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Hraná Spiritualá La Vreme Potrivitá

` Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, numai^

Cum, acum aceasta ân acest fel:
Acum eu cred, acum eu cred,
Toate lucrurile sunt posibile, acum eu cred;
Acum eu cred, acum eu cred,
Toate lucrurile sunt posibile, acum eu cred.

Sá rámànem ân picioare acum, cu capetele noastre aplecate.
Doamne, fie ca acesta sá nu fie numai un càntec, ci sá fie

chiar adàncurile inimii noastre càntànd, “Acum eu cred!”
Ucenicii au zis odatá, dupá ce Isus a fácut aãa de multe lucrári
puternice, ei au zis, “Doamne, acum noi credem.”

Isus a zis, “Credeäi voi acum?”
2 Ei au zis, “Noi credem cá Tu cunoãti toate lucrurile ãi nu ai
nevoie ca cineva sá Te ânveäe.” Astfel, Tatá, ân seara aceasta ne
dám seama cá Tu nu ai nevoie de ânváäátura noastrá, dar noi
avem nevoie de a Ta. Astfel noi ne rugám ca Tu sá ne ânveäi
cum sá ne rugám, cum sá tráim, ãi cum sá credem. Acordá-ne
aceasta, Doamne, prin acest serviciu din aceastá seará. Dacá ne
lipseãte ceva, dá-ne nouá, Doamne. Noi o cerem ân Numele lui
Isus. Amin.
3 Eu ãtiu cá muläi dintre voi stau ân picioare din nou ân seara
aceasta. Ãi, ân afará, am ântàlnit grupuri care au spus cá nu au
putut intra ânáuntru, ãi ei ascultá la radioul lor ân diferite
maãini. Ãi acum noi vom âncerca sá o facem aãa de repede cum
putem ân seara aceasta, pe duminicá seara, noi dám acolo sá ne
rugám pentru bolnavi, avem un rànd de rugáciune aãa cum
putem aduce pe unul aici sus. Dar noi dedicám acest serviciu ân
seara aceasta pentru rugáciune pentru bolnavi.
4 Ãi eu vreau ca voi sá ajungeäi zidiäi acum ân^aceste
Preziceri Sfinte ale lui Dumnezeu, ân Credinäá, Credinäa din
ceasul acesta. Credinäa! Va fi nevoie de mai multá credinäá
decàt a fost vreodatá ân oricare epocá, cáci aceasta trebuie sá
fie credinäá de rápire, sá fim luaäi sus. Ãi deci noi vrem ca voi
sá credeäi ân seara aceasta ân tot ce aäi vázut, auzit, Cuvàntul
care l-aäi auzit predicat, semnele ãi minunile pe care le-aäi
vázut fácute. Noi vrem ca voi sá acumulaäi toate acelea
âmpreuná ân inima voastrá, ãi sá luaäi seama la aceasta, dacá
acela ar fi Dumnezeu sau nu.
5 Este ca Elisei din vechime, a zis, “Dacá Dumnezeu este
Dumnezeu, atunci slujiäi-L.” Ãi dacá Isus este centrul tuturor
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lucrurilor pentru Creãtin, atunci eu cred cá noi ar trebui sá ne
dezlegám de orice alt lucru ãi sá ne alipim de El. Amintiäi-vá,
El este Centrul, El este Steaua Polará, El este Ultimatul, El
este Absolutul. Ãi dacá El este Steaua Polará^Existá numai
un singur lucru care va indica spre steaua polará, acela este
busola voastrá cu care voi navigaäi. Ãi Busola cu care eu âncerc
ca voi sá navigaäi este Cuvàntul, ãi Cuvàntul ântotdeauna
indicá spre El.
6 Ãi noi simäim ca ãi cum am trece printr-un timp mare de
suferinäe ãi âncercári, perplexitate a timpului ãi suferinäe
printre neamuri, ãi tot felul de lucruri ântàmplàndu-se, ãi
uneori eu ajung ca ãi ânghiäit^Peste tot unde privesc, este ca
pe un_ântr-un vapor afará pe mare. Ãi mi s-a dat âncredinäarea
Corábiei. Dar cum urmeazá ca noi sá reuãim? Ãi aici vine unul
cu o ãapcá albá, de o sutá de ori mai mare decàt vaporul meu.
Dar noi vom trece, peste fiecare. “Noi suntem mai mult decàt
biruitori prin El.” Cápitanul, Cápitanul Ãef, a apucat de sfoara
de la capátul vaporului, El âl va trage dincolo. Noi le vom trece
pe fiecare din ele.
7 Acum, ân seara aceasta, aãa ca sá ne putem grábi ãi sá vá
lásám sá ieãiäi devreme. Noi apreciem condusul vostru
ândelungat, ãi aãa mai departe, ãi cum trebuie voi sá conduceäi,
ãi sacrificiul pe care trebuie sá-l faceäi. Ãi, vedeäi, aceea má
face pàná unde mi-ar place doar sá stau ãi doar sá continui sá
vorbesc ãi sá fac tot ce pot sá vá ajut. Dar cànd sunt aici eu
âncerc sá presez ân tot ce pot posibil, sá vá dau un ajutor pentru
acel moment ân care suntem aici acum. Apoi voi luaäi^Dacá
tu le dai oamenilor prea mult o datá ei nu-ãi pot aminti. Tu_tu
doar trebuie sá iei un lucru ãi sá-l äii chiar la persoaná pàná
cànd ei âl vád. Ãi apoi cànd ei obäin aceea solid ân inima lor,
atunci ei vor^atunci âi ânveäi altceva. Doar pas cu pas aãa
cum mergem.
8 Acum, rugaäi-vá ãi fiäi curajoãi, ãi credeäi acum ân seara
aceasta pentru vindecare. Eu nu cred cá existá vreo ântrebare
ân mintea voastrá despre timpul ân care tráim noi. Eu nu cred
cá existá vreo ântrebare ân mintea voastrá despre faptul dacá
Dumnezeu este ân mijlocul poporului Sáu sau nu. Eu cred cá
voi toäi credeäi asta. Ãi eu^Nu existá ândoialá ân mintea mea
despre aceasta. Ãi eu_eu_eu cunosc poporul meu, prietenii
mei, prietenii lui Cristos, copiii lui_lui Cristos, cred asta.
9 Ãi aceasta âmi dá mare plácere sá ajung sá vád cànd tu ãtii
cá ai un Mesaj de la Dumnezeu, ãi tu âl dai oamenilor ãi vezi cá
oamenii ráspund la Acela. Atunci tu priveãti ânapoi ãi spui, “Âäi
muläumesc, Tatá.” Oh, ce bucurie este atunci sá vezi copiii
màncànd Pàinea care le-a fost trimisá! Vá daäi seama cá a fost
o viziune cu ani ân urmá, chiar aici la acest Tabernacol? Asta-i
adevárat, “Pàinea Vieäii.” Frate Neville, tu äi-o aminteãti,
poate. Timp puternic!
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10 Acum sá deschidem, dacá vreäi sá urmáriäi citirea sau s-o
ânsemnaäi jos, doar^Eu nu cred cá ar fi potrivit sá avem un
serviciu fárá citirea Cuvàntului lui Dumnezeu ãi sá dám càteva
comentarii, dacá acesta va fi un serviciu de vindecare sau de
orice fel. Noi toäi ânäelegem. Nu existá stráini printre noi, eu
presupun. Dar noi toäi ânäelegem ce este vindecarea. Nu este
nimic cá cineva face pentru voi; este ceea ce Dumnezeu a fácut
deja pentru voi. Salvarea este pe aceeaãi linie. Singurul lucru,
este, sá faci oamenii sá creadá cá acela-i Adevárul. Ãi
Dumnezeu o ânvaäá ân Cuvàntul Lui ãi apoi o dovedeãte celor
ce Âl vor crede, cáci El a zis, “Toate lucrurile sunt posibile celor
ce cred.”
11 Voi ziceäi, “Nu existá nimic imposibil cu Dumnezeu.” Voi
credeäi asta? Nu este nimic imposibil nici cu voi, oricare. “Cáci
toate lucrurile sunt posibile la acei,” (Dumnezeu este o
Persoaná) “la cei ce cred.” Vedeäi? Deci nu existá nimic
imposibil cu voi, pentru voi, dacá puteäi crede numai.
12 Acum ân Ântài Âmpáraäi, al 17-lea capitol, eu vreau sá citesc
primele ãapte versete, cu voia Domnului.

Ãi Ilie Tiãbitul, care era din locuitorii Galaadului, a
zis cátre Ahab, aãa cum DOMNUL Dumnezeul lui
Israel tráieãte, ânaintea cáruia eu stau, nu va fi nici
rouá nici ploaie ân aceãti ani, decàt la cuvàntul meu.

Ãi cuvàntul DOMNULUI a venit la el, zicànd,
Du-te de aici, ãi ântoarce-te spre rásárit, ântoarce-te

spre rásárit, ãi ascunde-te làngá ràul Cherit, care este
ânaintea Iordanului.

