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Evrei 13: 8   „Isus Cristos este acelaşi ieri, astăzi şi în veci.” 

 
AscultaŃi ce spune despre acesta Profetul lui Dumnezeu. 
 
 Eu vreau să vorbesc despre subiectul, “Cristos identificat în toate 
timpurile”, pentru că Biblia spune că “El este acelaşi, ieri astăzi şi în 
veci” în identitatea lui Cristos în toate timpurile. 
 Acum, El este Cuvântul. El este Cuvântul identificat pentru 
acea epocă. Acum, necazul cu oamenii astăzi, este că, noi îi găsim pe 
ei trăind în lumina unei alte epoci, doar la fel cum Isus i-a găsit atunci 
când El a venit. El i-a găsit trăind în lumina lucitoare a legii şi 
ignorând ceea ce urma să se întâmple în acea epocă prezentă. (Luca 

19: 41-44). 
 Voi ştiŃi care este problema astăzi? Care este problema cu 
Lutheranii? Păi, din cauză că ei trăiau în lumina epocii Lutherane, 
(Rom.1: 17) atunci când John Wesley a găsit secretul sanctificării 
(Ioan.17: 17-19), ei nu au putut merge, pentru că ei trăiau în strălucirea 
epocii lui Luther. 
 Ce s-a întâmplat cu Penticostalii? Wesley a fost atât de 
organizat încât el trăia în lumina unei alte epoci; ei erau în epoca lui 
Wesley, când botezul cu Duhul Sfânt a căzut peste Penticostali 
(Fap.2: 1-20). VedeŃi, ei trăiau pe ceea ce a spus Wesley, sfinŃirea. Era 
greu pentru ei să creadă botezul cu Duhul Sfânt, restaurarea 
darurilor. Ei trăiau sub lumina unei alte epoci. Aceea este cea ce ei 
făceau atunci când a venit Isus. Ei au zis, “Noi îl avem pe Moise.” 
 El a zis, „Dacă voi îl aveaŃi pe Moise, voi M-aŃi fi cunoscut pe 
Mine (Luca 24: 17). Moise a scris despre Mine. CăutaŃi în Scripturi, 
pentru că în Ele voi credeŃi că aveŃi ViaŃa Veşnică, şi Ele sunt Acelea 
care mărturisesc despre Mine. (Ioan 5: 39). Aceea este ceea ce Scriptura 
se presupunea a fi: Dumnezeu identificat, interpretând Scripturile 



Lui pentru acea epocă. Şi întotdeauna era Cristos. Este Cristos în 
fiecare epocă. El este acelaşi ieri, astăzi şi în veci. Întotdeauna a fost 
Cristos. 
 Acum, noi găsim pe fraŃii noştri Penticostali trăind în 
strălucirea luminii epocii Penticostale, şi totuşi ei o omit. Ei încearcă 
să interpreteze epoca Penticostală, când noi suntem chiar trecuŃi de 
ea. Noi trăim chiar sus la timpul de răpire, pentru venirea timpului de 
sfârşit. Dar acesta este felul în care face omul. Aceasta trebuie să fie în 
felul acesta. Noi avem atât de mult atribuit pentru fiecare epocă. 
Biblia atribuie în felul acesta, şi acesta este felul în care noi trebuie să o 
avem. Acesta este felul cum trebuie să fie. [1] 
 
 Justificarea a slujit timpului ei, în justificare sub Luther, apoi a 
trebuit să vină sanctificarea prin Wesley. 
Şi sanctificarea a slujit timpului ei, până când acesta a devenit botezul 
Duhului Sfânt (care, este un singur Dumnezeu) s-a îmbinat în 
Biserică, şi Biserica în Cristos, şi acesta a făcut pe Isus Cristos reflectat 
pe pământ, ceea ce El a promis aicea în Biblie (2 Cor. 3: 2-3). AŃi putea 
să nu credeŃi acesta; eu nu vă pot face pe voi să o credeŃi. Eu sunt 
responsabil doar pentru Cuvânt. [2] 

