
GLASUL SEMNULUI
Rămâneţi în picioare doar pentru câteva momente în Prezenţa Domnului. Să citim din Cuvântul Lui, în Exodul,

capitolul al 4-lea. 

...  Moise a răspuns şi  a spus,  Dar,  iată  ei  nu mă vor crede,  nici  nu vor asculta glasul  meu: căci  ei  vor zice,
DOMNUL nu a apărut la tine. 

Şi DOMNUL a spus către el, Ce este acela în mâna ta? ... el a spus, Un toiag. 

Şi el a spus, Aruncă-l pe pământ. Şi el l-a aruncat pe pământ, şi el a devenit un şarpe; şi Moise a fugit dinaintea lui. 

Şi DOMNUL a spus către Moise, Pune-ţi înainte mâna ta, şi ia-l de coadă. Şi el şi-a pus mâna înainte, şi l-a prins, şi
el a devenit un toiag în mâna lui: 

Ca  ei  să poată crede că DOMNUL Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, şi
Dumnezeul lui Iacob, a apărut la tine. 

Şi DOMNUL i-a spus mai departe, Pune acum mâna ta  în sân. Şi el a pus mâna în sânul lui: şi când el  a luat-o
afară, iată, ea a fost leproasă ca zăpada. 

Şi el a spus, Pune mâna ta iarăşi în sân. Şi el şi-a pus mâna iarăşi în sânul lui; şi a tras-o afară din sânul lui, şi,
iată, ea s-a schimbat iarăşi ca cealaltă carne a lui. 

Şi va veni la împlinire, dacă ei nu te for crede, nici nu vor asculta la glasul primului semn, că ei vor crede glasul
semnului din urmă. 

Şi va veni la împlinire, dacă ei nu te vor crede, aceste două semne, nici nu vor asculta de glasul tău, că tu vei lua din
apa râului, şi o torni pe pământ uscat: şi apa care tu ai luat-o afară din râu va deveni sânge peste... pământ uscat. 

Să ne aplecăm capetele  pentru rugăciune.  Acum aveţi  voi  o  cerere  pe seara  aceasta,  care  voi  vreţi  să  o  faceţi
cunoscut Domnului, doar ridicaţi-vă mâinile sus şi ziceţi, "Doamne, aminteşte-mă acum. Eu am nevoie." 

Tatăl Nostru Ceresc, noi ne apropiem de Tine din nou în seara aceasta, înţelegând că aşa cum ne aplecăm capetele
înspre  ţărâna  din  care  am  venit,  şi,  dacă  Tu  zăboveşti,  ne  vom  întoarce  înapoi  în  pulbere.  Dar  cu  o  speranţă
binecuvântată a promisiunii care este în Cristos, că toţi aceia care sunt în Dumnezeu îi va aduce Cristos cu El. Noi-noi
Îţi mulţumim pentru glorioasa promisiune. Şi mă rog, Dumnezeule, ca Tu săţi aminteşti de fiecare din ei care şi-au pus
mâinile sus, şi ale mele, Doamne. 

4  Eu mă rog, în seara aceasta, ca în încheierea acestei ore de credinţă, ca Tu să dai poporului aşa credinţă în seara
aceasta, încât Domnul Isus să fie aşa de real pentru fiecare din noi, încât acolo să nu fie nici o persoană slabă în
mijlocul nostru după seara aceasta. Fie ca fiecare păcătos să-şi dea seama că el este în Prezenţa Domnului Isus, şi apoi
să se căiască de păcatele lui, şi să-şi predea inima Ţie, şi să fie umplut cu Duhul; în aceste ultime ore rele, cum o
vedem noi ca o umbră uriaşă târându-se pe pământ. 

Ne rugăm, Dumnezeule, pentru călăuzire Divină, în seara aceasta, pentru vorbire şi auzire. Fie ca Duhul Sfânt să ia
adunarea acum şi să frângă Pâinea Vieţii la fiecare din noi aşa cum avem nevoie, căci noi o cerem în Numele Lui.
Amin. 

Vă puteţi aşeza. 

Eu nădăjduiesc că în seara aceasta noi vom fi în stare să dobândim aceea care noi încercăm să-i facem pe oameni să
vadă, realitatea de a avea credinţă în Dumnezeu. 

Acum, mâine după amează la două treizeci, toţi aceia cu cartonaşe de rugăciune o să se facă rugăciune pentru ei. Şi
atunci  să fim siguri  că nimeni nu va fi  lăsat  afară,  fără cartonaşe de rugăciune,  fiecare seară noi  împărţim nişte
cartonaşe de rugăciune. Şi el le va împărţi din nou mâine, pe la... eu presupun, pe la unu treizeci sau ceva în felul
acela, chiar înainte să înceapă adunarea. Şi toţi care doresc să se facă rugăciune, oricare din cei dragi ai voştri, ei să
vină să primească un cartonaş de rugăciune. Ei cu certitudine vor fi-fi bine veniţi la un cartonaş de rugăciune. Şi noi
urmează să... 

Eu am să mă rog pentru popor, prin a-mi pune mâinile peste ei şi mă rog pentru ei. Acum dacă credinţa voastră nu se
poate ridica sus în Prezenţa Domnului Isus şi să-L primiţi ca vindecător al vostru, şi voi credeţi că dacă noi ne rugăm
şi punem mâinile peste voi, că aceea ar ajuta, ei bine, noi cu certitudine suntem aici să facem orice doriţi voi. 

Motivul  că  am amânat-o  până târziu,  văzând ca  fiecare  care  eu  aş  putea,  care  s-ar  putea  întinde şi  să-l  ia  pe
Dumnezeu pe baza aceea. Şi noi nu avem prea mulţi. Acolo sunt... Clădirea nu este mare, şi astfel noi nu avem prea
multe persoane. Şi noi putem lua mâine după masă şi ne rugăm pentru toţi care îi avem aici, punând după ameaza
înăuntru pentru scopul acela, pentru rugăciune pentru cei bolnavi. 

10 Şi noi suntem aici să facem orice putem să ajutăm să facem viaţa puţin mai bună pentru voi, să uşurăm sarcina, în
această călătorie care noi o călătorim. 

11  Şi apoi la orice timp, care oricine simte căci-căci lor le-ar place să vină la Domnul Isus, nu contează ce parte a
serviciului se petrece, voi veniţi chiar atunci. Să nu aşteptaţi până se face chemarea la altar. Să nu aşteptaţi până se dă
invitaţia.  Voi  veniţi  chiar  atunci,  acceptaţi  pe  Cristos,  veniţi  drept  sus  şi  mărturisiţi-L  chiar  atunci.  Căci  acela-i



obiectivul nostru principal de a fi aici, este să vedem suflete născute în Împărăţia lui Dumnezeu. 
12  Iar acum, mâine îi duminică, şi acolo va fi şcoală duminicală, bisericile. Motivul că noi avem serviciile noastre

după ameaza, duminica, este aşa ca noi să nu întrerupem nici un serviciu deloc. Noi credem că fiecare Creştin ar trebui
să aibă o-o biserică casă la care ei să meargă. Fiecare Creştin ar trebui să se întâlnească undeva cu credincioşi. Şi
oriunde vă întâlniţi, aceea-i biserica. 

13 Acum, dacă am locuit aici, eu aş aparţine la una din aceste biserici aici, care aceşti păstori de aici, care cooperează,
reprezintă. De ce? Pentru că ei sunt aici aşezaţi pe platformă, să fie văzuţi de tot poporul, că ei sprijinesc ce se petrece.
Ei cred în felul acesta de slujbă. Vindecare Divină, Botezul Duhului Sfânt, şi aşa mai departe. Ei sun aici să dea
mărturie la aceasta. Ei au fost aceia care m-au invitat să vin aici, că poate slujba care Domnul mi-a dat-o ar putea ajuta
adunarea lor. 

14 Acum acela-i un păstor real, care caută după toate beneficiile spirituale care poate el, despre tot ce face Dumnezeu,
că el încearcă cât poate de bine să ajute biserica lui să se mişte înainte pentru Dumnezeu. Eu cu certitudine îmi scot
pălăria în admiraţie pentru un păstor ca acela. 

15 Şi aceşti bărbaţi au trebuit să facă asta sub dificultate, de asemenea. Voi puteţi crede asta a fi adevărat. Ei au trebuit
să o facă sub dificultate. Şi eu-eu cu certitudine sunt recunoscător pentru astfel de bărbaţi mari ai lui Dumnezeu, care
sunt voitori să ia locul lor şi postul lor de datorie asupra convingerilor lor, şi-şi cred. Dumnezeu să-i binecuvânteze
întotdeauna! 

16 Şi eu sunt sigur că ei vă vor face bine. Acum, dacă voi sunteţi un străin aici, aflaţi unde îşi au aceşti fraţi bisericile,
unde sunt ei. Vizitaţi-i mâine. Ei vor avea servicii speciale, şi sunt lucrători aici care vor vorbi la diferite biserici, şi
cum a fost aceasta anunţat. Deci să fiţi la ei mâine. 

17  Iar apoi mâine după amează, dacă vi-ar place să veniţi afară la serviciul de încheiere, noi am fi cu certitudine
bucuroşi să vă avem. Toate bisericile, toate denominaţiunile, aceasta-i pentru toţi. Toţi sunt bine veniţi; Metodist,
Baptist,  Prezbiterian,  Penticostal,  biserica  lui  Cristos,  biserica lui  Dumnezeu,  Catolic,  Judeu Ortodox,  ateu,  orice
sunteţi voi.Voi sunteţi... Voi sunteţi invitaţi. 

"Voi ziceţi, 'Ateu'?" Da, domnule. 
18  Dacă un ateu va veni în adunare şi şade jos şi se comportă, el este tot aşa de bine venit ca oricare altul. Corect.

Ceva, aceea-i pentru ce îl vrem noi aici, că ceva se poate face care l-ar ajuta să-şi vadă eroarea, şi să vină la Domnul.
Căci noi ... Cu certitudine. 

19  Câţi aţi citit vreodată micuţa viziune care revista Christian Business Men a publicat-o, şi eu cred că încă câteva
revi-... despre, Privind Dincolo De Cortina Timpului? Acum aceea este adevărat, prietene. Voi nu vă puteţi permite să
pierdeţi aceea. Eu-eu am fost o persoană diferită de atunci. Eu ştiu că aceasta-i reală, astfel eu-eu-eu doar nădăjduiesc
că niciunul din voi nu va pierde acel Cer măreţ care îl  are Dumnezeu pentru credincioşi.  Dacă îl  pierdeţi,  ce aţi
dobândit voi aici pe pământ? Căci, voi nu ştiţi la ce timp voi o să trebuiască să părăsiţi această lume. Dar voi ştiţi un
singur lucru, voi sigur o să trebuiască să o părăsiţi. Deci dacă aceea este adevărat, atunci nu am fi noi cei mai nesăbuiţi
să încercăm să-să luăm doar cum... Noi nu petem să ne permitem să luăm orice fel de şansă. Vedeţi, doar ţineţi minte,
credeţi Cuvântul lui Dumnezeu şi fiecare promisiune din El. 

20  Doar gândiţi, ce a cauzat fiecare boală, fiecare durere de inimă, fiecare moarte, fiecare necaz, fiecare întristare,
acest copilaş cu spasme, toate lucrurile acestea, ologi, orbi, fiecare spital să fie zidit? Pentru că o persoană nu a crezut
doar o mică parte din Cuvânt. Aceea a fost Eva. Satan doar l-a învăluit pentru ea. Nu citat, ci l-a învăluit pentru ea, a
spus, "Cu siguranţă... Domnul este prea bun." 

21 Voi auziţi aşa de mult astăzi despre acesta fiind, Dumnezeu fiind un Dumnezeu bun. El este un Dumnezeu bun, dar
amintiţi-vă că El este un Dumnezeu al sfinţeniei, un Dumnezeu care nu poate să treacă cu vederea păcatul. Pedeapsa a
fost plătită, şi voi trebuie să o acceptaţi pe bazele Lui. Şi amintiţi-vă, El este un Dumnezeu de furie, un Dumnezeu de
mânie. Şi voi veţi sta înaintea unui Dumnezeu mânios, nu numai un Dumnezeu de bunătate şi milă. În seara aceasta El
este Mântuitorul vostru; în Ziua aceea El este Judecătorul vostru. 

22 Aşa că asiguraţi-vă că voi nu lăsaţi un lucru nefăcut, prietene. Aceasta-aceasta nu va... Aceasta nu se plăteşte. Să
nu-să nu mergeţi doar la întâmplare la aceasta. Fiţi siguri, dublu siguri, căci voi nu căpătaţi o altă şansă. Aceasta-i
singura voastră şansă, în timp ce sunteţi aici pe pământ. 

23  Amintiţi-vă de tânărul bogat şi Lazăr, acolo era o mare prăpastie între voi şi El, care nici un om nu a traversat
vreodată, sau va traversa vreodată. Vedeţi? Când tu-când tu mori, aceea o stabileşte. Eu ştiu că oamenii pretind că ei
se roagă să vă scoată înapoi din locurile acelea, dar să nu credeţi aceasta niciodată. Aceea este contrar cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Vedeţi? "Încotro se înclină pomul, în partea aceea cade." Şi Isus a spus, Însuşi, că, "Acolo era o prăpastie,
care, când un om a murit şi a mers la iad, el nu ar putea (niciodată) să vină la Cer. Nimeni nu a traversat-o vreodată, şi
niciodată nu poate." Aceea o stabileşte, atât cât mă priveşte pe mine. Când Isus a spus că aceea a fost tot, aceea-i tot
despre aceasta. 

24 Astfel doar ţineţi minte, acum este şansa voastră, şi în seara aceasta ar putea să fie ultima voastră ocazie. 
25 Aţi putut vreodată să prindeţi ce se petrece? Dacă puteţi măcar să o vedeţi! Eu sper că nu vă gândiţi că vorbind în



felul acesta, că eu încerc să vă influenţez să vă uitaţi la ceva om. Eu nu fac aceea, prietene. Eu încerc să vă fac să
credeţi Cine este acesta în a cărui Prezenţă suntem noi acum. Isus Cristos, tocmai Dumnezeul care vă va judeca la
Ziua aceea, este aici identificându-se pe Sine în prezenţa voastră, tocmai lucrul care El l-a promis ca El să-l facă în
aceste zile din urmă. 

26 Mă gândesc că Fratele Price, azi dimineaţă la micul dejun, a dat o aşa minunată ilustrare de a veni la un colţ, apoi
să trebuiască să coteşti colţul. V-aţi bucurat de aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cu certitudine v-aţi bucurat,
foarte bine plasat. 

27  Acum, astfel amintiţi-vă, uneori la colţ, dar să ne amintim că noi trebuie să cotim aceste colţuri. Eu am predicat
despre aceea, o dată, şi l-am numit,  Joncţiune. Noi atingem o joncţiune, aşa de des, noi trebuie să mergem pe calea
aceasta şi în jur pe diferite căi. 

28  Acum  în  seara  aceasta,  pentru  următoarele  câteva  minute,  eu  vreau  să  iau  subiectul  despre-despre:  Glasul
Semnului.  Iar acum scena noastră se deschide, în seara aceasta, în Cartea despre Exodul, şi  exodul  înseamnă "să fi
venit afară; adus afară." Acum încercaţi să ascultaţi cât puteţi de atent. 

29  Mi-ar place să vă predic cândva, voi sunteţi  o audienţă aşa de plăcută, dar eu doar nu am vocea. Doar puţin
încordat pe aceea, şi eu ştiu ce ar fi aceasta. Eu trebuie să mă odihnesc un pic acum, pentru vreo opt sau zece zile,
înainte să încep următoarea adunare. Vedeţi, nu este numai această singură adunare aici. Este adunare, zi după zi,
săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, vedeţi, şi vă puteţi imagina. 

30 Şi să gândim la toate timpurile, an după an, a fost că nici o singură dată nu a spus El ceva vreodată decât ce a fost
perfect, exact adevărul; în toate limbile, în jurul întregii lumi, de şapte ori. Vedeţi? Nimeni, nicăieri, nu poate să spună
nimic decât că a fost perfect,  exact la punct, fiecare dată. Când El spune că un anumit lucru se va întâmpla, s-a
întâmplat chiar exact în felul acela. O spune cu săptămânile şi lunile, şi anii, chiar, înainte să se întâmple, şi aceasta-i
întotdeauna perfect la punct. Nici o singură dată să dea greş, şi nu va da niciodată, căci acela-i Dumnezeu. Acum, eu
pot da greş, ca un om. Să nu vă uitaţi niciodată la mine ca un exemplu, deoarece eu-eu sunt întocmai ca voi, doar un
păcătos mântuit  prin har.  Dar Acela-i Dumnezeu, cel supranatural,  vedeţi,  identificându-Se. El nu trebuie să facă
aceea, dar El a promis că El o va face. 

31  Isus a vindecat pentru ca aceasta să poată împlini Cuvântul. El a făcut lucrurile acelea pentru ca Cuvântul lui
Dumnezeu să fie împlinit. 