Ãi aceasta va fi, cá tu vei bea din ràu; ãi Eu am
poruncit corbilor sá te hráneascá acolo.
Observaäi, “sá te hráneascá acolo,” nu altundeva. “Acolo!”

Astfel el a mers ãi a fácut conform DOMNULUI, sau
dupá cuvàntul DOMNULUI: cáci el a mers ãi a locuit
làngá ràul Cherit, care este ânaintea Iordanului.

Ãi corbii i-au adus pàine ãi carne dimineaäa, ãi pàine
ãi carne seara; ãi el a báut din ràu.

Ãi s-a ântàmplat dupá o vreme, cá ràul s-a uscat, cáci
nu a fost ploaie ân äará.

13 Domnul sá adauge binecuvàntárile Lui la citirea
Cuvàntului Sáu. Ãi acum, ân seara aceasta, eu vreau sá iau un
text de-acolo, care este numit, “Hraná spiritualá la vremea
Ei.” Azi dimineaäá noi am avut o_o lecäie despre_despre “A
face lui Dumnezeu un serviciu, sau âncercànd sá-I faci un
serviciu fárá a fi^-fárá sá fie timpul, vremea, locul, sau
persoana.” Ãi acum acesta este: Hraná Spiritualá La Vreme
Potrivitá.
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14 Acest profet, Ilie, noi ãtim foarte puäin despre el. Dar noi
ãtim cá el a fost slujitorul lui Dumnezeu, ãi slujitorul lui
Dumnezeu pentru ceasul acela.
15 Ãi Dumnezeu ãi-a folosit Duhul Lui care era peste Ilie, deja
de trei ori, ãi promite âncá de douá ori; de cinci ori, pentru har.
El L-a folosit peste Ilie; El a venit peste Elisei ântr-o poräie
dublá; a fost peste Ioan Botezátorul; ãi se presupune sá viná
doar sá ântroducá Mireasa dintre Neamuri; ãi sá viná cu Moise
ãi sá-i ia pe Iudei acasá. Asta-i adevárat. De cinci ori cànd
Dumnezeu promite sá foloseascá Duhul lui Ilie, ãi deja a fácut-
o de trei ori.
16 Acum, acest mare profet, noi nu ãtim de unde a venit el.
Noi ãtim cá el a fost un Tiãbit. Dar cum a venit el^
17 Noi ãtim puäin despre profeäi. Noi nu ãtim de unde vin ei.
Foarte rar^Cum, eu nu ãtiu de vreunul care a venit din
bisericá sau a avut vreo genealogie ân urma lor. El era doar om
obiãnuit care era neânfricat, ãi, de multe ori, fárá pregátire. Ãi
ei nu au fácut vreo scriere, ei ânãiãi. Isaia ãi Ieremia, doi dintre
ei, au fácut ceva scrieri, dar acest mare om Ilie nu a scris
niciodatá nimic. Muläi dintre ei nu au scris; poate ei nu puteau
scrie. Dar ei erau oameni care erau aspri. Nu existá om ân
Biblie ca acei profeäi din vechime. Ei au sfidat âmpáráäii, regi,
popoare, biserici, ãi toate altele, ãi au stat ferm pe Cuvàntul lui
Dumnezeu, ãi Dumnezeu i-a dovedit de a fi corecäi. Ei au fost
persoane foarte severe.
18 Ãi acest Ilie a fost unul dintre cei mai severi dintre ei toäi.
El a fost un om al pustiului. El a venit din pustie; el a locuit ân
pustie. Biblia a spus cá el era âmbrácat^era páros, ãi el avea
piele de oaie ânfáãuratá ân jurul lui, ãi o bucatá de piele, din
piele de cámilá ânfáãuratá ân jurul coapselor lui, foarte^
barbá pe faäa lui, ãi âmi imaginez cá el era un om cu o arátare
foarte asprá, ãi la care sá priveãti.
19 Dar noi nu am^ei toäi nu toäi au murit. Ei nu sunt
toäi_toäi moräi. Ân zilele Consiliului de la Niceea^muläi
dintre voi oameni care aäi citit Consiliul de la Niceea a
Bisericii Timpurii, cànd ei au vrut sá facá o organizaäie din ea
ãi a rupt toate celelalte biserici, ãi a venit ântr-una, cànd ei au
avut acel Consiliu de la Niceea, un om aspru ca Elisei a venit
ânáuntru acolo din pustie, màncànd numai ierburi; om mare
sever. Dar demnitarii, cei sus puãi, sub Constantin, ãi aãa mai
departe, le-a potolit glasul. Pentru cá aceia, fiind profeäi, ãtiau
cá bobul de gràu al Bisericii Mirese trebuia sá cadá ân pámànt,
la fel ca ãi un bob de gràu ân Mire a trebuit sá cadá ân pámànt.
Ãi acolo el a zácut timp de o mie de ani.
20 De-aceea scriu ei ân cáräi astázi, “Unde este acel Dumnezeu
tácut care a putut sta ãi privi, sá vadá copii mici uciãi, ãi femei
sfàãiate ân bucáäi de lei, ãi sá stea ân cer ãi sá nu spuná nimic
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despre aceasta?” Ei nu cunosc Cuvàntul. Acel bob de gràu
trebuie sá cadá ân pámànt. Cum ar putea un Dumnezeu
neprihánit sá stea ãi sá priveascá la Propriul Lui Fiu sá moará
ãi sá fie scuipat, ãi aãa mai departe? Dar este conform cu
Cuvàntul, aceasta trebuia sá fie. Ãi acela-i felul cum este chiar
pàná ân ceasul acesta.
21 Acest om, el era un om mare. El avea o generaäie pácátoasá
ânaintea lui. Ahab era Rege, tatál lui ânaintea lui a fost ráu. De
cànd era Solomon, a fost chiar un rege ráu dupá altul. Ãi acest
om, Ahab, care a domnit douázeci ãi doi de ani ân Samaria, a
fost cel mai ráu dintre ei toäi. El a fost un adevárat modernist.
El a crezut ân religie, cu certitudine. Ãi el avea totul ântr-o
tendinäá moderná. El âãi avea cei patru sute de profeäi Evrei,
toäi dintre ei bine pregátiäi ãi instruiäi. Dumnezeu i-a trimis
unul ãi el nu a vrut sá-l creadá, ãi acela era Ilie.
22 Dar Ilie, acest Tiãbit, era un om al pustiului. Nu un om
blajin; el era un om aspru. Ãi ântr-o zi, dupá ce Ahab a pácátuit
pàná cànd Dumnezeu nu-l mai putea suporta, El i-a vorbit lui
Ilie ân pustie. Ãi aici vine el ân jos pe drum spre Samaria, aãa
cum deseori am ilustrat; poate cu barba albá ieãitá ân afará ân
jurul feäei, capul pleãuv strálucind ân soare, ochii mici bátràni
ânguãti, acolo ân spate cu un toiag ân màná, un zàmbet pe faäa
lui, a mers drept sus pàná la regele Israelului, ãi a zis, “Cei^
Nici mácar rouá nu va cádea pàná cànd o chem eu.”
23 Dumnezeu sá ne dea bárbaäi ca acela, vedeäi, bárbaäi care
ãtiu ce fac cu AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
24 Acum, noi aflám cá ânainte ca el sá facá aceasta, cá
Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu a vorbit cu el ãi, de aceea, lui
nu i-a fost teamá de nimic. Lui nu i-a fost teamá de mesajul
lui, cá nu se va ântàmpla; el ãtia cá se va ântàmpla! El ãtia cá
era conform cu Cuvàntul Domnului, ãi el ãtia cá el era profetul
lui Dumnezeu pentru ceasul acela. De aceea dacá regele i-ar
táia capul, l-ar arunca ân temniäá, orice ar face ei, aceasta nu
conta pentru el; el avea o ânsárcinare, “AÃA VORBEÃTE
DOMNUL,” chiar ân faäa regelui. Ce persoaná asprá! Dar
ânainte ca el sá facá aceasta, a prezis aceastá secetá mare^
25 Cáci Dumnezeu nu va lása pácatul sá meargá nepedepsit.
Acolo trebuie sá fie pedeapsá. La ce este buná o lege fárá o_o
pedeapsá? La ce bun ar face, sá zicem, “este âmpotriva legii sá
treci semaforul,” ãi nici o amendá ân spatele ei, sau nici o
