
pe bandă – Ed.] Biblia spune aşa, şi voi vedeţi aceasta, atunci ascultaţi de Glasul semnului. 

18° Fugiţi de mânia viitoare! Să nu vă gândiţi că, "Deoarece eu aparţin la UPC, Adunarea lui Dumnezeu, Metodişti,
Baptişti, Presbiterieni, eu am dreptul să intru." Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice fii lui Abraham.
Întoarceţi-vă la Cuvânt! Îndepărtaţi-vă de la istmurile voastre lumeşti şi de la sistemul vostru organizaţional, şi alte
lucruri. Dumnezeu le va nimici de pe faţa pământului. El le va scufunda în adâncurile mării uitării, întocmai cum i-a
făcut  Egiptului  când El  a chemat Israelul,  o  naţiune afară dintr-o naţiune.  Când El cheamă o Mireasă afară din
biserică, biserica va merge prin necazul cel mare, va vărsa sângele ei pe pământ. Fugiţi de mânia viitoare, că aceasta
este aproape! 

181  Voi nu puteţi vedea aceste lucruri fără ca... Eu nu ştiu ce gândiţi voi despre ele. Eu sunt răspunzător doar să le
citesc şi să vorbesc despre ele. Depinde de voi! Dacă puteţi să credeţi semnul, atunci credeţi Glasul care urmează
semnul. Oh, Doamne! 

182 Uitaţi-vă, Moise, modelul ieşirii afară acum. El era ca să spună acelor oameni despre o promisiune care a fost dată
părinţilor. "Eu îmi aduc aminte de promisiunea mea către părinţii lor." Şi acum ce-ce are Moise de făcut? Să întoarcă
inimile oamenilor înapoi la ceea ce au spus părinţii. Şi aşa cum era Moise atunci, aşa este Maleahi 4, "să întoarcă pe
oameni înapoi la Credinţa părinţilor." 

183 Toate aceste şovăieli ale denominaţiunilor, şi aşa mai departe, mergeţi înapoi la Cuvânt! Eu vă cunosc, o mulţime
de oameni ar vrea să facă aceasta; eu nu vă mustru numai aici. Aceste casete merg în jurul lumii, vedeţi, pretutindeni.
Eu nu vă dojenesc pe voi, dar eu dojenesc pe oricine ar fi, unde aparţine aceasta. Eu sunt un semănător de seminţe.
Aceasta este tot ceea ce ştiu eu să fac. Aceasta depinde de voi ca să faceţi decizia. Fugiţi de mânia care are să vină,
poporule! 

184 Nu te gândi că deoarece tu eşti un Penticostal. Nu te gândi că deoarece mama ta era o minunată, Metodistă sfinţită,
ori tăticul tău un bun, Baptist strigător. Să nu te gândeşti că aceea o să aibă ceva de a face cu tine. Să nu te gândeşti că
deoarece tu aparţii la biserica pe care ei o zidesc, sau biserica pe care o zideşti tu acum. Să nu vă gândiţi că deoarece
voi Penticostalii  aţi vorbit  în limbi şi  aţi dansat în Duhul, şi  aţi alergat în sus şi-n jos pe pardoseală, în urmă cu
patruzeci de ani. Să nu vă gândiţi că deoarece aţi avut adunări de vindecare, şi aşa mai departe. 

185 Nu omiteţi să vedeţi acel semn, de un stâlp de Foc, pe care Dumnezeu L-a adeverit; şi Glasul în spatele Lui, ca să
întoarcă, înapoi la Dumnezeu. Nu lăsaţi ca Acesta să vă depăşească. Acolo este un semn şi un Glas. 

186  Când un om se ridică cu un semn, aceeaşi şcoală veche de gândire, acolo ceva este greşit, aceasta nu vine de la
Dumnezeu.  Oh, Doamne! "Faceţi  cărările Lui  drepte acum!" Acum, credeţi  voi aceasta? "Atunci întoarceţi-vă, O
orbilor şi risipiţilor, la ai voştri." Biblia... Scriitorul cântării a zis: 

Naţiunile se destramă, Israel se trezeşte, 
Semnele pe care Biblia le-a prezis; 
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu încercări împovăraţi; 
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor la ai voştri." 