32 Aceea este pentru ce o face El astăzi, ca Cuvântul să poată să fie împlinit, care eu v-am citat, seară după seară. 
33 Aunci observaţi atunci când Prezenţa Lui este aproape, Aceasta, cu certitudine Aceasta aduce emoţie. Aşa cum am

vorbit azi dimineaţă, "Orice lucru fără emoţie este mort." Şi orice religie care nu are ceva emoţie în ea, voi mai bine să
o îngropaţi, ea este moartă. Aceasta aduce emoţie. El ne însufleţeşte. Dar când noi suntem însufleţiţi, să ne amintim Ce
ne-a însufleţit. Ce a făcut-o? Aceasta-i Prezenţa Duhului Sfânt, Isus Cristos în mijlocul nostru, arătându-Se că El este
viu. Nu un corp trupesc; când este timpul acela, acel corp trupesc se reîntoarce din Cer, nu va mai fi timp. Asta-i tot ce
este. Şi noi ştim că suntem înăuntru, trăind în ultimele zile, când lucrurile acestea trebuie să aibă loc. 

Acum, Dumnezeu a avut exoduri înainte. Acolo este... 
34  Totul călătoreşte într-un trei, cu Dumnezeu. Dumnezeu este perfectat într-un trei. Prima venire a lui Cristos, să

răscumpere Mireasa Lui; a doua venire a lui Cristos, să primească Mireasa Lui; a treia venire a lui Cristos, cu Mireasa
Lui, să domnească în Mileniu. Totul decurge într-un trei. 

35 Acum, acolo au fost, acolo vor fi, trei exoduri. Unul din ele, Dumnezeu i-a adus în arcă, pentru un exod, un drum
deasupra pământului. Data următoare, Dumnezeu i-a adus afară din-din Egipt. Şi data următoare, Dumnezeu îi duce
sus! În, afară, sus! Următorul exod este a merge sus. Noi suntem în faţa unuia acum, timpul de mers sus. 

36 La fel cum o viaţă face acelaşi lucru. Noi venim înăuntru la viaţă, noi mergem afară din viaţă, înviem sus la viaţă,
chiar exact acelaşi lucru. Astfel noi suntem... 

37 Scena noastră se deschide în seara aceasta la exodul, şi Dumnezeu se pregătea să-şi ia naţiunea Lui. 
38 Israel este o naţiune. Dumnezeu nu lucrează cu Israel ca o persoană. Israel este o naţiune, întotdeauna s-a ocupat de

ei. Şi în zilele din urmă, după plecarea afară a bisericii, atunci Dumnezeu va mântui pe Israel ca o naţiune. El este în
patrie acum, gata pentru aceasta. Şi ei vor fi mântuiţi, Biblia a spus, "O naţiune se va naşte într-o zi." Dumnezeu nu se
ocupă de Israel ca o persoană. El se ocupă de ei ca o naţiune, Israel, întotdeauna, pentru că aceasta-i naţiunea Lui. 

39  Şi aici El se pregăteşte să aducă naţiunea Lui afară dintr-o naţiune, într-un exod,  aduce poporul  Lui de la o
judecată. 

40  Şi tocmai apele care au înecat lumea, l-a salvat pe Noe. Vedeţi? Şi tocmai Duhul Sfânt, care oamenii îl respinge
astăzi, va primi Biserica şi O va duce sus, şi va aduce judecată asupra celor ce nu L-au crezut. Isus a spus. 

41 Când ei L-au chemat, "Beelzebub," în alte cuvinte, "El era un ghicitor." Ei... 
42  El a spus, "Eu vă voi ierta pentru asta," Fiul omului. Jertfa nu a fost făcută. "Dar când Duhul Sfânt este venit să

faceţi acelaşi lucru, un singur cuvânt împotriva Lui niciodată nu va fi iertat în lumea aceasta nici în lumea care vine."
Acesta trebuie să fie respins, şi atunci loveşte judecata după aceea. Vedeţi, necazul este că noi... 



43 Îmi pune în minte despre o dată o poveste care am citit, despre un marinar bătrân venind de la mare, şi un-un poet
tânăr Englez se ducea la mare. Şi astfel poetul a scris mult despre mare, dar el nu a văzut-o niciodată, aşa că el era jos
pe drumul lui. Şi bătrânul sărat i-a spus, cu mucul lui de pipă în gură, a spus, "Unde te duci tu, omul meu bun?" 

44 El a spus, "Eu o să mă duc jos la mare." El a spus, "Eu nu am văzut-o niciodată. Eu ma scris despre ea, şi ce au
spus alţii, dar," a spus, "oh, eu sunt aşa de înfiorat să ştiu că mă apropiu de mare." El a spus, "O, să-i miros apa de
mare sărată! Să-i văd căciuliile mari, albe izbucnind la suprafaţă, şi cerul albastru reflectându-se, şi să aud pescăruşii
zburând deasupra, o, mă cutremur la gândul să o văd!" 

45 Bătrânul sărat a spus, "Eu m-am născut pe ea, cu şaizeci de ani în urmă, eu nu văd nimic aşa de frumos despre ea."
Vedeţi, el a văzut aşa de mult din ea încât i-a devenit obişnuită pentru el. 

46  Acum asta-i  ce  se petrece cu biserica  Penticostală  astăzi.  Ea a văzut  aşa de mult  din Dumnezeu,  până când
Dumnezeu a devenit obişnuit pentru ei. Să nu lăsaţi niciodată să se facă aceasta! 

47 Aici nu cu mult în urmă, în Louisville, Kentucky. De unde vin eu, Jeffersonville, Indiana, este dincolo de râu de
aceasta. O doamnă a păşit într-un magazin de zece-cenţi. Şi ea (era) avea un băieţaş pe braţul ei, şi ea se ducea la
pulturi şi devenea histerică. Ea lua sus ceva, îl arăta la băieţaş; el doar stătea şi se uita fix. Ea se ducea la un alt pult, şi
lua ceva şi-l arăta la băieţaş; el doar se uita fix. Şi după o vreme, ea a luat sus un mic clopoţel şi a început să-l sune, şi
băieţaşul doar s-a uitat fix. Şi ea a început să ţipe, şi şi-a aruncat mâinile în sus. Şi oamenii în magazinul de zece-cenţi
o priveau, aşa că ei au mers la ea să afle care era necazul. 

48 Ea a spus, "Eu am... Băieţaşul meu", a spus, "el este numai în vârstă de trei ani." Şi a spus, "Eu... Dintr-o dată, cu
vreun an în urmă, el se ia şi doar priveşte fix în spaţiu." Şi a spus, "Eu-eu l-am dus la doctor," şi a spus, "şi doctorul a
prescris anumite tratamente şi lucruri." Şi a spus, "Şi doctorul mi-a spus, astăzi, că el se gândea că el era mai bine.
Dar," a spus, "el nu este mai bine." A spus, "Eu am scuturat fiecare lucru înaintea lui, care ar trebui să-l atragă pe un
copilaş de vârsta lui, atenţia. Tot ce ar atrage un copil mic de vârsta lui, eu l-am scuturat înaintea lui, şi el doar stă şi
priveşte în spaţiu." A spus, "El nu este mai bine." 

49 Asta-i ceva ca biserica Penticostală. Dumnezeu a scuturat fiecare dar, din Biblie, înaintea lor, şi ei încă stau şi se
holbează în spaţiu, de parcă aceasta era ceva rău. Este timpul ca să ne trezim, prieteni, înainte să devină prea târziu.
Amintiţi-vă, Dumnezeu nu scutură darurile acelea fără ca El să încerce să vă atragă atenţia. 

Dumnezeu aducea o naţiune afară dintr-o naţiune. 
50 Întocmai cum face El acum, o să aducă o Mireasă afară dintr-o biserică, lăsând rămăşiţa seminţei femeii. Cei Aleşi

vor fi  aduşi afară din bisercă. Biserica naturală va sta aici prin necaz. Acea  aleasă  uneori este numită "cei aleşi,
selectaţi, rămăşiţa." 

51 Să urmărim cum a făcut-o El atunci, pentru că El niciodată nu-şi schimbă felul Lui de a face lucrurile. Dumnezeu
are un fel de a face lucrurile, şi acela-i felul cum El o face, şi acela-i felul corect, întotdeauna. Să vedem cum a făcut-o
El, şi maniera în care El a făcut-o, şi atunci noi putem lua o privire despre aceasta. 

52 Acum, eu sunt un tipologist, cu certitudine. Eu nu am pregătire. Eu trebuie să mă uit înapoi şi să văd ce a făcut El.
Şi noi suntem învăţaţi că, "Vechiul Testament a fost o umbră a lucrurilor care urmează să vină." Astfel dacă eu am
privit aici şi niciodată nu mi-am văzut mâna, şi eu am văzut umbra mâinii mele, şi eu aveam cinci degete, eu aş avea
ceva idee bună căci când mâna mea a ajuns acolo, eu aveam cinci degete. Aşa că ce li s-a întâmplat lor erau exemple
despre cum face Dumnezeu lucrurile, felul cum El o face acum. 

53  Şi felul cum El o face, El niciodată nu se schimbă de la aceea. Fiecare dată, prin toată Biblie, El niciodată nu-şi
schimbă felul Lui de a face lucrurile. În continu la fel, deoarece primul Lui fel de a face lucrurile este felul perfect.
Deoarece, El nu putea avea nici un alt fel, pentru că El este perfect, şi, El, toate căile Lui sunt perfecte. Urmăriţi cum a
făcut-o El. 

54 Moise a fost chemat şi dinainte ordinat să ia această slujbă care el era, el a-el a luat-o. Dumnezeu... 
55 Acum, mă gândesc, dacă veţi scuza aceasta... Eu nu spun aceasta nechibzuit. Eu spun numai, în această platformă,

eu-eu nu ştiu nimic şi vreau să nu ştiu nimic afară de Dumnezeu. Acum, eu cred că acolo este unde fraţii noştri de
Ploaie Târzie s-au încurcat, vedeţi, ei îşi pun mâinile unul peste altul şi-i fac profeţi şi aşa mai departe. Acum, aceea
nu este Scriptural. "Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă." Tu eşti născut orice eşti tu. Tu eşti, la început, ceea ce
eşti. 

56 Priviţi la acei Farisei în zilele care au trecut. Ei aveau doar o părticică mică de lumină, pentru că ei puteau... aveau
legea, şi ei au trăit prin lege, dar înapoi jos în inima lor erau cât se putea să fie de negri. 

57 Şi acolo era o femeie mică, o prostituată, a ei înfăş... viaţa dinainte sus aici era cât putea să fie de neagră, ea era de
faimă rea, dar jos în inima ei ea era predestinată la Viaţă. 

58 Şi atunci când Isus, Cuvântul, a venit pe scenă, Fariseii aceia au spus, ,,Omul acesta este Beelzebub." Ce a făcut
aceasta? Aceasta a întunecat lumina puţină care o aveau ei. 

59 Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi voi faceţi lucrările lui." 
60 Dar când această micuţă, femeie stricată a venit, şi ea a văzut Cuvântul lui Dumnezeu, ea L-a cunoscut. Ea nu L-a



trăit, dar ea L-a cunoscut. Şi îndată ce El i-a vorbit, ea a spus, "Îmi dau seama că Tu eşti un Profet." Şi El... Ea a spus,
"Eu ştiu că Mesia va face aceasta." 

Şi El a spus, "Eu sunt Acela." 
61  Ce a făcut aceasta? Aceasta a curăţit afară negreala şi a făcut-o toată albă. De ce? A existat o sămânţă ce zăcea

acolo, o sămânţă predestinată care era în... A fost gândul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. 
62 Există numai o formă de Viaţă Eternă. Dacă tu ai Viaţă Eternă, atunci tu însuţi ai fost în gândirea lui Dumnezeu

înainte ca lumea să fie creată. Tu eşti un atribut al gândirii Lui, pentru că Eternul niciodată nu a început şi niciodată nu
se poate sfârşi. Tu erai o parte in orânduirea lui Dumnezeu, întotdeauna. Aceasta doar se reflectă. Aceasta devine
acum. Ei au doar încă o fotografie să developeze, aceea-i moartea, atunci negativul devine pozitiv, atunci tu eşti în
Mireasă şi cu Cristos, aşa cum El a gândit. Ca soţ şi soţie, astăzi, aşa (Dumnezeu) Cristos şi Biserica vor fi la fel.
Acum, cei aleşi, chemaţi! 

Moise s-a născut, "un copil specific." Biblia a spus asta. 
63 Unul din profeţi, Ieremia. Dumnezeu a spus, "Înainte ca tu măcar să fi format în pântecele mamei tale, Eu te-am

ordinat un profet pentru naţiune." 
64 Ioan Botezătorul, păi, el a fost identificat în Scriptură. Isaia, şapte sute şi doisprezece ani înainte de venirea lui, a

spus, "El este glasul celui ce strigă în pustie, 'Pregătiţi calea Domnului!"' Şi vreo patru sute de ani îninte de apariţia
Lui, noi iarăşi aflăm, Maleahi a spus, "Iată Eu îl trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea
înaintea Domnului." 

65  Vedeţi, el a fost rânduit dinainte. Şi aşa au fost toate slujbele acelea de la Dumnezeu, dacă ei sunt chemaţi de
Dumnezeu. 

66  Dacă ei sunt educaţi în aceasta, aceasta-i numai carne de tun, vedeţi, aceasta nu poate să fie nimic. Dacă este un
bon de masă, atunci tu îţi vinzi dreptul de naştere pentru un bon de masă, tu vei compromite să mergi cu o organizaţie
sau vreun grup. Dar dacă aceasta este de la Dumnezeu, tu vei sta lângă acel Cuvânt, oricum, deoarece tu ai fost născut
să stai lângă acesta. 

67 Moise, nimeni altul nu putea să-i ia locul. Nimeni altul nu putea să facă lucrul. El a fost ordinat să-l facă. 
68 Şi, fraţilor, soră, dacă tu ai Viaţă Eternă, tu ai fost ordinat să faci un anumit lucru. Poate o gospodină bună, poate

altceva, dar nimeni nu-ţi poate lua locul. Dumnezeu ţi-a făcut un loc. Să nu încerci să iei locul altuia. Aceea este
personificare carnală, vedeţi, arată că acolo este ceva greşit cu voi. Fii ceea ce eşti, chiar exact. Să nu fii nimic altceva.

69 Acum, acum noi aflăm că Dumnezeu i-a dat lui Moise semnele să dovedească pretinderile şi chemările. 
70  Şi fiecare semn adevărat, fiecare semn adevărat, care este trimis de la Dumnezeu, cel... are un glas înapoia lui.

Acum să nu pierdeţi. Aceasta este ultima mea lecţie despre aceasta, vedeţi. Fiecare semn adevărat... Acum noi avem
semne care nu sunt de la Dumnezeu; Satan aproape că poate personifica orice care există. Dar un semn adevărat,
trimis de la Dumnezeu, are glasul lui Dumnezeu înapoia lui. 

71  Dumnezeu i-a spus lui Moise, "Dacă ei nu vor crede glasul primului semn, atunci să faci acest alt semn înaintea
lor. Şi atunci dacă ei nu vor asculta de acela, doar să iei apă şi să o torni pe pământ." Şi acela era un semn că ei vor fi
înmuiaţi acolo în propriul lor sânge. 

72 Observaţi, şi chiar la fel cum El a spus, "Scutură-ţi praful de pe picioarele tale. Va fi mai tolerant pentru Sodoma şi
Gomora, în ziua aceea, decât cum va fi pentru cetatea aceea care te respinge." 

73  Acum noi nu ne jucăm de-a Biserica. Acesta  este  Biserică. Cristos este Biserica. Noi suntem în Cristos. Trupul
mitic al lui Cristos, noi suntem născuţi în El. Tu nu te poţi înscrie în El. 

74 Eu am fost cu familia Branham pentru aproape cincizeci şi cinci de ani, şi ei niciodată nu mi-au cerut să mă înscriu
în familie. Eu am fost născut un Branham. 

75  Şi acela-i felul cum tu eşti un Creştin. Tu eşti născut un Creştin, nu te-ai înscris în aceasta. Tu eşti născut în
aceasta. Fiecare se teme de naştere. Ei au un fel plăcut curat de a lua o mână mică, sau a semna o ilustrată mică, sau o
sălăriţă cu nişte apă în ea. Aceea nu este naşterea. O naştere este un lucru oribil. O naştere este un-un lucru îngrozitor.
Mie  nu-mi  pasă  dacă  aceasta-i  întru-un  coteţ  de  porc,  sau  un-sau  un  loc  de  grajd,  sau  într-o  cameră  de  spital
împodobită în roz; o naştere este o mizerie, şi ea face o mizerie din tine. Tu nu vrei să renunţi, tu nu vrei  aceasta,
aceea,  sau cealaltă,  dar lacrimile vor spăla vopseaua jos de pe faţa ta şi te va face o persoană diferită. Dacă tu eşti
născut din nou, aceasta va face o mizerie din tine, dar tu vei ieşi afară o creatură nouă. Vedeţi? Ei nu vor aceea. Ei vor
ceva cale uşoară, voi ştiţi, şi nu există cale uşoară. Aşa cum cântarea, el a spus, "Eu voi lua calea cu acei dispreţuiţi ai
Domnului." El nu vrea să fie o plantă de răsad cald. 

