
Astăzi Această Scriptură Este Împlinită
Doar rămâneţi în picioare, dacă vreţi, în timp ce ne aplecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune. 
2  Scumpe Tată Ceresc, noi suntem recunoscători în această seară pentru această, altă oportunitate să venim şi să

prezentăm această Evanghelie glorioasă, minunată a lui Isus Cristos. Noi Îţi  mulţumim pentru că El încă rămâne
acelaşi ieri, azi, şi în veci. Noi Îţi mulţumim pentru aceşti oameni care s-au adunat aici în timpul acestei vremi reci, şi
încă cu anticipările  lor  mari,  privind,  crezând că ceva extraordinar ne va fi  dat  de  la Dumnezeu.  Noi  venim cu
nădejdea aceea, Doamne, la fiecare adunare. Noi Îţi  mulţumim pentru serviciile,  de alaltăseară, la Tabernacol; Îţi
mulţumim pentru serviciul de seara trecută aici, şi pentru serviciul de astăzi, la Tabernacol. Noi aşteptăm acum pentru
ce vei avea Tu pentru noi în această seară. 

3  Tată, noi ştim că oricine care este în stare să-şi mişte mâinile poate întoarce înapoi paginile Bibliei, dar există
numai Unul Care poate să O facă vie şi să fie reală, şi acela eşti Tu. Şi, Tată, noi Te aşteptăm să faci aceea în această
seară. Binecuvântează-ne în fiecare fel. Inimile noastre sunt aşa de pline de bucurie aşa cum vedem timpul apropiindu-
se când noi urmează să-L întâlnim, faţă în faţă, Acela pe care l-am iubit şi pentru care am trăit toţi anii aceştia. 

4  Mulţi noi convertiţi, Doamne, au fost făcuţi. Înţelegând că o mare oştire, patruzeci sau cincizeci, trebuie să fie
botezaţi în Numele Tău, dimineaţă, de la serviciul de seara trecută. O Dumnezeule, Te rog să continui, ne rugăm, până
când fiecare Sămânţă predestinată a lui Dumnezeu a văzut Lumina Evangheliei, şi a venit în turmă. 

5 Noi Îţi cerem să ne ascunzi în spatele Cuvântului; orbeştene de la lucrurile lumii, şi lasă-ne să vedem pe Isus. Fie ca
acolo să fie o experienţă ca la Muntele Transfigurării printre noi, în seara aceasta, să nu vedem nici un om decât numai
pe Isus. Noi o cerem în Numele Lui, şi pentru slava Lui şi o adeverire a Evangheliei Lui. Amin. 

Vă puteţi aşeza. 
6  Eu doar voi întoarce acest microfon, sau această catedră, doar uşor într-o parte, dacă este în ordine, aşa ca să pot

vedea ambele părţi din audienţă. AEu presupun că pot lua aceste microfoane de pe aici corect. În ordine, doar un
moment. 

7 Noi salutăm, de la auditoriul principal de aici în această seară, pe prietenii noştri din Arizona, California, Texas, şi
de prin Statele Unite,  prin calea  telefonului.  Aceasta,  aceasta  merge prin toată naţiunea,  acest  serviciu din seara
aceasta, prin calea telefonului, astfel noi nădăjduim că Dumnezeu ne va binecuvânta. 

8  Puteţi voi auzi, în spate acolo la-auditoriu la stânga? În ordine, ei urmează să verifice acum sistemul telefonic, să
vadă dacă funcţionează în regulă. 

9  Toţi sunteţi fericiţi în seara aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Păi, aceea-i bine! Pe partea aceasta? ["Amin."]
Amin. Eu sunt aşa de bucuros să văd că voi toţi sunteţi aşezaţi confortabil. 

10 Iar acum mâine seară, dacă mulţimea continuă să crească, ei de asemenea vor fi legaţi telefonic direct. Acolo este
în seara aceasta. Mă gândesc că unii din ei sunt acolo jos la Tabernacol. 

11  Şi, mâine dimineaţă, serviciile nu pot fi avute la Tabernacol, deoarece... acolo va fi un florar decorând biserica
pentru o nuntă mâine după-masă. Şi ei au transferat serviciile, dimineaţa, sus la biserica Fratelui Ruddell, unul dintre
asociaţii noştri, şi sus pe autostrada de aici, şaizeci şi doi. A fost aceasta anunţată? [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.]
A fost anunţată. Şi, dacă aceasta se supra încarcă acolo sus, noi vom lua restul şi vom trimite un alt predicator jos la
Fratele Junior Jackson, jos în Clarksville. Motivul că noi l-am avut la Fratele Ruddell, ea este aproape aici, şi noi
putem... şi noi am gândit că puteţi găsi aceea mai uşor. Şi apoi noi vom purta de grijă de aceasta într-un fel. Şi fiţi
siguri să luaţi toate acele botezuri înăuntru pentru mâine, şi eu sper că o altă sută sau două vor fi adăugate la aceia
pentru botez mâine. Iar acum mâine seară... 

12  Mie nu-mi place să anunţ ceva ce tu vorbeşti înainte de timp, decât cu o seară în serviciu, sau o zi, eu vreau să
vorbesc asupra subiectului despre: Cine Este Acest Melchisedec? Pentru că, acesta-i un-un subiect care eu cred că noi
trăim în timpul când aceste descoperiri, despre care a fost întrebarea în jos de-a lungul epocii, despre, "Cine este acest
Ins?" Şi eu cred că Dumnezeu are răspunsul, Cine era El. Unii au zis, "o preoţie," unii au zis, "un rege," unii... Dar
acolo trebuie... 

13 Atât timp cât există o întrebare, trebuie să fie un răspuns la acea întrebare, care este corect. Nu poate fi o întrebare
fără ca mai întâi să fie un răspuns. 

14 Acum, noi nădăjduim că Dumnezeu ne va da o binecuvântare în seara aceasta din Cuvântul Său, aşa cum Îl citim. 
15 Şi voi aţi avut... Billy mi-a spus să vă spun că voi aţi avut sigur o frumoasă cooperare cu oamenii de aici care au

fost în sistemul de parcare, poliţia şi totul. Ţineţi-o înainte; asta-i foarte, foarte bine. 
16  Noi sperăm să vedem timpul, poate în viitorul apropiat, când poate noi putem aduce cortul aici în oraş şi să-l

instalăm aici afară în ballpark, unde putem sta pentru ceva durată de timp, poate pentru trei sau patru săptămâni,
trezire, constantă. Şi aici noi doar abia ajungem să ne cunoaştem unii pe alţii, şi apoi noi trebuie să spunem la revedere
şi noi mergem din nou. Dar mi-ar place să venim şi să stăm o călătorie mai extinsă, aşa un timp unde voi puteţi sta ca
să nu trebuiască să încheiem într-o seară sau două, ci doar să stăm şi să învăţăm, zi şi noapte, înainte şi înainte. Poate
cineva merge acasă şi hrăneşte puii, mulge vacile, şi vine înapoi săptămâna următoare şi continuă înainte cu serviciul.



Mie-mie îmi place aceea. Deci Domnul să fie cu voi. 
17 Acum, înainte să plec, poate duminică dimineaţa sau duminică seara, sau ceva, unul dintre aceste servicii, eu ştiu

că voi  toţi  aşteptaţi  să auziţi  Mesajul  asupra Adevărului  despre  Căsătorie Şi  Divorţ,  care este  una dintre marile
probleme de  astăzi.  Şi  eu  sunt  tot  aşa  de  sigur  cum stau  aici,  eu cred  că  răspunsul  corect  este  în  Cuvântul  lui
Dumnezeu, şi eu cred că aceea este pentru ce am promis să vin înapoi. 

18 Şi eu presupun, cu bună ştiinţă, din câte ştiu eu, eu vreau să am un alt serviciu aici în J effersonville, în Duminica
Paştelui, şi noi vom... pentru serviciul de răsăritul soarelui, şi apoi Duminica Paştelor. Deci noi vom anunţa aceasta
înainte şi încercăm poate să obţinem auditoriul, dacă-i posibil, sau undeva, pentru duminică, poate vin sâmbătă şi
duminică. Trebuie să zbor înăuntru şi înapoi afară, deoarece este aproape timpul... Eu trebuie să o verific, mai întâi, cu
planul care-l am, şi unul dintre a mele-mele-mele itinerarii în California. Şi apoi, imediat după aceea, eu trebuie să
merg jos înăuntru la-la Africa. Deci ţineţi legătura şi rugaţi-vă pentru noi. 

19 Acum, în seara aceasta, eu vreau să vă atrag atenţia la o porţiune din Cuvântul lui Dumnezeu, aflată în capitolul al
4- lea din Sfântul Luca. Capitolul al 4-lea şi al 16-lea verset, va începe, Isus vorbeşte. 

... Astăzi este acest Cuvânt împlinit în urechile voastre. 
20 Acum noi vrem să tragem, din Aceea, o concluzie despre cât de dinamic este Cuvântul lui Dumnezeu! Acum, noi

toţi putem înţelege mecanica, dar este nevoie de Dinamică să-L facă să meargă. 
21  Noi putem înţelege care-i mecanica unei maşini, automobil, dar apoi este nevoie de dinamică să facă roţile să

meargă să opereze şi să se mişte. 
22 Acum, Isus s-a întors la-la Nazaret, unde El a fost crescut. Înainte în jos în Scriptură aici, noi aflăm că ei au zis,

"Noi am auzit că Tu ai făcut aşa-şi-aşa acolo la Capernaum. Acum să Te vedem că o faci aici în ţara Ta Proprie." 
23 Isus a zis, "Un-un profet nu este fără onoare decât în propria lui ţară." Şi, desigur, aceea este unde ai fost crescut, şi

unde oamenii te cunosc. Şi acolo El avea un-un-un nume rău, de la început, prin a fi El născut fără un tată pământesc.
Ei Lau numit "un copil nelegitim," că Maria a fost de fapt însărcinată înainte ca ea să se mărite, oficial, cu Iosif. Dar,
aceea nu este aşa, noi ştim că nu este aşa. 

24  Şi asupra acestei Scripturi, ce m-a determinat să-mi cadă ochii peste aceasta, a fost ceva ce s-a întâmplat tocmai
recent în Phoenix, Arizona. A fost ultima zi, de serviciu la care eu urma să vorbesc la Convenţia Internaţională a
Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline. 

25 Şi în această convenţie era un vizitator cu noi, care era un episcop Catolic, care este, el este din "Ritul Caldean al
bisericii Apostolice Catolice; Prea Rev. John S. Stanley, O.S.D." El este "arhiepiscopul Statelor Unite metropolitane,"
în biserica Catolică. Aceasta s-a întâmplat să fie cartea lui de vizită şi-şi adresa lui. 

26 Şi el era un vizitator cu Oamenii de Afaceri Creştini, şi eu l-am văzut acolo, ziua anterioară. Şi când eu am vorbit
sâmbătă seara, eu cred că era, sau sâmbătă dimineaţa la micul dejun, şi eu... Aşa cum vorbeam, el a continuat să mă
privească. M-am gândit, "Omul acela desigur nu este de acord cu tot ce spun." Şi, voi ştiţi, tu puteai-tu puteai doar să-l
vezi; el îşi ţinea capul sus şi jos, dar eu nu ştiam întocmai exact ce se lucra asupra lui. 

27 Astfel duminică după-masa, când m-am ridicat să vorbesc, eu urma să-mi iau textul despre Durerile Naşterii, unde
Isus a zis, că, "Ca o femeie în durerile naşterii cu un copil," ea are dureri la naştere. Şi deci eu urma să vorbesc de
acolo, ca,  Durerile Naşterii,  subiectul, zicând că lumea este în durerile naşterii acum. Cu cel bătrân trebuie să se
sfârşească, aşa ca cel nou să poată fi născut; întocmai ca o-o sămânţă care trebuie să putrezească, pentru ca să dea
viaţă nouă. 