187 Veniţi înapoi! Întoarceţi-vă înapoi! Profetul a zis, "Va fi Lumină în timpul de seară." Chiar înainte ca Soarele să se
întunece complet, va fi Lumină. Umblaţi în Lumină până când există Lumina. După un timp Consiliul Ecumenic vă va
avea pe voi, şi nu mai există nici o cale pentru Lumină atunci. 

Să ne aplecăm capetele. 
188 Tată Ceresc, aceasta este în mâinile Tale acum. Eu-eu am semănat Sămânţă. Eu nu ştiu unde au căzut Ele. Eu mă

rog ca  Tu să  le  binecuvântezi  pe  Ele,  oriunde  ar  fi.  Şi  fie  ca  Ele  să-şi  găsească  locul  Lor  adânc  în  jos,  şi  să
dezrădăcineze toate locurile pietroase, şi toate rădăcinile verzi ale mărăcinilor, şi aşa cum era, şi să dea afară din drum
toată necredinţa. Admite aceasta, Tată. Noi îţi predăm acum aceasta Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

189 Cu capetele voastre aplecate, şi cu ochii închişi. Mâine seară este un banchet. Păcătoşii din oraş, eu voi... cu voia
Domnului, eu va trebui să le vorbesc lor. Eu vorbesc acum unei adunări amestecate. Eu nu aş îndrăzni să predic
aceasta; aceasta i-ar face doar mai orbi ca niciodată, la o adunare ca aceasta. 

190 Dar, voi, în seara aceasta, credeţi că aţi văzut semnul, şi puteţi voi să auziţi Glasul, dacă voi aţi crezut şi credeţi
Aceasta? Şi voi-voi nu aţi, credeţi dar încă nu aţi acceptat Aceasta, Cristos în plinătatea Lui, vreţi să vă ridicaţi mâna?
Şi fiecare cap să fie aplecat acum, şi fiecare ochi închis. Ridicaţi-vă mâna, şi ziceţi, "Aminteşte-mă pe mine, Frate
Branham, aşa cum te rogi." Eu aş fi bucuros să o fac. Domnul să vă binecuvânteze. 

191  Tatăl nostru Ceresc, Biblia a zis, "Atât de mulţi câţi au crezut au fost botezaţi. Eu mă rog, Doamne, ca aceşti
oameni care şi-au ridicat mâinile, ca ei să creadă în aceasta. Ei nu au fost botezaţi în botezul Creştin, fie ca ei să
găsească biserica care botează aşa, şi să fie botezaţi. Admite aceasta, Doamne. 



192  Fie ca ei să fie botezaţi nu numai în apă, care este doar un-un semn exterior că ceva în interior s-a întâmplat.
Biblia spune, "Există o singură Credinţă, un singur Domn, un singur botez," şi acel botez este botez spiritual. Trupul
fiind spălat, aceasta este doar o ilustrare, sau să dea un semn că în interior s-a întâmplat ceva. Dar acel suflet este cel
care trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt, acela este Eternul venind în acea natură umană şi schimbând-o complet, ca
să-l  facă un credincios.  Eu mă rog ca ei  să  primească Duhul  Sfânt.  Eu îi  predau pe ei  Ţie  acum,  ca trofee ale
Mesajului, şi a harului lui Cristos. În Numele Lui, mă rog. Amin. 

Acum cu capetele voastre aplecate, în reverenţă. 
193  Eu am şapte minute doar, şi eu-eu nu am putut să ies afară la timp. Eu-eu-eu nu am putut să am un rând de

rugăciune în timp atât de mult. Eu vă voi cere vouă să şedeţi chiar unde sunteţi. Îmi pare rău că vă ţin atât de târziu.
Noi ne vom ruga pentru fiecare. Voi oamenilor, unii dintre voi care aveţi cartonaş de rugăciune, nu vă îngrijoraţi, că
vom ajunge la voi. 

194  Dar noi urmează doar să vedem dacă Duhul Sfânt ne va descoperi nouă acum, dacă Acredeţi în El şi credeţi că
acesta este semnul. Reamintiţi-vă, că Ingerul, El era un om; El a mâncat, El a băut înaintea lui Abraham, şi totuşi El
putea, şi Sara fiind în cort, El putea să discearnă gândurile care erau în inima ei. Acela era semnul. El era Cuvântul.
Acum dacă Cuvântul poate numai să vină la noi, atunci, de asemenea, El a promis să facă acelaşi lucru. 