Fiecare semn adevărat al lui Dumnezeu este urmat de glasul lui Dumnezeu. 
76  Acum dacă un om dă un semn într-o ţară, sau oricând, şi glasul acela care îl vorbeşte înapoia aceluia nu este

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci să vegheaţi, să nu-l credeţi. Dacă vreo şcoală veche, dacă un om se ridică şi zice, arată
un semn de la Dumnezeu, şi atunci învăţătura acelui om este aceeaşi teologie veche care aţi avut-o toţi anii aceştia,
Dumnezeu nu a trimis semnul acela. Uitaţi-vă înapoi în Scriptură şi vedeţi dacă a fost. Cercetaţi Scripturile. Insul vine



înapoi, şi zice, "Acum noi toţi vrem să ne ataşăm de aceasta. Aceasta a fost o afacere veche stabilită." Să nu credeţi
voi aceea. Noi o să intrăm în aceea, doar în câteva minute, vedeţi. Nu, să nu credeţi voi aceea. 

77  Dumnezeu  întotdeauna  îşi  adevereşte  semnele  Lui.  Semn  de  la  Dumnezeu  întotdeauna  vorbeşte  vocea  lui
Dumnezeu. 

78  Şi dacă aceasta-i aceeaşi şcoală veche care aţi avut-o, de ce să dea El un semn, voi deja sunteţi în acesta? El
încearcă să vă aducă la colţul acela. Semn de stop! Încetiniţi! Uitaţi-vă unde vă duceţi! Voi o să vă azvârliţi jos la colţ
dacă nu vegheaţi. Acolo este o curbă bruscă, şi întotdeauna este un semn acolo înainte să faci curba aceasta, să te
ferească să nu faci o tamponare. Constructori ai unui drum bun dă semne. Şi noi călătorim pe un drum spre Slavă. Şi
dacă semnul vorbeşte despre acelaşi lucru vechi, el nu a fost de la Dumnezeu. 

79  Dumnezeu dă semne să atragă atenţia poporului Lui.  Semnele sunt să atragă atenţia poporului lui Dumnezeu,
semnele lui Dumnezeu sunt. Semnele lui Dumnezeu sunt date să atragă atenţia poporului lui Dumnezeu. 

80 Acum aici rugul aprins era semnul să atragă profetul, încercând, pentru că profetul a fugit departe de la Dumnezeu,
şi Dumnezeu a dat rugul aprins ca un semn. Şi el a văzut acest semn ciudat; el a spus, "Mă voi întoarce deoparte să
văd ce este acest semn ciudat, că un-un rug a luat foc şi nu este mistuit." Acum Dumnezeu a atras atenţia profetului
Lui fugar. El ar fi putut lua pe un altul, dar el l-a ordinat pe Moise pentru lucrarea aceea şi nimeni altul nu-i va lua
locul. 

81  În călătorie, nişte alţi oameni au încercat să o facă, voi ştiţi. Datan s-a ridicat şi a vrut să facă o organizaţie din
aceasta. Dumnezeu i-a spus lui Moise, "Separă-te. Eu doar îi voi înghiţi." Vedeţi? 

82 Dumnezeu lucrează cu un individual. Vedeţi? Acum observaţi aceasta, El a încercat să atragă atenţia profetului, să-
l aducă pe profet în locul lui potrivit, vedeţi, şi El a dat semnul rugului aprins. 

83  Şi, priviţi, glasul care a urmat semnul era un glas Scriptural. "Eu am auzit strigătele poporului Meu, şi gemetele
lor,  din  cauza  supraveghetorilor,  şi  Eu Îmi  amintesc  promisiunea."  Amin.  Aceea  o  stabileşte.  "Eu îmi  amintesc
promisiunea." Acela era un glas Scriptural. "Şi Eu te trimit jos. Eu am venit jos să-i izbăvesc, şi Eu te trimit pe tine." 

84 Ţine-ţi minte, Dumnezeu nu face nimic în afară de om. Voi ştiţi asta? Aceea-i ce îi poticneşte pe oameni. Vedeţi? 
85 Aceea este ce i-a poticnit despre Isus. Ei au spus, "Tu eşti un Om, făcându-te Dumnezeu." El era Dumnezeu, dar ei

nu o puteau înţelege. "Ei bine, Tu, doar eşti un Om." 
86 El a spus, "Ei bine, voi îi numiţi pe profeţi, 'dumnezei,' şi legea voastră a recunoscut aceasta. Şi dacă voi îi numiţi

'dumnezei,' la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu, cum Mă puteţi voi condamna când Eu spun că Eu sunt Fiul lui
Dumnezeu?" 

87  Vedeţi, semne, să atragă atenţia. Şi, amintiţi-vă, dacă atenţia este atrasă, ea este aceeaşi zicere veche, ea nu este
Dumnezeu. 

88  Dar Dumnezeu încearcă să atragă profetul acum, şi El îi dă un semn, şi glasul care a urmat semnul era un glas
Scriptural. "Eu am văzut poporul. Eu am auzit despre strigătul lor. Eu Îmi amintesc promisiunea." 

89 Acum Dumnezeu o să vorbească prin Cuvântul Lui promis. El trebuie să trimită profetul Lui, căci Cuvântul vine la
profet. Biblia a spus, Dumnezeu a spus, Însuşi, că, "El nu face nimic până când El îl descoperă la slujitorii Lui profeţii
întâi." Vedeţi? Iar apoi semnul este dat. Şi Scriptura este identificată, acela-i Glasul semnului. 

90 Vedeţi Glasul semnului, a lui Moise? Întâi, semnul a fost rugul aprins; Glasul a fost Scriptura. 
91 Moise l-a luat pe acela ca semnul Lui, şi a mers jos la Egipt şi a făcut semnul care i-a spus Dumnezeu; şi semnul

avea un glas la el, şi poporul a crezut şi au venit afară. Şi atât timp cât ei au mărşăluit, ei au făcut bine; dar când ei au
început să murmure împotriva glasului, atunci ei s-au oprit. 

92 Amintiţi-vă, Israel a călătorit. Aţi ştiut cât de departe au venit? Ei ar fi fost... Ei erau numai la patruzeci de mile, şi
vreo patruzeci de ani să o facă. De ce? Este din cauză că ei au început să murmure împotriva glasului care a produs
semnul. Cât de puţin au ştiut ei, când ei strigau jos acolo pe maluri, şi dansând în Duhul, şi Moise cânta în Duhul, ei
au fost numai câteva zile depărtare. Dar ei au început să murmure, şi au vrut să facă ceva diferit, şi ei au stat patruzeci
de ani în pustie, şi au pierit pentru aceasta, aşa este, pentru că ei nu au crezut. Dumnezeu a spus, "Ei nu vorbesc
împotriva ta, Moise. Ei vorbesc împotriva Mea." Acela era glasul lui Dumnezeu, nu Moise. 

93 Acum urmăriţi, Iehova o să vorbească prin Cuvântul Lui promis, astfel El trebuie să trimită profeţii Lui. Că, dacă
voi vreţi  să vedeţi  asta, aceea-i în Genesa 15:16. Noi aflăm că Dumnezeu i-a spus lui Abraham, "Sămânţa ta va
rămâne în această ţară străină, şi  Eu îi voi aduce afară cu o mână puternică. Nelegiuirea Amoriţilor încă nu este
îndeplinită." Toate din promisiunile Lui care El le dă, aici El îl atrage pe profet, printr-un rug aprins. 

94 Acum dacă rugul aprins ar fi spus, "Moise, Dumnezeu este Dumnezeu." 

"Da, eu cred asta." 
95 "O, tu faci bine, Moise, doar continuă înainte. Tu te-ai căsătorit cu o femeie bună, ea este o copilă frumoasă. Sigur

ai un fiu bun! Glorie lui Dumnezeu!" Aceea este aceeaşi şcoală veche. Vedeţi? 
96 Dar El era gata să facă ceva, astfel El a trebuit să atragă omul. Şi El i-a dat omului două semne să facă, şi a spus,



"Fiecare  semn avea un glas."  Aceea dovedeşte  că  este  aşa.  Acum urmăreşte  ce  au vorbit  glasurile  acelea,  chiar
creaţiune. Iehova a fost gata să vorbească acum. 

97 Iarăşi, venirea unui profet este un semn. Aţi ştiut voi asta? Venirea unui profet, la epocă, este un semn. 
98  Acum, eu nu vreau să spun un Doctor al Divinităţii. Eu nu vreau să spun că-i vreun pastor loial, ceva persoană

bună. Aceia sunt buni. Aceia sunt slujitorii lui Dumnezeu. 
99  Dar un profet este un semn. Biblia a spus aşa aici. Şi despre ce este semnul? Este un semn că Cuvântul Lui este

gata să se împlinească, să fie împlinit de glasul semnului acestui profet. 
100  Observaţi,  venirea unui profet este un semn de avertisment despre judecata ce se apropie. Aţi ştiut voi asta?

Judecata este gata să lovească dacă există un profet în ţară. 
101 Amintiţi-vă, el a trebuit cu certitudine, întâi, să fie adeverit de Dumnezeu şi Cuvântul pentru ziua aceea, iar apoi el

face semnul. Şi atunci urmăriţi semnul acela, ce prezice el. El a spus, "Dacă vine la împlinire, atunci să-l ascultaţi."
Numeri 12:6. "Dacă nu vine la împlinire, să-l uitaţi." Acesta trebuie să fie un semn Scriptural care îl dă El. 

102 Şi ce dă El ca semn, o dată, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, El mereu îl dă la fel. ,,Cuvântul Domnului a
venit la profeţi." Ei erau Cuvântul. Şi când Isus a venit, El era Cuvântul. Şi Cuvântul a discernut gândurile şi intenţiile
inimii, mereu, înainte şi înainte. Acum urmăriţi. 

103 Venirea acestui profet, dă semnul, despre, ,,judecata este aproape," întotdeauna. 
104 Haideţi doar să oprim doar pentru câteva minute. Eu nu o să iau prea mult. Haideţi doar să verificăm două acum,

pentru vreo zece minute. Şi restul mesajului, adică, pentru zece minute. 
105 Noe, un profet pe pământ-în ţară, un semn despre judecata ce venea. Moise, un profet în ţară, semnul unei judecăţi

care venea. Ilie, profet în ţară, semn despre judecata care venea. Ioan, un profet în ţară, un semn al judecăţii ce venea
în Israel; ei au fost absolut izolaţi. 

106  Observaţi, semn! Ce face semnul? Semnul este să atragă atenţia, şi să-i pregătească pe aleşi, şi să-i ia afară din
cale înainte să lovească judecata. Asta-i ce a făcut Noe, i-a pregătit pe aleşi. Restul din ei, şi ce face aceasta? Semnul,
şi glasul semnului, condamnă pe necredincios şi-l pregăteşte pentru judecată. Acesta îi face pe cei aleşi gata pentru
scăpare. Aceea-i ceea ce este semnul. Pentru aceea sunt date semnele, pentru judecata care vine. La cei aleşi, ei o văd. 

107  Ca femeia mică cu o inimă curată, şi un trup întinat, şi Fariseul cu un trup curat, şi o inimă întinată. Aceasta a
condamnat pe unul, şi a salvat pe celălalt. 

108 Şi tocmai judecata care l-a salvat pe Moise, a condamnat lumea; propovăduirea lui. 
109 Acesta îl pregăteşte pe cel ales. Pentru ce este alesul gata? Când ei vede un semn trimis de Dumnezeu, ei privesc

înapoi în Scriptură şi văd dacă aceasta trebuie să fie acolo. "Da, iat-o aici." Ce este aceasta? Judecata ce urmează.
Atunci cei aleşi ascultă la glas. 

110 Dar cel neales ignoră, şi zice, "Nonsens. Mergi înainte! Noi vom lua aceeaşi şcoală veche." Vedeţi? Acela-i felul
cum au făcut ei în zilele lui Luther. Acela-i felul cum au făcut ei în zilele lui Wesley. Acela-i felul cum ei-ei fac acum,
în felul cum ei întotdeauna au făcut. 

111  Dar acesta este un semn, şi el are un glas care urmează semnul. Şi glasul este identificat ca un glas Scriptural.
Acum să nu uitaţi asta. Acum ţineţi asta să meargă înăuntru, pentru că eu aş putea să nu vă mai văd iarăşi. 

112 Eu doresc să fi avut o cale ca eu să pot să vin aici jos aici pe undeva şi să-i adun pe toţi fraţii mei, când ei nu au
nici o trezire în desfăşurare, să punem sus un cort şi doar să şedem, zi după zi, şi să o învăţ până-până într-adevăr s-a
adâncit înăuntru. Dar El nu ar permite asta, eu nu cred. Vedeţi, noi suntem prea aproape de sfârşit. Eu cred că noi
suntem chiar acum la sfârşit. 

113 În cartea mea înăuntru acolo, care eu o ţin scrisă jos. În 1933, într-o dimineaţă, mă pregăteam să merg la şcoala
Duminicală, o şcoală Duminicală Baptistă unde am fost păstor, Duhul Sfânt a venit şi mi-a arătat până jos la timpul
sfârşitului, şi mi-a arătat şapte lucruri care se vor întâmpla. Eu le-am însemnat jos. Aceasta-i pe o hârtie galbenă
veche. 

114  Mi-a spus exact cum Germania va zidi acea Siegfried Line, şi cum vor lua Americanii o mare bătaie la aceasta,
unsprezece ani înainte să-să fie linia construită. 

115 A spus cum Mussolini se va ridica, şi cum va merge el la Etiopia, şi cum Etiopia va „cădea la treptele lui." Şi el va
muri în ruşine, întors cu susul în jos, şi propriul lui popor îl vor scuipa. 

116  Şi  am spus,  "Există  trei  ismuri;  Comunism,  Fascism,  şi  Nazism.  Ele  toate  o  vor  sfârşi  afară  din  Rusia,  în
Comunism." Şi acesta va nimici Catolicismul. Vedeţi dacă el nu! 

117 Am spus, "Un progres aşa de mare va avea loc!" Am spus, "Eu văd automobile arătând ca un ou, mergând jos pe
stradă. Există maşini care merg jos pe şosele, cu vreun fel de control, ei nu trebuie să o ghideze. Am văzut o familie
Americană jucând table în spatele maşinii." Ei au maşina chiar acum, dacă ei ar avea doar şoseaua pe care să o pună.
Micuţa Volkswagen este un ou perfect, chiar exact, şi acestea sunt toate celelalte maşini. V-aţi putea imagina, în 1933,
cum arătau maşinile, faţă de acum? 



118 Şi atunci Acesta a prezis din nou, să permită femeilor să voteze, şi ce vor face ele. Şi cum că această ţară, fiind un
model, ca Israel, a venit într-o ţară şi i-a alungat afară pe ocupanţi, şi au moştenit ţara. Şi primii câţiva regi care i-a
avut, David şi Solomon, erau regi temători de Dumnezeu. După o vreme, ei au adus pe un Ahab pe scenă. Ei l-au votat
înăuntru. Scaunul va ajunge... biserica a devenit lumească. Şi, noi am avut un Lincoln şi un Washington, priviţi cum
este astăzi. Priviţi încotro mergem noi acum. Unde este următorul lucru? Noi suntem la timpul sfârşitului. 

119  Şi  acesta-i  un  semn,  în  natural,  chiar  exact.  Acesta  îl  pregăteşte  pe  cel  ales;  şi  condamnă,  la  judecată,  pe
necredincios. 

120  "Dacă acest profet  este un profet  adevărat,  şi  ce el spune vine la împlinire," Biblia a spus, în Numeri 12:6,
"ascultaţi avertizarea lui, căci aceasta este adeverit că nu este omul." Un-un profet este un om. Dar glasul din semnul
supranatural este un glas Scriptural, acesta-i adeverit, atunci el este o avertizare. 

121 Biblia a fost scrisă de profeţi, ţineţi minte. În Doi Petru, de asemenea, 1:21. În Evrei 1:1, de asemenea. 
122  Acest Stâlp de Foc, la Moise, era semnul, glasul urma să vorbească. Stâlpul de Foc a arătat că glasul urma să

vorbească. Acela era un semn, un Stâlp de Foc. Voi oamenilor s-ar cuveni să vă amintiţi aceea de la Houston, nu de
mult. 

123 Moise, un profet, semn pentru Israel, că promisiunea era char aproape gata să fie împlinită. Când Moise a venit jos
şi a făcut semnul unui profet, ei au ştiut chiar atunci că el îi va aduna împreună. 

124 Cât de perfect în ordine este Cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată la fel. Chiar cum am spus seara trecută, cum
Urim Thumim, şi fiecare lucru, a răspuns întotdeauna la Dumnezeu. 

125 Să luăm iarăşi un profet, doar un moment, Iona. Eu am avut 1-ul capitol din Iona scris jos aici, 1-ul capitol aici din
profeţia lui. Iona a venit din pântecele balenei, a fost un semn. Vedeţi, oamenii erau păgâni. Ei se închinau la zeii
mării, şi zeul mării al lor era o balenă. 

126 Acum mulţi oameni încearcă să-l condamne pe Iona. Eu întotdeauna i-am ţinut partea la Iona. Iona nu a fost afară
din voia Domnului. "Paşii celui neprihănit sunt hotărâţi de Domnul." Noi vrem să spunem, "El este un Iona." Dar să o
luăm numai la a ei... care-i este valoarea, pentru o dată. Eu ştiu că el a trebuit să meargă la Ninive, dar Dumnezeu l-a
făcut să ia vaporul acela la Tarsis. Şi el a avut necazul să vină sus pe mare. 

127 Iona a spus, "Legaţi-mi mâinile şi picioarele. Eu sunt acela în necaz, acela care l-a cauzat." Şi l-au aruncat afară.
Şi un peşte înota prin apă, un peşte mare care l-a înghiţit pe Iona. Eu ştiu că aceea este greu ca ştiinţa să creadă. 