28 Şi cum durerile, durerile naşterii a atins lumea! În Primul Război Mondial, ea a avut o durere grozavă, pentru că ei
au avut gaze otrăvitoare, şi aşa mai departe, care aproape puteau să distrugă lumea. Şi în al Doilea Război Mondial, ea
a atins o altă durere, mai grea; ei au avut bombe mari, şi de asemenea bomba atomică. Ea nu mai poate suporta o altă
durere de naştere. Cu aceste rachete şi lucruri de astăzi, un alt război o va arunca afară în spaţiu, căci acum ea va fi
eliberată. Şi va fi un Pământ Nou. Biblia a zis că va fi. 

29 Sub Mesajul fiecărui profet, Israel a avut o durere a naşterii, din cauză că aceşti profeţi veneau pe scenă după ce
teologii şi clericii aveau biserica toată într-o formă de organizaţie. Şi când acei profeţi au venit pe scenă cu AŞA
VORBEŞTE DOMNUL, ei au zguduit acele biserici, şi ea a avut o durere a naşterii. În final, ea a avut dureri de
naştere drept înainte până ea a născut un Fiu al Evangheliei, care era Cuvântul Însuşi făcut trup. 

30  Deci  biserica  într-adevăr  este  în  durerile  naşterii  în  seara  aceasta,  din  nou,  pentru  naşterea  Fiului,  Fiul  lui
Dumnezeu să vină din nou. Toţi dintre teologii noştri,  toate dintre sistemele noastre, toate dintre denominaţiunile
noastre,  au  putrezit  drept  afară  de  sub  noi.  Deci  noi  suntem în  durere  a  naşterii,  şi  un  Mesaj  de  la  Dumnezeu
întotdeauna aruncă biserica în durere mai grea, dar după o vreme ea urmează să dea naştere unei Mirese. Aceea va
aduce pe Isus Cristos la Mireasa Lui. 

31 Şi, apoi, gândind că acest om nu a fost de acord cu mine aşa de mult. Când m-am ridicat să vorbesc acest Mesaj,
am deschis în Biblia mea, să găsesc pagina. 

32 Şi soţia mea tocmai mi-a dat o Biblie nouă, de Crăciun. Biblia mea veche este de aproape cinsprezece ani, şi ea era



aproape ruptă în bucăţi. Paginile, de fiecare dată când o deschideam, zburau afară din ea. Şi, dar eu ştiam doar unde să
găsesc fiecare Scriptură, deci eu studiam îndeaproape în acea Biblie.  Şi eu doar am luat-o pe cea nouă, deoarece
cealaltă arăta aşa de zdrenţuită, cu care să merg la biserică. 

33 Şi când am început să răsfoiesc acolo în Sfântul Ioan, unde se afla Scriptura, am început să citesc al 16-lea capitol,
şi versetul pe care-l căutam nu era acolo. Deci m-am gândit, "Ciudat!" Am răsfoit din nou înapoi; totuşi nu era acolo. 

34  Şi Fratele Jack Moore, din Shreveport, Louisiana, un prieten intim de-al meu, el şedea acolo. Eu am zis, "Frate
Jack, nu se găseşte aceea în Sfântul Ioan 16?" 

El a zis, "Da." 
35 Şi acest preot Catolic s-a ridicat din scaunul lui, dintre aproape o sută de oameni clerici care şedeau pe platformă; a

păşit acolo aproape de mine, cu toate robele şi veşmintele şi crucile, şi aşa mai departe, şi a venit chiar sus aproape de
mine. Şi a zis, "Fiul meu, fii tare. Dumnezeu se pregăteşte să mişte." 

M-am gândit, "Un episcop Catolic să-mi spună asta?" El a zis, "Citeşte-o din Cartea mea." 
36 Şi eu am citit Scriptura din Cartea lui, şi mi-am luat textul şi am mers înainte, mi-am predicat predica. 
37  După aceea, când am terminat, el s-a ridicat după ce am fost plecat, şi a zis, "Există un lucru care trebuie să se

întâmple.  După aceea,  biserica trebuie să iese din încurcătura în care este ea,  sau noi  trebuie să ieşim afară din
încurcătura în care este biserica." Deci, una sau alta. 

38 Şi eu eram pe drum spre casă, înapoi jos la Tucson, în seara aceea. Copiii plângeau după un sandwich, şi eu m-am
oprit să iau un sandwich la o tejghea mică. Şi soţia mea a zis, "Bill, eu niciodată nu am fost aşa de agitată în toată viaţa
mea, să te văd stând acolo sus bâjbâind prin Biblia aceea." A zis, "Nu tea agitat aceasta?" 

39  Am zis, "Nu." Am zis, "Am ştiut că aceasta era pe acolo pe undeva. Ei doar nu au avut pagina înăuntru. Este o
greşeală de tipar." 

40  Şi ea a zis, "Să mă gândesc, că eu ţi-am dat acea Biblie! Se părea că fiecare ochi de acolo era îndreptat asupra
mea." 

41 Şi eu am zis, "Ei bine, tu nu ai putut face nimic. Aceea era o greşeală de tipar în Biblie." Am zis, "Ei doar nu au
pus pagina înăuntru." 

42  Ei bine, m-am dat jos şi m-am uitat la ea din nou, tot aşa de perfectă cum putea fi; dar capitolul al 16-lea se
sfârşeşte, porţiune, porţiunea din ea doar cam trei inci de la partea de jos, acolo la al 17-lea capitol pe partea cealaltă,
este acelaşi lucru. Şi, fiind o Biblie nouă, acele două pagini s-au lipit perfect împreună, şi eu citeam de la al 17-lea
capitol în loc de al 16-lea. "Ei bine," am zis, "aceea este totul bine. Este pentru vreo cauză." 

43 Şi tot aşa de clar cum puteţi auzi orice glas, un Glas a venit la mine, şi a zis, "El a intrat în Nazaret, unde a fost El
crescut; şi a intrat în sinagogă, aşa cum era obiceiul Lui. Şi preotul I-a dat Scriptura să citească, şi El a citit Isaia 61. Şi
când El a citit Scripturile, El a şezut jos; i-a înmânat Biblia înapoi preotului, Cartea, şi a şezut jos. Şi toţi ochii adunării
erau asupra Lui. Şi Cuvinte scumpe au ieşit din gura Lui. Şi El a zis, 'Astăzi această Scriptură este împlinită."' 

"Astăzi această Scriptură este împlinită." 
44 Cât de precisă este Scriptura! Dacă veţi observa aceasta în Isaia 61:1 la 2, de acolo este unde Domnul a citit, Isaia

61:1 la 2. Dar în mijlocul versetului al 2-lea din Isaia 61, El s-a oprit. Unde a zis, "Duhul Domnului este peste Mine;
să predic anul de îndurare," apoi El s-a oprit. De ce? Cealaltă parte, să aducă judecată, nu se aplica la prima Lui
venire, ci la a doua Lui Venire. Vedeţi, ea nu se aplica acolo. Cum Scriptura niciodată nu face nici o greşeală! Ele
întotdeauna sunt perfecte. Isus s-a oprit chiar unde s-a oprit Scriptura, căci aceea era exact ce era să fie adeverit în ziua
Lui, acum, în acea primă venire. La a doua Venire El va aduce judecată peste pământ; dar nu atunci. El era "să predice
anul de îndurare." 

45 Observaţi pe Mesia stând la platformă, să Se identifice cu Cuvântul promis pentru acea epocă. Cât de ciudat, Mesia
ridicându-se înaintea bisericii! Şi priviţi la aceste Cuvinte scumpe, când El zice aici, "Să predic anul de îndurare." 

46  "Anul de îndurare," aşa cum noi toţi ştim, ca cititori ai Bibliei, era "anul de jubileu." Acela, când toţi sclavii şi
prizonierii, aşa cum erau ei, erau duşi, în temniţă; şi trebuiau să dea un fiu, să plătească o datorie; sau o fiică, să
plătească o datorie, [Porţiune goală pe bandă – Ed.] şi ei erau în robie. Nu contează cât timp au fost ei în robie, sau cât
timp trebuiau să stea acolo; când anul a venit, al jubileului, când trâmbiţa a sunat, fiecare om putea să meargă liber
dacă el vroia să meargă liber. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Voi sunteţi liberi. Voi nu mai eraţi robi. 

47 Dar dacă tu ai dorit să rămâi un rob, atunci tu trebuia să fi dus jos la templu, stăteai lângă stâlpul templului, şi ei au
luat o sulă şi făceau o gaură în urechea ta, şi atunci tu trebuia să slujeşti pe acel stăpân de sclavi restul zilelor tale. 

48 Ce un exemplu perfect este acesta al Evangheliei lui Isus Cristos! Când Acesta este predicat, timpul acceptării, şi
timpul Jubileului; oricine, nu contează cine sunteţi, ce culoare sunteţi, la ce denominaţiune aparţineţi, cât de departe v-
aţi înjosit în păcat, sau ce este rău cu voi; voi puteţi merge liberi când auziţi trâmbiţa Evangheliei sunând. Voi sunteţi
liberi! 

49 Dar dacă vă întoarceţi spatele la Mesaj şi refuzaţi să-L auziţi, observaţi, voi aţi fost perforaţi în ureche, cu o sulă.
Aceea înseamnă, să zici, că voi aţi trecut linia între har şi judecată, şi voi niciodată nu veţi mai auzi Evanghelia din



nou. Voi niciodată nu veţi merge mai departe. Voi trebuie să fiţi un rob al sistemului în care sunteţi, pentru restul
zilelor voastre, dacă refuzaţi să auziţi anul de îndurare. 

50 Acum, cealaltă parte din acesta, aşa cum am zis, nu a fost nevoie să fie răspuns, căci acest Mesia care venea, un
timp acum, este când El va aduce judecată. 

51 Acum, cum au putut oamenii aceia să omită să vadă Cine era El? Cum au omis ei aceasta? Cum putea fi, când a
fost aşa de clar făcută cunoscut şi arătată? Cum au putut ei să omită să o vadă? Când El... 

52  Ce Cuvânt!  Gândiţi-vă la aceasta,  "Astăzi  este această Scriptură împlinită înaintea ochilor voştri."  Cine a zis
aceasta? Dumnezeu Însuşi, Care este tălmăcitorul Propriului Său Cuvânt. "Astăzi este această Scriptură împlinită."
Mesia, Însuşi, stând în prezenţa adunării şi citind un Cuvânt din Biblie, aparţinându-i Lui, şi apoi zicând, "Astăzi
această Scriptură este împlinită," şi ei totuşi nu au reuşit să o vadă. 

53 Ce tragedie ca aceea să fie, dar s-a întâmplat. S-a întâmplat de multe ori. Cum s-a putut întâmpla? Desigur, cum s-a
întâmplat  în  alte  timpuri,  prin  a  crede  interpretarea  omului  a  Cuvântului.  Aceea  este  ceea  ce  a  cauzat-o.  Acei
credincioşi din zilele acelea, aşa numiţi credincioşi, au luat interpretarea despre ce spunea preotul despre Scriptură. De
aceea Isus, ne aparţinând la nici una dintre categoriile lor sau societăţile lor, El a fost excomunicat din compania lor. 

54 Şi, de aceea, ei nu au putut să-L identifice cu ei, căci El era diferit de ei. Persoana lui Isus Cristos era aşa de unică
încât nici unul nu ar fi trebuit să omită a vedea că acela era Fiul lui Dumnezeu, căci El era identificarea perfectă a
Scripturii care a fost scrisă despre El. 

55 Acela-i felul cum este cunoscut orice Creştin, când viaţa lui identifică tocmai lucrurile care Creştinul trebuie să le
facă. 

56  Cum putea sta El acolo şi să zică, "Astăzi această Scriptură este împlinită chiar înaintea ochilor voştri!" Cât de
remarcabil, cât de clar, şi totuşi oamenii aceia au înţeles greşit. De ce? Este pentru că ei au luat interpretarea vreunui
ordin de preoţi la care ei ascultau. 