195 Acum voi cei de acolo din audienţă, care nu aveţi cartonaşe pentru rugăciune, şi ştiţi că voi nu o să fiţi în rând, eu
nu pot să discern cine ce este, afară doar dacă Domnul îmi va arăta mie. Eu am să... Şi voi credeţi că într-adevăr
Dumnezeu vindecă pe bolnavi. Eu-eu vreau ca voi să-să credeţi chiar acum, pentru câteva minute. Şi rugaţi-vă doar, şi
ziceţi, "Doamne Isuse, eu ştiu că omul, care vorbeşte, este-este un om, dar el mi-a spus mie că, ne-a spus nouă în seara
aceasta, şi ne-a dovedit-o nouă; că, Duhul Sfânt, că lumea nu-L poate omorî." 

196  Ei îl puteau omorî pe Isus când era El în trup; ei L-au pus la moarte. Dar acum El este înviat, într-o condiţie
glorificată, El nu mai poate fi omorât niciodată. Şi El a zis, "Încă puţină vreme şi lumea nu mă va mai vedea pe Mine.
Totuşi, voi," predestinaţii, aceia care sunteţi rânduiţi la Viaţa Eternă, Biserica, Mireasa, "voi Mă veţi vedea, că Eu voi
fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşit. Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." El a făcut toate aceste promisiuni. 

197 Acum, eu ştiu că atunci El a fost aici pe pământ, El, Dumnezeu, era în El. El era Dumnezeu. El era plinătatea lui
Dumnezeu. El era tot Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest. 

198 Şi Biblia încă este Dumnezeu, Cuvântul, şi există câteva din descoperiri care încă trebuie să fie descoperite. Şi El
a zis, "În zilele din urmă, când lumea devine iarăşi ca Sodoma, Fiul omului va fi descoperit." Şi semnul Sodomei se va
întoarce, atunci Glasul va chema poporul înapoi, pe cei ce sunt rânduiţi la Viaţă. 

199 Noi ştim, când El era aici, au existat milioane de oameni pe pământ, care nu au ştiut niciodată că El era aici; nu
aveau motiv să ştie. Vedeţi? El a venit la aceia care erau predestinaţi să vadă aceasta. 

200 Acum să vă rugaţi. Fiţi foarte liniştiţi. Nu vă mişcaţi. Oriunde sunteţi, pe balcoane, în partea de jos, oriunde aţi fi,
nunu vă mişcaţi, şedeţi doar cu adevărat liniştiţi. 

201 Şi rugaţi-vă, zicând, "Doamne Isuse, Biblia a spus, în Evrei 4, că Tu eşti chiar acum, 'un Mare Preot care poate fi
atins de simţul infirmităţii noastre.' Şi noi Te vedem pe Tine pe pământ, când Tu erai aici pe pământ, odată o femeie
ţi-a atins haina Ta, iar Tu teai întors, şi a-i zis, 'Cine M-a atins?'" Ea s-a ascuns, şi totuşi credinţa ei a fost identificată.
Isus i-a spus ei despre scurgerea ei de sânge, şi i-a spus "credinţa te-a mântuit." Acum El este acelaşi Mare Preot. Dacă
El este acelaşi ieri, azi şi în veci, El trebuie să acţioneze în acelaşi fel, dacă voi-dacă voi Îl atingeţi. 

202 Şi ce va face asta atunci? Acolo trebuie să fie trup uman, pe pământ, ca să vorbească Glasul Lui. "Eu sunt Viţa,
voi sunteţi mlădiţele." Nu există nici o cale ca să se ocolească aceasta, prieteni. Aceasta este doar Scriptura. Acesta
este Adevărul. Voi slujitorilor credeţi asta, voi acolo în spate? [Slujitorii zic, "Amin." – Ed.] 

203 Acum voi de acolo, fiţi foarte reverenţi şi rugaţi-vă, şi ziceţi, "Doamne Isuse, lasă-mă să ating haina Ta." 
204 Şi voi vedeţi că cel mai aproape de mine, este la o distanţă de douăzeci de picioare sau mai mult. Eu nu cunosc

nici un suflet de acolo. Eu nu pot să văd pe nimeni pe care într-adevăr să-l cunosc, în seara aceasta, şezând acolo; cu
excepţia lui Pat Tyler care şade aici  în faţă,  şi  este un prieten de-al  meu.  Acolo sunt  oameni pe tărgi,  paturi de
campanie. 