  
Dar acum, noi venim la cap, Piatra Unghiulară. “Îndurare, 

Îndurare!” a strigat piatra (Zah.4: 7). A trecut din moarte şi a 
strigat, în Cuvântul viu al Viului Dumnezeu. Singurul plan a lui 
Dumnezeu pregătit pentru epoca Lui, Fiii Lui în Cuvântul epocii 
însufleŃiŃi de Duhul ca o scânteie care se aprinde din ceva ca să o 
însufleŃească la viaŃă (să o facă vie); şi şezând acum în locurile cereşti la 
timpul prezent, deja vii şi supuşi fiecărei promisiuni din Cuvânt. Atunci 
ce face aceasta? Voi fiind o parte din gena lui Dumnezeu, o parte din 
Cuvânt, alŃi oameni o parte din Cuvântul lui Dumnezu, aşezaŃi 
împreună, manifestând întregul Trup al lui Cristos, pentru că nu este 
dospeală printre voi. Nici o dospeală printre voi, doar Cuvântul, şezând 
în locurile cereşti (Efes. 2: 6), în uşa unde El a pus Numele Său: Cristos 
Isus. [3] 

 
Dumnezeul Cel neschimbător cu caracterul neschimbător, şi 

caracteristicile Lui rămânând doar aceleaşi. El nu poate să-Şi 
schimbe caracteristicile Lui. El nu o poate face. Orice lucru este 
cunoscut prin caracteristicile lui. (Luca 24: 28-32). AmintiŃi-vă, voi 



sunteŃi identificaŃi prin caracteristici, şi Dumnezeu este identificat 
prin măreŃele Sale caracteristici pe care El nu le poate schimba. El a 
zis în Maleahi 3: 6, “Eu sunt Dumnezeu şi Eu nu Mă schimb.” VedeŃi? 
El absolut nu se schimbă. Caracteristicile Lui rămân doar aceleaşi. El 
de fiecare dată a apărut pe pământ la sfârşitul unei epoci, El 
întotdeauna a trimis un om şi l-a uns cu Duhul Sfânt, Cristos. Duhul 
Sfânt este Cristos, Cel uns, Logosul, Cuvântul. Şi el a mers afară şi el 
a venit să identifice cuvintele acelei epoci. Cuvântul Domnului a mers la 
profeŃi (Biblia spune aşa – Amos 3: 6-7) şi a identificat acea epocă. 
VedeŃi? El nu face nimic fără om. 

Acum, El nu o poate face în grup. Voi nu o puteŃi face. Ea doar 
nu a fost făcută niciodată. El niciodată nu a folosit un grup, niciodată nu 
a făcut-o. El foloseşte o singură persoană. Israel a fost salvat ca o 
naŃiune (Zah.12: 10-14), dar voi urmează să fiŃi salvaŃi ca un 
individual. (Apoc. 3: 20). O singură persoană este cu cine El are de a 
face. El nici măcar nu a avut pe Moise şi pe Ilie la acelaşi timp. El nu a 
putut să aibe pe Ilie şi pe Elisei în acelaşi timp. El nu a putut să aibe pe 
Ioan şi pe Isus la acelaşi timp. El întotdeauna a avut unul, pentru că El 
pune acea persoană în voia Lui divină. 

PriviŃi la zilele profetului Iosif, cum Isus a fost perfect 
identificat în Iosif. El a fost născut, iubit de tatăl saău, urât de fraŃii lui 
fără nici un motiv. El şi-a iubit fraŃii lui. Dar ei erau îngâmfaŃi la fel ca 
Farisei. Şi ei nu avea nimic de a face cu el, şi l-au urât din cauză că el 
avea vedenii şi aşa mai departe (Gen.37: 12-13; 41: 1-46) 
 Dar chiar caracteristicile din el arătau că era Cristos. Iosif 
era un profet. El a fost născut un profet pentru acea epocă. Aceea 
este exact corect. Acum, noi aflăm că Dumnezeu şi-a arătat 
caracteristicile Lui în Iosif. 
 Acum, când Moise a venit, el nu ar fi putut lua mesajul lui 
Noe. Şi nici Noe nu ar fi putut lua mesajul lui Moise. Nici Iosua nu ar fi 
putut să ia pe oricare din mesajele lor. Isaia nu ar fi putut lua un alt 
mesaj. Fiecare mesaj este pentru epoca aceea. Şi cu epoca în care noi 
trăim, când acel Cuvânt este interpretat, Dumnezeu vorbind acel 
Cuvânt afară şi făcând Cuvântul pentru acea epocă viu, dând 
interpretarea Lui. Acela este Dumnezeu în Cristos manifestându-Se, 
pentru că Cristos este Cuvântul. Şi când Cuvântul este făcut 
manifest, acela este Cristos în fiecare epocă atunci. 
 El a fost în David, când David a fost respins de propriul său 
popor, de a fi rege, şi a mers sus pe deal, a privit în urmă peste muntele 