128 Aici nu demult, în Louisville, Kentucky, vreo zece ani în urmă, ei aveau o-o balenă aşezată pe un-un vagon plat.
Şi acolo era ceva Ricky mic acolo, a avut mai multă inteligenţă decât ştia el să o controleze. El a încercat să facă
Biblia să spună o minciună. El a spus, "Voi ştiţi, voi auziţi acel proverb vechi din Biblie, că balena l-a înghiţit pe
Iona." El a spus, "Uite, tu nu a-i putea să-i pui o minge prin gât, acesta era aşa de mic. Cum putea un om pe deplin
crescut să meargă în pântecele ei?" A spus, "Voi vedeţi, acesta-i doar un proverb vechi, aşa cum Biblia este plină de
ele." 

129 Aceea era prea mult pentru a mea-a mea gândire. Am spus, "Domnule, mi-ar place să spun ceva acolo." 

A spus, "Ce aveţi de spus?" 
130  Am spus,  "Tu vezi,  tu  nu ai  citit  Biblia corect."  Am spus,  "Biblia  a spus că  aceasta era  o balenă specială.

'Dumnezeu a pregătit un peşte mare.' Acesta a fost unul special făcut, cu care să-l înghită, care l-a făcut să o facă!
Acesta  nu  a  fost  un  peşte  obişnuit.  Dumnezeu  urma  să  facă  o  lucrare  neobişnuită,  aşa  că  El  a  făcut  un  peşte
neobişnuit." Vedeţi? El nu a mai spus nimic despre aceasta atunci. Astfel, acesta, Dumnezeu a avut un lucru special. 

131 Cum o fetiţă, odată, venind de la tabernacol; părul ei puţin pieptănat în spate, şi netezit, destul ca faţa ei mică arăta
ca o ceapă descojită. Ea evea doar o Biblie, se duce în jos. 

132 Acest om bătrân numit Jim Dorsey locuia la Utica. El era un necredincios, un soldat bătrân, şi-şi el nu a crezut în
Dumnezeu. Şi el a spus, "Unde te duci, domnişoară?" 

Ea a spus, "Mă duc acasă, domnule." 

A spus, "Ce este aceea ce porţi în braţul tău?" 

Ea a spus, "Aceasta-i o Biblie." 

A spus, "Tu nu o crezi aceea, crezi tu?" Şi el... 

A spus, "Da, eu o cred, domnule." 
133 Şi a spus, "Crezi tu povestea aceea de-acolo despre balenă înghiţindu-l pe Iona?" 

A spus, "Păi, sigur, eu cred fiecare Cuvânt din ea." 
134 El a spus, "Cum o să o dovedeşti tu în vreun alt fel în afară de credinţă, ce voi numiţi credinţă?" 

"Păi," ea a spus, "când eu ajung în Cer, eu îl voi întreba pe Iona." vedeţi? 

El a spus, "Atunci cum îi dacă el nu este acolo?" 
135 Ea a spus, "Atunci tu va trebui să-l întrebi." Astfel m-am gândit că aceea a fost o îndreptare destul de bună. Astfel



mă gândesc că aceea-i cam corect. 
136  Dacă Biblia a spus că Iona a înghiţit balena, eu aş fi crezut-o. El putea să o pregătească. Ce a spus Dumnezeu,

Dumnezeu este în stare să înfăptuiască, şi El întotdeauna Îşi ţine Cuvântul. Astfel, Iona, noi facem haz de el... 
137 Dar aţi observat voi vreodată un peşte când el înoată? El îşi vânează hrana. Şi atunci când el mănâncă, el merge

drept jos la fund şi îşi odihneşte înotătoarele lui mici pe fund. Hrăniţivă peştii carasul-auriu şi urmăriţi ce se întâmplă.
Ei îşi umple burtica, apoi ei se duc jos şi îşi pun înotătoarele drept către fund, şi stau acolo şi o iau uşurel. 

138 Ei bine, acest peşte mare pregătit a venit pe acolo şi l-a înghiţit pe acest profet. Şi el a mers jos la fundul mării, şi
poate patruzeci de stânjeni adâncime acolo. El a mers jos de tot, să se odihnească pe fundul mării. 

139 Acum noi întotdeauna ne gândim despre Iona. Şi fiecare spune, "Acum s-a rugat pentru mine, dar mâna mea nu
este mai bine. S-a rugat pentru mine, dar eu nu mă simt mai bine." Să nu strigi tu vrodată la Iona. 

140 Acum priviţi la simptomele care le-a avut el. Acum, în primul rând, el era afară pe o mare furtunoasă, şi el a fost
deviat de pe cursul pe care Dumnezeu l-a trimis. Mâinile şi picioarele lui erau legate. El a fost aruncat în marea,
furtunoasă mâniată, şi o balenă l-a înghiţit şi a mers drept jos în fundul mării. Şi el a zăcut acolo în vomitură, în burta
balenei, cu buruieni de mare în jurul gâtului său. Şi dacă el s-a uitat în partea aceasta, a fost burta balenei. El s-a uitat
în partea  aceea,  a fost  burta balenei.  Peste tot  unde s-a uitat,  a  fost  burta balenei.  Voi vorbiţi  despre un caz de
simptome, el ar fi putut să le aibă. Dar voi ştiţi ce a spus el? El a spus, "Ele sunt deşertăciuni mincinoase. Eu nu mă
voi mai uita la ele, dar încă o dată mă voi uita eu la templul Tău sfânt." 

141  Căci, Solomon, un om natural de pe pământ, care s-a rugat în dedicarea unui templu, a spus, "Doamne, dacă
poporul Tău va fi în necaz oriunde, şi priveşte spre locul acesta sfânt, atunci să auzi din Cer." 

142 Şi Iona a avut credinţă în ce s-a rugat Solomon. Şi Dumnezeu l-a izbăvit din balenă, după trei zile şi nopţi. El ar fi
putut să pună un cort de oxigen jos acolo. Eu nu ştiu ce a făcut El, dar El l-a păstrat viu pentru trei zile şi nopţi,
conform cu Cuvântul. Şi Cuvântul are dreptate. 

143 Ei bine, dacă Iona, sub acele circumstanţe, a putut să privească din nou spre tabernacolul care l-a făcut un om, cu
cât mai mult s-ar cuveni ca voi şi eu, în seara aceasta, să privim la Templul unde Isus stă la dreapata Majestăţi, cu
Propriul Lui Sânge, făcând mijlociri pe mărturisirea noastră, asupra micilor noastre simptome! Să nu-l condamnaţi pe
Iona, şi atunci să priviţi la ce este rău cu voi. Priviţi la promisiunea, "Dumnezeu a spus aşa!" Dacă voi sunteţi copiii lui
Abraham, "Dumnezeu a spus aşa!" El a făcut promisiunea, şi aceea o stabileşte. 

144  Observaţi, tot poporul era afară pescuind, şi trăgeau plasele lor şi lucruri. După o vreme, sus vine zeiţa mării,
balena, grăbindu-se spre mal. Toţi au căzut pe genunchii lor. Dumnezeu ştie cum să facă lucrurile. Şi ea a ajuns chiar
la mal şi şi-a scos afară limba, şi, când ea a făcut-o, aici vine profetul umblând drept afară din gura balenei. Profetul!
Zeiţa a scuipat profetul drept afară pe mal. Nu-i de mirare că ei s-au pocăit. Vedeţi? 

145 Acela a fost un semn. Iona fiind izbăvit de balenă, era un semn. Ce a făcut el? Acela era un semn de la Dumnezeu.
Ce  a  spus  glasul?  "Pocăiţi-vă  sau  pieriţi,  în  patruzeci  de  zile."  Semnul  lui  Dumnezeu;  Glasul  lui  Dumnezeu!
Întotdeauna, când Dumnezeu trimite un semn, Dumnezeu Îşi trimite glasul înapoia acelui semn. Observaţi, "Pocăiţi-vă
sau în decurs de patruzeci de zile cetatea aceasta întreagă va pieri." 

146 Apariţia profetului Ioan pe pământ, după patru sute de ani fără un profet; semnul după patru sute de ani, despre el
apărând. Acel puţin timp slobod! 

147  Acum dacă voi sunteţi  duhovniceşti  voi veţi prinde ce spun eu. Fie ca Dumnezeu să vă deschidă înţelegerea
voastră. Cât de îndelungat a fost aceasta! 

148  Patru sute de ani, Israelul fără un profet, bisericile au devenit aşa de răsucite, şi atunci aici vine Ioan pe scenă.
Ioan era profetul, un semn că Mesia urma să vorbească după el. Urmăriţi. Pentru că Maleahi 3 a spus, "Îl voi trimite pe
Mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea, să pregătească poporul." 

149  Priviţi la Ioan, fără egoism în el. El niciodată nu a luat vreo slavă. Ei au încercat să-l numească Mesia; dar el a
spus, "Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea Lui." 

150 Dar îndată ce Isus a apărut, El avea un semn, un Stâlp de Foc, o Lumină deasupra Lui, ca un porumbel a venit jos
un glas zicând, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi găsesc plăcerea." 

151 Observaţi, şi Ioan imediat a spus, "El trebuie să crească. Eu trebuie să descresc." El a prezentat Biserica la Cristos.
Amin. 

152  Ni se spune că, în zilele din urmă, aceea se va repeta din nou! Acolo o să fie un Mesaj care să vină, care îl va
introduce pe Mesia la popor.  Şi acesta va fi  în aşa fel,  că ei vor sta uimiţi  cum au făcut  atunci.  El a promis-o.
Următorul capitol din Matei, din Maleahi, ne spune despre acesta. Urmăriţi. 

153 Ei au întrebat despre aceasta. Natura lui Ioan l-a identificat în duhul lui Ilie. Acum observaţi pe cei doi profeţi. 
154 Acum, Ilie a fost un om care s-a ridicat în timpul lui Israel, untr-un haos. 
155 Ahab era împărat. Şi toate femeile s-au imitat după Izabela, şi poate tunsori hidrostatice şi de toate, probabil cum

avem noi astăzi. Şi toate au mers după Izabela. Şi păstorii se gândeau, "Aceea era chiar bine. Lăsaţi-le în pace. Lăsaţi-
le să o facă." 



156 Şi la timpul acela, Dumnezeu a ridicat un bărbat din pustie, cu numele de Ilie. Noi nici măcar nu ştim de unde a
venit el. El nu a avut nici o şcoală ca să-l identifice. Dar el s-a ridicat, şi el a condamnat toată treaba aceea. El a
condamnat tot aranjamentul. 

157 Dacă el ar veni pe scenă, astăzi, el ar condamna şi aranjamentul nostru. 
158 El a condamnat pe fiecare Izabelă. Şi ea, în final, ea a fost aceea care la frânt jos pe profet. A fugit afară, ca Ioan;

s-a culcat sub pomul de ienupăr când Izabela se ducea să-l omoară. Ea l-a urât. 
159 Şi atunci noi aflăm că atunci când Ioan a venit, afară din pustie din nou, un iubitor al pustiei, cu un mesaj drept

către femeile moderne trăind divorţate şi măritate, şi remăritate, el a tăiat lucrul acela în bucăţi. El nu a venit de la vreo
şcoală. El a venit de la Dumnezeu, un om trimis de la Dumnezeu. Şi el a condamnat femeile moderne, tare împotriva
lor, şi el nu a reţinut loviturile. Ci el simplu a spus, "Timpul era la îndemână, Mesia urma să vorbească." Priviţi la
aceea. 

160 Acum comparaţi timpul primei veniri a lui Ilie cu unii din aceşti profeţi moderni de astăzi, lăsând Izabelele lor să-
şi taie părul, şi să poarte pantaloni scurţi, fumează ţigări, orice vor ele să facă, îi conduce în jur. Mai bine să nu spună
nimic, că ea îl va părăsi,  îşi ia pe altul. Le călăuzeşte în jur prin crezuri făcute de om; asta-i o ruşine, învăţături
omeneşti. Şi, prin a face asta, ei fac poruncile lui Dumnezeu fără efect, căci ei se pot uni de biserică şi încă să pretindă
a fi Creştini, şi îşi ţin drepturile şi zic că ei sunt Creştini, şi merg înainte. Aceea-i ce vor ele. Aceea-i ce au făcut ele
atunci. 

161  Dar, ţineţi minte, aceasta-i la un astfel de timp, cum a promis Dumnezeu în Maleahi 4, că El o să împlinească
Cuvântul din nou. Aşa este. Priviţi unde suntem noi astăzi, întocmai cum a fost în timpul lui Ioan, întocmai cum a fost
în celelalte timpuri. 

162  Priviţi la acest bătrân micuţ Amos să se ridice, un ins bătrân mic. Noi nu ştim de unde a venit el. El a fost un
cioban. Dumnezeu îl ducea afară în păşunile de oi şi păşunile de vaci, şi, şi îl antrena. Şi când el a venit la Samaria, şi
când el s-a sculat şi s-a ridicat peste dealul acela în ziua aceea, a privit jos acolo. Şi soarele acela strălucind peste capul
lui chel, şi barba lui căruntă, şi ochii lui s-au pus împreună şi au scânteiat. Ochii lui neprihăniţi au clipit, nu din cauza
scenei care au văzut-o turiştii aşa cum veneau ei înăuntru, din cauză că tota tă cetatea a fost dedată la păcat. 

163 Cine este această persoană, mică neidentificată? Da, acesta-i Amos, profetul. El a profeţit în zilele lui Ieroboam al
Doilea, un împărat renegat, a lăsat poporul să facă orice. Preoţii erau toţi întru-totul pentru aceasta. Ei au zidit cele mai
bune biserici.  Ei  aveau cea mai bună îmbrăcăminte.  Femeile lor erau imorale. Ele s-au îmbrăcat oricum au vrut.
Turiştii se îngrămădeau înăuntru peste tot, să vadă fetele frumoase şi comportamentul lor. 

164 Doar un alt U.S.A. Modern, presupuşi a fi poporul lui Dumnezeu. Nimeni nu spune nimic despre aceasta. Aceasta
se pare a fi o aşa strânsoare asupra poporului. Cin-... 

165  Optsprezece ani acum, astăzi! Rebekah mea este în vârstă de optsprezece ani, astăzi. Optsprezece ani, eu am
traversat naţiunea aceasta, condamnând lucrurile acestea. Şi când am venit înapoi, an după an, acolo sunt mai multe
femei cu părul scurtat de cum a fost prima dată când am început. 

166 Un mare, predicator Penticostal făimos m-a dus într-o cameră, vreun an în urmă, fin, bine cunoscut, om cunoscut
în toată lumea. El a spus că eu... "Frate Branham, lasă-mă sămi pun mâinile peste tine şi să mă rog pentru tine." 

Am spus, "Eu nu sunt bolnav." 
167 El a spus, "Dar acolo este ceva greşit." A spus, "Frate Branham, tu îţi ruinezi slujba. Nimeni nu o să coopereze.

Nu-i de mirare că predicatorii nu vor să coopereze cu tine; este felul cum le condamni pe femeile acelea." 

El a spus, "Oamenii aceia te numesc un profet." Am spus, "Eu nu am spus că am fost." 
168  A spus, "Dar ei cred că tu eşti." A spus, "Eu cred acelaşi lucru." A spus, "Tu ai fost chemat să te rogi pentru

bolnavi." A spus, "Roagă-te pentru bolnavi, şi lasă femeile acelea în pace, Tu le răneşti simţurile." 

Am spus, "Cum?" 
169 El a spus, "Vorbind despre ele că poartă păr scurt şi alte lucruri." 

Am spus, "Aceea-i greşit." 
170  Biblia a spus, "O femeie care-care îşi taie părul, bărbatul ei are dreptul să o pună la o parte în divorţ." Exact

corect. "Ea îşi necinsteşte capul." Asta-i ce a spus Biblia. Acum eu nu ştiu dacă vouă vă place asta sau nu, dar asta-i ce
a spus Biblia, în Întâi Corinteni. 

171 [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.] ... strânse până la piele până când pielea-i în afară. Atunci ele-ele vin în
jur, zic, "Păi, Domnule Branham, acelea sunt singurul fel de haine care-1 vinde ei." 

172  Ei încă au materiale  şi  maşini  de  cusut.  Nu există  scuză.  Femeile  Amish şi  Dunkard încă le  poartă.  Sigur.
[Adunarea aplaudă – Ed.] 

Şi ce se întâmplă? Ele ies acolo afară şi se agită. 
173  O femeie a spus, "Ei bine, Domnule Branham, eu nu port pantaloni scurţi. Eu port p-..." Ce sunt acei, pedală

îrnp-... [Un frate spune, "Împingători de pedală." – Ed.] Da. A spus, "Eu îi port pe aceia." 



174 Am spus, "Aceea-i mai rău." Am spus, "Biblia zice, 'Este o urâciune ca o femeie să se îmbrace cu o îmbrăcăminte
care aparţine unui bărbat."' Şi ce fel de privelişte cu arătare murdară este în aceste State Unite acum! Vedeţi? Aşa este.

175 Lasă-mă să-ţi spun ceva, soră. Tu ai putea să fii aşa de pură ca un crin, faţă de soţul tău sau prietenul tău, dar în
Ziua Judecăţii tu o să răspunzi pentru comitere de curvie. Isus a spus, "Oricine se uită la o femeie, să poftească după
ea, a comis curvie deja cu ea." Dacă păcătosul acela s-a uitat asupra ta, şi ea trebuie să răspundă la Ziua Judecăţii. Tu
te-ai prezentat la el. Fă cum vrei. Aha. 