57 Şi istoria întotdeauna se repetă. Şi Scriptura are un înţeles compus la Ea, şi o revelaţie compusă. 
58 Spre exemplu, aşa cum spune în Biblie, că, "Am chemat pe fiul Meu din Egipt," se referea la Isus. Luaţi trimiterea

despre aceea, şi voi aflaţi, de asemenea cu referire la Iacob, aceeaşi Scriptură. Isus era Fiul Său mai mare. Iacob era
fiul Său pe care El l-a chemat din Egipt, pe care referinţa Scofield şi toate celelalte referinţe le dă la acesta, deoarece
aceea era Scriptura la care se referea acesta. Deci acesta avea un-un dublu răspuns; a avut un răspuns la Iacob chemat
afară, şi la Isus chemat afară. 

59 Şi aşa este astăzi! Este din cauză că noi suntem într-o astfel de harababură cum suntem, şi oamenii nu reuşesc să
vadă Adevărul lui Dumnezeu, este pentru că există prea multe interpretări făcute de om ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu are nevoie de nimeni să-I interpreteze Cuvântul. El este Propriul Lui înterpret. 

60 Dumnezeu a zis, la început, "Să fie lumină," şi acolo a fost lumină. Aceea nu are nevoie de o interpretare. 
61 El a zis, "O fecioară va zămisli," şi ea a făcut-o. Aceea nu are nevoie de vreo interpretare. 
62 Când, interpretarea lui Dumnezeu a Cuvântului Său este când El adevereşte şi Îl dovedeşte de a fi aşa. Aceea este

interpretarea Lui, prin a-l face să vină la împlinire. Aceea este unde este interpretarea lui Dumnezeu, este când El face
să se împlinească Cuvântul Lui. El vi-L interpretează vouă. 

63 Ca şi cum niciodată nu a fost lumină, şi El a zis, "Să fie lumină," şi acolo a fost, aceea nu are nevoie de nimeni să o
interpreteze. 

64 Dar noi luăm sisteme făcute de om amestecate în Acesta, şi când o faceţi, voi-voi Îl scoateţi din linie. Întotdeauna a
fost în felul acela. 

65 Dar eu încă mă gândesc cât de izbitor trebuie să fi fost aceasta. Gândiţi-vă la aceasta, Mesia! De ce n-au reuşit ei
să-L vadă? Deoarece, tocmai liderii lor care ar fi trebuit să-L fi cunoscut, care ar fi trebuit să fie versaţi în Scriptură,
care ar fi trebuit să aibe înţelegerea Scripturilor, ei au înjosit acest Om şi au zis, "El este un copil nelegitim, în-în
primul rând. Noi nu vrem să credem Aceea." 

66 Cu ani mai târziu, noi nu credem aceea. Noi am muri pentru scopul să zicem că El a fost Fiul născut din fecioară. 
67 Şi se va împlini într-o zi că, tocmai lucrurile pe care le vedem că Jehova le face azi, omul în epocile care vor veni,

dacă mai sunt, vor muri pentru lucrul despre care noi vorbim astăzi. Voi va trebui să o faceţi când semnul fiarei vine
înainte, şi vouă nu vi se permite să predicaţi Evanghelia în acest fel. Când marea uniune a bisericilor vine împreună,
care este în ordine chiar acum pentru biserica mondială, voi va trebui să vă pecetluiţi mărturia voastră cu propria
voastră viaţă, la Acesta. 

68  Voi trebuie să-L credeţi acum. Dacă preoţii aceia ar putea învia, care L-au condamnat, nu L-ar mai condamna.
"Dar," voi ziceţi, "dacă eu aş fi fost acolo, eu aş fi făcut  aşa-şi-aşa."  Ei bine, aceea nu a fost epoca voastră. Dar,
aceasta este epoca voastră, acesta este timpul. 

Voi ziceţi, "Păi, dacă El era aici!" 
69  Biblia a zis, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci," acelaşi, deci El este aici. Dar, El este aici! Aşa cum lumea s-a



civilizat, a devenit mai mare, şi mai educată; El este aici în formă de Duh, pe cere ei nu-l pot omorî, sau să dea la
moarte. El a murit odată; El nu poate muri din nou. El a trebuit să fie făcut trup pentru ca Dumnezeu să fie dat la
moarte în trup, pentru păcat. Dar de data aceasta El nu poate muri; Acesta este Duhul Sfânt. 

70 Acum, cum să ne gândim că ei au avut lucrurile acelea împotriva Lui! Un alt lucru, că El nu a vrut să se unească cu
nici una din categoriile lor. Apoi, voi vedeţi, aceea încă L-a făcut o persoană rea. El nu a vrut să adere la a lor-a lor
organizaţie, nu a vrut să adere la preoţiile lor, şi El nu a vrut să aibe nimic de-a face cu aceasta. Şi apoi, pe lângă toate
acelea, El a încercat să dărâme tot ce au zidit ei. 

71 El a mers în templu. Noi Îl numim un Om blând; El era, dar de multe ori noi înţelegem greşit ce este blândeţea. 
72  El era un Om al compasiunii, dar totuşi noi nu reuşim uneori să înţelegem ce este compasiunea. Nu simpatie

umană, nu este compasiune. Ci, compasiune, este, "să faci voia lui Dumnezeu." 
73  El a trecut prin scăldătoarea din-din Betezda, poarta. Acolo zăceau oameni, mulţimi din ei. Mulţimi nu sunt un

anumit număr. Dar acolo zăceau mulţimi; ologi, orbi, ofiliţi. Şi El a avut compasiune asupra oamenilor, întotdeauna.
Şi El a mers la o persoană care nu era olog, orb, şchiop, nici ofilit; poate avea o boală de prostată, poate el avea ceva
infirmitate mică care a fost întârziată. El a avut-o treizeci şi opt de ani. Aceasta nu urma să-l supere, nu urma să-l
ucidă. El era culcat pe o targă. Şi El a zis, "Vrei să te faci sănătos?" 

74 Şi omul a zis, "Eu nu am pe nimeni să mă bage în apă, dar în timp ce eu vin, păi, cineva păşeşte jos înaintea mea."
Vedeţi, el putea umbla, el putea vedea, el putea merge în jur, dar el era doar plăpând. 

75  Şi Isus a zis către el, "Ridică-te. Ia-ţi patul şi mergi la casa ta." Şi Isus a fost întrebat asupra aceleia, căci voi vă
amintiţi că Scriptura a zis aceasta. 

76  Nu-i de mirare! Dacă El ar fi venit la Jeffersonville în seara aceasta şi să facă o faptă ca aceea, ei încă ar vorbi
despre El. 

77 Dar, amintiţi-vă, El a venit să facă un lucru, era voia lui Dumnezeu. Acum, aceea se află în Sfântul Ioan 5:19, voi
veţi primi răspunsul. El a zis, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine; ci numai ceea ce El
vede pe Tatăl făcând, aceea face Fiul." 

78  Acum, ei ar fi trebuit să fi ştiut că aceea era tocmai adeverirea profeţiei lui Moise, "Căci Domnul Dumnezeul
vostru va ridica un Profet asemănător cu Mine." 

79 Aţi observat, când El a văzut omul, El a zis... Isus a ştiut că el a fost în această stare de mulţi ani. Vedeţi, fiind un
Profet, El a văzut acel om în starea aceea; şi a mers acolo jos şi şi-a croit-croit drumul Lui pe acolo printre acei
oameni, politicos prin mulţime, până El a aflat acel om anume. 

80 A trecut pe lângă cei şchiopi, şontorogi, orbi, şi uscaţi, totuşi un Om plin de compasiune. Dar, compasiune, este,
"să faci voia lui Dumnezeu." 

81 Acum, noi Îl aflăm, după cum El nu a vrut să se unească cu ei, El nu a vrut să aibe nimic de-a face în rândurile lor,
atunci El a fost un proscris. El nu avea nici... 

82  Pe lângă aceea, El a mers în templu într-o zi. Un Om a mers acolo şi a găsit casa lui Dumnezeu cam tot aşa de
contaminată cum este astăzi. Ei cumpărau, vindeau, schimbau bani. Şi El a răsturnat mesele de bani; a luat funii şi le-a
împletit, şi a bătut schimbătorii de bani afară din templu. Şi a privit asupra lor cu mânie, şi a zis, "Este scris," aleluia,
"Casa Tatălui Meu este o casă de rugăciune; şi voi aţi făcut-o o peşteră de tâlhari. Şi voi, cu tradiţiile voastre, aţi făcut
poruncile lui Dumnezeu fără efect." 

83 Oh, putea un grup ca acela să creadă vreodată în El? Nu, domnule. Ei au fost aşa de tăvăliţi în murdăria societăţii şi
spurcăciunea  din  ziua  aceea,  încât  ei  erau  aşa  de  îngheţaţi  bisericeşte  încât  ei  nu  puteau  simţi  vibraţiile  Puterii
Atotputernicului Dumnezeu. Nu-i de mirare că femeia mică a putut să-I atingă haina şi să fie vindecată prin El; şi un
soldat beat a putut să scuipe în faţa Lui şi să nu simtă putere! Depinde de cum vă apropiaţi de El. Depinde de ceea ce
căutaţi voi. Când voi mergeţi la biserică, depinde de ceea ce căutaţi voi. 

84  Acum noi Îl vedem stând acolo. Fără îndoială că oamenii deja l-au avertizat, avertizat, preoţii au avertizat pe
oameni, "Acum El vine aici Sabatul următor, şi, când El vine, să nu ascultaţi voi de El. Acum, voi aţi putea merge şi
să şedeţi aici, dar să nu-i acordaţi nici o atenţie la ceea ce spune El, căci El nu aparţine la grupul nostru. El este un
proscris. El nu are carnet de părtăşie. El nici măcar nu are o organ-... un act de organizaţie cu el. El nu are nimic ca
aceea." 

"Ce este El?" 
85 "Ceva băiat renegat care a fost născut aici JOS, o naştere nelegitimă, printr-o casă a unui tâmplar, care o mamă L-a

zămislit înainte ca ei să fie căsătoriţi, şi ei încearcă să ascundă lucrul cu ceva lucru supranatural." 
86 "Noi ştim că, atunci când vine Mesia, El va veni jos pe coridoarele Cerului şi va merge la marele preot al nostru şi

va zice, 'Iată-Mă, Caiafa."' Dar noi aflăm că El nu a făcut-o în felul acela, deoarece nu a fost scris în Cuvânt în felul
acela. Aceasta era o tradiţie făcută de om care i-a făcut să creadă asta. 

87  Cuvântul a zis că El va veni chiar în felul cum El a venit. Şi acolo a stat El, citind Cuvântul, şi zicând către ei,
"Astăzi această Scriptură este împlinită în ochii voştri." Şi totuşi ei nu reuşesc să-L vadă sau să-L recunoască, aşa cum



ei au făcut în toate celelalte epoci. 
88  Noe ar fi putut spune acelaşi lucru, în ziua în care el a intrat în arcă şi uşa s-a închis. Moise ar fi putut ridica

fereastra aceea din vârful arcăi, privind afară asupra adunării... Amintiţi-vă, Dumnezeu a închis uşa. Şi el ar fi putut
zice, "Astăzi această Scriptură este împlinită în ochii voştri," dar era prea târziu pentru ei atunci. El a predicat o sută
douăzeci de ani, să încerce să-i aducă în corabia aceea pe care el a construit-o, spunându-le că Scriptura a zis, "AŞA
VORBEŞTE DOMNUL, urmează să ploaie," dar ei au aşteptat prea mult.  Dar Noe ar fi putut uşor să spună că,
"Astăzi, ziua aceasta, Scriptura este împlinită." 

89 Moise, în aceeaşi zi când Stâlpul de Foc a venit jos pe Muntele Sinai şi a dat mărturie la mărturisirea lui, Moise ar
fi putut spune, "Astăzi această Scriptură este împlinită." 

90 Moise, voi ştiţi, a fost un om chemat de Dumnezeu, un profet. Şi în timp ce el a fost chemat, fiind un profet, el a
trebuit să aibe o experienţă supranaturală. Pentru a fi un profet, el a trebuit să întâlnească pe Dumnezeu faţă în faţă şi
să vorbească cu El. Şi un alt lucru, ceea ce el a spus a trebuit să se împlinească, sau nimeni nu l-ar fi crezut. 