205  Noi am văzut un caz cu o targă desfăcându-se seara trecută, şi omul s-a sculat şi a început să umble. De ce nu
puteţi voi toţi, în seara aceasta? Vedeţi, credeţi numai, asta-i tot ce trebuie să faceţi. Prezenţa Lui va face aceasta. El
este aici, iar voi va trebui să staţi lângă El ca să vă învieze în zilele din urmă. 

206 Acum, voi care credeţi, şi vă gândiţi că rugăciunea voastră va străbate, uitaţi-vă încoace acum. 
207 Cum a spus Petru şi Ioan, "Uită-te la noi." Şi ei s-au uitat, omul s-a uitat atent, aşteptând să vadă ceva. El a zis,

"Argint şi aur nu am, dar ceea ce am..." 
208 Acum, eu vindecare nu am, dar ceea ce am, un dar de la Dumnezeu, vă dau eu vouă. Dacă doar veţi crede aceasta,

Dumnezeu va lucra. Eu vă cer doar să credeţi. Ceea ce am eu, vă voi da vouă. Dacă veţi crede, Dumnezeu va lucra.
Doar să încercaţi aceasta. 

209 Aici, aici este Aceasta chiar acum. Amin. Mie îmi place aceasta. Este o doamnă care şade aici. Ea este de statură



grea, şezând chiar aici la capăt. Aveţi un cartonaş de rugăciune, doamnă? Ea este de o statură cam mare... Nu aveţi
un... Chiar aici, dvs. nu aveţi un cartonaş de rugăciune? Da. Nu aveţi un cartonaş de rugăciune? Dvs. credeţi, oricum?
Nu aveţi nevoie de cartonaş de rugăciune, dacă credeţi. 

210 Există o ricoşare în glas, şi acesta este motivul că este greu să-i chemi pe oameni aşa, dar încercaţi să ascultaţi la
mine cât de atenţi puteţi. 

211 Eu nu vă cunosc. Dvs. nu aveţi cartonaş de rugăciune, de aceea nu veţi fi sus pe platformă. Dacă Dumnezeu îmi va
descoperi mie care este necazul dvs., o să credeţi asta (ce?) aceasta ar fi acelaşi lucru întocmai cum i-a descoperit El
femeii care era necazul ei? Femeia la fântână? Sara, ce spusese ea, şi aşa mai departe? Credeţi aceea? Credeţi dvs. că
aceasta ar fi în ordine? 

212  Dvs. suferiţi de o boală de sânge, ceva nu este în regulă cu sângele. Dacă este adevărat, ridicaţi-vă mâna. În
ordine. Acum nu mai aveţi aceasta. S-a aprins o Lumină peste dvs. Isus Cristos v-a onorat. 

213  Acum, eu nu am văzut-o pe femeie, în viaţa mea. Acum ce este aceasta? Acesta trebuie să fie duh. Acum voi
puteţi să ziceţi ca Fariseii, "Acela este diavolul," ei bine, voi veţi primi răsplata lor. Voi ziceţi, "Acesta este Cristos,"
voi veţi primi răsplata lui Cristos. Eu cred că acesta este Cuvântul fiind identificat în aceste zile din urmă; nu eu. 

214 Aici, aici este o altă doamnă micuţă şezând chiar aici jos. Ea suferă de varice în picioarele ei. Ea are complicaţii.
Ea are boală de inimă. Ea se roagă pentru un drag de-al ei, acesta este un frate. Ea plânge acum. Ea este în legătură.
Cazul acelui frate este foarte serios. Acesta este un caz de diabet. Şi, de asemenea, el are o altă umbră, el este un
păcătos. Şi dvs. vă rugaţi pentru el. Asta-i adevărat. Domnişoară Welton, dacă o să credeţi din toată inima, Dumnezeu
va face aceasta pentru el. Credeţi Aceasta? Acesta este numele vostru. 

215 Acum este aceasta ceva mai mult decât ce i-a spus Isus lui Simon, "Numele tău este Simon, tu eşti fiul lui Iona"?
Doar să aveţi credinţă. Să nu vă îndoiţi. Credeţi din toată inima voastră. 

Dacă credeţi, Dumnezeu va aduce la îndeplinire. Dacă puteţi măcar... 
216 Aici, aici este o doamnă şezând chiar aici, uitându-se drept la mine aici. Ea are cumva un păr roşu. Părul ei este

dat pe spate. 
217 Puteţi voi să vedeţi Lumina aceea, cumva galbenă, într-un cerc rotund peste femeie? Ea ştie că aceasta se întâmplă

chiar acum, deoarece ea simte Aceasta. Este atât de aproape de ea, încât ea nu poate ca să nu o simtă. Dacă aceasta
este adevărat, doamnă, ridicaţi-vă mâna. Asta este. 