pedeapsá ân spatele ei? Aceasta nu ar fi o lege. Deci existá o
pedeapsá pentru pácat. Ãi cànd Dumnezeu face o lege, ãi acea
lege_lege este sfidatá, atunci acolo trebuie sá fie pedeapsá
pentru aceea.
26 Ãi aceastá naäiune a violat toate legile Lui. Oh, ei aveau
bisericá mare, ei aveau templul. Ei aveau o muläime de oameni
educaäi. Ei aveau profeäi peste tot ân äará, aveau ãcoli de-a lor,
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scoäàndu-i afará ca o maãiná. Ãi ei aveau o muläime de profeäi,
ei aveau o muläime de_de preoäi, ei aveau o muläime de
cárturari, ãi ei aveau o muläime de religie, dar ei erau departe
de Cuvàntul lui Dumnezeu. Astfel Dumnezeu a chemat un om
ân afará de oricare din ràndurile lor de fapt, ãi l-a trimis
ânáuntru cu AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
27 Ãi observaäi cum se ângrijeãte El de ai Sái Proprii. Ânainte
ca El sá trimitá acest profet cu mesajul, El a zis, “Ilie, du-te jos
ãi spune-i Regelui Ahab aceste lucruri. Ãi acum, cànd tu o faci,
ândepárteazá-te repede de la el, cáci Eu am fácut un loc pentru
tine sá mergi ân timpul secetei. Eu âäi voi purta de grijá, Ilie,
dacá tu doar predici Cuvàntul Meu, sá faci doar ce Eu âäi spun
ce sá faci.”
28 Acum eu voi tipiza aceastá mare slujbá, ân seara aceasta, a
lui Ilie ãi timpul lui Ilie, cu ceasul ân care suntem noi acum. Eu
cred cá este un model perfect. Má gàndesc despre naäiuni^
dacá eu^noi aveam timp sá mergem ânapoi, dar eu vreau sá
pun mult timp ân ràndul de rugáciune.
29 Deci dacá am putea merge ânapoi ãi sá vedem, Israel a luat
Palestina pe aceeaãi bazá cum am luat noi aceste State Unite.
Noi am venit ân aceste State Unite, ãi am âmpins ânapoi
ocupanäii, care erau Indienii, ãi am stápànit äara. Ãi aãa a venit
Israel ân Palestina, sub conducerea lui Iosua, sub Dumnezeu, ãi
i-a âmpins ânapoi pe ocupanäi ãi a luat äara.
30 Ãi primii lor regi au fost oameni puternici; David, Solomon,
ãi oameni mari. Primii noãtri preãedinäi au fost oameni mari;
Washington, Lincoln, ãi aãa mai departe. Apoi ân final
preãedinäii sau regii au devenit sá ajungá tot mai stricaäi tot
timpul, ãi ân final ei au sfàrãit-o cu acest Ahab. Tocmai modelul,
tipic din ziua noastrá. Ãi oamenii au ajuns aãa de moderni cá ei
nu au vrut sá asculte adeváratul Cuvànt al Domnului.
31 Ãi vá puteäi imagina, la un popor modern ca acela, cum ar
suna pentru ei un slujitor adevárat al lui Dumnezeu. “Pái, el
era nebun, el ãi-a ieãit din minäi. Nu putea exista un astfel de
lucru.” Ei erau religioãi, foarte religioãi. Ei aveau oameni
sinceri, ei aveau oameni sinceri. Ei erau foarte religioãi.
32 Deci el ãtia cá ar necesita mai mult decàt doar o teologie
obiãnuitá, ar necesita mai mult decàt_decàt ceva mesaj
obiãnuit, ar necesita mai mult decàt doar a predica Cuvàntul,
sá spargá inimile lor âmpietrite. El ãtia cá era nevoie de AÃA
VORBEÃTE DOMNUL sá trimitá acea judecatá jos peste acel
popor, deci el ãtia asta atunci cànd el a plecat afará cu AÃA
VORBEÃTE DOMNUL. Ãi aceasta era AÃA VORBEÃTE
DOMNUL. Sá dispreäuieãti Aceea, era judecatá. Noi vedem
aceea ân ziua noastrá, de-asemeni. Noi vedem asta ân orice zi.
Nu a mai rámas nimic decàt judecatá cànd voi páãiäi peste linia
de milá.
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33 Acum, acel model acolo cu care eu âl voi tipiza pe Ilie,
biserica azi, biserica de azi. Chiar ânainte de judecatá, el a
primit acest mesaj. Ilie, el a reprezentat, fiind ângrijit ân natural,
hrana lui naturalá, pentru cá nu urma sá ploaie acum, dupá
Cuvàntul lui Dumnezeu, timp de trei ani ãi ãase luni, sau pàná
cànd Ilie o chema. “Ân orice timp tu spui, Ilie, acela este cànd va
fi.” De aceea el a mers sus la rege, ãi a zis, “Nu va fi nici mácar
rouá sá cadá pàná cànd o voi chema eu.” Aceea este desigur o_o
âncárcáturá, nu-i aãa? Acela este pe deplin un mesaj!
34 Ãi acum noi vom tipiza aceea cu seceta spiritualá de azi.
Acum, noi toäi ãtim, noi suntem foarte conãtienäi, cá existá o
mare secetá spiritualá ân äará astázi, vorbind spiritual. Ãi, voi
ãtiäi, cá aceea a fost prezisá de profeäi, chiar ânainte sá fie a
doua Venire a lui Cristos, zicea, “Va veni o foamete ân äará
astázi, ãi aceasta nu va fi numai pentru pàine, ci dupá auzirea
Cuvàntului lui Dumnezeu.” Ãi ziua aceea este acum, “a auzi
adeváratul Cuvànt al lui Dumnezeu.” Acum, aceasta tipizeazá
seceta naturalá cu cea spiritualá.
35 Pácatul ãi necredinäa, prin ânváäátori falãi ãi moderniãti ân
bisericá, au adus locul la aceastá venire, judecata care vine.
Atunci ei s-au ântors de la Cuvàntul lui Dumnezeu ãi profetul
Lui, la raporturi moderne teologice ale Cuvàntului.
36 Voi observaäi aici, este chiar la timpul acela cànd
Dumnezeu ântotdeauna ridicá ceva. Pentru cá, El, ântotdeauna,
El nu face nimic pàná cànd o descoperá oamenilor, ãi El
ântotdeauna o descopere prin slujitorii Lui.
37 Acum, dar Ilie, ân timpul acesta, avea un loc secret la care
Dumnezeu l-a hotáràt pentru el sá meargá. Acela-i lucrul care
vrem sá-l vedem acum chiar ânainte de-a avea ràndul de
rugáciune. Ilie avea un loc secret pregátit de Dumnezeu Ânsuãi.
Acum, biserica nu i l-a pregátit, regele nu i l-a pregátit, el nu ãi
l-a pregátit el ânsuãi, ci Dumnezeu a pregátit un loc secret
pentru Ilie sá fie hránit tot timpul ân decursul secetei, unde
hrana i-a fost asiguratá zi de zi. El nu trebuia sá se ântrebe ce
se va ântàmpla màine sau sá se ântrebe dacá rezerva se terminá.
Dumnezeu a zis, “Eu am poruncit corbilor ãi ei te vor hráni.”
Ce lucru minunat, un model al locului nostru secret ân Cristos.
38 Cànd consiliul mondial ãi tot ce se petrece azi, care zic,
“Zilele minunilor sunt trecute.” Marile puteri ale lui
Dumnezeu au fost luate afará din biserici. Ele se pare cá, mai
mult, ele nu au nimic decàt “o aramá sunátoare ãi un chimval
zàngánitor.” Noi ãtim aceea de a fi adevárul. “Ãi formá de
evlavie, ãi neagá Puterea din ea.”
39 Este chiar acelaãi lucru ce a fácut David azi dimineaäá, cu
carul cu boi, s-a ândepártat de Cuvànt. Cànd Cuvàntul a fost
prezentat ãi dat lor, ei nu L-au vrut; de aceea, ei s-au
ândepártat de la El.
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40 Aceea este ce au fácut aceãti oameni ân zilele lui Ilie, s-au
ândepártat de la Cuvànt. Ei au gàndit cá ei aveau Cuvàntul, dar
ei nu L-au avut. Deci observaäi apoi ân^