91  Deci nici un om nu are dreptul să se numească aşa până când el a vorbit faţă-n faţă cu Dumnezeu, pe partea din
spate a unui deşert pe undeva, unde el L-a întâlnit pe Dumnezeu, însuşi. Şi toţi ateii din lume nu pot să-l lămurească
de la aceasta; el a fost acolo, el ştie că s-a întâmplat. Fiecare Creştin ar trebui să aibe acea experienţă înainte ca ei să
zică ceva despre a fi un Creştin. Propria voastră experienţă! 

92 Eu am vorbit cu nepotul meu, cu un timp în urmă, un băieţel Catolic, care a zis, "Unchiule Bill, eu am alergat de la
stâlp la stâlp, mergând peste tot, încercând să aflu ceva." Seară de seară, înainte ca această adunare să înceapă, el
plângea.  Şi  în  timpul  nopţii,  el  a  visat  vise  că  a  venit  înăuntru,  alergând la  altar,  unde se  predica,  şi  a  făcut  o
mărturisire că el era greşit. 

93 Eu am zis, "Melvin, nu contează unde încerci tu să mergi, la câte biserici te înscrii, cât de multe 'Ave Maria' spui
tu, sau câte binecuvântări primeşti tu de la oameni, tu trebuie să fi născut din nou din Duhul lui Dumnezeu. Acesta-i
singurul lucru care va satisface inima umană." 

94 Aceea este, eu ştiu că ei au un înlocuitor, astăzi, de a fi născut din nou, doar să dai mâna cu predicatorul şi să vă
puneţi numele în registru. Dar, prieteni, aceea este o dogmă. Nu este un Adevăr al Bibliei. Dacă aceasta ar fi, Faptele
Apostolilor, în capitolul al 2-lea, ar fi trebuit să se citească aşa, "Când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, păstorul a
păşit afară şi a dat mâna cu oamenii." 

95 Dar a zis, "Când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin," la inaugurarea Bisericii, "acolo a venit un sunet din Cer ca
vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei." Aşa este cum a venit Duhul Sfânt de prima dată.
Aşa este cum El a venit de fiecare dată de la timpul acela. El este Dumnezeu, şi  nu se schimbă. Acum, Aceasta
poticneşte pe oameni. 

Ei spun, "Aceea era pentru o altă zi." 
96 Păi, El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. De fiecare dată când Biserica a primit cândva Duhul Sfânt, El întotdeauna a

venit cum a făcut El de prima dată, sub aceeaşi prescripţie,  Fapte 2:38; niciodată nu s-a schimbat,  nici nu se va
schimba. 

97 Ca prescripţia unui doctor pentru o boală. El va scrie o prescripţie pentru o boală, doctorul scrie. Şi o duci la ceva
farmacist şarlatan, şi el pune prea mult din antidot în acesta, şi este aşa de slab încât nu vă face nici un bine; dacă el
pune prea multă otravă în el, acesta vă va ucide. Aceasta trebuie să fie scrisă întocmai conform cu doctorul. 

98  Şi  prescripţia  doctorului  despre  cum să  primiţi  Duhul  Sfânt  ne  este  dată  de  Doctorul  Simon Petru,  în  Ziua
Cincizecimii. "Eu vă voi da o prescripţie. Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru
iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci prescripţia este pentru acei ce sunt departe acum, şi chiar
aşa de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Prescripţia Eternă! 

99 Moise a avut această experienţă. El a coborât jos în ţară şi a început să spună oamenilor, "Eu am întâlnit un Stâlp
de Foc. Acesta era într-un rug aprins, şi El mi-a spus să vă spun. 'EU SUNT CEL CE SUNT. Du-te jos; Eu voi fi cu
tine. Ia-ţi toiagul în mână şi ţine-1 sus peste Egipt; orice vei cere, se va face."' 

Ei bine, probabil ceva preot a zis, "Fără sens!" 
100 Dar când ei au văzut faptele reale ale acestuia, luate, venind la împlinire, ei nu au putut să o mai ţină. Ei au ştiut că

el a fost trimis de Dumnezeu. 
101  Apoi, dacă Moise a zis că el a văzut aceea, şi a mărturisit către aceasta de a fi Adevărul, atunci Dumnezeu este

obligat, dacă acela este Adevărul, să identifice şi să adeverească cuvântul acelui om, Adevărul. Aceea-i adevărat. 
102 Dacă Isus Cristos a stat acolo şi a citit, ziua aceea, "Astăzi este acest Cuvânt împlinit înaintea voastră," Dumnezeu

este obligat să facă acel Cuvânt să vină la împlinire. 
103 Noi stăm aici în seara aceasta şi zicem, că "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Dumnezeu este obligat să

dovedească aceea a fi aşa, căci Acesta-i Cuvântul Său. Acum, ce face aceasta? Este nevoie de credinţă, în a crede
Aceasta. Necesită credinţă, în a crede Cuvântul Lui, că Acesta este Adevărul. 

104 Observaţi ce s-a împlinit când Moise a adus copiii afară, şi toţi aceia care l-au urmat. Acei care nu l-au urmat au



stat în Egipt. Dar cei ce l-au urmat pe Moise, când ei au ieşit  afară din Marea Roşie şi  au ajuns afară în pustie,
Dumnezeu a venit jos pe Muntele Sinai. Acel Stâlp de Foc a cuprins tot muntele în flăcări, şi un Glas a vorbit de
acolo, şi Dumnezeu a dat cele zece porunci. 

105 Moise ar fi putut merge acolo sus înaintea poporului, şi să zică, "Astăzi Scriptura care eu v-am spus-o, ca profet al
Lui, se împlineşte astăzi. Eu v-am spus că Dumnezeu m-a întâlnit, şi acolo sus într-un rug aprins, într-un Stâlp de Foc,
şi El a zis, aceasta, 'Eu voi... Acesta va fi un semn. Tu îi vei aduce pe acei oameni chiar înapoi la acest loc aici din
nou.' Şi acolo este Dumnezeu, în acelaşi Stâlp de Foc în care eu v-am spus că El era, plutind chiar acolo pe munte.
Astăzi această profeţie este împlinită. Aici El este să adeverească că lucrurile care eu le-am zis sunt Adevărul." 

106  Dumnezeu să ne dea mai mulţi  oameni  ca  acela,  care sunt  oneşti  şi  sinceri,  şi  care spun Adevărul,  pe care
Dumnezeu cel Atotputernic ar putea să adeverească căci Cuvântul Lui încă este Adevărul! El rămâne acelaşi ieri, şi
veşnic. De ce să nu o facă El? El a promis să o facă. 

107 Iosua ar fi putut spune la fel, în ziua în care el a venit înapoi la Cades-barnea, unde ei au călătorit până atunci în
pustie. Ei se îndoiau că ţara ar fi felul de ţară care Dumnezeu a zis că va fi. Dar Dumnezeu le-a spus că era o ţară bună,
în ea curgea lapte şi miere. Şi Iosua şi Caleb au fost singurii doi care au crezut-o, din alţii zece care au plecat. Când ei
au venit înapoi, ei au avut dovada; ei au avut un ciorchine de struguri care numai doi oameni tari puteau să-l ducă. 

108 Iosua şi Caleb s-ar fi putut ridica chiar acolo şi să zică, "Astăzi această Scriptură este împlinită. Iată dovada că ea
este o ţară bună." Sigur. De ce? "Acolo este dovada că este o ţară bună. Unde aţi obţine voi vreodată aşa lucruri ca
acelea, în Egipt? Acolo nu erau astfel de locuri. Dar astăzi această Scriptură este împlinită." 

109  El ar fi putut să spună lucrul, la fel, când a profeţit şi a zis că zidurile Ierihonului vor cădea jos după ce ei au
mărşăluit în jur de şapte ori, şapte zile, de şapte ori pe zi. Şi când au mărşăluit în jurul aceluia ultima dată, zidurile au
căzut jos. Iosua s-ar fi putut ridica şi să spună, "Astăzi, Căpitanul Şef al oştirii Domnului care mi-a spus cu săptămâni
în urmă că se va întâmpla în acest fel,  astăzi această Scriptură este împlinită." Acolo stăteau zidurile,  culcate la
pământ. "Veniţi înainte, să mergem să o luăm. Ea ne aparţine. Astăzi această Scriptură este împlinită." 

11° Cât de minunat, omul lui Dumnezeu a stat pentru lucrurile care erau drepte! 
111  Israel, la râu, când ei au posedat ţara, au mers dincolo. Cum o vor face ei? Este luna aprilie. Inundaţiile vin jos

căci zăpada se topeşte, sus în Iudeea. Oh, ce general sărman se părea că era Dumnezeu, să aducă poporul Lui acolo, în
luna aprilie, când Iordanul era mai mare decât a fost cândva. Uneori... 

112 Aş putea să mă opresc aici, dacă aveam timp, să vă dau un mic exemplu. Uneori voi puteţi zăcea acolo afară cu
cancer, sau voi aţi putea zăcea cu o boală; voi gândiţi, "De ce, eu, fiind un Creştin, să fie în felul acesta? De ce stau eu
în felul acesta, dacă sunt un Creştin?" Uneori Dumnezeu lasă lucrurile să ajungă aşa de întunecate încât să nu puteţi
vedea sus, în jur, sau altundeva, şi apoi El vine şi face o cale prin aceasta pentru voi, ca să puteţi spune, "Astăzi se
împlineşte această Scriptură, care El a promis să o facă." 

113  El a lăsat copiii lui Israel să păşească chiar în cuptorul aprins. Ei au zis, "Dumnezeul nostru este în stare să ne
scape din acest foc din cuptor. Dar, chiar dacă nu, noi nu ne vom închina înaintea chipului tău." Când ei au ieşit de
acolo, mirosul fumului peste ei... nici miros de cuptor, adică, pe ei; ei ar fi putut spune, "Astăzi această Scriptură este
împlinită." 

114 Când Daniel a venit din groapa leilor, el ar fi putut spune acelaşi lucru. 
115  Ioan  Botezătorul.  După  patru  sute  de  ani  de  învăţătură  bisericească,  nu-i  de  mirare  că  biserica  era  într-o

încurcătură la timpul acela! Când el a apărut în pustie, Iordanul, el ar fi putut să se ridice chiar acolo pe mal, aşa cum a
făcut, şi să zică, "Astăzi această Scriptură, Isaia 40, este împlinită." 

116  Cum aş putea să mă opresc aici şi să vă spun ce mi-a spus acel preot bătrân! Zicea, "Fiule, tu nu ai terminat
Mesajul acela." 

Am zis, "Stai liniştit." 

El a zis, "Vrei să spui că Penticostalii aceia nu văd asta?" Am zis, "Nu." 
117 El a zis, "Eu o văd." Şi un preot Catolic, încă! Aha. El a zis, "De ce nu ai mers înainte?" 

Am zis, "Stai liniştit." 

El a zis, "Slavă lui Dumnezeu! Eu o văd." 
118 Şi cam pe la timpul acela Duhul Sfânt a căzut peste sora lui, care şedea acolo în adunare. Şi ea s-a ridicat, vorbind

în limbi necunoscute,  şi  a dat interpretarea tocmai despre lucrul care preotul şi  eu vorbeam, pe platformă. Toată
biserica, tot locul, a intrat într-un vuiet. A fost purtată dincolo în convenţia lui Oral Robert săptămâna trecută, sau
penultima săptămână, şi era discuţia convenţiei. Cum că acel preot... Şezând sub Duhul Sfânt, descoperit acolo afară
printr-o femeie, sora lui eu cred că era, despre ce avea loc acolo sus pe platformă, şi a descoperit acel lucru pe care noi
îl ascundeam. 

119 Ora în care noi trăim, astăzi această Scriptură este împlinită. Astăzi Luminile de seară au venit, şi noi nu reuşim să
O vedem. Observaţi. 

120  Ioan a zis, "Astăzi eu sunt 'glasul celui ce strigă în pustie,' aşa cum a zis profetul Isaia. Pregătiţi calea pentru



Domnul!" 
121 Ei nu au înţeles-o. Păi, "Oh, tu eşti Isus... tu eşti-tu eşti Cristosul," adică. 
122  El a zis, "Eu nu sunt Cristosul." El a zis, "Eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea. Dar," el a zis, "El stă

printre voi, pe undeva," căci el era sigur că El ar fi acolo. El ar fi în ziua lui, căci Dumnezeu i-a spus că el trebuia să-L
prezinte pe Mesia. 