Măslinilor, aşa cum el a fost excomunicat de la poporul lui; a mers sus 
pe deal a privit înapoi peste cetate şi a plâns (2 Sam. 15). Opt sute de 
ani de atunci, Fiul lui David a stat în acelaşi loc plângând, pentru că 
El a fost respins în propria Lui cetate (Mat. 23: 37; Luca19: 28-44). [1] 
 
 Oh, doar întreg Vechiul Testament este doar vieŃi portretizând pe 
Isus. [4] VedeŃi, este Cristos în fiecare generaŃie. Acela era Cristos în 
David. Biblia spune că Moise a lăsat bogăŃiile Egiptului, plăcerile şi 
bogăŃiile Egiptului, socotind că reproşul pentru Cristos este o mai mare 
bogăŃie (Evrei.11: 23-27). Şi el a urmat pe Cristos în pustie, care era 
Stâlpul de Foc (Exod. 13: 21 şi 22: 14-24). El era Logosul care a ieşit 
de la Dumnezeu, care era Cristos, Unsul. [1] 

Şi acum, noi aflăm că în fiecare din aceste epoci, de obicei, 
oamenii nu vor să o creadă, pentru că ei deja sunt aşezaŃi pe calea 
lor. Voi faceŃi o cotitură. Voi construiŃi o casă (clădire), şi atunci 
ajungeŃi la colŃ, toŃi vor să fugă în direcŃia aceasta; ei nu vor să se 
întoarcă după colŃ. Dar clădirea merge în sensul acela, dacă Cuvântul 
spune că merge în sensul acela. VedeŃi? Acolo este unde noi obŃinem 
acele joncŃiuni ale timpului. Acolo este unde este greu. Acolo este unde 
oamenii au dus greul. Acum, ŃineŃi minte, Dumnezeu niciodată nu 
schimbă felul Lui de a face lucrurile, întotdeauna prin Scriptură doar la 
fel. [5] 

 
Manna de ieri, manna lui Luther, nu ar fi mers la Metodişti. 

Manna Metodiştilor nu ar fi mers la Penticostali. Manna Penticostalilor 
nu va funcŃiona pentru ziua aceasta. VedeŃi ce vreau eu să spun? În 
fiecare zi, ea (manna) vine, zi de zi, proaspătă, şi aşa a fost prin epocile 
bisericii. (Exod 16). 

Manna lui Luther a fost mesajul justificării. Mesajul lui Wesley a 
fost manifestarea sanctificării. Penticostalii au fost restaurarea darurilor. 
Dar aceasta este prezentarea Pietrei de Căpătâi, ultima zi, Pomul 
Miresei, ceea ce este contrar la toate din ele, şi totuşi El (mesajul) este 
aceeaşi Lumină pentru maturizare. [2] 

 
Ilie, fiind un om a lui Dumnezeu, nu ca şi Cristos. Cristos 

cunoştea toate lucrurile, pentru că El era Dumnezeu. Ilie era o porŃiune 
din Dumnezeu. Acela era Cristos în Ilie. Şi acela a fost mesajul orei. 
Pentru că Cuvântul Domnului pentru ceasul acela era cu acel profet.  



Isus a fost Plinătatea tuturor profeŃilor (Col. 2: 9-10) Fiecare 
din ei doar L-a manifestat pe El, aceea era totul. Tot drumul de la 
Iosif, şi treizeci de arginŃi, peste tot era portretizat Cristos. La fel a făcut 
şi Moise. [6] 

 
ObservaŃi acum, jos prin epoci, El a lăsat aceasta gradual, 

descoperind încet taina prin profeŃi şi prin tipare. Acum, noi putem 
doar să mergem către acea... şi exprimându-Se pe Sine. 