41 Ân timpul cànd El urma sá pedepseascá pe necredincios, El
a fácut o cale pentru credincios. Acelaãi lucru El face de
fiecare datá. Ân zilele cànd El urma sá distrugá lumea prin apá,
El a fácut o cale de scápare pentru Noe. Ân zilele cànd El urma
sá ânece Egiptul, El a fácut o cale de scápare peste mare pentru
poporul Lui. Cum Âãi face Dumnezeu calea! Ãi acolo unde nu
existá cale, El este Calea aceea. El este Calea aceea!

42 Acum ne dám seama cá noi ântàmpinám ceva din cele^
unul din cele mai mari ceasuri pe care le-a cunoscut vreodatá
istoria. Aceasta nu este exact vàrful focosului cu racheta
luminos strálucitoare, cu un cap pe ea, de care noi sá ne
temem. Sunt bisericile de care trebuie sá ne temem. Este ceasul
ân care noi tráim pe care trebuie sá-l urmárim.

43 Acum observaäi, dar Dumnezeu a fácut o cale pentru Ilie sá
scape de ea. Ãi El a fácut o cale pentru copiii Lui credincioãi sá
scape acum, de mània ãi lucrurile care vor veni.

44 Pentru cá, Dumnezeu nu ar putea fi drept sá judece pe acei
oameni ãi sá le trimitá pedeapsá, ãi sá scufunde Sodoma ãi
Gomora, ãi sá scufunde Capernaumul ân mijlocul márii, ãi sá
condamne generaäiile acelea, ãi Sodoma ãi Gomora, ãi apoi sá
ne lase pe noi sá facem acelaãi lucru ãi sá scápám cu aceasta.
Noi suntem tot aãa de siguri pentru judecatá cum erau ei de
siguri pentru judecatá. Acum noi observám cá^

45 Cànd aceste lucruri apar, tendinäa moderná din ziua aceea,
Dumnezeu a ridicat un bárbat ân ziua aceea, sau a crescut un
bárbat, mai degrabá, sá combatá foräele, ãi ei nu au vrut sá-l
asculte. Ei au gàndit cá el era nebun, “El ãi-a pierdut mintea.
El era doar ceva bátràn fanatic, prost din pustie, un fel de
prost tufá.” Dar, totuãi, el avea Cuvàntul Domnului.

46 “Cuvàntul nu ânseamná ce spune El,” ei spun astázi. “Oh,
pái, Biblia este o carte de istorie.” Eu presupun cá aäi vázut
aceasta, cá acum ei pretind, cá, “Eva nu a màncat márul, ea a
màncat o^” Ce era aceasta? Eu cred^ “Aceasta era o
caisá,” ei spun acum. “Aceasta era o caisá.” Ãi apoi, cá, “Moise
nu a adus copiii prin marea Roãie. Era o mare grámadá de
trestii, sus pe celálalt capát al márii, ãi el a mers printr-o mare
de trestii.” Atunci cum de apa, a-p-a, s-a fácut zid de ambele
páräi; ei au mers dincolo pe pámànt uscat, atunci? Oh, aãa
nonsens! Dar, vedeäi, este nevoie de felul acela de zi sá aducá
mània lui Dumnezeu jos asupra oamenilor. Aceasta o face.

47 Ei spun cá nu existá un astfel de lucru ca_ca aceste^
Chiar oamenii bisericii nu cred ân minuni. “Eu âäi voi da o mie
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de dolari,” au zis ei, “aratá-mi o minune. Aratá-mi o minune!”
Ei bine, ei nu au putut s-o vadá chiar dacá au fost fácute zece
mii de lucruri ânaintea lor. Pái, ei, ei niciodatá nu le vor vedea.

Voi ziceäi, “Acela este imposibilul.” Oh, nu, nu este.
48 Ilie odatá a fost jos la Dotan, ãi armata Sirianá a venit
acolo ãi a ânconjurat cetatea, sá-l prindá, pentru cá ei ãtiau cá
acolo era unde_státea puterea naäiunii, era ân acel vázátor.
Pái, regele^Unul dintre oameni i-a spus regelui Siriei, a zis,
“Pái, tu ãtii, Ilie profetul, Tiãbitul, âi spune regelui lui Israel
despre ce vorbeãti tu ân camera ta secretá.”
49 A zis, “Mergeäi ãi aduceäi pe acel tip! Acela-i insul care ne
âmpiedicá.” Ãi ântreaga armatá Sirianá s-a strecurat ân jurul
Dotanului. Ei erau toäi ân jurul ei.
50 Ãi Ghehazi, slujitorul profetului, s-a trezit, ãi a zis, “Oh,
párintele meu, armatele sunt toate ân jurul nostru aici. Noi
suntem complet ânconjuraäi.”
51 El a zis, “Pái, sunt mai muläi cu noi decàt sunt cu ei.”
Vedeäi?

Ãi Ghehazi s-a uitat ân jur, a zis, “Eu nu vád pe nimeni.”
52 El a zis, “Doamne Dumnezeule, deschide ochii acelui
báiat.” Ãi ochii lui i s-au deschis, ãi toate dealurile erau pline
de Ângeri ãi cará stànd ân jur, Foräele nevázute.
53 Ilie a umblat chiar acolo afará, ãi Biblia a spus, “El i-a
lovit cu orbire.” El a mers afará la ei; ei au fost orbi faäá de el.
A mers afará ãi a zis, “Âl cáutaäi pe Ilie?”

El a zis, “Da, noi âl cáutám.”
54 A zis, “Veniäi, vá spun chiar unde este el,” ãi i-a condus
chiar ân ambuscadá, chiar drept unde armatele au páãit drept
afará ãi i-au prins.
55 Acum, Biblia a spus, “El i-a lovit cu orbire.” Aceea o
stabileãte. Ãi oamenii sunt aãa de orbi spiritual astázi, deãi
Domnul Dumnezeu a venit jos ân mijlocul poporului ãi sá facá
ceva, ãi lucrurile ce El le-a promis, ei totuãi nu pot vedea
Aceasta. Ei sunt orbi spiritual; nu cunosc pe Dumnezeu, nu
cunosc marea Lui Putere. Acum, noi observám cá ei au fácut
aceea ân zilele lui Ilie, ãi ei âncá o fac astázi. Dumnezeu âi
loveãte cu orbire. Ei spun astázi, cá, “Nu existá minuni, nu
existá un astfel de lucru, toatá aceasta este emoäie.”
56 Ãi ei au spus acelaãi lucru despre Ilie, pentru cá atunci
cànd el a fost luat sus ãi Elisei i-a luat locul, un bárbat tànár, a
chelit de tànár, copiii au alergat afará ân urma lui, ãi au zis,
“Pleãuvule bátràn, de ce nu te-ai dus sus cu Ilie?” Vedeäi, ei
nici mácar nu au crezut-O la ânceput, oamenii, dupá ce s-au
fácut aãa de multe lucruri. Ãi acest mare om al lui Dumnezeu a
fost mutat ân Cer de un car de foc, ãi oamenii âncá nu au crezut
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Aceasta. Ãi au avut copilaãii lor sá alerge ân urma acestui om ãi
sá zicá, “Pleãuvule bátràn, de ce nu te-ai dus sus?” Vedeäi? Ãi
atunci profetul a blestemat copiii, ãi o ursoaicá a ucis patruzeci
ãi doi dintre ei.
57 Acum observaäi. Astázi, aãa cum a fost atunci, ei âãi pun
propria lor interpretare la Cuvànt. Acum, dacá ei vor sá facá
aceea, aceea depinde de ei, dar ei âncearcá sá ne facá sá o
credem. Biblia a spus cá, “Acest Cuvànt al lui Dumnezeu nu
este de interpretare particulará.” Dumnezeu âãi face Propria
Lui interpretare. Dumnezeu confirmá Cuvàntul Lui, ãi aceea
este interpretarea Lui. Aãa cum am spus de multe ori, El a spus
la ânceput, “Sá fie luminá,” ãi a fost luminá. Aceea nu are
nevoie sá fie interpretatá; ea s-a ântàmplat. El a spus, “O
fecioará va zámisli,” ea a zámislit. El a zis cá El va “turna din
Duhul Lui,” El a turnat. Ãi El a spus, “ân zilele din urmá,”
lucrurile care El le va face, ãi El o face! Aceasta nu are nevoie
de vreo interpretare; Dumnezeu face Propria Lui interpretare.
Nu conteazá ce spune omul nesocotit, aceea nu-l opreãte pe
Dumnezeu nici un pic.
58 Cànd Isus era pe pámànt, El avea aãa de multá necredinäá
cu care sá se lupte cum avem noi astázi, ãi poate mai multá.
Dar aceasta nu L-a oprit; El a mers drept ânainte ânfáptuind ãi
âmplinind datoria Lui, ãi Dumnezeu confirma tot ce a fácut El.
El a zis, “Eu nu sunt Singur. Eu ãi Tatál Meu suntem unul; El
locuieãte ân Mine. Nu sunt Eu cel ce face lucrárile, este Tatál
care locuieãte ân Mine. Ãi dacá Eu nu fac lucrárile Lui, atunci
sá nu Má credeäi; dar dacá Eu fac lucrárile iar voi totuãi nu Má
puteäi crede, credeäi lucrárile.” Vedeäi? Cu alte cuvinte,
ei^“Cercetaäi Scripturile,” El a zis, “cáci acolo este unde voi
credeäi cá aveäi Viaäá Eterná, este prin a cunoaãte Scripturile.
Iar Scripturile, Insáãi, márturisesc despre Mine.” Amin! Ce
afirmaäie! “Ele sunt acelea, Scripturile, care vá spun Cine sunt
Eu,” Isus a zis.
59 Ãi este Scriptura care vá spune ora care o tráim. Ãi
lucrurile pe care le vedeäi fácute, este Dumnezeu Ânsuãi printre
poporul Lui. Nimic nu poate ânvia moräii decàt Dumnezeu.
Nimic nu poate face lucrurile pe care le face El acum decàt El.
Cáci Biblia a zis, “El este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.”
60 Acum noi vedem acea tendinäá moderná a oamenilor,
atunci, “Oh, zilele sunt trecute, nu existá un astfel de lucru ca
minuni. Oamenii sunt toäi prelucraäi emoäional.”
61 Ascultaäi la acel Ilie, profetul, strigànd âmpotriva lor ãi a
teologilor lor. Observaäi, observaäi, el vorbea ca ãi cum el ar fi
fost Dumnezeu Ânsuãi. Ilie vorbea ca ãi cum el era Dumnezeu
Ânsuãi, “Roua nu va cádea din cer pàná cànd eu o voi chema.”
Amin! Da, domnule. Profetul a fost aãa de mult ân Prezenäa lui
Dumnezeu!
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62 Profeäii din Vechiul Testament, sau oricànd, cànd ei au
tráit ân Prezenäa lui Dumnezeu pàná cànd ei deveneau
Cuvàntul, Mesajul lor este Cuvàntul Ânsuãi. Ãi, amintiäi-vá, el a
zis, “AÃA VORBEÃTE DOMNUL.” Ãi cànd oamenii aceia
aveau mesajele acelea de la Dumnezeu, ãi ei deveneau aãa de
ânfáãuraäi âncàt propria lor gàndire^Aceasta ar putea sá fie
âmpotriva propriei lor gàndiri, ei poate nu au fost ân stare
sá_sá o vadá corect. Dar ei vorbeau Cuvàntul lui Dumnezeu,
“AÃA VORBEÃTE DOMNUL.”