123 Într-o zi un Om tânăr a venit umblând pe acolo, şi el a văzut ca o Lumină deasupra Lui, un semn. Şi el a strigat,
"Iată Mielul lui Dumnezeu! Astăzi se împlineşte această Scriptură înaintea voastră." Sigur. 

124  La Ziua Cincizecimii, cum Petru s-a ridicat şi a citat Scriptura lor, din Ioel 2:38; când ei toţi râdeau. Oamenii
aceia, ei nu au putut vorbi în limba lor proprie. Ei bâlbâiau altceva. Biblia a zis, "Limbi despicate." Despicat, este o
limbă "despărţită", fără să spună nimic, doar bâlbâiau. Alergau în jur ca un grup de oameni beţi! 

125 Ei toţi au zis, "Păi, aceşti oameni sunt beţi. Uitaţi-vă la ei, uitaţi-vă cum acţionează ei, cum sunt femeile şi bărbaţii
aceia. Ei sunt dezordonaţi," zicea acel grup religios din ziua aceea. 

126 Petru s-a ridicat în mijlocul lor, a zis, "Bărbaţi şi fraţi, voi care locuiţi în Ierusalim, şi voi care locuiţi în Iudeea, să
vă fie cunoscut că aceştia nu sunt beţi, cum presupuneţi voi, văzând căci nu este decât al treilea ceas din zi. Dar
aceasta este despre ce a fost vorbit prin profetul Ioel, 'În zilele din urmă se va împlini, "Eu voi turna Duhul Meu peste
toată făptura."' Astăzi această Scriptură s-a împlinit." Cu certitudine. 

127 Luther a fost chiar la timp. Wesley a fost chiar la timp. Penticostalii au fost chiar la timp. Nimic afară din ordine. 
128 Acum eu vă cer să luaţi seama la epoca şi timpul în care trăim noi acum, cu Cuvântul promis pentru astăzi. Dacă

în urmă în alte epoci,  omul putea zice,  "astăzi  această Scriptură," "astăzi  această Scriptură,"  atunci  cum este cu
Scriptura pentru această zi? Ce este promis pentru această zi? Unde stăm noi? În ce oră trăim noi; când ceasul bate,
ceasul ştiinţific, trei minute înainte de miezul nopţii? Lumea a intrat în tremurat. Biserica este într-un pat de corupţie,
încât nimeni nu ştie unde stau ei. Ce timp din zi este acesta? Cum este cu Scriptura pentru această zi? Starea bisericii,
sau, starea bisericii astăzi! 

129 În lume, politica, sistemul nostru mondial, este tot aşa de putred cum poate fi. Eu nu sunt un politician. Eu sunt un
Creştin. Dar, eu nu am nici o treabă să vorbesc despre politică, însă eu doar vreau să spun că ei sunt putrezi de ambele
părţi. 

130 Eu am votat odată, acela a fost pentru Cristos; Eu trebuie să câştig. Diavolul a votat împotriva mea, şi Cristos a
votat pentru mine; depinde de care parte îmi dau votul. Eu sunt bucuros că l-am dat pentru El; lasă lumea să zică ce
vrea. Eu încă cred că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. El o va dovedi. El cu certitudine o va face. Cu certitudine. 

Creşterea în crimă, delicvenţa tineretului! 
131  Priviţi la naţiunea noastră, odată floarea pământului. Marea noastră democraţie a fost formată acolo în urmă în-

în... la declararea independenţei. Şi declararea independenţei a fost semnată, şi noi am avut o democraţie. Şi marii
noştri strămoşi, şi lucrurile care ei le-au făcut; noi am avut o naţiune măreaţă. 

132 Dar ea acum putrezeşte, şi se prăbuşeşte, şi se cutremură, şi cedează. Şi încearcă să taxeze oamenii, să obţină bani
să-i trimită acolo, să cumpere prietenie cu vrăjmaşii lor; ei îi aruncă înapoi în faţa noastră. Un război mondial, două
rozboaie mondiale, şi încă se mişcă spre un al treilea. Cu certitudine. Politica este putredă, coruptă, putredă până la
fund. Întocmai exact ce a spus Matei 24 că va fi, "Naţiune va fi împotriva a naţiune, împărăţie împotriva împărăţie."
Toate aceste lucruri vor avea loc. Să luăm seama la aceasta acum. În regulă. 

133 Observaţi alta, creşterea în cercetare ştiinţifică. Acum, odată, doar o... Bunicul meu a mers să o vadă pe bunica,
întrun car cu boi. Acum este un avion cu reacţie, sau chiar o orbită în văzduh, în spaţiu extern. Este măreţ... Cum, cine
a zis aceasta? Daniel 12:4, a zis, "Cunoştinţa va creşte în zilele din urmă." Noi vedem ora în care trăim. Observaţi
acum starea lumii, starea ştiinţei. 

134  Şi  observaţi  iarăşi,  astăzi,  în sistemul  nostru de învăţământ.  Acum să nu încercaţi  să  negaţi  aceasta.  Eu am
tăieturile din ziar, învăţând sex în a noastre bise-... în şcolile noastre, de studenţi tineri să aibe afaceri sexuale unii cu
alţii şi să vadă dacă se pot împerechea în lume. Da, domnule. 

135 Cum este în preoţia noastră? În seara aceasta eu am o bucată din ziar. Acolo în Los Angeles, California, unde un
grup  de  clerici,  Baptişti  şi  Prezbiterieni,  lucrători,  au  adus  o  grămadă  de  homosexuali  înăuntru  şi  au  practicat
homosexual, zicând că ei încercau să-i câştige la Dumnezeu. Când, aceea este una din blestemele din ceasul acesta, un
Sodomit! Şi legea chiar i-a arestat. 

136 Atunci unde suntem? Tot sistemul nostru s-a putrezit de sub noi. Eu am văzut creşterea în homosexualitate peste
Statele Unite a crescut douăzeci sau treizeci la sută pe an. Gândiţi-vă la aceea, bărbat trăind cu bărbat, întocmai exact
cum au făcut ei în Sodoma. 

137 Creşterea în crime, delicvenţa tineretului! În ce oră trăim noi? Astăzi acest Cuvânt de profeţie este împlinit. 
138 Lumea religioasă, biserica însăşi, biserica, biserica chemată afară, care noi o numim biserica chemată afară, ultima

epocă a bisericii, epoca bisericii Penticostale, unde este ea? Ea este în Laodicea, aşa cum a spus Scriptura. 
139  Astăzi ei au lăsat jos barierele. Femeile lor sunt pe jumătate îmbrăcate. Bărbaţii lor sunt... Este un lucru oribil.



Unii dintre ei căsătoriţi de trei sau patru ori,  în comitete de diaconi, şi toate celelalte. Ei au lăsat jos, şi au adus
înăuntru corupţia, deoarece ei au şezut în consilii şi au luat locul cu lumea. 

140 Şi, astăzi, ei au clădiri mai bune decât au avut cândva. Ceva loc, unii din ele construiesc un auditoriu, de cincizeci
de milioane de dolari, cincizeci de milioane de dolari. Penticostali! Se obişnuia să fie jos la un colţ, cu douăzeci şi
cinci de ani în urmă, bătând o tamburină. Ziceau, "Noi..." 

141 Pentru că, Scriptura a zis, în Apocalipsa 3, că tu eşti bogată '"Bogată," zicea, ' Eu sunt bogată. Eu şed ca o regină.
Eu nu am nevoie de nimic.' Şi nu ştii că eşti nenorocită, mizerabilă, săracă, goală, oarbă, şi nu o ştii!" 

142 Astăzi această Scriptură este împlinită în ochii voştri. Amin! Amin înseamnă "aşa să fie." Eu nu mă aminez singur,
ci eu vreau să spun că eu cred că Acesta-i Adevărul. Astăzi această Scriptură este împlinită. 

143  Biserica Penticostală este într-o stare Laodiceană. Oh, ei încă sar şi strigă, şi se agită când muzica bate. Când
muzica încetează să bată, sau muzica beatnik care unii o cântă şi o numesc Creştinătate, şi oricând aceea se opreşte,
toată gloria sa dus. Vedeţi? 

144 Dacă ea este o adevărată laudă a lui Dumnezeu, acolo nu sunt suficiente fluiere şi destulă-destulă putere în lume
să o oprească. Când ea vine într-adevăr de la Dumnezeu, nu este nevoie de muzică să fi încurajat. Este nevoie de
Duhul lui Dumnezeu să coboare pe ea. Aceea este ce o face. 

145 Şi ei de mult au uitat-O, deoarece ei au clasat darul Duhului Sfânt, "dovada iniţială de vorbire în limbi." Şi eu am
auzit draci şi vrăjitori vorbind în limbi. 

146  Duhul Sfânt este Cuvântul lui Dumnezeu în voi, care Se identifică prin acceptarea acelui Cuvânt. În afară de
aceea, acela nu poate fi Duhul Sfânt. Dacă acesta zice că este Duhul Sfânt, şi neagă un Cuvânt din acea Biblie, el nu
poate fi Duhul Sfânt. Aceea este dovada dacă tu crezi sau nu. 

147 Observaţi un alt semn mare. Iudeii sunt în patria lor; propria lor naţiune, banii lor proprii, un membru al Naţiunilor
Unite. Ei au propria lor armată. Ei au totul. Ei sunt în patria lor; care, Isus a zis, "Învăţaţi o pildă despre smochin."
Acolo sunt ei, chiar înapoi în naţiunea lor. Astăzi această Scriptură este împlinită, Iudeii în patria lor. 

148 Astăzi această Scriptură este împlinită, Epoca Bisericii Laodicea. 
149  Astăzi această Scriptură, Matei 24, este împlinită. Lumea este într-o corupţie, întregul lucru; naţiuni împotriva

naţiuni, cutremure de pământ în diferite locuri, mari vârtejuri de vânt coboară, zguduind naţiunile, şi aşa mai departe,
mari dezastre peste tot. Astăzi această Scriptură este împlinită. 

150 Acum noi aflăm starea lumii. Noi vedem unde biserica normal, normal ... Organizaţie, denominaţiune, noi vedem
unde sunt ei. Noi vedem unde sunt naţiunile. Şi noi vedem că astăzi aceste promisiuni sunt împlinite. 

151 Acum! Dar în această zi urmează să vină o super Sămânţă, regală a lui Abraham. Aceea este exact ce va fi, va fi o
Mireasă regală la Fiul promis, regal. Aşa cum am vorbit seara trecută, ea nu va fi o sămânţă naturală, ea va fi o
Sămânţă spirituală. Acolo urmează să fie o Mireasă spirituală care se va ridica, care va fi Sămânţa regală a Credinţei
regale a Fiului  Regal  al  lui  Abraham. Ea urmează să vină pe scenă în zilele din urmă, şi  timpul şi  locul  este o
promisiune care este dată Ei. 

152 Conform cu Maleahi 4, o Scriptură, urmează să se ridice un Mesaj care va zgudui inimile oamenilor drept înapoi
la părinţii apostolici din nou. Urmează să se ridice pe scenă, în puterea lui Ilie, care se va ridica pe scenă; un om al
pustiului care va veni afară, şi va avea un Mesaj care va merge chiar drept înapoi la Cuvânt din nou. Aceea este ora în
care noi trăim. 

153  Apoi, consideraţi  acum, eu vă întreb !a ora aceasta, voi oamenii de aici  din Jeffersonville.  În 1933, Lumina
supranaturală care a căzut jos acolo la râu, în ziua aceea când eu botezam cinci sute în Numele lui Isus Cristos, ca
băiat în jur de douăzeci de ani. Ce a spus Acesta, Jeffersonville? Ce a fost Aceasta la capătul Străzii Spring acolo,
când  Courier Journal,  eu cred că era,  Louisville Herald,  a publicat articolul despre Aceasta? Aceasta a mers drept
dincolo la Associated Press, drept în Canada. Doctor Lee Vayle l-a tăiat din ziar, sus de tot în Canada, în 1933. 