218 Acum eu sunt total străin faţă de dvs. Eu nu ştiu nimic despre dvs. Dar aţi şezut acolo rugându-vă. Asta-i adevărat.
Dacă aceasta este adevărat, mişcaţi-vă mâna în felul  acesta.  Acum, dacă Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi El
este, un Mare Preot şezând la dreapta lui Dumnezeu... Şi eu stau aici printr-un dar, eu însumi cu... în afara, doar în
afara raţiunii umane, fără să mă gândesc de la mine; un fel de a-mi relaxa propria mea minte şi gândire, şi Îl las doar
pe Dumnezeu să intre înăuntru. Credeţi că El... Eu, Dumnezeu ştie că eu nu vă cunosc; şi dvs. ştiţi acelaşi lucru. Astfel
dacă Dumnezeu îmi va descoperii necazul dvs., sau lucrul după care aşteptaţi, lipsind, sau ceva mai mult, credeţi că
Dumnezeu vrea, poate să facă aceasta? 

219  Dvs. aveţi probleme cu spatele. Acesta este unul din lucrurile pentru care vă rugaţi. Şi aveţi o boală de ochi.
Credeţi că Dumnezeu poate vindeca ochii şi să-i facă bine? Credeţi? Credeţi? Credeţi că Dumnezeu îmi poate spune
mie cine sunteţi? Doamna Hallman, credeţi din toată inima acum, şi puteţi să aveţi ceea ce cereţi. Credeţi? 

220 Aici este o femeie în vârstă şezând doar puţin mai în spatele ei acolo. Ea se roagă, de asemenea. Ea are diabet. Eu
sper că ea nu pierde aceasta. Acesta este chiar peste ea. Ea este cam vârstnică. Doar un minut, fie ca Domnul să mă
ajute acum. Ea... Acolo ea a apucat aceasta, în regulă, acum, vedeţi, când era ea în legătură. Ea nu este de aici. Ea este
din Louisiana. Oraşul ei-ei este un loc numit Singer, Louisiana. Şi ea suferă de diabet. Numele ei este D-na Doyle.
Dacă aceasta-i adevărat, ridicaţi mâna. În regulă. Eu sunt total străin faţă de ea, niciodată în viaţa mea nu am văzut-o.
Dar Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cunoaşte totul despre voi. 

221 Acolo este o doamnă şezând în spate acolo, din acelaşi oraş, un loc numit Singer. Ea suferă de tensiune arterială.
Şi numele ei este Clark. Dvs. credeţi, D-na Clark? În ordine, puteţi să aveţi ceea ce cereţi. 

Voi credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] 
222 Iată semnul! Ascultaţi la Glas! Pocăiţi-vă, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu cât de repede puteţi! Isus Cristos este aici

în Puterea învierii  Lui;  o generaţie păcătoasă şi  preacurvară primeşte un semn de la Isus Cristos locuind printre
oameni. El nu putea să facă aceasta doar cu mine, şi voi de asemenea, trebuia să fiţi. Vedeţi, femeia trebuia să-i atingă
haina Lui. Voi trebuia să-i atingeţi haina Lui. Noi suntem doar unelte. 

223  Credeţi voi din toată inima voastră? Acum dacă voi credeţi aceasta... Cât de mulţi credeţi aceasta, ridicaţi-vă
mâinile, aşa, şi ziceţi, "Eu într-adevăr cred aceasta." 

224 Acum dacă voi credeţi aceasta, Isus a zis aşa, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred; dacă îşi vor pune mâinile
peste bolnavi, ei se vor face bine." Credeţi voi aceasta? 