63 Nu va fi nici o ploaie pàná cànd nu o voi chema eu.” Oh, ce
afirmaäie! El a fost ân Prezenäa lui Dumnezeu ãi a fost adeverit
aãa de perfect. Ãi, amintiäi-vá, aceea de-asemeni urmeazá
Amos 3:7, “Domnul Dumnezeu nu va face nimic pàná mai ântài
El o descoperá slujitorilor Sái profeäii.” A zis, “Acolo nu va
cádea nici o ploaie!” El mai ântài^

64 Ei au ràs de el, ei au gàndit cá el era nebun, “Acel fanatic!”
Dar, vedeäi, el avea AÃA VORBEÃTE DOMNUL cá nu va
ploua. Ãi, Dumnezeu, ânainte ca sá facá aceea, El a descoperit-
o lui Ilie slujitorul Lui. Ãi el a fost adeverit, profet dovedit,
deci oamenii ar fi trebuit sá se pocáiascá. Dar, ân loc de aceea,
ei au ràs de el, zicànd, “Oh, noi avem ploaie din belãug!
Rezervoarele sunt pline. Ràurile curg bine.”

65 Biblia a spus asta, “Nu a fost nici mácar rouá timp de trei
ani ãi ãase luni.” Toate pàraiele ãi apele au secat, peste tot.
Acela nu era acel om, acela era Dumnezeu vorbind prin acel
om. Acela era “Eu” el era. Noi ântotdeauna ãtim. Deci el^

66 Noi aflám cá atunci cànd un om vine, trimis de Dumnezeu,
ordinat de Dumnezeu, cu adeváratul AÃA VORBEÃTE
DOMNUL, mesajul ãi mesagerul sunt unul ãi acelaãi. Pentru cá
el este trimis sá reprezinte AÃA VORBEÃTE DOMNUL,
Cuvànt cu Cuvànt, deci el ãi mesajul lui este acelaãi.

67 Un om denominaäional sub auspicii denominaäionale, el ãi
biserica este “una.” Un teolog sub teologie, fácut prin ceva
denominaäiune, el ãi mesajul lui sunt una; biserica de teologie,
un teolog. Aceasta este corect.

68 Apoi cànd un om vine cu AÃA VORBEÃTE DOMNUL, el ãi
Mesajul sunt una. Ãi cànd Ilie a venit cu AÃA VORBEÃTE
DOMNUL, el ãi mesajul lui au devenit una. Ântocmai ca Isus,
cànd El a venit, El era Cuvàntul, Sfàntul Ioan 1. Deci Cuvàntul
lui Dumnezeu ãi mesagerul epocii erau unul ãi acelaãi lucru, tot
timpul. Asta-i adevárat.

69 Isus era Cuvàntul despre care s-a profeäit. El era ceea ce au
spus profeäii cá se va ântàmpla, “O fecioará va zámisli ãi va
naãte acest Copil.” Acolo departe la ânceput, Dumnezeu le-a
spus, zicea, “Sámànäa femeii va zdrobi capul ãarpelui, ãi el âi
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va zdrobi cálcàiul.” Toate aceste profeäii au fost date. David a
strigat, tot restul profeäilor ân jos prin veacuri, vorbeau despre
El. El era acel Cuvànt manifestat! Aleluia!
70 Acum vedeäi voi unde âncerc eu sá ajung? Eu am vorbit cu
voi destul de deschis azi dimineaäá. Nu vedeäi voi autoritatea
Dumnezeului cel viu ân Biserica vie, Mireasa? Bolnavii sunt
vindecaäi, moräii sunt ânviaäi, ologii umblá, orbii vád,
Evanghelia ânainteazá ân puterea Ei, pentru cá Mesajul ãi
mesagerul sunt acelaãi. Cuvàntul este ân Bisericá, ân persoaná.
71 Cuvàntul lui Dumnezeu era ân Ilie cànd el a páãit sus acolo
cu AÃA VORBEÃTE DOMNUL, ãi a zis, “Nu va ploua.” Acela
nu era Ilie; acela era Dumnezeu ân Ilie.
72 Am spus de multe ori, ca ãi doamna de la Ãtiinäa Creãtiná
care mi-a spus odatá. Eu am spus de multe ori despre aceasta.
Ea a zis, “Dl. Branham, tu pui prea multá laudá pe Isus.”

Am zis, “Eu sper cá acela-i singurul lucru pentru care eu
trebuie sá ráspund.”

Ãi ea a zis, “Tu âncerci sá-L faci Divin.”
Am zis, “El a fost Divin.”