176 Pentru ce să vrea o femeie evlavioasă să se îmbrace aşa? Atunci tu pretinzi să ai Duhul Sfânt pentru că tu ai vorbit
în limbi şi ai alergat în sus şi-n jos pe podea? I-am văzut pe păgâni să facă asta, Hotentoţii. Duhul Sfânt este puritate,
sfânt, neîntinat. Cu certitudine. 

177  Acest om a spus, "Dacă tu eşti... Ele te cred a fi un profet. De ce nu le înveţi cum să primească daruri mari
spirituale, şi cum să facă lucruri pentru Dumnezeu? De ce nu le înveţi tu asta dacă tu eşti un profet?" 

178 Am spus, "Cum le pot eu învăţa algebra când ele nu vor să înveţe nici măcar ABC-ul lor?" Voi ştiţi ce înseamnă
ABC? Credeţi întotdeauna pe Cristos. Aha. Cum o să faceţi voi asta? Vedeţi, voi vreţi să ajungeţi sus de tot acolo, în
loc să începeţi jos aici. 

179  Dumnezeu va zidi Biserica Lui pe temelia lui Isus Cristos, şi aceea-i Biblia. În afară de aceea, toate celelalte
terenuri sunt nisipuri scufundătoare. Dumnezeu nu se schimbă. Natura Lui nu se schimbă. 

180  El a făcut femeile diferite de bărbat, şi pe bărbat diferit de femei. El i-a îmbrăcat diferit, şi vrea ca ei să stea în
felul  acela.  Înţelegeţi?  Femeile  vor  să  arate  ca  bărbaţii,  şi  bărbaţii  vor  să  arate  ca  femeile.  O,  doamne!  Aşa  o
perversiune! Aceasta-i... Şi întregul lucru, se pare că a apucat o strânsoare asupra oamenilor, şi tu nu o poţi schimba.
Arată ca un monstru mare, o mare întunecime; dacă voi înţelegeţi despre ce vorbesc eu, în duhul. Un monstru îi are
apucaţi, şi ei-ei doar nu pot să scape de acesta; prea mult Hollywood, prea multă televiziune, prea mult alt nonsens.
Tot ce avem este poluat. Nu-i de mirare, "Dacă lucrarea nu este scurtată, din cauza celor Aleşi, acolo nu va fi nici un
trup mântuit." 

181  Voi aţi zis, "Eu nu am ştiut asta înainte." Ei bine, acum o ştiţi, de acum înainte. Vedeţi? Asta-i... Eu mai bine
opresc aceea. Să mergem înapoi. Observaţi. 

182 Ioan a fost un semn. Şi reţineţi asta, felul cum Dumnezeu a făcut-o de prima dată, acela-i felul cum El o va face
din nou. El a promis s-o facă. Acum, Dumnezeu niciodată nu a folosit un grup de oameni, la orice timp, pentru aşa
ceva. 

183 Amintiţi-vă, a existat un grup o dată, că, un om mare numit Ahab, el şi-a luat un... el şi-a luat patru sute de profeţi
Israelieni. Acum, aceia nu erau profeţi păgâni. Patru sute de profeţi Israelieni. Ei toţi şi-au avut licenţele lor şi fiecare
lucru, aveau o şcoală mare. 

184 Acolo era un om evlavios numit Iosafat, care era împăratul lui Iuda, şi el a venit jos. Şi acolo-i unde un credincios
s-a încurcat cu un necredincios. Lucrurile au mers greşit. 

185 Şi el a spus, "Ramot-Ghilead." Acum urmăriţi aceasta, cât de adevărat poate să fie. El a spus, "Ramot-Ghilead ne
aparţine nouă, sus acolo. Sus în partea ţării sus acolo, care-i a noastră." Iosua, în împărţirea pământului, i-a dat aceea
lui Israel. Şi Filistenii, păgâni, au venit acolo şi au luat-o de la ei. El a spus, "Aceea ne aparţine nouă." 

186 Acum urmăriţi cum, fundamental, oamenii pot să fie corecţi şi totuşi să Îl piardă. Lucrul acela de fapt i-a aparţinut
lui  Israel.  Dar  toate  din  promisiunile  lui  Dumnezeu,  frate,  sunt  cu  condiţie,  vedeţi,  "Dacă  ei  umblă  înaintea
Domnului." 

187 Acum priviţi aici. El a spus, "Vei merge tu cu mine, şi să mă ajuţi să iau pământul acela înapoi? Ei bine, aceea-i,
că acei copii Filisteni îşi umple burţile lor acolo, cu grâul care îi aparţine lui Israel." Aceea-i Scriptural corect. El a
spus, "Ajută-mă să mergem sus şi să-i luăm." 

188 A spus, "Ei bine, a mea..." Acolo el a făcut o greşeală nechibzuită. "Carăle mele sunt ale tale, oamenii mei la fel ca
ai tăi. Eu voi merge cu tine." 

189 Şi atunci Iosafat a început să gândească, voi ştiţi. "Spune, nu ar trebui să ne consultăm cu Domnul despre aceasta
înainte să ne ducem?" 

190 "O, de sigur," A spus Ahab, "cu certitudine. Aha. Scuzămă. Eu-eu ar fi trebuit să mă gândesc despre aceea." 

"Nu există vreun profet pe undeva?" 
191 "O, sigur. Eu am-eu am un-un seminar de ei jos aici, cei mai buni care i-ai văzut vreodată. Ei toţi poartă hainele

cele mai fine. Ei sunt învăţaţii cei mai lustruiţi. Eu i-am educat, până la punct. Ne vom duce să-i aducem." 
192 Astfel ei au mers jos acolo. Şi ei toţi s-au adunat împreună. Ei nu erau făţarnici. Ei s-au rugat şi s-au rugat şi s-au

rugat, până când au văzut o vedenie. 
193 Atunci ei au venit sus. Şi unul din ei şi-a făcut două coarne mari din fier. El a spus, "Prin acestea tu îi vei presa pe

Filisteni, sau pe-pe Asirieni, drept afară din ţară." El a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Du-te, Domnul este cu
tine." Fiecare din ei, atunci, cu un acord, au căzut în duhul. Profeţii Israelieni au spus, "Du-te, Domnul este cu tine."
Voi ziceţi, este aceea Scriptural? "Dumnezeu a dat această moştenire poporului, şi vrăjmaşul o are. Tu ai un drept să



mergi şi să o iei." 

Acum, Cincizecime, eu vreau ca să obţineţi o lecţie aici. 
194 Dar, Iosafat, fiind un om evlavios, a spus, "Există ceva puţin greşit totuşi." A spus, "Nu mai ai tu încă unul?" 
195 "Încă unul, după ce patru sute de profeţi bine instruiţi stau aici?" Aşa de mulţi câţi sunt pe nivelul acesta de jos de

aici. "Stând într-un acord, zicând, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL.' O întoarce înapoi, şi zice, 'Iosua ne-a dat ţara. Ea
este a noastră. Mergem s-o luăm!"' 

196 Dar Iosafat a întrebat după încă unul. A spus, "Nu există un altul prin care să-l putem consulta pe Domnul?" 
197 El a spus, "O, acolo-i încă unul, dar," a spus, "Eu îl urăsc." Aha, aha. A spus, "El este Mica, fiul lui Imla." A spus,

"Eu îl urăsc. El întotdeauna spune lucruri rele despre mine." 

A spus, "Să nu spună împăratul aşa. Du-te şi adă-1." 
198 Atunci ei au trimis nişte alergători acolo. Şi unii din ei au spus, "Acum, Mica, eu vreau să-ţi spun ceva. Acum, tu

ştii că ei te-au excomunicat, -municat pe tine de la părtăşie, nu de mult, pentru că tu întotdeauna spui lucruri rele la
popor. Acum dacă tu vrei să-ţi primeşti înapoi carnetul tău de părtăşie, tu să spui acelaşi lucru ce-l spun ei, şi, oh, ei te
vor lua drept înăuntru sub braţul lor." 

199 Dar el s-a întâmplat să fie că el într-adevăr era un profet. El a spus, "Aşa cum viu este Domnul Dumnezeu, eu voi
spune numai ce-mi pune Dumnezeu în gură." O! Dumnezeu binecuvântează omul. El a spus, "Aşteptaţi până deseară,
şi eu voi vedea ce-mi spune Domnul." 

200 Dimineaţa următoare, a spus, "Duceţi-vă sus, dar eu l-am văzut pe Israel împrăştiat ca oile fără păstor." Atunci el a
luat vedenia lui şi a comparat-o cu ce a spus Ilie, ce i s-a întâmplat lui Ahab. Cum putea El să binecuvânteze ce a fost
blestemat? Nu contează cât de mult... 

201 Noi suntem o naţiune evlavioasă. Biserica Penticostală, Baptistă, şi Metodistă, şi aşa mai departe, sunt o biserică
Creştină, dar cum poţi tu binecuvânta ce a blestemat Dumnezeu? Mie nu-mi pasă, voi ziceţi, "Eu-eu m-am ataşat de
aceasta.  Eu am făcut  aceasta."  Aceea nu are nici un lucru de-a face cu aceasta. Priviţi ce aţi făcut voi. Priviţi la
Penticostali, cum au lăsat ei jos barele. Priviţi la ce aţi fost, şi priviţi la ce sunteţi voi acum. Nu-i de mirare, ochii sunt,
ochii sunt orbiţi. 

202 Atunci el, Ahab, cel... Acest preot la lovit peste gură. Şi a spus, "Puneţi-l," şi Ahab a spus, "puneţi-l înapoi acolo
în închisoarea din interior. Când eu vin înapoi în pace, eu mă voi ocupa de acest ins." 

203 El a spus, "Dacă tu vii de fapt înapoi, Dumnezeu nu mi-a vorbit." Aha? Vedeţi? Acolo era un profet, acolo era un
semn; acolo era glasul Lui. Şi, să omiţi săi te supui, a adus judecată. 

204 Duhul Sfânt este profetul nostru astăzi. Să omiţi să-I auzi Glasul? El este identificat în Scriptură, că El va spune
lucrurile acestea. Isus Cristos, în forma Duhului Sfânt! 

205 Dumnezeu a lucrat cu acest singur om. Acesta, Dumnezeu niciodată nu lucrează cu grupuri; aceasta-i cu un singur
om. Ilie nu a fost un grup. Ioan nu a fost un grup. Ei nu au fost un grup sau o denominaţiune, nici unul din ei. Dar ei
amândoi au condamnat aşa ceva. Aşa este. Ioan a spus, "Să nu gândiţi să ziceţi că noi îl avem pe Abraham ca părintele
nostru. Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii pentru Abraham." 

206 Şi semnul din timpul sfârşitului va avea un Glas al timpului sfârşitului. Şi semnul din timpul sfârşitului este după
cum a fost prezis în Biblie. Şi Glasul din timpul sfârşitului, care urmează semnul din timpul sfârşitului, va fi exact
identificat în Scriptură, va fi Scriptura care a fost promisă. 

207 Acum noi am citit în Luca 17 ce va fi semnul din timpul sfârşitului, va fi cum a fost la Sodoma, o promisiune. Şi
noi avem Sodoma în natural, de ce nu putem să credem semnul în spiritual aici? Dacă voi puteţi vedea Scripturile, de
asemenea,  Luca 17 este semnul,  şi  Maleahi  4 este Glasul.  Semnul a fost  cum Dumnezeu s-a manifestat  în trup,
cunoscând tainele din inimă; şi Glasul din Maleahi 4 a fost întoarcerea poporului la o parte de la crezurile lor, înapoi la
Credinţa părinţilor. Acela este semnul. 

208  Voi ştiţi ceva? Eu închei acum. Semnele sunt de obicei acceptate, sigur; dar, glasul, o, nu. glasul care urmează
semnul, ei nu vor să aibă nimic de-a face cu acela. Da. 

209 Semnul lui Isus, ca Mesia, să vindece pe bolnavi, ei au acceptat aceea. Dar într-o zi El a spus, "Eu şi Tatăl suntem
Unul." 

210 O, doamne, glasul acela nu a fost acceptat. Ei au spus, "Tu Te faci Dumnezeu, egal cu Dumnezeu." 

El a spus, "Eu sunt Fiul lui Dumnezeu." 
211 "O, doamne, cum putea Dumnezeu să aibă un Fiu? Vezi, departe să fie ca Dumnezeu să aibă un Fiu!" 
212 Dar, voi vedeţi, ei au crezut semnul, cei bolnavi puteau fi vindecaţi, şi, oh, aceea era minunat, aceea era frumos.

Dar când s-a ajuns la glas, ei nu au vrut să creadă glasul. Ce au făcut ei? Ei L-au scos afară. 
213 Şi voi ştiţi ceva? Biblia ne spune, în Apocalipsa al 3-lea capitol, la această Epocă a Bisericii Laodicea, că Lui i se

va face acelaşi lucru. El era în afara bisericii. Acela-i Cuvântul făcut manifestat. El era Cuvântul făcut manifestat. El
încă este Cuvântul făcut manifestat. 



214 Dacă voi puteţi crede semnul Sodomei, din Luca, dacă voi puteţi crede aceea, atunci de ce să nu acceptaţi Glasul
din Maleahi 4? Vedeţi, de ce nu voi, voi? Acesta poate să fie adeverit. Singurul fel cum poate să fie făcut este...
Semnul poate să fie dovedit, dar voi trebuie să acceptaţi Glasul. 

215  Moise a  fost  însărcinat  să  meargă jos,  în  natural,  şi  să  ia  un semn spiritual  şi  să  cheme poporul  înapoi  la
promisiunea părinţilor. 

216 Maleahi 4 este să reîntoarcă poporul "Înapoi la Credinţa părinţilor." O, reîntoarceţi-vă, O orbilor şi risipiţilor, la ai
voştri! 

217 În încheiere, eu voi spune aceasta, acest ultim comentariu. Profetul a spus, "Va fi Lmină în timpul serii." Priviţi, el
a spus, "Acolo va fi o zi care nu ar putea să fie numită zi sau noapte." Acum ascultaţi. Eu închei. "Acolo va fi o zi..."
Lăsaţi ca aceasta să intre adânc, şi fie ca Dumnezeu să o pună în fiecare inimă din această comunitate, în seara aceasta,
în acest  auditoriu.  Profetul  a spus,  "Acolo va fi  o  zi  care nu ar  putea să  fie numită  zi  sau noapte,  un fel  de zi
posomorâtă, ploioasă, ceţoasă. Dar," a spus, "la timpul serii, acolo va fi Lumină." 

218 Acum, ţineţi minte, soarele întotdeauna răsare la Est şi se duce spre vest. Civilizaţia a urmat soarele. Voi ştiţi asta.
Şi, observaţi, acelaşi soare care răsare în Est este acelaşi soare care apune în Vest. Acum, civilizaţia a parcurs exact cu
soarele, până când acum Estul şi Vestul s-au întâlnit. Noi suntem pe Coasta de Vest; Est şi Vest. 

219 Şi, amintiţi-vă, Evanghelia a parcurs în aceeaşi cale. Ea a răsărit la Est, venirea lui Isus Cristos, F-i-u-1, nu s-o-a-r-
e-1-e. F-i-u-1, Fiul lui Dumnezeu, a răsărit în Est, la poporul Răsăritean. 

220 Şi acum acolo a fost o zi în care oamenii s-au ataşat la biserică, au făcut denominaţiuni, lumină suficientă doar ca
să vadă, "Ei bine, noi vom avea o biserică. Noi vom zidi aceasta. Noi vom zidi o şcoală. Noi vom zidi un spital. Noi
vom educa. Noi vom avea un seminariu." Ei au avut lumină suficientă să facă aceea. 

221 Dar, ţineţi minte, Biblia a spus, profetul Domnului, în Biblie, care este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Că acelaşi
soare care răsare în Est va străluci din nou în Vest, la timpul serii. Va fi Lumină în timpul serii." 

222 Ce ar face El? Acela face exact ce a spus El în Luca capitolul al 17-lea. "La timpul sfârşitului, când Fiul omului
este descoperit în acelaşi fel în care a fost El în Est, acelaşi Fiu srăluceşte, aceeaşi Putere, acelaşi Duh Sfânt, acelaşi
Lucru făcând acelaşi lucru. O să fie Lumină în timpul serii." 

223 Acelaşi soare care a parcurs; acelaşi F-i-u a parcurs; a venit jos prin Est, de la Pavel; a sărit dincolo în Germania,
pe Martin Luther; a sărit din nou, pe următoarea Lui fază; şi a mers de la aceea la Anglia, la John Wesley; a sărit
dincolo peste Oceanul Atlantic, la Statele Unite, la Penticostal; iar acum Penticostalul s-a stins afară, iar noi suntem pe
Coastă. 

224  Fiecare din ei, s-au denominat, întocmai cum au făcut ei la început, au făcut organizaţii pe care Dumnezeu le-a
blestemat. Penticostalii, şi toţi, au făcut aceea. 

225  Dar El a spus, "O să fie Lumină în timpul serii. Acolo se va ridica un semn în timpul serii." Să nu-L pierdeţi,
prietenilor. Să nu-L pierdeţi. Acum, acelaşi Fiu va da aceeaşi Lumină. Acelaşi s-o-a-r-e dă aceeaşi lumină a s-o-a-r-e-
1-u-i. Acelaşi F-i-u dă aceeaşi Lumină a F-i-u-1-u-i. 