225  Acum este târziu. Noi nu avem timp. Noi suntem la douăzeci şi cinci de minute până la ora zece. Vreţi să vă
puneţi mâinile unul peste celălalt, atunci? Şi faceţi doar după cum vă spun eu acum, doar puneţi-vă mâinile unul peste



celălalt. 
226 Acum voi ştiţi, sus pe scări, pretutindeni unde sunteţi. Acum voi ştiţi, atât de bine ca orice acum, după ce Scriptura

fiind propovăduită şi clar identificată peste tot de-a lungul clădirii. 
227 Eu văd pe altul, chiar acum. Vedeţi? Şi pe altul chiar aici, cu boală de prostată. O doamnă cu TBC. Ah-ah. Să zic,

aceasta este pretutindeni acum, dar Acesta te slăbeşte. 
228 Ce diferit, cât mai mult? Tu vezi cincizeci, uneori există asta, şi tu vrei să vezi şaptezeci data viitoare. Isus a făcut

asta odată la Sihar, şi întreaga cetate a crezut în El. Ei se uitau după Mesia. 
229  Mesia este aici, Duhul Sfânt, Mesia din această zi; Mesia care face ca Cuvântul să fie susţinut, de promisiunea

Lui. 
230 Acum vreau ca fiecare dintre voi, aşa cum vă puneţi mâinile unul peste celălalt, dacă voi sunteţi credincioşi. Acum

nu vă rugaţi pentru voi înşivă. Tu roagă-te pentru persoana aceea, iar ei se vor ruga pentru tine. Acum, acelaşi Cuvânt
care a promis aceasta în zilele din urmă, a promis de asemenea... 

231  Şi ţineţi minte, Isus a zis, "Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred." Vindecarea venind înapoi, este glasul că
semnul a fost recunoscut. Ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ca un semn; glasul este un, "aleluia, Domnul m-a vindecat!"
Acum dacă aceste semne însoţesc un glas, acel semn, dacă tu eşti un credincios, acesta îi va însoţi. Glasul va însoţi
semnul. 

232  Dacă eu vă dau vouă acest semn, de care v-am spus vouă că vine de la Dumnezeu, şi Dumnezeu l-a promis pe
acesta în această zi; acesta a fost atât de temeinic înfăţişat, nu există nimic decât un infidel ar putea să se abţină de la
a-l crede pe acesta. Înţelegeţi? Apoi Dumnezeu se întoarce înapoi şi l-a confirmat pe acesta, să-l facă aşa. Acum El
este aici. 

233 Acum fiecare, în felul în care vă rugaţi la propria voastră biserică, dacă este pentru voi înşivă, zgomotos, oricum
ar fi, rugaţi-vă pentru persoana peste care aveţi mâinile voastre acum, deoarece ei se roagă pentru voi. 

234 Şi acum priviţi în sus. Şi în Prezenţa lui Mesia, Cristosul, Cel Înviat, încă viu după două mii de ani, cum putem
noi să fim atât de amorţiţi în Duhul? Aceasta s-ar cuveni să pună această naţiune în Flăcări. Aceasta s-ar cuveni să
facă Beaumontul să se pocăiască, în sac şi cenuşă. Dar o vor face ei? Nu. 

235  Dar voi care îl  căutaţi  pe El,  şi  credeţi  că El o va face şi  îşi  va ţine Cuvântul Lui,  vouă vă este dată acum
promisiunea. Puneţivă mâinile peste cineva şi rugaţi-vă, în timp ce eu mă rog pentru voi de aici. 

236  Doamne Isuse, destul a fost spus, destul a fost făcut. Cuvântul care a fost promis a fost făcut manifest. Mesia,
Cristosul lui Dumnezeu, este în Prezenţă Divină. Noi îl simţim pe El. Noi îl vedem pe El. Noi ştim că El a promis
aceasta în zilele din urmă. "Cum era în zilele Sodomei, aşa va fi când Fiul omului este descoperit." Atunci, noi ştim. 

237  Noi vedem-focul în ceruri, bombele atomice. Noi vedem naţiunile mâncate de viermi, naţiunile destrămându-se.
Noi vedem că Israel este în patrie. Fiecare semn care a putut să fie promis, a fost împlinit. Următorul lucru este Fiul
promis, Venind. 

238 O Dumnezeule Etern, în prezenţa lui Isus Cristos, marele Duh Sfânt care este aici acum confirmând că El este aici,
ascultă rugăciunea acestor oameni,  ascultă aceşti  Creştini;  ca,  atunci  când voi  pleca eu,  ei  să  nu spună,  "Fratele
Branham a făcut aceasta." Altcineva pe care ei nu cunoşteau, şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au fost vindecaţi. Dar Tu ai
promis că Glasul avea un semn la acesta. Şi fie ca ei să fie vindecaţi, aşa cum eu îi predau pe ei Ţie, în Numele lui
Isus. 