73 A zis, “Oh, El era un profet, El era un om bun, dar El nu
era Divin.”
74 Ãi am zis, “Ei bine, aratá-mi o Scripturá care spune cá El
nu era.”
75 Ea a zis, “Ân Cartea Sfàntului Ioan, zice cá El ‘a plàns’
cànd El a mers la mormàntul lui Lazár.”
76 “Ei bine,” am zis, “sigur, El a plàns. El era ãi om ãi Divin. El
era un om, plàngànd; dar El trebuia sá fie Dumnezeu sá invieze
moräii.” Asta-i adevárat. Am zis, “El era un om, flámànd; dar
El era Dumnezeu hránind cinci mii, cu douá pogácele ãi cinci
peãti.” Asta-i adevárat. “El era un om, dormind ân spatele unei
corábii; dar era Dumnezeu ân El care a putut liniãti apele.”
Pentru cá de ce? El ãi Mesajul Lui erau unul.
77 El a zis, “Eu ãi Tatál Meu suntem unul. Tatál Meu locuieãte
ân Mine.” El era plinátatea Dumnezeirii trupeãte.
78 Eu cred cá a fost aãa de izbitor zilele trecute, cànd eu
aduceam Cele Ãapte Epoci Ale Bisericii. De la ânceput, eu_eu
nu am putut sá pricep Isus stànd acolo cu acele^cu acel alb
peste El ân felul acela, zicea, “Párul Lui era alb ca làna.” Eu nu
puteam ânäelege cum un om ân vàrstá de treizeci ãi trei de ani
ar fi alb ca západa.
79 Eu am chemat un teolog bun, teolog Penticostal, un bun
prieten drag. Ei bine, el era Fratele Jack Moore. El este om
ânäelept, inteligent. El a zis, “Frate Branham, acela era Isus
Glorificat. Aãa-i cum aratá El dupá ce El a fost glorificat.” Nu,
eu nu puteam crede asta. Nu.
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Eu_eu_eu am zis, “Pái, Frate Moore,  âäi muläumesc.”
80 Eu am intrat ân camerá acolo ãi am ajuns sá vorbesc cu
Dumnezeu. Mi-am trecut concordanäa sá-L duc ânapoi la
Daniel, unde zice, “Ãi el a venit la cel Âmbátrànit de Zile al
Cárui pár era alb ca làna.” Am zis, “Doamne, eu_eu_eu nu
ãtiu ce sá spun, iar eu am responsabilitatea.” Acum, aceea a
fost ânainte de cele ãa-^ãi amintiäi-vá, ânainte ca cele Ãapte
Peceäi sá fie deschise, cam un an sau mai mult, ânainte. Eu má
rugam acolo, “Doamne, ce era aceasta?”
81 Ãi m-am uitat, stànd ânaintea mea, ãi acolo státea un
bárbat ãi el era un judecátor, ãi el avea o perucá albá.
Judecátorii vechi din zilele strávechi purtau o perucá albá sá
arate cá el era o autoritate supremá.
82 Ãi atunci cànd am vázut pe Isus cu peruca albá, am zis cá
aceea adevereãte numai adevárul pe care noi âl cunoaãtem, cá
El este Autoritatea Supremá. Dumnezeu a márturisit acelaãi
lucru pe Muntele Transfigurárii, zicea, “Acesta este Fiul Meu
preaiubit, ascultaäi de El, Suprema Autoritate!”
83 Atunci ân urmá acolo afará la ânceputul celor Ãapte Peceäi,
cànd acei ãapte Ângeri au coboràt ân acea formá de piramidá,
au stat acolo ãi mi-a spus sá má reântorc ânapoi aici ãi sá
vorbesc asupra acelor Ãapte Peceäi, ãi El va fi cu mine. El mi-a
arátat ce erau ele, lucrurile pierdute. Eu ântotdeauna m-am
gàndit cá ea era pecetluitá pe spatele Cáräii ãi aceasta ar fi
ceva ce nu era scris ân Carte, dar a ieãit cá a fost fácutá
cunoscut cá El nu poate face aceea. Nu este ceva ce este scris ân
Carte^Este ceva ce era ascuns ân Carte. “Cáci oricine va
scoate un Cuvànt din Ea sau adaugá un cuvànt la Ea^” Deci
aceasta este o tainá care a fost ân Carte ân aceste ãapte epoci
ale bisericii. Fiecare din ele a produs o_o tainá, totul despre
botezul ân apá ãi aceste alte lucruri despre care ei au bolborosit
aãa de mult timp.
84 Apoi cànd aceea a mers sus, marile observatoare de acolo
departe din California, pàná jos ân Mexico, peste Tucson, peste
tot, luànd fotografia Acestuia. Aceasta era o priveliãte
misterioasá. Fratele Fred Sothmann de acolo, ãezànd chiar
acolo ân spate, ãi eu ãi Fratele Gene Norman, stànd chiar acolo
prezent cànd aceasta a mers sus. Ei au luat fotografia, totuãi ei
nu ãtiu ce este cu aceasta. Aici cu un timp ân urmá, fiecare
zicea, “Uite aici. Acesta aratá ca acesta, ãi aripile acelor Ângeri,
cum sunt ele strànse acolo.”
85 Ântr-o zi, ântorcànd-o la dreapta, privind, acolo era Isus
Cristos tot aãa de perfect cum L-a desenat càndva Hofmann. El
státea acolo cu o perucá albá, uitàndu-se ânapoi ân jos spre
pámànt, arátànd cá El este Autoritatea Supremá. Cerurile o
declará, Biblia o declará, Mesajul o declará. Aceasta este tot la
fel. Autoritatea Supremá, cu peruca albá; voi vedeäi barba Lui
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neagrá dedesubt. Muläi dintre voi aäi vázut fotografia. Noi o
avem acolo ân spate. Doar ântoarceäi-o spre dreapta, ântr-o
parte, priviäi la ea. Acolo este El, tot aãa de perfect cum era,
dacá ar fi fost fotografiat de El. Ei se uitá la ea din unghiul
greãit. Voi trebuie sá vá uitaäi la ea ân unghiul corect. Ãi numai
Domnul Dumnezeu poate descoperi care este unghiul corect.
Ântoarceäi-o la dreapta voastrá ãi priviäi-o. Acolo este El, tot
aãa de perfect, cum ar fi fost fotografiat acolo sus.
86 De prima datá cànd eu L-am vázut, El aráta ca ãi Capul
lui^Hofmann. Eu nu am vázut aceea mai ânainte. Ãi ân
tabernacolul lui Billy Sunday, cu ani mai tàrziu, eu am vázut-
o. Casa mea nu a mai fost de atunci fárá una din fotografii.
87 Apoi, aici ân ceruri, zicànd cá tocmai Dumnezeul pe care eu
l-am vázut sus ân aceastá viziune aici afará, doar un báieäel
aici afará pe unde stá aceastá casá a ãcolii, El aráta ca acela. Ãi
aici ân Ceruri, cu treizeci ãi trei de ani mai tàrziu, o declará, cá
este adevárul. Acela-i felul cum aratá El; nu ceva mistic ceva
din ideea cuiva.
88 Ca ân Vatican, ei au un_un_un Cristos desenat acolo, cu
un cerc de barbá micá albá sau un cerc de barbá ân jurul
bárbiei Lui, lungá de vreo jumátate de äol, merge chiar ân jur
deasupra gurii Lui ân felul acesta, ãi-l numesc pe acela Cristos.
89 Aceea doar âmi pune ân gànd despre un artist Grec pe care
l-am vázut odatá ân catedrala anticá, arátànd cum aráta Adam
ãi Eva; ei arátau ca animale sau ceva. Aceea este ce poate
percepe mintea fireascá despre ceva lucru spiritual. Eu cred cá
Adam era cel mai chipeã bárbat care a tráit vreodatá, ãi Eva
era o femeie perfectá ân tot felul.
90 Acum mintea fireascá ânveleãte Lucrul ân propriile lor idei,
apoi Dumnezeu trimite jos ãi desfáãoará Lucrul prin Puterea
Lui. Aceea este exact ce a avut loc aici ân zilele lui Ahab.
91 Acum, noi aflám cá Ilie a putut spune cá din cauza
Mesajului din ceasul acela ãi Cuvàntul lui Dumnezeu^
Mesagerul, Mesajul_Mesajul, ãi Cuvàntul, era exact acelaãi
lucru. Profetul, Cuvàntul, Mesajul; mesager, Mesaj, ãi Mesaj,
era acelaãi. Isus a zis, “Dacá Eu nu fac lucrárile care sunt
scrise despre Mine, atunci sá nu Má credeäi.” Aceea este bine.
Orice om ãi mesajul lui este una.
92 De aceea astázi ei nu cred ân a face lucrárile lui Dumnezeu,
pentru cá ei nu acceptá Mesajul lui Dumnezeu. Ei nu cred
Mesajul.
93 Dar acei ce cred ceasul lui Dumnezeu ân care noi tráim,
aceste lucruri sunt Hraná ascunsá. Doar gàndiäi-vá, Dumnezeu
aãa a ascuns-O âncàt ei privesc chiar la Ea ãi nu O vád. Ân
acelaãi fel cum a orbit Ilie armata Sirianá. Ân acelaãi fel cum
Dumnezeu orbeãte pe cel necredincios de la Hrana adeváratá
veritabilá a copilului, credinciosul.
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94 Cum au numit ei pe Noe, “un fanatic,” construind o
corabie, ochii lui au fost deschiãi la Cuvàntul lui Dumnezeu ãi
promisiunea. Tocmai lucrul pe care ei l-au numit fanatism, l-a
salvat pe Noe ãi familia lui. Vedeäi, tocmai acelaãi lucru.
Lucrul de care oamenii ràd, este lucrul pentru care noi ne
rugám. Lucrul pe care oamenii âl numesc “nebun,” noi âl
numim “Mare!” Ce lumea numeãte “mare,” Dumnezeu numeãte
“Nebunie!” Ãi ce lumea numeãte “nebunie,” Dumnezeu
numeãte “Mare!” Este chiar exact contrastul dintre Corect ãi
greãit. Isus Cristos este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.
95 Amintiäi-vá, el a mers ân locul lui secret dupá planul lui
Dumnezeu, dupá chemarea lui Dumnezeu, ãi Cuvàntul lui
Dumnezeu. Ilie a intrat ân locul lui secret prin cunoãtinäa mai
dinainte (planul) a lui Dumnezeu, ãi chemarea ân viaäa lui, ãi
conform Cuvàntului. Dacá acela nu este felul cum am intrat
noi, eu nu ãtiu de ce ajungem noi acolo.
96 Ãi observaäi, ânainte ca seceta sá ânceapá, Ilie a plecat ân
acest loc secret pentru existenäa lui. Tocmai un model ânainte
ca judecata sá ânceapá sá loveascá pámàntul, Biserica este deja
chematá afará, Mireasa este deja aleasá, ãi doar aãteaptá
ânainte sá loveascá judecata. Deja aãteaptá, màncànd Hrana lui
Dumnezeu, bucuràndu-se de binecuvàntárile lui Dumnezeu.
Orice om ân mintea lui normalá ãtie cá noi suntem ândreptaäi
direct, noi suntem chiar ân ceasul judecáäii.
97 Priviäi! Frate Banks, càäiva dintre voi oameni care sunt aici
ân seara aceasta, care au stat acolo pe acel munte ân dimineaäa
aceea.
98 Ãi eu vreau sá vorbesc despre acel munte, urmátoarea
duminicá dimineaäa, cu voia Domnului. Am primit o mare
descoperire, ceva mai departe ce cu greu pot sá o äin sá nu o
spun ân seara aceasta. Dar eu am^Vedeäi? Ãi ea doar
constant, tot timpul, un lucru se ântàmplá dupá altul. Vedeäi?
Aceasta nu se va opri sá se ântàmple, cáci era AÃA VORBEÃTE
DOMNUL.
99 Fiecare dintre voi aici, mii de mii de ori pe bandá, m-aäi
auzit ridicàndu-má ãi zicànd, “AÃA VORBEÃTE DOMNUL,
aceasta va fi aãa ãi aãa.” Ãi chiar ziarele ãi revistele trebuie sá o
declare de a fi aãa. Ei nu ãtiu ce este toatá aceasta, dar ei au
vázut-o. Ei nu ãtiu ce este, dar ei au vázut-o fácànd Cuvàntul
exact adevárul.
100 Noi státeam aici jos la ràu, acel Ânger al Domnului a venit
jos ân ziua aceea, treizeci ãi trei de ani, sau 1933 a fost, a venit
jos ãi a vorbit lucrurile care le-a fácut. Am mers afará, ãi muläi
oameni státeau acolo pe mal, au zis, “Ce a ânsemnat aceea,
Billy?”
101 Am zis, “Aceea nu a fost pentru mine; aceea era pentru voi.
Eu cred; voi nu.” Ãi doar am plecat mergànd ânainte.