Toate acele lucruri L-au tipizat pe El, dar totuşi taina a fost 
ascunsă. Acei oameni nu au ştiut ceea ce ei făceau. Ei doar ştiau că ei 
erau călăuziŃi de Duhul să facă ceva. Acum, păstrând acesta în spate în 
zilele din urmă pentru marea descoperire – doar exprimând-o. 
Exprimându-se El Însuşi în Moise, şi David, şi Iosif, şi Ilie şi în jos 
prin ei. Noi putem lua pe fiecare din aceşti profeŃi şi să aducem vieŃile 
lor şi să arătăm că ele au exprimat pe Isus Cristos perfect, exact, 
totuşi niciodată dând tainele Lui în totalitate, aşteptând ca ele să fie 
dezvăluite în zilele din urmă, aşa cum El a promis, aşteptând pentru ca 
ele să fie deplin înŃelese înainte ca El să le exprime. Dacă El ar fi spus 
întreg lucrul... pentru că Biblia este scrisă în taine; Isus a mulŃumit 
Tatălui pentru acesta, că Ea a fost scrisă în taine (Mat.11: 25). [7] 

 
Evrei 13: 8, „El este acelaşi ieri, astăzi şi în veci” Este Cuvântul lui 
Dumnezeu întotdeauna. Era Cristos în Noe (Gen. 7: 1-,5). Era Cristos 
în Moise (Ex.32: 32-33). Este întotdeauna Duhul Lui Cristos. Şi 
manifestarea totală a Cuvântului lui Dumnezeu a fost făcut 
cunoscută prin Isus Cristos, Duhul lui Dumnezeu (Evr. 1: 1-3). [8] 

 
Deci luaŃi-L pe Cristos în inima voastră... Cristos şi Duhul 

Sfânt, este acelaşi lucru. Duhul Sfânt, „Cristos” înseamnă „Unsul”. 
Şi Duhul Sfânt este Acea Ungere, şi voi sunteŃi cei care sunteŃi unşi. 
VedeŃi? Şi este Cristos în voi ungându-vă pe voi. ÎnŃelegeŃi ce vreau 
să spun? Atunci voi obŃineŃi lucrul corect. Atunci El poate să vă 
folosească la orice El doreşte să vă folosească, pentru că voi sunteŃi 
în trup şi sunteŃi supuşi la oricare dintre aceste daruri (1Cor. 12: 4-

30). Dar vedeŃi, ca să aveŃi unul din daruri în afara trupului, aceasta nu ar 
face nici un bine pentru voi (1Cor. 13: 1-3) VedeŃi? Să nu depindeŃi de 
aceste lucruri. Duhul Sfânt este o FiinŃă; El este Dumnezeu, Dumnezeu 
în voi, Persoana, Dumnezeu care aprinde întreaga voastră fiinŃă. Voi 
sunteŃi schimbaŃi; voi sunteŃi o nouă creatură (creaŃie). (2 Cor. 5: 17). 



Orice micuŃ lucru care este greşit, El vă va spune vouă că este greşit, 
atunci voi lăsaŃi-l, nu îl faceŃi. „Tată, eu nu am vrut să fac acesta. Tu te 
rog să mă ierŃi.” VedeŃi? Şi acela este Duhul Sfânt... [9] 

 
Cuvântul „Cristos” înseamnă „Cel uns” sau „Unsul”. Atunci 

Moise a fost Cristos în zilele lui; el era unsul. Ieremia era Cristos în 
ziua lui cu o porŃiune din Cuvântul pentru acea zi. 

Dar când a venit Isus, El a venit ca şi Unsul Răscumpărător. Şi 
aceea a fost ambele, Moise şi tot ce era în Moise, şi tot acel Cuvânt, şi 
toată Dumnezeirea trupeşte a fost în El (Col.2: 9-10). Aceea este motivul 
că toată perdeaua din templu s-a rupt (Mat.27: 45-53), şi Tronul de Milă 
a venit la vedere clară. El era Unsul. [10] 

 
Acum, noi observăm că Dumnezeu începe să facă o Mireasă 

pentru Cristos. Deci Mireasa trebuie să fie identificată cu El şi în El, 
pentru că ea este o parte din El. Acum, Mireasa este o parte din El. 
Cuvântul pentru acea zi, mireasa devine o parte din acel Cuvânt, 
pentru că este Cristos. Acum, credeŃi voi acesta? Noi trebuie să fim în 
Cristos, parte din Cristos. Ce este o femeie? Când un bărbat ia o 
femeie, acea femeie trebuie să fie o parte din el. Ei nu mai sunt doi, ei 
sunt unul. Şi când Dumnezeu în Cristos devine unul, ei au fost unul, 
pentru că Dumnezeu era Cuvântul, şi Cuvântul a fost făcut trup (Ioan 

1: 1-3, 14-18). Trupul şi Cuvântul au devenit Una; şi când Biserica 
devine Mireasa lui Cristos, ea şi Evanghelia sunt acelaşi lucru. [11] 
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