154  Când mi-am botezat a şaptesprezecea persoană, sub acest Martor; şi voi cunoaşteţi restul povestirii. Şi când eu
stăteam acolo, botezând a şaptesprezecea persoană, o Lumină a coborât din Cer, strălucind în jos deasupra acolo, ca o
Stea căzând din Cer. Un Glas a zis, "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos,
Mesajul tău va premerge a doua Lui Venire, în toată lumea." Astăzi această Scriptură este împlinită. 

155 [Adunarea se bucură – Ed.] Astăzi! [Adunarea se bucură mult şi laudă pe Dumnezeu.] Dumnezeu a promis-o. Ce
s-a întâmplat? În această zi Acesta a mers în jurul lumii. 

156 Şi când Dumnezeu a coborât acolo şi a zis aceea, când am fost un băieţaş, într-un rug aprins, sau un rug sus acolo,
în flăcări cu un Stâlp de Foc, aici sus la locul lui Wathen pe Utica Pike; cărând apă acolo înapoi, de la acel şopron la o
distilărie de contrabandă, voi ştiţi adevărul despre aceasta. El a zis, "Niciodată să nu fumezi, sau să bei, sau să-ţi
întinezi trupul, căci este o lucrare pentru tine să faci când ajungi mai în vârstă." Eu mărturisesc că acela-i Adevărul, că
eu L-am văzut. 

Şi Dumnezeu, aşa cum El a făcut cu Moise, a vorbit înaintea adunării acolo jos, şi a zis, "Acesta este Adevărul."
Astăzi această Scriptură este împlinită în mijlocul nostru. 



157 Priviţi ce a zis El despre discernământ, şi cum va fi; de la a pune mâinile peste ei, la a şti secretele inimii. Astăzi
această Scriptură este împlinită chiar înaintea ochilor noştri. 

158  Aceste  promisiuni  care  au  fost  făcute,  observaţi,  toate  aceste  promisiuni  au  fost  adeverite  şi  împlinite  de
Dumnezeul promisiunii. Priviţi, atârnă în Washinghton, D.C., în seara aceasta, poza Îngerului Domnului! 

159  Aşa cum George J. Lacy, şeful de amprente şi documente FBI pentru guvernul Statelor Unite, L-a examinat din
Houston, Texas, şi a zis, "Aceasta este singura Fiinţă supranaturală care a fost vreodată fotografiată în toată lumea." El
trebuie să ştie; el este cel mai bun care există în lume, pentru aceasta. 

160 Observaţi, acolo atârnă Acesta, ca Adevărul, acelaşi Stâlp de Foc care a condus pe Israel acolo în urmă în pustie.
El conduce astăzi, acelaşi fel de Mesaj, de, "Veniţi sus afară din Egipt!" ... ? ... Astăzi această Scriptură este împlinită.
Voi cunoaşteţi Mesajul pe care El la zis. 

161  Priviţi la viziunea din Tucson, cu trei ani în urmă, când stăteam acolo sus pe alee. Când, cu cinci ani înainte de
aceea,  El  a  zis,  "In ziua  când oraşul  va  bate  un ţăruş  jos  în  faţa  acelei  porţi,  îndreaptă-te  spre  Vest."  Oamenii
Tabernacolului meu care sunt aici, ştiu asta, din acel-acel timp. Asta-i adevărat. 

162 Şi în ziua când DL Goynes şi aceia care au fost acolo sus, şi au bătut acel ţăruş jos, i-am zis soţiei, "Există ceva
referitor la aceasta." 

Ea a zis, "Ce este?" 

Şi am mers înăuntru şi m-am uitat în cărticica mea. Acolo era. 
163 Şi în acea dimineaţă următoare, la ora zece, Aşezând înăuntru acolo, în camera mea acolo, pe la ora zece, Îngerul

Domnului a coborât. El a zis, "Du-te la Tucson. Tu vei fi la nord-est de Tucson, şi acolo vor veni şapte Îngeri într-un
mănunchi care vor scutura tot pământul în jurul tău." Şi a zis, "Aceasta ţi se va spune de acolo." 

164  Câţi vă amintiţi de aceea, aici, mult înainte de a se întâmpla? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Există oameni
şezând chiar aici în această clădire în seara aceasta, care a stat chiar acolo când s-a întâmplat. 

165 Şi a zis, "Cele Şapte Peceţi ale tainelor ascunse ale întregii Biblii vor fi deschise, şi va împlini Apocalipsa 10, că
în Mesajul Îngerului al şaptelea aceste lucruri se vor împlini." Astăzi această Scriptură este împlinită înaintea ochilor
noştri. Astăzi această Scriptură este împlinită. 

166 Anul trecut, stând în acelaşi loc, Dl. Woods de aici şi eu, mergând sus pe deal, într-un fel de jălire, pentru soţia lui
fiind  bolnavă.  Duhul  Sfânt  a  zis,  "Ridică  o  piatră  care  stă  acolo.  Arunc-o  în  aer.  Când ea  vine  jos,  zi-i,  'AŞA
VORBEŞTE DOMNUL, acolo va fi judecată care loveşte pământul.' Spune-i că el va vedea mâna lui Dumnezeu, în
următoarele câteva ore." 

167 I-am spus D-lui Woods; este prezent în seara aceasta. Şi, eu presupun, opt sau zece din oameni, sau cinsprezece,
care erau acolo la acel timp când aceasta a avut loc; dimineaţa următoare, unde Domnul a coborât într-un vârtej de
vânt şi a spintecat muntele în jurul nostru, şi a tăiat vârfurile pomilor, şi a făcut trei explozii, şi a zis, "Judecata este
îndreptată înspre Coasta de Vest." 

168  Cu două zile după aceea, Alaska aproape s-a scufundat sub pământ. Şi de atunci, sus şi jos pe Coastă, eruperile
judecăţii lui Dumnezeu împotriva acelui ecran spiritual. Există o cortină de fier, există o cortină de bambus, şi există o
cortină de păcat. 

169 Civilizaţia a călătorit cu soarele; tot aşa şi Evanghelia. Ei au venit de la est şi au mers spre vest, aşa cum merge
soarele. Iar acum Ea este pe Coasta de Vest. Ea nu poate merge mai departe; dacă Ea merge mai departe, Ea va fi
înapoi în est din nou. 

170  Profetul a zis, "Va veni o zi care nu poate fi numită nici noapte nici zi," o zi posomorâtă, multă ploaie şi ceaţă,
doar suficient cum să ştii cum să te înscrii la o biserică sau să-ţi pui numele într-un registru. "Dar va fi Lumină pe la
timpul serii." Astăzi această Scriptură este împlinită. 

171 Acelaşi-acelaşi s-o-a-r-e care răsare în est este acelaşi s-oa-r-e care apune în vest. Şi acelaşi F-i-u al lui Dumnezeu
care a venit în est şi s-a adeverit  pe Sine ca Dumnezeu manifestat în trup, este acelaşi F-i-u al lui Dumnezeu în
emisfera vestică aici, care se identifică pe Sine prin biserică în seara aceasta, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Lumina de
seară a Fiului a venit. Astăzi această Scriptură este împlinită înaintea noastră. 

172 Unde suntem noi în această epocă Abrahamică? Unde suntem noi în acest timp măreţ în care stăm, ora măreaţă în
care trăim noi? Toate viziunile au fost împlinite. 

173 Cum este când un mic lucrător prieten de-al nostru de aici, biserică soră asociată, Junior Jackson, a venit alergând
la noi într-o seară, eu fiind acolo jos. A zis, "Am avut un-un vis, Frate Branham, care mă tulbură. I-am văzut pe toţi
fraţii adunaţi pe un deal." Şi a zis, "Pe acest deal, tu ne învăţai din scrisori care au fost scrise, se părea, în ceva litere
care în acel timp au fost săpate în piatră. Când tu ai terminat aceea, toate care au fost terminate, tu ne-ai spus, ai zis,
'Veniţi aproape,' şi noi toţi ne-am adunat." 

174  A zis, "Tu te-ai întins de undeva şi, se părea că, ai avut ca o rangă şi ai lovit deschizând vârful acestei mici
piramide. Şi, când s-a făcut," a zis, "piatră de granit fără scris pe ea. Şi tu ne-ai spus să 'priviţi înăuntru la aceasta.' Şi
voi toţi... Noi toţi am început să ne uităm." A zis, "Mi-am întors capul, şi am observat că tu mergeai spre vest, cât



puteai tu de tare, spre apusul soarelui." Câţi vă amintiţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 
175  Şi eu am stat acolo un pic până Duhul Sfânt a descoperit-o Eu am zis, "Toată Biblia, atât cât a fost descoperită

oamenilor, prin justificare, sfinţire, botezul Duhului Sfânt, botezul în Numele lui Isus, şi toate aceste lucruri, au fost
descoperite; dar acolo sunt secrete care sunt ascunse înăuntru, deoarece Biblia este pecetluită cu Şapte Peceţi. Eu
trebuie să merg acolo să o aflu." 

176 În dimineaţa aceea când acei şapte Îngeri au coborât şi au explodat pământul, şi stâncile au zburat peste tot, şapte
Îngeri au stat acolo şi au zis, "Întoarce-te înapoi la Jeffersonville, de unde ai venit, căci cele Şapte Peceţi ale celor
şapte taine vor fi deschise." 

177  Iată-ne  aici,  astăzi,  înţelegând  Sămânţa  Şarpelui.  În  câteva  zile,  dacă  Dumnezeu  va  voi,  noi  vom înţelege
corectitudinea despre  Căsătorie Şi  Divorţ.  Şi toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a deschis,  Fiecare Pecete,
tainele de la întemeierea lumii. Şi noi am fost în bucurie, Prezenţa binecuvântărilor Lui! Aceea este adevărat. Astăzi,
această Scriptură! 

178  Revista  Life  a publicat  un articol  despre  aceasta,  "Cerc misterios  de Lumină merge sus  în văzduh deasupra
Tucsonului şi Phoenix," în acelaşi fel cum eu v-am spus cu aproape un an înainte de-a se întâmpla, cum va fi aceasta,
şi ca un triunghi. Fotografia atârnă în biserică acolo jos. Voi care aţi luat revista aceea o aveţi. Acolo era, întocmai
exact. Ei au zis, "Este de douăzeci şi şapte de mile înălţime şi treizeci de mile tra versal." Ei încă nu înţeleg ce s-a
întâmplat. Ea a apărut misterios şi a plecat misterios. 

179  Fratele Fred Sothmann, Fratele Gene Norman şi eu, stând acolo. Trei este o mărturie. Cum El a luat pe vârful
muntelui; pe Petru, Iacov, şi Ioan, să dea mărturie. Au stat acolo şi au privit-o când s-a întâmplat, şi au văzut-o făcută. 

180 Acolo este Ea, atârnând în cer; aşa de departe, acolo nu este umiditate, nici umezeală sau nimic să facă o-o ceaţă.
Cum au putut veni ei acolo? Erau Îngerii lui Dumnezeu întorcânduse înapoi, după Mesajul lor. Astăzi acea Profeţie a
fost împlinită în mijlocul nostru. Astăzi această Scriptură a fost împlinită. 

181  Priviţi, Şapte Peceţi au fost deschise. Vârtejul de vânt este către Coasta de Vest. Acum, nu pierdeţi aceasta, aşa
cum ei au făcut acolo în urmă. 

182  Acum, atenţia noastră, puţin mai aproape de ziua noastră. Ce spune Scriptura despre astăzi, şi despre timpul în
care trăim noi? Isus vorbea...  eu nu voi avea timp să le iau pe toate, dar eu vreau să o iau pe aceasta înainte să
încheiem. 

183  Isus a zis,  în Sfântul Luca al 17-lea capitol, al 30-lea verset. Isus Cristos, Cuvântul Însuşi! Voi credeţi asta?
[Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Isus Cristos, Cuvântul Însuşi, s-a făcut trup, a vorbit şi a zis ce va fi Cuvântul în
timpul sfârşitului, care va fi semnul sfârşitului lumii. El le-a spus că se va ridica naţiune împotriva naţiune, dar El a
zis, "Aşa cum a fost în zilele Sodomei, tot aşa va fi în ziua când Fiul omului este descoperit." 