16  CUVÀNTUL VORBIT

102 Apoi pastorul mi-a spus, el a zis, “Tu vrei sá spui cá tu, cu
o pregátire de ãapte clase, o sá mergi ân toatá lumea ãi sá te
rogi pentru monarhi ãi potentaäi ãi regi ãi lucruri? Ãi, oh,”
zicea, “uitá Aceasta!”
103 Eu nu am putut sá uit Aceasta, Ea a fost gravatá pe inima
mea. Acum aici, cu treizeci ãi trei de ani mai tàrziu, tot ce a
spus El s-a âmplinit perfect ân felul cum El a zis cá El o va face.
El este Dumnezeu ãi nu poate greãi. El ântotdeauna âãi äine
Cuvàntul Lui. El^Niciodatá sá nu vá ândoiäi de Aceasta.
104 Acum, observaäi, el a mers ânáuntru prin planul lui
Dumnezeu (cunoãtinäa mai dinainte), chemarea lui Dumnezeu,
ãi Cuvàntul lui Dumnezeu, ãi a mers ânáuntru ânainte de a se
pune seceta.

Acum, noi ãtim cá judecata este gata sá loveascá.
105 Stànd pe deal ân ziua aceea, Fratele Banks Woods stànd
aici, noi urcam sus pe deal. Poate eu o citez din nou, aãa ca sá
zidesc credinäa voastrá pentru acest rànd de rugáciune care
urmeazá sá aibe loc ân urmátoarele zece, cinsprezece minute.
Eu doar mergeam ânaintea Fratelui Banks. El era^Eu cred cá
el a lásat pe Sora Ruby cànd ea a fost bolnavá. Ãi el venind ân
spatele meu, i-am observat faäa, roãie. M-am uitat ânapoi. Am
gàndit cá dealul ar putea fi puäin greu pentru el sá tragá, astfel
cumva am âncetinit. Chiar ân deãerturile acelea, chiar sus pe
dealuri ca acela, chiar unde Ângerii Domnului au apárut. Noi
ânaintam chiar ân direcäia aceea atunci, unde ei au apárut cu
càteva luni ânainte de aceea.
106 Ãi aãa cum am mers sus pe deal, Duhul lui Dumnezeu^
Cànd m-am ântors ân jur, am privit pe vàrful muntelui, El a zis,
“Ridicá acea piatrá, ãi spune-i lui, ‘AÃA VORBEÃTE DOMNUL,
tu vei vedea slava lui Dumnezeu ân urmátoarele càteva ore.’”
107 Eu doar am ridicat piatra, ãi am zis, “Frate Banks, eu nu
ãtiu de ce,” am aruncat-o ân aer, ãi am zis, “AÃA VORBEÃTE
DOMNUL, tu vei vedea Slava lui Dumnezeu.”

El a zis, “Aceea a ânsemnat Ruby?”
108 Am zis, “Nu, eu nu cred cá avea ceva de-a face cu tine,
Banks sau Ruby, oricare. Eu doar cred cá El doar spunea,
“AÃA VORBEÃTE DOMNUL, ceva urmeazá sá se ântàmple.”
109 Iar dimineaäa urmátoare cànd noi státeam acolo, muläi
dintre oameni, eu nu ãtiu càäi ãed aici acum, acolo erau
doisprezece sau patrusprezece, cinsprezece dintre noi ãedeam
acolo. Dintr-o datá, un lucrátor a urcat sus la mine ãi a zis,
“Frate Branham,” el a zis, “numele meu este Aãa-ãi-aãa.” A zis,
“Eu am fost unul din sponsorii tái ân California.”
110 Am zis, “Má bucur sá te ântàlnesc, domnule.” Douglas
McHughes. El a zis, “Eu sunt^” Am zis, “Eu sunt bucuros sá
te ântàlnesc.” Am dat màna cu el.
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111 El a zis, “Ei bine, acum, eu vreau sá-äi pun o ântrebare.”
Zicea^Roy Roberson, administrator de aici; Fratele Woods,
Terry ãi Billy, ãi, oh, Fratele Mc Anally, ãi eu nu ãtiu care erau
toäi ce státeau acolo. Ãi eu^El a zis, “Eu vreau sá te ântreb
ceva.” El a zis, “Âäi dá Domnul vreodatá viziuni afará ân felul
acesta?”
112 Am zis, “Da, frate, dar eu vin aici afará ca sá má retrag
cumva de aceasta, sá má odihnesc.”

Ãi am privit ân jur ân felul acesta, ãi am vázut un doctor de
staturá mare privind la el, zicea, “Rev. McHughes, aceastá
alergie ân ochiul táu âäi va scoate ân curànd ochiul. Eu te-am
doctorit timp de doi ani, ãi eu nu pot face nimic privitor la el.”

Ãi m-am ântors ân jur la el. Am zis, “Pentru ce m-ai
ântrebat aceea, doctorul táu äi-a spus, zilele trecute, ‘Cá alergia
era ân ochiul táu.’” Era la mijlocul zilei, pe la ora unsprezece,
ãi el purta ochelari de soare. Ãi eu am zis, “Motivul; tu nu-i
poräi pentru cá este soarele, este din cauza ochiului táu. El äi-a
spus cá tu ‘urmeazá sá-äi pierzi ochiul.’”

Ãi el a ânceput sá plàngá, a zis, “Asta-i adevárat.”
113 M-am ântors sá umblu ân jur din nou, aveam o lopatá ân
màna mea. (Ãi m-am uitat; l-am vázut stànd acolo privind la
mine, ochii lui tot aãa de strálucitori.) Am zis, “Dar AÃA
VORBEÃTE DOMNUL, tu nu vei pierde ochiul acela.” Eu am
vànat cu el ân aceastá toamná trecutá, el poate vedea mai bine
decàt mine ãi oricare din muläime. El niciodatá^
114 Ãi eu am vázut o doamná mai ân vàrstá trágàndu-ãi jos
ciorapii ãi ridicànd marginea fustei. Ea a zis, “Fiule, dacá tu âl
vezi pe Fratele Branham, spune-i sá se roage pentru picioarele
mele.” Ãi m-am uitat acolo jos, ãi micul^se párea cá atàrnau
tumori pe picioarele ei, peste tot ân jur.
115 Am zis, “Mama ta este o doamná cu párul cárunt, ‘Fiul
meu,’ tu ânäelegi. Ea äi-a spus ânainte sá pleci, dacá tu m-ai
vázut, sá-mi spui sá má rog pentru picioarele ei. Ea are tumori
mici, parcá, atàrna peste tot pe picioarele ei.” El aproape cá a
leãinat.

A zis, “Acela-i adevárul.”
Am zis, “Spune-i sá nu se ângrijoreze. Va fi ân ordine.”

116 Am ânceput sá merg ân jur. Apoi am auzit Glasul lui
Dumnezeu vorbind, a zis, “Dá-te din cale, repede.”

Roy Roberson stànd acolo, ãtiind cá el era un veteran de
rázboi, mi-am pus màna pe umárul lui, am zis, “Frate Roy,
ascunde-te, càt poäi tu de repede!”

A zis, “Care-i situaäia?”
Am zis, “Dá-te din cale! Ascunde-te!”
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117 Ãi doar am ânceput sá merg ân jur, mi-am pus lopata jos, m-
am ântors ân jur, mi-am scos pálária. Ãi aici a venit El, Slava lui
Dumnezeu cázànd ântr-un vàrtej de vànt care a rupt afará
marginea muntelui ân felul acela, ãi a explodat ãi a zguduit locul
astfel, a táiat vàrfurile arbuãtilor; chiar cam trei sau patru, cinci
picioare deasupra capului meu. A mers ânapoi sus ca o pàlnie ân
felul acela; a explodat din nou. Ãi, aici a venit, de trei ori.
118 Apoi cànd El a plecat, a treia oará, Fratele Banks a venit
acolo, a zis, “Aceea era despre ce ai vorbit?”

Am zis, “Da.”
A zis, “Ce era aceasta?”