226  Acum, aceea nu este zicerea mea. Fiecare de aici, ştie că Biblia spune asta, ridicaţi-vă mâinile. [Adunarea zice,
"Amin." – Ed.] Aceea este exact aşa. 

227  Acum, voi puteţi, aceasta depinde de voi. Credeţi că Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, are, nu este mort. El este
viu. El este în umilinţă, umil. El întotdeauna a locuit aşa. Calea în sus este în jos. Umiliţi-vă, depărtaţi-vă de la ideile
voastre rigide, şi credeţi pe Domnul Isus. Vedeţi semnul, atunci credeţi Glasul. Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri! 

Să ne plecăm capetele. 
228 "Şi dacă ei nu cred Glasul primului semn, în mana, aşa cum a fost cu Moise, atunci să faci al doilea semn. Atunci,

dacă ei nu cred acest semn, atunci să iei apă (apa reprezintă viaţă) care este în ocean sau mare, să o torni pe pământ, ea
va deveni sânge." 

229  Tată Ceresc, este foarte târziu acum, dar Tu ai promis că acolo va fi Lumină seara. Lasă Glasul Evangheliei
noastre să se adâncească adânc în inimile oamenilor, aşa cum ei meditează asupra Acestuia şi îl studiază prin Cuvânt. 

230  Binecuvântează această comunitate, Doamne. Binecuvântează persoanele acestea. Îi văd şezând aici, flămânzi,
sărmanii copii erau loviţi în jur şi presaţi în jur, şi acesta, ştiind că Satan a făcut asta doar să-i orbească de la lucrul
acela când El a ajuns acolo. Fie ca ei, în seara aceasta, cu un acord, să creadă pe Isus Cristos, să creadă promisiunea
Lui, că El a înviat din morţi. 

231 Tu ai spus, "În timpul când ei nu se gândesc, atunci Fiul omului va veni." 
232 Chiar când biserica şi-a obţinut, valorează mai mulţi bani, clădind milioane de dolari în clădiri. Ar fi mai bine de

ei, Tată, eu cred, în urmă cu statul la colţ, bătând o-o tamburină, cu o pălărie în mâna lor, toba veche la colţ ca Armata
de Salvare, decât să fie să şadă în aceste morgi mari în seara aceasta, încercând să se modeleze după lume, "Având o
formă de evlavie, şi tăgăduiesc Puterea de acolo." 

233  Admite, Doamne, în seara aceasta, încă o dată, Doamne; cum a strigat Samson, "Încă o dată, Doamne, încă o
dată." Lasă să fie cunoscut că Tu eşti Cristosul,  Fiul lui Dumnezeu; acelaşi ieri, azi şi-n veci.  Şi identifică-Te în



mijlocul nostru, ca ei să poată vedea semnul, poate ei vor crede Glasul. În aceasta, eu cer în Numele lui Isus Cristos.
Amin. 

234  Noi o să chemăm un rând de rugăciune, chiar repede. Am văzut că este de fapt timpul chiar acum ca noi să
eliberăm. Dar să avem un rând de rugăciune, doar un rând mic de rugăciune, apoi noi vom începe mâine. 

235 El a împărţit cartonaşe de rugăciune astăzi. De aceea, noi împărţim cartonaşe în fiecare zi, aşa ca fiecare să poată
avea o şansă ca ei să vină, un timp ciudat. Să vină sus în rândul de rugăciune, aceea nu vă vindecă. Oricine ştie, în
fiecare adunare, există mai mulţi vindecaţi acolo afară decât sunt vindecaţi aici sus, vedeţi, întotdeauna. Duhul Sfânt
este tot atât de omniprezent. El încearcă numai să găsească credincioşi, asta-i tot, la care El poate să ajungă. 

236  A dat cartonaşe de rugăciune P, ca Pavel. Hai să, unde am fost noi... Ei bine, chemăm de la unu. Unu, doi, trei,
patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, ei să stea sus pe aici, dacă vreţi. Cartonaşul lor de rugăciune P, ca în Pavel,
unu la zece, staţi sus pe aici, la partea aceasta, dacă vă puteţi ridica. Dacă nu puteţi, atunci noi vom pune pe careva să
vă ajute. Zece; unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt... În regulă, încă doi. Opt, nouă, zece, în regulă. Zece la
cincisprezece, zece la cincisprezece, aceea-i încă cinci. Cincisprezece la douăzeci, staţi sus aşa ca eu să pot vedea dacă
vă ridicaţi; P, cincisprezece la douăzeci. Douăzeci la douăzeci şi cinci. Să vedem acum, oriunde sunteţi voi. Acum
lăsaţi ca restul audienţei să fie foarte reverenţioşi, doar câteva minute. Acela ar fi cartonaşul de rugăciune P, unu la
douăzeci şi cinci. Nu-i aşa? Douăzeci şi cinci, unu la douăzeci şi cinci. 

237 Acum toţi ceilalţi fiţi foarte reverenţioşi. Daţi lui Dumnezeu aşa de mult respect, cum daţi la Mesaj. Voi o datoraţi
lui Dumnezeu, să vegheaţi un minut şi să luaţi seama. 

238 Acum mă gândesc că ei îi pregătesc pe oameni. Acei care nu... Dacă ei au un cartonaş de rugăciune, ei nu sunt toţi
aliniaţi, ei o să afle; ei îmi vor spune în câteva minute, şi atunci ei vor... atunci noi vom vedea că dacă poate cineva
este surd sau cineva care nu poate. 

239 Eu nu ştiu unde sunt ele, prietenilor, cartonaşele acelea de rugăciune. Băiatul vine jos aici... [Fratele Branham îl
întreabă pe cineva pe platformă, "Cine le-a împărţit? Ai împărţit tu, sau Billy? Billy?" – Ed.] Când vine el jos, şi
amestecă cartonaşele acelea, înaintea voastră oamenilor, atunci vă dă un cartonaş de rugăciune; Vine drept jos, vă
spune la toţi să staţi jos, vă dă un cartonaş de rugăciune. Vedeţi? Eu nu ştiu unde sunt ele. Eu am încercat să-l aduc pe
acest  copil  aici  sus,  vedeţi.  Şi,  alţii,  de  care  eu nu ştiu,  eu-eu nu am nici  o cale să  ştiu  aceea.  Eu presupun că
Dumnezeu doar o rânduieşte în felul în care El vrea să fie rânduită în felul acela. 

240 Acum, acum ceilalţi dintre voi, care nu aveţi un cartonaş de rugăciune. Ridicaţi-vă mâna sus, spuneţi, "Eu nu am
un cartonaş de rugăciune, dar eu sunt bolnav." Ridicaţi-vă mâna sus, oriunde în clădire. Mie nu-mi pasă unde sunteţi,
ridicaţivă sus... Ei bine, nu sunt prea multe persoane aici atunci, acum. Ei bine, conform cu aceea, nu va lua prea mult
să ne rugăm rândul de rugăciune acum mâine. Există vreo douăzeci înăuntru aici, în afară de cei ce stau aici, care sunt
bolnavi. 

241 Aceea-i bine. Eu sunt bucuros să vă văd că o acceptaţi în felul acela. Aţi avut mai multă credinţă decât cum m-am
gândit că aveţi, poate. Vedeţi? Vedeţi? Dacă aţi acceptat vindecarea voastră, aruncaţi la o parte cartonaşul vostru,
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceea-i credinţă reală veritabilă. Nimeni nu a pus mâinile peste voi; voi v-aţi pus
mâinile peste Cristos. 

242  Acum voi de aici în seara aceasta, care nu o să fiţi în rândul de rugăciune, voi credeţi povestirea aceasta. Ca
femeia care a atins marginea îmbrăcămintei Lui, şi El s-a întors în jur şi a recunoscut că ea L-a atins, câţi îşi amintesc
povestirea aceea? Sigur, vă amintiţi. 

243  Acum credeţi voi că, El, Biblia a spus în Evrei 4, că, "El este Marele Preot, chiar acum, care poate fi atins de
simţul infirmităţilor noastre"? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ei bine, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, nu ar
acţiona El la fel? [Amin."] Nu a făcut-o El, seară după seară, aici? ["Amin."] Câţi aţi fost în alte adunări şi L-ati văzut
să o facă? Doar ridicaţi-vă. ["Amin."] Sigur. Vedeţi? În jurul lumii! El ştie, El ştie totul despre voi. 

244  Acum vedeţi ce încerc eu să fac. Câţi înţelegeţi ce vreau eu ca voi să faceţi? Vedeţi? Eu vreau ca voi, fără ca
cineva să pună ceva mâini peste voi, eu vreau ca voi, ca un articol veritabil al lui Dumnezeu, ziceţi, "Isus Cristos, eu
Te cred. Eu acum Te accept ca vindecătorul meu. Eu acum Te accept ca Salvatorul meu. Eu o cred cu toată inima mea,
lucrarea acestuia este făcută." Atunci ţineţi promisiunea aceea, ţineţi-vă mărturia şi umblaţi înainte cu ea. Urmăriţi ce
se întâmplă. Vedeţi? Urmăriţi ce se întâmplă. Vedeţi? Acum aceea-i ce încerc eu să vă fac să faceţi, adevăratul fel în
care noi trebuie să credem. 

245 Ce ai spus? [Cineva spune, "Patru şi nouăsprezece." – Ed.] Numărul patru, cartonaşul de rugăciune numărul patru
şi numărul nouăsprezece, lipseşte. Cartonaşul de rugăciune patru. Uitaţi-vă la cineva; uitaţi-vă la cartonaşele vecinului
vostru. Cartonaşul de rugăciune numărul patru şi numărul nouăsprezece. În regulă, doar un moment, aşteptaţi. Vedeţi,
dacă eu nu-l chem, atunci eu primesc un recul pe acela, voi vedeţi. Ce zici? Ce zici? ["Patru."] Tu ai patru? Cum este
cu nouă-...  Încă nu-i  nouăsprezece.  Ce zici?  ["Plus  patru."]  Cartonaşul  de rugăciune numărul  patru încă nu este
înăuntru, sau nouăsprezece. Dacă cineva are cartonaşele acelea, dacă aţi vrea să veniţi înainte în linie. Sau, priviţi,
vedeţi, acesta poate... are careva... Are pruncul acela un cartonaş? Verificaţi, nu este... Acela nu este numărul. Are
această doamnă de aici un cartonaş, în acest scaun cu rotile? Verificaţi numărul ei. Este acela-este acela numărul ei? O
doamnă pe o targă, cum? Ei îl au. Ele, sunt toate înăuntru acum. Bine. În regulă. Acum-acum, voi persoanele care



aveţi un cartonaş de rugăciune, păstraţi-le. Noi o să slujim, prin harul lui Dumnezeu. 
246  Acum, prietenilor, aceasta fiind ultima seară care o vom avea, mâine este duminică după masă, să ne liniştim.

Acum doar luaţi fiecare necredinţă ce o aveţi şi orice-orice gând nerezonabil, şi puneţi-l jos pe duşumea, şi puneţi-vă
piciorul peste el, aşa cum a fost. Ziceţi, "Doamne Isuse, eu o să Te cred." Câţi veţi face asta? [Adunarea spune,
"Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 

247 Acum să nu plece nimeni. Staţi foarte liniştiţi, şi credeţi. Priviţi încoace, şi acum uitaţi-vă. 
248  Identificarea lui Dumnezeu a fost întotdeauna să ştie, poate prevedea ceeace era, şi să spună ce a fost, cum este

aceea, sau cum va fi. Noi ştim asta. Aşa este cum au fost cunoscuţi profeţii. Aşa era cum a fost Isus cunoscut ca
Mesia. Şi El este acelaşi Mesia astăzi cum a fost El atunci, numai că fără un corp trupesc aici pe pământ. El a trimis
Duhul Lui înapoi să folosească trupul vostru, trupul meu. Acum, voi aţi putea să nu fiţi în stare să faceţi aceasta. Noi
ştim, în Scriptură, există unul într-o generaţie. Dar, vedeţi, dar totuşi voi o puteţi crede, şi voi aveţi alte lucruri care le
puteţi face, fiecare. 

249 Ce-i dacă degetul meu decide, pentru că acela nu-i ochiul meu, că nu o să mai fie degetul meu? Ce-i dacă acest
braţ zice, "Eu nu o să mă mai ridic sus, pentru-că dacă eu nu sunt un ochi, sau o ureche, eu nu o să fiu un braţ"? Păi,
aceasta mi-ar face trupul infirm. 

Voi să fiţi ce vă pune Dumnezeu să fiţi. 
250 De câte ori l-am admirat eu pe Oral Roberts, Billy Graham, Tammy Osborn! 
251 Unii din bărbaţii aceia păşesc înăuntru acolo şi spun, "Slavă lui Dumnezeu. Credeţi aceasta!" Credinţă de buldog.

Pleacă la o parte, pleacă afară de-acolo tot aşa de proaspeţi cât pot să fie. 
252 Billy Graham stă cu un mesaj, şi îi vorbeşte poporului câteva minute, zice, "Faceţi-vă hotărârea; veniţi la altar."

Doar stă acolo şi nu face altă mişcare. 

El a spus, "Deci de ce faci tu asta, Billy?" 
253 A spus, "Mesajul meu a mers înainte. El a venit de la Dumnezeu." Aşa este. 
254 El este la acea biserică Sodoma, chiar exact ce trebuie să fie. Numele lui se sfârşeşte cu h-a-m de la Abraham, şase

litere; Abraham a fost şapte. Vedeţi mesagerul bisericii, jos acolo în Babilon? Cu certitudine. Nu există nici un om în
ţară care să aibă aşa un control la acel mesaj de pocăinţă, ca Billy Graham. El stă acolo. Pleacă de acolo, şi merge să
mănânce un grătar cotlet şi merge la culcare, bea un lapte bătut. Aceea-i în regulă. 

255 Şi când tu trebuie să stai şi să te lupţi cu draci! O dată pe Long Beach, Fratele J ack şi eu... Tatăl tău stătea acolo. 
256 Şi acolo a stat D-ul Fuller, Charles Fuller, un frate fin, stătea acolo predicând. Vreo două sau trei mii de persoane

înăuntru acolo în după masa aceea. Noi am şezut şi am ascultat la adunarea lui. Eu am avut auditoriul închiriat, după
el. Şi el a stat acolo şi a făcut o vorbire bună. Şi a spus, "Careva aici a vrut să-l accepte pe Cristos?" Două sau trei
persoane au venit jos pentru dedicarea copiilor lor. O femeie a spus că ea a vrut să-l accepte. A venit sus şi a oferit o
rugăciune mică, unul din diaconi, a mers înapoi şi a şezut jos. A dat mâinile, s-a întors în jur şi a plecat afară. Acolo a
fost grupul lui intelectual, grup bine îmbrăcat de oameni, umblând afară de acolo. 

257 Aici vin ai mei înăuntru, cămăşi de forţă, scaune cu rotile, orbi, şchiopi, ologi, mutilaţi. Când credinţa ta întâmpină
aşa ceva! 

258 Acum aici, ce am pretins eu să fie Cristos? Şi acum necredincioşi aşezaţi în jur, aşteptând să găsească un singur
defect, vedeţi, dar încercând să afle un defect. 

259  Amintiţi-vă, aici nu de mult în urmă în Toronto, noi stăteam acolo predicând, ne rugam pentru bolnavi.  Am
continuat să simt un spirit ciudat; el şedea acolo la stânga mea. Am continuat să-l urmăresc. Acolo era un bărbat aşezat
acolo, un grup l-au angajat să vină înăuntru acolo să mă hipnotizeze. El se ducea pe la taberele armatei şi-i făceau pe
soldaţi să se pună pe mâini şi să latre ca câinii, şi lucruri; hipnotism. Am simţit spiritul acela rău. Eu nu am ştiut de
unde venea. Am continuat să urmăresc. Am văzut umbra aceea întunecată. Am aşteptat doar câteva momente. Am
spus,  "Tu fiu al Satanei,  de ce ţi-a orbit  diavolul mintea la un lucru ca acela? Pentru că tu ai venit  să preiei pe
Dumnezeu, să provoci Duhul lui Dumnezeu, ei te vor căra afară de aici." El a paralizat chiar acolo în scaunul lui şi
încă este paralizat. Vedeţi? 

260 Noi nu ne jucăm de-a biserica. Câţi aţi fost în adunări şi aţi văzut că se întâmplă lucruri similare, voi ştiţi lucrurile
care au loc? Sigur. Aşa este. Ţineţi minte, fiţi-fiţi reverenţioşi. 

Acum aici este, eu presupun, prima persoană. Este asta aşa? 
261 Acum, vedeţi, eu am predicat, v-am spus exact ce trebuie să se întâmple în această zi. Acum acela este un semn,

dacă el se întâmplă. Asta-i ce era semnul, atunci credeţi Glasul care urmează semnul. Vedeţi? 
262  Acum aici este o femeie. Exact, către voi noii veniţi, aceasta este Sfântul Ioan 4, unde Domnul nostru Isus a

întâlnit o femeie la fântână. Ei niciodată nu s-au întâlnit înainte, în viaţă, şi El i-a spus femeii care era necazul ei. Şi ea
a recunoscut că acela era Mesia. Voi ştiţi povestirea? Aici este aceasta din nou, un bărbat şi o femeie se întâlnesc.
Acum ea nu este femeia, şi eu nu sunt acel Om, dar acela încă este acelaşi Dumnezeu. Vedeţi? Acum, Isus a spus,
"Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi," Sfântul Ioan 14:12. 