184  Acum, când Isus a venit pe pământ, El a venit în numele a trei Fii. Fiul omului, care este un profet; Fiul lui
Dumnezeu; şi Fiul lui David. 

185 Acum, El a trăit aici pe pământ. El niciodată nu a zis că El era Fiul lui Dumnezeu. El a zis, "Eu sunt Fiul omului."
Iehova Însuşi l-a numit pe Ezechiel şi pe profeţi, "Fiul omului." Deoarece, El a trebuit să vină să împlinească Scriptura
ca un profet. Moise a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet asemănător mie." Acela-i motivul că El nu
putea fi Fiul lui Dumnezeu acolo, pentru că El era Fiul omului. El... "Cuvântul a venit la profeţi." Şi El era Cuvântul în
plinătatea  Lui.  Fiul  omului,  profetul  major...  Nu  profetul  major,  ci  Profetul-Dumnezeu,  "Plinătatea  Dumnezeirii
trupeşte era în El." De aceea, El era Fiul omului. 

186 Acum, timp de două mii de ani, El ne este cunoscut ca Fiul lui Dumnezeu, Duh. 
187 Iar în Mileniu, El va fi Fiul lui David, pe Tron. Noi toţi ştim aceea, care cred Scripturile. 
188 Acum, Isus a zis, chiar la sfârşitul acestei epoci ale bisericii în care trăim noi, că, "Fiul omului va fi descoperit din

nou în acelaşi fel cum a fost, cum a fost la Sodoma." 
189 Priviţi cum, istoric, El a dat-o. El a zis, "Precum a fost în zilele," întâi, "lui Noe, cum ei mâncau, beau, se însurau,

se măritau." Apoi El a adus, următoarea, ultima, la Fiul Omului, la Sodoma. Căci, acolo El avea de-a face cu Iudeii;
aici, la Sodoma, El lucrează cu Neamurile. Acolo, El i-a înecat pe toţi prin apă, în judecată; aici, la Neamuri, El i-a ars
pe toţi la ziua Sodomei. Asta-i adevărat. Lumea Neamurilor a ars acolo, "şi aşa va fi când Fiul omului descoperă." Nu
mai este apă, dar va fi foc de data aceasta. Isus a citit din aceeaşi Geneza 23 din care citim noi, când El a citit despre
Sodoma. 

190  Acum,  noi  admitem  condiţiile  despre  care  se  vorbeşte,  despre  starea  lumii  din  Sodoma,  Sodomiţii,  starea
Sodomei. Noi, fiecare, vom spune "amin" la aceea. Noi credem aceea. În regulă. 

191 Şi starea spirituală a Laodicei, biserica naturală, noi vom zice, "amin" la aceea, şi acceptăm semnele lor. Noi ştim
că fiecare semn este acolo. Biserica este în Laodicea. Noi ştim asta. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 

192  Noi ştim că lumea este într-o stare Sodomită. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi vom accepta
aceea. 

193 Dar cum este cu semnul lui Abraham, cel ce aştepta după fiul promis? Acela era altul. 



194 Amintiţi-vă, ei au avut o Sodomă acolo în urmă; ei au avut mesagerul lor. Şi Abraham a avut un Mesager la el. 
195 Abraham a aşteptat, zi de zi, pentru, un lucru aproape imposibil să se întâmple. "Sarah, nouăzeci, şi el de o sută de

ani." Conform cu promisiunea lui Dumnezeu, el încă aştepta. În mijlocul tuturor criticilor, el aştepta pentru acel fiu. 
196 Tot aşa este adevăratul credincios încă aşteptând după acel Fiu promis să se întoarcă! Observaţi, chiar înainte ca

fiul să sosească, acolo a fost un semn dat lui. Nu-i semnul Fiului care vine să fie descoperit la Sămânţa regală a lui
Abraham care aşteaptă după Fiul Regal, la fel cum a fost la părintele Abraham pentru fiul natural? [Adunarea zice,
"Amin." – Ed.] E drept? ["Amin."] Isus a zis aşa, aici în Sfântul Luca 17:30, "Inainte ca acest timp să vină, că, Fiul
omului va fi descoperit cum El a făcut în zilele Sodomei, înainte de distrugerea Sodomei." Acum noi aşteptăm după
un semn. 

197 Acum să luăm starea timpului aşa cum era în Sodoma. Observaţi, ei toţi au mers afară în Sodomiţi, lumea. 
198 Eu cred că unul dintre directorii de cinema a făcut un film, nu de mult, şi eu a trebuit să-l văd, acela era, Sodoma.

Dacă îl vedeţi cândva şi nu este nimic altceva decât acela, uitaţi-vă la el. Este cu certitudine un tablou bun al Statelor
Unite astăzi, Hollywood, întocmai exact; acelaşi fel de îmbrăcăminte şi toate celelalte cum au făcut ei chiar atunci;
mari chefuri de beţivi şi câte altele, un cult religios de oameni, aşa numiţi religioşi. 

199  Observaţi, şi Sodoma a avut un martor, şi acesta era un ins cu numele de Lot, care era doar un nepot al-al lui
Abraham. 

200 Acum, Abraham nu s-a dus jos în Sodoma, el şi grupul lui. El a avut un grup mare cu el, suficient să se lupte cu o
duzină de regi şi cu armatele lor. Deci, el avea un mare grup cu el. Şi el şedea acolo afară sub un stejar, într-o zi, când
totul îi mergea rău; nimeni nu avea nimic de-a face cu el, dar el încă se ţinea de acea promisiune. 

Priviţi acum, atenţi, înainte să încheiem. 
201  În timp ce el şedea acolo, au coborât trei oameni, păşind spre el. Doi dintre ei au mers jos în Sodoma şi le-a

predicat Evanghelia, să iasă afară, la Lot. Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Dar Unul a stat cu Abraham.
Observaţi, Acela ~are a stat cu Abraham era Dumnezeu Însuşi. Ceilalţi doi erau Îngeri mesageri. 

202 Acum, jos în Sodoma, ei nu au făcut minuni, numai i-au lovit cu orbire. Şi predicarea Evangheliei întotdeauna îi
loveşte cu orbire. 

203  Acum priviţi la alcătuirea din ziua aceea. Acolo este o biserică naturală. Întotdeauna în treiuri, aşa cum am zis
seara trecută, Dumnezeu este reprezentat. Acolo erau Sodomiţii; Lotiţii; şi Abrahamiţii. Este în aceeaşi poziţie în seara
aceasta, lumea stă întocmai în acel fel. 

204  Lăsaţi-mă să vă întreb ceva.  Priviţi  la  această aşezare acum. Abraham a numit  pe acest  Om care i-a vorbit,
"Elohim." Cuvântul Ebraic Elohim înseamnă "Cel atotsuficient, Acela care este Cel Etern," Elohim, Dumnezeu Însuşi!

205 La început, Geneza 1, a zis, "La început Dumnezeu..." Luaţi cuvântul Ebraic acolo, oricare, sau cuvântul Grecesc,
adică, "La început Elohim a creat cerurile şi pământul." 

206  Aici, El, în Geneza, pe la 22 aici, El zice din nou, sau-sau pe la 20, El a zis, şi el a chemat numele acestui Om
"Elohim." De ce a făcut-o el? Dumnezeu, reprezentat într-un trup uman, care a şezut jos cu Abraham şi a mâncat un
sandwich cu carne de viţel, bând ceva lapte, şi a mâncat ceva pâine. Dumnezeu Însuşi, şi a dispărut chiar înaintea lui
Abraham. 

207 Dar El i-a dat un semn. Observaţi. Şi semnul acela era că El îşi avea spatele Lui întors către cort. 
208 Şi amintiţi-vă, Abraham, numele lui era Abram cu câteva zile înainte de aceea, şi Sarah era Sarra înainte de aceea;

S-ar-r-a apoi S-a-r-a-h, şi A-b-r-a-m la A-b-r-a-h-a-m. Abraham înseamnă "tată al naţiunilor." 
209  Acum priviţi foarte atenţi aici, şi noi vom vedea aşezarea orei care noi o trăim acum, aşa cum Isus ne-a spus să

privim după această aşezare. Noi am văzut tot restul din ea corect; acum să vedem la Sămânţa regală, ce alcătuire
trebuie ei să vadă. 

210 Acum acest Om a zis, "Abraham, unde-i nevasta ta, Sarah?" 

Şi Abraham a zis, "Ea este în cort, în spatele Tău." 
211 Acum, El niciodată nu a văzut-o. De unde ştia El că numele lui era Abraham? De unde ştia El că numele ei era S-

a-r-a-h? "Abraham, unde este nevasta ta, Sarah?" 

A zis, "Ea este în cort, în spatele Tău." 
212  El a zis, "Eu..." "Eu," un pronume personal. "Eu te voi vizita conform cu promisiunea. Nevasta ta va avea acel

copil. Tu te-ai încrezut în Mine, acum Eu o voi face să se împlinească." 
213 Şi Sarah, în cort, în spate, trăgând cu urechea sau trăgea cu urechea, ori cum o numiţi, asculta prin cort, ea şi-a râs

în mânecă,  şi  a  zis,  "Acum, eu,  o femeie bătrână aşa cum sunt,  să am plăcere cu domnul meu; şi  el  bătrân,  de
asemenea, acolo afară în vârstă de o sută de ani? Păi, aceasta nu s-a întâmplat de mulţi, mulţi ani." 

214 Şi Omul, O-m-u-1, şezând acolo mâncând, în trup uman, bând şi mâncând ca un om obişnuit; cu praf pe hainele
Lui, şi avea praf pe picioarele Lui, şi Abraham l-a spălat. Dumnezeu, Însuşi, a privit în jur, şi El a zis, "De ce a râs
Sarah, înapoi în cort, zicând aceasta?" El ştia, putea discerne gândurile lui Sarah în cort, în spatele Lui. Este adevărat?



[Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 
215  Acum, când Sămânţa Regală a lui Abraham a venit pe pământ, ce semn a arătat El, Fiul omului. Simon a venit

într-o zi la El; Andrei l-a adus. El a zis, "Numele tău este Simon. Tu eşti fiul lui Iona," El a zis. Vedeţi, aceea a făcut
un credincios din el. 

216 Filip a mers acolo şi l-a luat pe Natanael; a venit înapoi, a zis, "Vino, vezi un Om Care noi-noi L-am găsit; Isus
din Nazaret, fiul lui Iosif." 

217 El a zis, "Acum aşteaptă un minut. Poate ceva bun să iasă din acel fanatism?" 

El a zis, "Vino, vezi." 
218 Astfel când Filip a venit sus în Prezenţa lui Isus, cu Natanael, Isus a privit la el şi a zis, "Iată un Israelit în care nu

este viclenie." 

El a zis, "Rabi, Tu când m-ai cunoscut?" 
219 A zis, "Înainte ca Filip să te cheme, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut." 
220 El a zis, "Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Regele lui Israel! " 
221 Când femeia mică la fântână, în starea ei imorală, a venit sus, ceva mic panoramic în felul acesta, să scoată ceva

apă. Isus a trimis pe ucenicii Lui, să aducă merinde. Când ea a venit sus să scoată apă, El a zis, "Adu-Mi să beau,
femeie." 

222 Ea a zis, "Nu este obişnuit ca Tu să spui asta. Noi avem segregaţie aici. Acum, voi Iudeii nu aveţi nimic de-a face
cu noi Samaritenii; noi nu avem nimic de-a face cu voi." 

223 El a zis, "Dar, femeie, dacă ai fi ştiut Cine vorbeşte cu tine, tu Mi-ai cere să bei. Eu ţi-aş da ape să nu mai vii aici
să scoţi." 

224 El a aflat unde era starea ei, ceea ce era. El a zis, "Du-te iaţi bărbatul şi vino aici." 

Ea a zis, "Eu nu am bărbat." 
225 El a zis, "Tu ai spus adevărul. Tu ai avut cinci, şi acela cu care trăieşti acum nu este al tău." 
226 Ea a zis, "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un profet. Noi ştim când vine Mesia El ne va arăta aceste lucruri."

[Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] 

Isus a zis, "Eu sunt Acela." 
227  Pe aceea, ea a alergat în oraş şi a zis, "Veniţi, vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este

acesta chiar Mesia?" 
228  Priviţi,  El a făcut aceea înaintea Iudeilor,  şi  Samaritenilor,  dar niciodată înaintea Neamurilor.  Neamurile,  noi

popoarele, dar niciodată a Neamurilor. Neamurile, noi oamenii, eram păgâni în zilele acelea, celelalte naţiuni, purtând
un ciomag pe spatele nostru, închinându-ne la idoli. Noi nu aşteptam pe nici un Mesia. 

229 El doar se arată la aceia care-L aşteptau, şi noi ar trebui să-L aşteptăm. 
230 Dar aceia care au pretins să-L aştepte, biserica însăşi, când ei au văzut aceea făcută, ei au zis, "El este un drac. El

este un vrăjitor, un Beelzebub!" 
231 Şi Isus a zis, "Păcatul acela le va fi iertat," deoarece El încă nu a murit. "Dar," a zis, "într-o zi Duhul Sfânt va veni

şi va face acelaşi lucru, şi să vorbeşti un cuvânt împotriva Lui niciodată nu va fi iertat." Aceea este această zi, unde
fiecare Cuvânt trebuie să se îmbine împreună. "Vorbind un cuvânt împotriva Lui; niciodată nu va fi iertat în această
lume sau în lumea care va veni." 

232  Aceea era Sămânţa Regală a lui Abraham. Şi aici acea Sămânţă Regală a lui Abraham, care a venit din cauza
acelei  identificări  a  acelui  Om care  şedea  acolo  cu  Abraham,  a  venit  să  dovedească  că  era  acelaşi  Dumnezeu,
promiţând în această zi, "Aşa cum era în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului, când El Se descoperă ca
Fiu al omului." Amin. Aceasta este ziua ca această Scriptură să fie împlinită. 

233  Priviţi la alcătuirea cum suntem astăzi. Priviţi la biserică unde Fiul lui Dumnezeu... Priviţi la ziua posomorâtă.
Priviţi la toate profeţiile. Acum, un lucru ciudat, a noastră vizit-... sunt scadente atunci, dacă alcătuirea trebuie să fie ca
la Sodoma. 

234  Acolo au venit trei dintre ei care au venit împreună, trei oameni remarcabili trimişi din Cer. Noi vom admite
aceea. Trei dintre ei; Unul a stat cu Abraham. Ei toţi au pornit acolo, dar Unul a stat cu Abraham. Restul dintre ei au
mers jos în Sodoma. Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi Abraham a avut un nume schimbat, din Abram în
Abraham. Adevărat? ["Amin."] 

235 Nici o singură dată nu a avut istoria, biserica din lume, nu a avut vreodată un evanghelist să meargă la aceasta, cu
numele sfârşind în h-a-m, până în această zi, Billy G-r-a-h-a-m. Este adevărat? [Adunarea, "Amin."] G-r-a-h-a-m, şase
litere. A-b-ra-h-a-m este şapte litere. Dar G-r-a-h-a-m este şase litere, care este lumea, omul. Vedeţi? 

236 Priviţi ce a mers acolo afară, astăzi, sunt acei mesageri din Cer. 
237 Există vreun om pe pământ care să predice pocăinţa aşa de clar ca Billy Graham? A existat un om care a avut un



efect asupra oamenilor, ca Billy Graham? Niciodată nu a existat, înternaţional, un om. Oh, Billy Sunday, şi aşa mai
departe, era aici în Statele Unite, dar Billy Graham este cunoscut în toată lumea. Vedeţi unde cheamă el? Afară din
Sodoma. 

238 Şi el are grupul lui de acompaniament acolo cu biserica Penticostală, un Oral Roberts. 
239 Dar cum este cu grupul Ales? Ce fel de semn trebuie ei să vadă? Ce trebuie ei să aibă? Aleluia! "Va fi Lumină în

timpul serii." Astăzi această Scriptură este împlinită. [Adunarea se bucură – Ed.] Astăzi promisiunea lui Dumnezeu
este împlinită. Noi ştim asta a fi Adevărul. El este aici în seara aceasta cum a fost El atunci. 

240 Acum, să predici aceasta, ce am spus cu un timp în urmă, dacă tu predici ceva şi este Adevărul Evangheliei, atunci
Dumnezeu este obligat să adeverească aceea. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, dacă aceea este
aşa, lăsaţi ca Dumnezeu care a scris Cuvântul, lăsaţi ca Dumnezeu care a făcut profeţia, lăsaţi ca Dumnezeu care este
Dumnezeu al Cuvântului, să vină înainte şi să dovedească că El încă este Dumnezeu. 

241  Aşa cum Ilie a mers sus pe munte; urmărind, Elisei a mers să-l urmărească pe Ilie, el a zis, "Eu vreau o porţie
dublă." Şi mantaua care a fost pe Ilie a căzut peste Elisei. El a mers jos, şi a îndoit acea pătură şi a lovit râul, şi a zis,
"Unde este Dumnezeul lui Ilie?" Şi acelaşi lucru care s-a întâmplat pentru Ilie s-a întâmplat pentru Elisei. 

242  Şi aceeaşi Evanghelie, aceeaşi Putere, acelaşi Fiu al omului care era ieri, este astăzi, şi va fi veşnic. Evrei 13:8.
Credeţi voi Aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci, eu vă întreb. Eu nu pot fi El, dar El este aici. ["Amin."]
Noi suntem numai un purtător. 

243  Unii dintre voi oameni de acolo afară, care sunteţi bolnavi şi suferinzi, care ştiţi că eu nu vă cunosc, lăsaţi ca
Dumnezeu acum... dacă eu pot să mă smeresc suficient. Rugaţi-vă şi cereţi lui Dumnezeu. 

244  Eu nu presupun... Nu este un cartonaş de rugăciune în clădire, este acolo? Nu, eu nu... Noi nu am dat nici un
cartonaş de rugăciune. Noi vom avea adunare de rugăciune la... sau vindecarea bolnavilor, la biserică. Dar, voi vă
rugaţi. 

245 Şi voi ştiţi că eu sunt un străin total faţă de voi. Vedeţi, voi mă cunoaşteţi, Jeffersonville! Eu nu vreau oameni din
Jeffersonville să fac asta. Eu vreau oameni de departe de aici de undeva. Vedeţi dacă Dumnezeu încă descopere!
Vedeţi dacă El încă este acelaşi ieri, azi, şi în veci! 

246  Faceţi cum a făcut micuţa femeie. El a trecut pe acolo, şi ea a zis, "Eu cred acest Om." Ea avea o scurgere de
sânge, şi ea a zis, "Dacă eu pot să ating marginea hainei Lui, eu cred că voi fi vindecată." Este adevărat? 

247  Din cauza credinţei ei,  în ziua aceea, Scriptura a fost împlinită.  "El a legat inima celor cu inimă zdrobită, a
vindecat pe bolnavi şi ologi." 

248 Când ea I-a atins haina, şi a mers afară şi a stat jos, El s-a întors în jur şi a zis, "Cine M-a atins?" De unde a ştiut
El, în acea gloată mare de oameni, probabil de treizeci de ori decât sunt aici în seara aceasta, mii de ei? De unde a ştiut
El? El a zis, "Cine M-a atins?" El nu a zis asta numai să o zică; El a zis aceea pentru că era adevărat. Şi El a zis, "Cine
M-a atins?" Şi direct El a privit în jur şi a văzut-o pe femeia mică, unde şedea ea sau stătea, în oricare poziţie era ea, i-
a spus că scurgerea ei de sânge s-a terminat. 

249 Acela era Isus ieri. Acela-i El astăzi. Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 
250 Eu nu te cunosc; Dumnezeu te cunoaşte. Dar tu ai dureri în partea laterală, care te supără. Aceea este corect. Tu ai

stat acolo şi te rugai pentru aceasta. Şi eu sunt un străin faţă de tine, şi noi suntem străini unul altuia? Ridică-te, dacă
aceasta este. Eu nu te cunosc. Acesta-i acest om chiar aici în colţ, acest ins tânăr. Tu de asemenea ai o durere de gât.
Asta-i adevărat. Tu te rugai pentru aceea. Tu eşti tot nervos pentru ceva. Tu va trebui să pleci din adunare căci, tu eşti
un lucrător, tu ai ceva angajamente de care trebuie să te ocupi. Aceea este corect. Aha. Tu crezi că Dumnezeu ştie cine
eşti? Rev. Mr. Smith, acum tu poţi merge şi să fi vindecat. Isus Cristos te-a făcut sănătos. Mergi înainte la adunarea ta;
gâtul nu te va mai supăra. 

Pe cine a a tins el? 
251  Există un om care şade chiar în spate aici; el suferă. El are o tumoare pe plămânul stâng. El nu... El nu este de

aici. Tu ai fost un lucrător în mină. Aceea-i corect. Eu sunt un străin total pentru tine. Dacă aceea este corect, mişcă-ţi
mâna. Tumoarea este în plămânul tău stâng, şi tu eşti gata pentru o operaţie chiar acum. Este corect? Tu nu eşti de aici.
Tu eşti din afara oraşului. Tu eşti din Virginia. Aceea-i corect. Tu crezi că Dumnezeu ştie cine eşti tu? Mr. Mitchell,
aceea-i corect, mergi acasă şi fi sănătos. Isus Cristos te face bine. Întrebaţi omul! Niciodată nu l-am văzut, în viaţa
mea. El şedea acolo, rugându-se. 

Astăzi această Scriptură! 
252 [Fratele Branham întoarce spatele la adunare – Ed.] Aici este o doamnă care şade chiar aici în spate, înapoia mea,

aşa cum Sarah era în cort. Ea se roagă pentru o fiică. Ridică-te. Fiica nu este aici; ea este departe, fiica. Şi tu eşti la fel
cum a fost când o femeie a venit la Isus, care avea o femeie care era muncită violent cu un drac. Femeia este... fata
este posedată de demon. Ea nu este aici. Ea este din... Tu eşti din North Carolina. Tu crezi asta? Şi acela-i adevărul,
nu-i aşa? D-na Orders, te poţi duce acasă. Dacă tu vei crede cu toată inima, tu vei găsi fiica ta cum s-a găsit când Isus
Cristos în zilele care sau dus, a zis că ea era vindecată. 



253  Astăzi  această  Scriptură;  semnul  Sodomei,  semnul  super  Seminţei,  semnul  bisericii  naturale!  Astăzi  această
Scriptură este împlinită în mijlocul vostru. Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] 

254  Îl veţi accepta chiar acum ca Salvatorul vostru, vindecător? Ridicaţi-vă în picioare, fiecare din voi, ziceţi, "Eu
accept vindecarea mea. Eu Îl accept ca Salvatorul meu. Eu Îl accept ca Regele meu." Fiecare să vă ridicaţi în picioare. 

Astăzi! Ascultaţi, prieteni. 
255 "El a citit Scriptura, a dat Biblia înapoi preotului, şi," a zis, "toţi ochii oamenilor au fost îndreptaţi asupra Lui. Şi

El a privit asupra lor, şi a zis, 'Astăzi această Scriptură este împlinită."' 
256 Eu am citit Scriptura, cu o duzină sau mai multe dovezi că noi trăim în zilele din urmă, generaţia care va vedea pe

Isus Cristos întorcându-se pe pământ. Şi eu vă spun în seara aceasta, din nou, astăzi această Scriptură este împlinită în
privirea voastră. 

257  Voi în Tucson, voi în California, voi în New York, pe aceste conecţii telefonice, astăzi această Scriptură este
împlinită în vederea voastră. 

258 Să fim bucuroşi şi să ne veselim, căci Nunta Mielului este aproape, şi, Ea (Mireasa), Mireasa Lui S-a pregătit. 
259 Să ne ridicăm mâinile şi să-I dăm slavă, voi toţi oamenii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. [Adunarea continuă să

se bucure şi să laude pe Dumnezeu – Ed.] 