263  Acum, doamnă, fără să te cunosc, nu am nici o idee pentru ce stai tu acolo. Ar putea să fie necaz familiar. Ar
putea să fie pentru altcineva. Poate tu eşti bolnavă. Poate aceasta-i... Poate tu stai acolo, doar pretinzi despre ceva.
Dacă aceasta este, doar aflăm ce se întâmplă. Înţelegeţi? Poate tu personifici ceva. Orice este aceasta, eu nu... Tu poţi
să fii credincioasă veritabilă. Asta eu nu ştiu, dar Dumnezeu ştie. Dar tu vei şti dacă El ţi-a spus adevărul sau nu, nu-i
aşa? Dacă acesta-i adevărul, tu îl vei şti. 

264 Acum, vedeţi, asta-i ce trebuie să facă credinţa ta. Cum ţi-ar place să vi aici? Acum dacă careva crede că aceasta-i
greşit, tu să vi aici şi să iei această pacientă, vino aici şi ia-i pe restul din ei. Atunci dacă tu nu vrei să o faci, atunci să
nu mă condamni pe mine. Vedeţi? 

265 Acum uite aici, soră, doar un minut. Acum eu nu am idee, nimic despre tine. Tu eşti doar o femeie stând acolo. 
266  Acum dacă Domnul Isus Cristos, Fiul lui  Dumnezeu, Care eu am dovedit prin Biblie,  a promis că El  se va

reîntoarce în zilele din urmă şi Se descoperă în plinătatea Duhului Său. 
267 Întocmai cum Biserica vine sus; cum vine ea de la o fiinţă umană, tot drumul de la picioare, vine sus la pulpe, sus

până la cap, şi capul este capul trupului. Şi Trupul a venit sus, încă de la prima Biserică, a venit drept în sus, în
aceasta, în reformare, a venit în sus până acum. El a venit prin justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt. Acum
acesta-i Capul (Cristos) vine la Trup, Trupul lui Cristos. El este Acela Care ştie. Mâna mea nu ştie să acţioneze, doar
prin capul meu. Dar El este Acela Care ştie, acela-i motivul că El este Cuvântul. 

268  Eu nu sunt Cuvântul. Eu sunt un om. Dar, voi vedeţi, El foloseşte acest trup. Pentru că, El a murit să sfinţească
trupul acesta, ca El să-l poată folosi, şi să dea un dar. Întocmai cum la-i scoate din viteză, apoi Duhul Sfânt ia control. 

269 Atunci, dacă El va descrie sau îţi va spune ce ai făcut, pentru ce eşti tu aici, sau ceva despre tine, tu o vei crede. Şi
audienţa va crede la fel? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Fie ca Domnul Dumnezeu să admită aceasta. 

270 Acum eu iau fiecare spirit, înăuntru aici, sub controlul meu, pentru slava lui Dumnezeu. Acum şedeţi liniştiţi. Să
nu vă mişcaţi în jur. 

271 Priveşte aici, doar un minut. "Priveşte la mine," cum au spus Petru şi Ioan, au trecut prin poartă. În alte cuvinte,
doar să dai atenţie la ceea ce spun. Înţelegi? 

Isus i-a pus femeii câteva întrebări. Adă-Mi o băutură." 
272 Vedeţi, eu am predicat, acelaşi lucru. Tatăl m-a trimis aici sus la-la Baton Rouge. Eu sunt aici. 
273 Tatăl a spus că El are nevoie să meargă pe la Samaria. El a şezut acolo. O femeie a fost prima care să vină sus la

El. El a făcut acel singur semn asupra acelei femei, şi toată cetatea s-a pocăit. Ce o diferenţă această... 
274  Vă gândiţi,  dacă El ar face acelaşi lucru, în seara aceasta, vă gândiţi  că tot Baton Rouge s-ar pocăi? Eu mă

îndoiesc de aceea, voi nu? Eu cu certitudine mă îndoiesc. Dar noi suntem în ultimele zile, când răul este mai mult rău
decât cum a fost cunoscut vreodată. 

275  Acum stările tale. Tu eşti aici să se facă rugăciune. Exact corect. Şi tu suferi cu o boală de gât. Dacă asta-i aşa,
ridică-ţi mâna sus. Nu numai atât, dar există cineva pentru care tu te rogi. Acesta-i un copil, şi copilul acela are o boală
de gât. Şi este boala din gâtul copilului, este o umflătură în gât. Crezi tu că Dumnezeu îl va vindeca, de asemenea?
Batista care este în mâna ta, care tu ai ridicat-o către Dumnezeu, ca o mărturie. Să nu te îndoieşti acum. Mergi şi pune
batista pe copil. Nu te îndoi, cu toată inima ta. Dumnezeu vă va vindeca pe amândoi şi vă va face bine. [Sora zice, "Îl
laud! Aleluia!" – Ed.] Poţi tu face asta? ["Isuse! Îţi mulţumesc, Isuse!"] Atunci du-te, şi Domnul să fie cu tine. ["Slavă
lui Dumnezeu! Aleluia!"] 

Cum o mai duci? Noi suntem străini, de asemenea. 
276 Voi credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acela-i semnul. Acum Glasul, este, "Întoarceţi-vă la Cuvânt!" 
277  Eu nu te cunosc; El da. Dacă El îmi va spune ceva despre tine, atunci vei crede tu că acel Cuvânt care eu l-am

spus va fi adeverit? Aceea este-aceea este adeverirea Lui. Înţelegi? Eu am spus că El a făcut-o; aceea este a profeţii.
Acum dacă profeţia vine la împlinire, atunci El a spus, "Ascultaţi-l." 

278 Tu ai o stare extrem de nervoasă cu care tu suferi, nervozitate. Şi tu ai o tumoare, şi tumoarea este pe piciorul tău.
Aceea-i corect, nu-i aşa? [Sora spune, "Da." – Ed.] Acum tu crezi? ["Da, domnule."] Atunci mergi pe drumul tău, şi
crede. Şi, aşa cum ai crezut, aşa va fi pentru tine. 

279 Cum o mai duci? Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi spună necazurile
tale? Priveşte la mine. Tu ai necazuri. Dar tu de fapt stai aici pentru altcineva, şi aceea este una care a fost crescută cu
tine. Ea este o soră. Aşa este. Acum crezi tu că Dumnezeu poate sămi spună ce este rău cu acea soră a ta? O vei
accepta tu? Ea are boală de inimă. Aşa este. Crezi tu că ea o să fie vindecată acum? Atunci, după credinţa ta, să ţi se
facă. 

280 Vino, doamnă. Cum o mai duci? Dacă Dumnezeu poate sămi spună care este necazul tău, sau ce ai făcut, sau ceva,
te va face aceasta să crezi? Tu ştii că eu sunt... eu-eu-eu nu te cunosc. Aceea ar fi caracteristica Lui identificându-Se în
mine, conform la Cuvântul care El l-a promis. [Sora zice, "Eu trebuie doar să cred." – Ed.] Tu crezi asta? ["Da,
Amin."] 

281  Tu eşti alta, tu ai necazuri cum ar avea o femeie de vârsta ta, dar gândul tău principal este despre altcineva.



Dorinţa ta către Dumnezeu; tu îl cauţi pe Dumnezeu nu pentru tine, ci pentru altcineva, acela-i un bărbat. El este soţul
tău. Şi el are boală de inimă. Crezi tu că El va... Dumnezeu Îl va vindeca? Mergi, crede aceasta. Şi, aşa cum ai crezut,
aşa ţi se va face. 

282  Acum, vedeţi,  toată predicarea, pentru ora aceea care eu am predicat. Aceasta, că orice a fost, trei sau patru
persoane au trecut pe aici, acum eu de-abea pot să stau aici. Vedeţi? Vedeţi, doar întreaga mulţime doar arată ca
laptele, în jur aici înăuntru. Vedeţi? Isus a spus, "Tărie a mers din Mine." Şi dacă o femeie, atingând îmbrăcămintea
Lui, a adus tărie din El, şi El Fiul lui Dumnezeu; dar mai eu, un păcătos mântuit prin harul Lui? 

283 El a spus, "Lucrurile care le fac Eu le veţi face şi voi. Mai mult decât aceasta veţi face." Eu ştiu că King James
spune, „mai mari." Dar dacă veţi lua traducerea originală, zice, "Mai mult decât aceasta veţi face." Nimeni nu putea să
facă mai mari. El a înviat pe morţi, şi El a oprit natura, şi a făcut de toate. Dar El a spus, "Mai mult decât aceasta veţi
face, căci Eu mă duc la Tatăl." 

284 "Lumea nu Mă va vedea; dar voi Mă veţi vedea, căci Eu..." Priviţi, "Eu," eu-eu este un nume personal. "Eu voi fi
cu voi, chiar în voi." Atunci, acesta nu este omul. Acesta-i Cristos. 

285  Eu spun asta, cumva mă zgudui un pic, cumva să mă aduc înapoi. Tu ajungi jos la un punct până când după o
vreme... aceasta nu-i în timp ce eşti sus acolo, sau jos aici; este între ele. Câţi înţelegeţi asta? Eu ştiu că voi-voi gândiţi
că înţelegeţi. Eu gândesc, la fel. 

286 Aţi ştiut voi vreodată că poeţii şi profeţii sunt întotdeauna nevrotici? Câţi ştiţi asta? 
287 Câţi aţi citit despre William Cowper, marele poet Englez? Voi ştiţi, a scris, "Există un izvor umplut cu Sânge, tras

din venele lui Emanuel." După ce el a scris cântarea aceea, aţi auzit ce i s-a întâmplat? Eu am stat lângă mormântul lui
nu cu mult în urmă. El a încercat să se sinucidă, şi s-a înecat în râu. 

288 Câţi aţi auzit vreodată de Stephen Foster, a dat la America cele mai bune cântări populare a lui? El a avut aceasta
în capul lui dar nu în inimă. De fiecare dată când îl lovea inspiraţia, el scria cântarea. Apoi când inspiraţia l-a lăsat, el
nu a ştiut ce să facă cu el însuşi, şi el a fost pierdut. El-el-el a fost într-o beţie. Şi în sfârşit când el a început să iese
afară din acea inspiraţie, el a chemat un servitor, şi a luat o lamă şi a comis sinucidere. Aşa este. 

289 Priviţi la Ilie, profetul. El a mers sus acolo şi a chemat foc din cer; a chemat ploaie din cer în prima zi; şi a închis
cerurile şi a făcut toate acelea. Atunci când inspiraţia l-a părăsit,  el a mers afară în pustie şi a vrut să moară. Şi
Dumnezeu l-a găsit, patruzeci de zile mai târziu, retras înapoi în peşteră. Este aşa? 

290 Priviţi la Iona, profetul. După ce şi-a dat mesajul, el a mers sus şi a şezut jos pe un deal, i-a cerut lui Dumnezeu
să-l lase să moară. Aha. "Lasă pe slujitorul tău să se depărteze în pace." 

291 Oamenii nu înţeleg aceasta. Nu, nu, nu veţi înţelege. Nici eu nu o pot explica, nici un alt om. Tu nu-l poţi explica
pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este cunoscut prin cercetare ştiinţifică. Dumnezeu este cunoscut prin credinţă. Noi Îl
credem.  Cum puteţi  voi  explica?  Cum ar  mai  fi  aceasta  credinţă,  mai  mult?  Noi  cunoaştem pe  Dumnezeu prin
credinţă. 

292 Biserica niciodată nu va şti munca şi osteneala, şi truda şi încercarea, care este încercată să-L aducă, Mesajul. El
ştie. Răsplata mea nu vine de la oameni. 

293 Priveşte aici, doamnă. Da, repede. Femeia aceea este umbrită de moarte. Dumnezeu nu vine la femeie imediat, eu
pot vedea... Nu vedeţi voi întunecimea aceea plutind în jurul ei? Ea va muri, tot aşa de sigur ca lumea. Aici nu cu mult
în urmă, ei au luat poza despre ceva ca aceea, şi o am acasă. Ea are o umbră întunecată atârnând lângă ea. Ea este
umbrită la moarte. 

294 Doamna micuţă a avut o operaţie. Şi în această operaţie, ei au operat pentru cancer. Şi acum ea are necazuri, tot
felul de-de, ei bine, doar complicaţii. Un lucru, tu eşti aşa de slăbită tu nu poţi să stai sus. Un alt lucru, că de la vezică
iese puroi. Acum, doar aşa ca tu să vezi că eu nu spun doar lucruri.  Înţelegi? Aşa este. Dar, doamnă, doctorul a
încercat. Eu îi dau credit pentru aceea. Dar, el a fost un remediu, dar Dumnezeu este leacul. Tu o să mori în felul acela.
El a făcut tot ce a putut. Crezi tu? [Sora spune, "Da." – Ed.] Vino aici, doar un minut. 

295 Prin însărcinarea dată mie de Atotputernicul Dumnezeu, mărturisit mie printr-un Înger, care este prezent acum în
forma unui Stâlp de Foc, eu condamn acest diavol care ia viaţa acestei femei. În Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Mergi, crede acum. Cu tot ce este în tine, crede. 
296  Tu ai o boală care ucide mai mulţi oameni decât orice altceva, boală de inimă. Ei pretind că ceea este boala

numărul unu, dar ea nu este, domnule. Păcatul este boala de credinţă numărul unu. Crezi tu că El este în stare să
vindece acea inimă şi să te facă bine? [Fratele spune, "Eu ştiu că El  poate." – Ed.]  Atunci  du-te,  crede aceasta.
Dumnezeu să te binecuvânteze. 

297  Tu gândeşti că Dumnezeu îţi poate vindeca spatele şi să te facă bine? O crezi tu cu toată inima ta? Du-te, crede
aceasta, soră. Urmăreşte ce ţi se întâmplă, te vei face mai bine. 

298  Artrită şi boală de inimă. Dar tu crezi că Dumnezeu te poate face bine? [Sora zice, "Eu cred." – Ed.] Cu toată
inima ta? ["Da, domnule."] Tu o vei accepta? ["Da, domnule."] După cum tu ai crezut, acela-i felul cum va fi pentru
tine. Acum du-te, crede aceasta cu toată inima ta, şi Dumnezeu te va face bine. 



299 Tu de asemenea ai o boală de spate. Crezi tu că Isus Cristos te poate face bine? [Sora zice, "Da, domnule." – Ed.]
Du-te acum, crede aceasta cu toată inima ta. Eu nu te pot vindeca, vezi. 

300 Prostată, nervositate, şi tu ai şi artrită. Crezi tu că Dumnezeu te poate face bine, să te vindece? Accepţi tu aceasta?
Du-te, şi crede aceasta, atunci. 

301 Te ţine treaz de multe ori, tuşind. Dar Dumnezeu vindecă astma. Tu crezi asta? [Fratele spune, "Da, domnule." –
Ed.] Crezi tu că El te face bine acum? ["Da, domnule."] Dumnezeu să te binecuvânteze. Îţi mulţumesc, pentru credinţa
ta. 

302 Ce ar fi dacă eu nici măcar nu îţi spun o vorbă, doar îmi pun mâinile peste tine, ai crede tu? [Fratele spune, "Da."
– Ed.] Vino aici. Eu îmi pun mâinile peste tine, în Numele lui Isus Cristos, şi fie ca artrita să te părăsească. Ea pleacă. 

303 Vino. Vino soră. Crezi tu? [Sora spune, "Da, domnule. Eu am fost vindecată de Domnul înainte." – Ed.] Ei bine,
aceea-i minunat. ["Aleluia!"] Atunci du-te şi mănâncă-ţi cina atunci, şi stomacul tău va fi în ordine. ["Aleluia! Aleluia!
Aleluia!"] 

304 O mulţime de necazuri cu spatele, acesta te-a supărat mult timp. Du-te, crezând că tu eşti... Du-te, crezând că tu o
să fii în regulă, şi Dumnezeu o va face pentru tine. [Fratele spune, "Dumnezeu a făcut-o. Amin." – Ed.] Amin. Asta
este. ["Laudă Domnului."] Domnul să te binecuvânteze, frate. Amin. 

305 Diabetul nu este nimic, pentru Dumnezeu să vindece. El îi poate face bine. Tu crezi asta? [Sora zice, "Eu cred." –
Ed.] În regulă. Acceptă aceasta, şi du-te crede-L acum cu toată inima ta. 

306 Tu de asemenea o ai în sângele tău. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Du-te, crede aceasta cu toată inima ta,
şi fi bine. 

307 Tu crezi că El te-a vindecat atunci când aceea te-a atins? El a făcut-o. 
308 Boală de doamne. Boală de inimă. Tu crezi aceasta? [Sora zice, "O cred." – Ed.] Mergi, fi-fi vindecată în Numele

lui Isus. 
309 Crezi tu că Dumnezeu îţi va face spatele bine, rinichii tăi vor fi... Te binecuvântez! Doar mergi drept înainte. 

Eu nu vindec. Eu nu pot vindeca. Eu nu sunt un vindecător. 
310 Ce te-ai gândit când El a spus despre spatele lui, crezi tu că şi al tău s-a făcut bine, de asemenea? În regulă, doar

mergi, crezând aceasta, atunci... Doar mergi crezând aceasta, cu toată inima ta. 
311 Şi al tău, crezi tu că Dumnezeu te face bine? Mergi, crede aceasta, cu toată inima ta. Dumnezeu o va acorda dacă

tu... Tu trebuie să o crezi, totuşi. 
312  Crezi tu că Dumnezeu te va face bine, de asemenea? [Sora spune, "Laudă Domnului! Eu sigur cred." – Ed.] În

regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doar mişcă-te drept înainte şi crede cu toată inima ta. 
313  Vino,  domnule.  O picătură albă veche căzând jos.  Diagnosticul  despre aceea ar  arăta diabet.  [Fratele spune,

"Diabet." – Ed.] Crezi tu că El te va face bine? Hai să mergem la Calvar pentru o transfuzie acum. Prin credinţă, în
Numele lui Isus Cristos, fie ca el să fie vindecat. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Crede cu toată imima ta.
Crezi tu? ["Exact adevărat."] 

314 Cum este cu unii din voi în audienţă acum? Credeţi voi cu toate inimile voastre, că Isus Cristos este acelaşi ieri,
azi, şi-n veci? Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 

315  Cum este dincoace în  acest  district? Doamna mică aşezată, privind drept la mine acolo, suferind de o boală a
doamnelor, crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Doar cu o haină mică albastră pe ea. În regulă. Crede acum, Isus
Cristos te face bine. Aceasta-i doar aşa de simplu. 

316 Doamna aşezată chiar înapoia ta, păr negru. Ea a spus, "Îţi mulţumesc, Doamne." Ceva a atins-o. Ea nu a ştiut ce a
fost Aceasta. Boala de vezică te-a părăsit,  şezând chiar acolo, chiar înapoia acelei doamne a fost vindecată chiar
atunci. Dacă tu crezi cu toată inima ta acolo, doamnă. Tu crezi? În regulă, ridică-ţi mâna sus dacă vrei să o accepţi.
Dumnezeu te face bine. 

Cum este cu aceasta aici jos, cineva înăuntru aici? 
317 Înapoi acolo în audienţă, acum foarte reverenţioşi. Nu vă mişcaţi. Vedeţi, bolile acestea se vor duce de la unul la

altul. 
318 Cum este cu tine, domnule? Acest om vârstnic aşezat aici în acest scaun? Crezi tu? Crezi tu că Dumnezeu te poate

vindeca? Artrită, şi tu ai bronşită. Tu crezi că Dumnezeu o va face aceea bine? Tu crezi? În regulă, tu poţi avea ceea ce
ai cerut. "Dacă tu poţi să crezi!" 

319 Ce gândeşti tu, doamnă, aşezată alături de el? Crezi tu, de asemenea? Crezi tu? Crezi tu că Dumnezeu îmi poate
spune care este necazul tău? Tu eşti departe de tot de mine. Doar crede-L acum. Crezi tu că eu ţi-am spus Adevărul?
Atunci tensiunea ta de sânge se va duce jos. Tu o crezi? 

320 Tu ţi-ai ridicat mâna sus, de asemenea. Tu ai încercat să o încurajezi. Crezi tu că Dumnezeu îmi poate spune ce
este... Tu ai fost aşa de bună să o ajuţi, acum Dumnezeu va fi bun să te ajute pe tine. Tu ai o problemă spirituală care
te-a supărat. Dacă asta-i aşa, dă din mână în felul acesta. Aceasta o să fie rezolvată acum. El o face bine. 



321  Cât de mulţi cred? Cât de mulţi dintre voi vor ace-... care nu-i un Creştin, are simţul că Isus Cristos este aici
prezent, care ar vrea să se ridice sus acum, să spună, "Isuse, eu aş vrea să mă identific ca un păcătos, mă vei ierta Tu
de păcatele mele?" Staţi sus în picioare. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze.  Dumnezeu să te binecuvânteze.  Dumnezeu să te binecuvânteze.  Dumnezeu să te
binecuvânteze. Aceea-i... Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. El vă vede. El vă pune
numele jos când voi faceţi asta. 

322  Dincoace la balcon, staţi sus, spuneţi, "Doamne Isuse, eu vreau să, eu vreau să fiu identificat. Eu vreau milă
pentru sufletul meu." Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. "Eu vreau milă, Doamne Isuse." 

323  Poţi vedea tu, prietene, acela-i El aici? Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnişoară. Acela-i cel mai mare lucru ce l-ai făcut vreodată. Acum altcineva care nu
a făcut-o, staţi sus, ziceţi, "Eu vreau să fiu identificat, Doamne Isuse. Eu m-am identificat, în seara aceasta." 

324 "Cel care îşi va mărturisi păcatul, va avea milă. Cel ce îşi ascunde păcatul, nu va propăşi." 
325  Vreţi voi, în Prezenţa Lui? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Eu vreau... Dumnezeu să te binecuvânteze.

Da.  Şi  Domnul  să  te  binecuvânteze.  Dumnezeu  să  te  binecuvânteze,  domnule.  Dumnezeu  să  te  binecuvânteze,
doamnă. Domnul să te binecuvânteze. 

326 Voi ziceţi, "Înseamnă aceea ceva?" Între moarte şi viaţă, aceea-i diferenţa. 
327  Voi recunoaşteţi Prezenţa Lui aici? Recunoaşteţi voi asta? Simţiţi voi aceea? Vedeţi, voi Îl vedeţi, voi Îl vedeţi

lucrând. Acela-i El. Aceea-i exact ce El a spus că El va face. Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 
328 Altcineva să spună, "Eu vreau să mă identific ca un păcătos, Doamne. Tu să mă ierţi de păcatele mele acum." 

Dacă voi staţi deja în picioare, doar ridicaţi-vă mâna sus. Unii din voi în jurul pereţilor, ridicaţi... Dumnezeu să te
binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Altcineva să spună, sus în balconul din spate, spune, "Eu vreau să mă
identific, Doamne Isuse. Eu cer după milă, în seara aceasta, în Prezenţa Ta Divină, crezând că, tocmai Dumnezeul care
mă va judeca, Prezenţa Lui este aici acum. El ştie că El vorbeşte către inima mea şi îmi spune că eu sunt greşit. Eu
vreau să stau sus şi să spun că eu sunt greşit. Eu îmi mărturisesc greşeala. Tu mă condamni, în inima mea." Acela-i
motivul că eu am oprit rândul de rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

329 Pentru ce gândiţi voi că am oprit eu asta? Eu l-am oprit pentru că am ştiut că aceea a trebuit să se întâmple. 
330  Acum, există alţii aici, nu aţi vrea să staţi? Staţi sus şi spuneţi că Ceva vorbeşte către inima voastră, că sunteţi

greşiţi.  Dumnezeu să te binecuvânteze,  domnule.  Dumnezeu să te binecuvânteze.  Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze. "Eu sunt greşit. Iartă-mă, Doamne. Eu mă identific pe mine. Eu stau sus, Doamne, în
Prezenţa Ta. Eu ştiu că Tu eşti aici. Eu... Tu trebuie să fi aici. Tu ai spus că aceasta o să fie-lucrul ce-l faci Tu. Acum
eu aş fi... Eu văd semnul, şi eu ştiu că mi-a fost explicat că acela trebuie să fie semnul din ziua aceasta. Eu aud Glasul
care a chemat înapoi la pocăinţă. Iată-mă aici, Doamne. Eu cred semnul. Eu aud Glasul." 

331  Glasul vorbeşte către voi acum! Întoarceţi-vă, O risipiţilor! Întoarce-te, O stea rătăcitoare! Întoarceţi-vă, O voi
care aţi fost daţi afară! Întoarceţi-vă, în seara aceasta! 

332 Nu v-aţi întoarce? Doar staţi şi spuneţi, "Eu mă identific ca un păcătos, cerând milă." Vreţi să o faceţi, altcineva?
Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, sus acolo, fiule. Dacă eu v-am omis, El nu vă
omite. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Asta-i foarte bine. Asta-i foarte bine. Altcineva? Doar păstraţi... eu
vreau să ţin doar un minut mai mult, pentru că eu încă simt o mică povară aici, vedeţi. Altcineva? Dumnezeu să te
binecuvânteze, doamnă. Acela-i felul cum se face. Asta este. Altcineva, "Eu vreau să mă identific, doar să mă ridic sus
şi să spun că sunt greşit. Eu cer după milă"? Vreţi să o faceţi? Chiar repede înainte să mergem mai departe, ridicaţi-vă
sus şi spuneţi, "Eu vreau să mă identific, Doamne Isuse." Dumnezeu să te binecuvânteze, domnişoară. 

333 Voi ştiţi, poate înainte să ajungeţi acasă, dar la un timp sau altul acolo va fi o burniţă rece să vă vină în faţă. Poate
într-o dimineaţă va veni doctorul şi vă ia pulsul vinind în sus pe mânecă, nimic altceva nu se poate face. Atunci tu
simţi valurile reci ale morţii plutind în faţa ta. Tu îţi vei aminti ce ai făcut. 

334 Amintiţi-vă, ei nu te poate îngropa prea adânc, ei nu vă poate face nimic. Dumnezeu a promis, "Eu te voi învia din
nou, la ziua din urmă." Priviţi. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă şi nu va
veni la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Cineva să şteargă Aceea afară dacă poate. Isus Cristos a spus
Aceea. "Cel ce crede, care-i, înţelege Cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă, niciodată nu va
veni la Judecată, condamnare, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Pentru că, el a crezut în singurul Fiu născut al lui
Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a înviat, două mii de ani în urmă, şi este viu aici, în seara aceasta, arătând atributul
Lui despre învierea Lui. 

335 Ar mai fi acolo altul să se ridice, după aceea, altul să spună, "Eu vreau să accept Aceasta. Eu vreau să-l accept pe
El." Dumnezeu binecuvântă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea-i foarte bine, domnişoară. Acela-i un lucru galant.
Eu vreau ca voi să observaţi. 

336  Am  urmărit  o  chemare  la  altar,  aici  cândva  în  urmă,  oamenii  venind  sus,  mestecând  gumă  de  mestecat,
îmboldinduse unul pe altul în coastă. 



337 Dar aţi observat voi sinceritatea pe feţele acelor persoane? Femeile acelea tinere, chiar după ce le-am condamnat
despre părul lor scurtat, purtând machiaj, cu acel machiaj pe ele, şi părul scurtat, au stat chiar sus tot la fel, "Eu sunt o
păcătoasă. Ai milă de mine, Dumnezeule." Aceea-i Sămânţa aceea zăcând acolo. Lumina a răsărit asupra ei, şi ei o
ştie. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

Să ne aplecăm capetele acum. 
338  Eu vreau ca fiecare credincios aici,  care stă lângă persoana care s-a ridicat  sus,  puneţi-vă mâna acolo peste

persoana aceea, (vreţi voi?), aceea care s-a ridicat sus. Ei au stat lângă voi. Dacă tu eşti un Creştin, puneţi mâna
dincolo, pe soră, frate, "Eu îmi am mâna peste tine acum, eu o să mă rog." 

339 Tată Ceresc, există aceia aici în seara aceasta care-care Te cred. "Unele seminţe cad pe marginea drumului," Tu
zici, "păsările vin pe acolo şi le culeg sus. Altele cad pe terenuri pietroase, şi spini şi mărăcini. Dar unele merg acolo
în pământ bun, fertil." Şi Prezenţa Ta fiind aici, în seara aceasta, a convins pe mulţi aici în seara aceasta că Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu, că Tu eşti viu pentru totdeauna. Şi Tu ai promis, pentru că Tu trăieşti, şi noi putem trăi. 

340  Doamne Isuse, ei s-au ridicat sus şi au stat ca o mărturie că ei Te cred. Acum, Doamne, eu ştiu că Tu vei sta
pentru ei în Ziua aceea. Admite aceasta, Doamne. Eu ţi-i dau Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ei să meargă la
ceva biserică bună şi să fie botezaţi în botez Creştin. Fie ca ei să se ataşeze cu ceva grup bun de credincioşi. Fie ca ei
să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Fie ca ei să fie trofee ale Evangheliei, pietre scumpe în coroana Ta la Ziua aceea. Şi
dacă eu nu-i mai văd niciodată în partea aceasta a acelei Zi mari, fie ca eu să-i văd în Ziua aceea ca în vedenie, zicând,
"Nu-ţi aminteşti de mine? A fost la Baton Rouge, în seara aceea, când m-am ridicat sus." Admite aceasta, Tată. Ei sunt
ai Tăi, prin Numele lui Cristos. 

341 Aici este, stă înaintea mea, o cutie cu batiste, ghete mici, cisme, batiste, şi haine, şi şorţuri. Noi suntem învăţaţi, în
Biblie, că ei au luat de pe trupul Sfântului Pavel, batiste şi şorţuri, duhuri necurate au ieşit din oameni. Acum, Tată,
noi ştim că noi nu suntem Sfântul Pavel, dar Tu încă eşti acelaşi Dumnezeu, astfel eu mă rog ca Tu să acorzi aceleaşi
rezultate, aşa cum sincer crede această generaţie. Ei nu l-au crezut pe Pavel pentru că el era Pavel; ei l-au crezut pe
Pavel pentru că Tu Te-ai identificat cu Pavel. Acum ei cred acelaşi lucru în seara aceasta, Doamne, că Tu ai fost
identificat printre noi, în seara aceasta. Şi într-o zi, noi spunem... 

342 Un scriitor ne spunea, că, "Israel era pe drumul lui spre ţara promisă, şi Marea Roşie s-a pus în cale, să-i întrerupă
de la ţara promisă." Scriitorul a spus, că, "Dumnezeu a privit în jos prin acel Stâlp de Foc, cu ochi mânioşi, când El s-a
mutat peste Israel. Acesta a făcut orbire, întuneric la cel necredincios, şi lumină la Israel. Şi când Marea Roşie s-a pus
în cale, ea s-a speriat, şi ea s-a rulat înapoi, şi Israel a traversat dincolo spre ţara promisă pe pământ uscat." 

343 Doamne Dumnezeule, priveşte în jos în seara aceasta, prin Sângele lui Isus Cristos, Fiul Tău. Aşa cum eu îmi pun
mâinile peste aceste batiste; când ele sunt aşezate peste cei bolnavi, fie ca Duhul Sfânt, Doamne, să privească asupra
acelei persoane, şi fie ca boala să se depărteze de la ea, şi fie ca ei să traverseze în ţara de sănătate bună şi putere. Că,
Biblia a spus, "Deasupra tuturor lucrurilor," că ei au dorit ca noi să "propăşim în sănătate." Admite aceasta, Doamne.
Eu le trimit, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

... mine eu voi urma, 
Unde El călăuzeşte... (să cântăm doar) ... voi urma, 
Eu voi merge cu El, (acum Prezenţa Lui este aici, să ne închinăm doar Lui în cântare, dulce), tot drumul. 

344 O puteţi cânta de fapt în felul acesta? 

Unde El călăuzeşte eu voi urma, Unde El călăuzeşte eu voi urma, Unde El călăuzeşte eu voi urma, 

Eu voi merge (dacă vreţi, acum ridicaţi-vă mâna sus), cu El tot drumul. 

Să ne ridicăm sus acum, ridicaţi-vă din nou mâinile. 

... El prin grădină, 
345  Fiecare să cânte în Duhul acum. Foarte tăios Mesaj. Să ne închinăm Lui în Prezenţa Lui. Lui îi place să fie

închinat. 

... grădină, 

Eu voi merge cu El prin grădină, 

Eu voi merge cu El, cu El tot drumul. 
346  Acum să o fredonăm. "Eu pot..." Acum când voi faceţi asta, eu vreau ca voi să daţi mâna cu cineva, ziceţi,

"Dumnezeu să te binecuvânteze, pelerinule. Dumnezeu să te binecuvânteze, pelerinule," în felul acela. Noi suntem una
unul  cu  altul.  Metodist,  şi  Baptist,  Presbiterian,  Penticostali,  toţi  daţi  mâna  unul  cu  altul.  "Dumnezeu  să  te
binecuvânteze, pelerinule." Asta-i ce suntem noi: pelerini. 

... grădină, 
347 Dumnezeu să te binecuvânteze, pelerinule. Dumnezeu să te binecuvânteze. [Fratele Branham şi adunarea continuă

să dea mâinile. Porţiune goală pe bandă – Ed.] 

... grădină, 



Acum să vă ridicaţi mâinile . 
Eu voi merge cu El, cu El tot drumul. 

348 Să ne aplecăm capetele, smerit, în rugăciune. Să nu uitaţi, în dimineaţă, şcoală Duminicală. 
349 Într-un fel sau altul, eu doar simt Prezenţa lui Dumnezeu aşa de reală în inima mea. Este doar aşa de greu ca eu să

plec, în seara aceasta, cumva. Eu simt că Duhul Sfânt este mulţumit, în seara aceasta. Noi probabil că vom avea o
adunare grozavă mâine, văzând poporul să vină la Cristos, voi vedeţi. Cineva s-a întrebat de ce nu am făcut chemarea
la altar. Eu aştept până când sunt călăuzit să o fac. Vedeţi? 

350 Eu nădăjduiesc că fiecare care şi-a ridicat mâna, sau s-a ridicat sus, eu nădăjduiesc că voi veţi fi la ceva biserică
bună mâine, să vă luaţi locul printre credincioşi. 

351 În timp ce ne avem capetele aplecate, am să-i cer păstorului de aici să vină înainte, dacă el vrea, pentru eliberare.
Dumnezeu să vă binecuvânteze acum, cu capetele şi inimile noastre aplecate înaintea lui Dumnezeu. 