119 Am zis, “Dumnezeu apare ân vàrtejuri de vànt.” Eu nu am
ãtiut dacá El a vrut ca eu s-o spun oamenilor sau nu.
120 Apoi eu am mers ânainte ãi m-am rugat un pic. Apoi El mi-
a spus cá eu puteam sá le spun. Am zis, “Este judecata care
loveãte Coasta de Vest.” Priviäi la ea astázi! Priviäi ce s-a
ântàmplat cu càteva ore dupá aceea: Alaska s-a afundat. Ãi
acum ântregul lucru merge dedesubt. Noi intrám ân judecatá.
Mila a fost nesocotitá.
121 Dar muläumiri fie aduse lui Dumnezeu, noi avem Hraná
ascunsá, Hraná spiritualá, cànd noi tráim din bunátatea ãi mila
descoperirii lui Isus Cristos ân aceste ultime zile, adeverindu-se
pe Sine printre poporul Lui. Amin! Ei au mers ânáuntru. Ilie a
mers ânáuntru ânainte sá se puná seceta. Muläumim lui
Dumnezeu pentru cá suntem ânáuntru ânainte ca judecata sá se
aãeze. Acum este un timp al ieãirii ãi al intrárii, ieãirii afará din
acele organizaäii ãi intrárii ân Cristos, un timp de ieãire afará ãi
intrare ânáuntru pentru toäi credincioãii adeváraäi.
122 Apoi el a fost chemat, ãi a stat acolo ânáuntru. Amintiäi-vá,
el nu a párásit ràul acela pàná cànd Dumnezeu nu l-a chemat.
123 Ãi dupá ce seceta a fost aproape terminatá, El l-a chemat
afará de acolo, jos la casa unei váduve. Observaäi, El a chemat
la aceastá váduvá. Ãi aceastá váduvá nu s-a asociat cu cei
necredincioãi; care au luat semnul fiarei ân timpul secetei. Deci
El a chemat-o afará la^l-a chemat pe Ilie sá susäiná pe
aceastá váduvá. Ei doar aveau o turtá micá, un lucru mic de
care ea se äinea. Ãi Ilie a zis, “Dá-mi aceea mie, ântài. Cáci,
AÃA VORBEÃTE DOMNUL, butoiaãul acela nu se va goli nici
ulciorul nu se va usca, pàná ân ziua cànd Domnul Dumnezeu
trimite ploaie peste pámànt.” Punànd pe Dumnezeu mai ântài,
Cuvàntul Lui ântài!
124 Observaäi, acolo era fáiná ân butoiaã. De fiecare datá cànd
ea a mers dupá fáiná, acolo era fáiná ân butoiaã. Ân ulcior era
ulei, de fiecare datá cànd mergea dupá el. De ce? Fáina a
reprezentat pe Cristos ân jertfa de fáiná. Pietrele de moará
trebuiau sá fie aãezate chiar cum trebuie, sá macine pe fiecare



HRANÁ SPIRITUALÁ LA VREME POTRIVITÁ 19

din ele. Fiecare fáràmá din aceastá fáiná exact la fel, arátànd
cá El este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. Acela era Cuvàntul,
Pàinea Vieäii urmànd mesajul, sá adevereascá Cuvàntul.
125 Tot aãa este astázi, prieteni. Aãa este astázi, cá Pàinea
Vieäii din care mánàncá copiii, urmeazá Mesajul lui Dumnezeu,
sá-i susäiná ân timpul perioadei de secetá. Cum ar fi dacá El ar
sta ân prezenäa noastrá astázi? Cum ar fi dacá El ar sta ân
prezenäa noastrá chiar acum! El ar acäiona ãi ar face ântocmai
exact cum El a fácut ân zilele cànd El era ân trup aici pe
pámànt. Mireasa este o parte din Soä, Biserica este la fel ca ãi
Cristos. “Lucrárile care le fac Eu le veäi face ãi voi.” Ãi
Cuvàntul este acela care a fácut-o. El ne-a spus cá lucrurile pe
care El le-a fácut le vom face ãi noi.
126 Noi observám aici din nou, cá dacá Cuvàntul este ân noi ãi
a venit la noi, aãa cum El a venit la Ilie ân ziua aceea, El va
face acelaãi lucru pe care el l-a fácut, el se va hráni din
Lucrurile secrete ale lui Dumnezeu care sunt ascunse de lume.
Oh! Din nou, aceasta face Mesajul ãi mesagerul ca una. Hrana
spiritualá este gata, ãi Ea este la vreme acum. Ãi fiecare din voi
puteäi avea aceastá Hraná dacá voi O doriäi, dacá vreäi sá vá
furiãaäi de la toatá necredinäa din ceasul acesta, dacá sunteäi
gata sá veniäi ân Cristos, sá veniäi ân promisiunea Lui.

Ãi amintiäi-vá promisiunile Lui, ân Maleahi 4, Luca 17:30,
de asemeni ân Sfàntul Ioan 14:12, ãi càt mai multe Scripturi, de
a spune, Ioel 2:38, ãi tot ce El va face, sau 2:28, mai degrabá, ce
va face El ân aceste zile din urmá. Ãi cum profetul a zis cá va fi
Luminá ân aceste ultime zile, cum va lucra El, ãi ce va face El,
toate Scripturile indicànd spre aceste ultime zile. Ãi acela este
Cristos! Dacá voi vá puteäi ascunde ân Acela acum, ân acel Loc
secret, voi puteäi mànca ãi sá vedeäi bunátatea ãi mila lui
Dumnezeu. Dacá sunteäi bolnavi, acolo existá vindecare.
127 Vá amintiäi cànd Elisei, mai tàrziu, a chemat jos^Dupá
acea jertfá de fáiná, pe care a avut-o el, Cristos, ãi a susäinut
casa váduvei cu Ea. Observaäi mai tàrziu cànd el a chemat foc
din cer, ãi aãa mai departe, ãi a dovedit trimiterea lui, de la
Dumnezeu,  Duhul profetului.
128 Observaäi ân pustie, cànd el s-a ântins acolo jos sub pomul
de ienupár, un Ânger a venit jos cu acelaãi fel de fáiná, ãi a copt
ceva turte ãi l-a hránit. Ãi puäin mai tàrziu El l-a pus sá
doarmá din nou, ãi l-a trezit, ãi el avea mai multe turte de fáiná
coapte acolo pentru el. Ãi el a mers ân tária acelor turte timp de
patruzeci de zile. Glorie lui Dumnezeu! El este acelaãi ieri, azi,
ãi ân veci. Oh, cum Âl iubim noi, Hraná spiritualá la vremea Ei!
129 “Nu este potrivit sá iei pàinea copiilor ãi s-o dai càinilor.”
Nu a spus Isus acelaãi lucru femeii Sirofeniciene? El a fost
trimis la ai Lui Proprii. Asta-i adevárat. Ãi aceea este la cine a
venit El^El nu a mers la Neamuri.
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130 Ãi acum astázi El viziteazá Neamurile ân timpul lor, ãi nu
este potrivit^
131 Voi ziceäi, “De ce este cá Mesajul nu merge afará ân aceste
mari locuri, aceste cruciade mari, ca ântre denominaäiuni?”
132 Acesta nu este Hrana lor. Aceasta nu este biserica, aãa
numitá, Hrana. Acesta este Hrana Miresei. El este Hraná
spiritualá ân sezon. Acesta i-ar âmbolnávi la stomac. El este
prea bogat pentru ei. Vedeäi? Vedeäi? Voi_voi_voi nu o puteäi
face. Dar, pentru copii, El este Pàine, El este Viaäá, El este Isus
Cristos acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.
133 Noi vom ântàrzia prea mult dacá nu âncepem ràndul de
rugáciune acum, deci sá ne plecám capetele doar un moment.
134 Scumpe Dumnezeule, Hrana la vreme potrivitá, Hraná
spiritualá. Ceva despre care lumea nu ãtie nimic. Cum âl auzim
noi pe Domnul nostru zicànd ân seara aceea, sau ân ziua aceea
acolo jos la Samaria, ân acelaãi loc unde Elisei a mers sus ãi a
zis, “Pái, roua nu va cádea pàná cànd o chem eu.” Aici a stat
Isus acolo spunànd ucenicilor Lui.

Au zis, “Stápàne, Tu de ce nu mánànci?”
El a zis, “Eu am Hraná despre care voi nu ãtiäi.”

135 Ântr-adevár, Doamne, Hrana Lui era sá facá voia lui
Dumnezeu, sá vadá lucrárile lui Dumnezeu manifestate ân ora
Lui. El era acolo sá vadá cá aceasta s-a fácut. “Eu nu fac nimic
numai dacá Tatál Meu Âmi aratá mai ântài. Ce Âmi aratá Tatál,
aceea fac Eu.”
136 Ãi, Tatá, tot aãa este astázi. Biserica, adeváratul credincios,
Trupul de credincioãi, are acces la Hraná, Hraná spiritualá,
despre care cei nominali nu ãtiu nimic. Lumea nu ãtie nimic
despre aceastá Hraná, Tatá. Dar Biserica Ta, poporul Táu,
Mireasa Fiului Táu, O iubeãte.
137 Noi avem acces la vindecarea trupurilor noastre cànd
doctorii au eãuat. Noi avem acces la aceasta. Este una din
Màncárile lui Dumnezeu, pe care El a dat-o Bisericii Lui, ãi a
promis-o ân ziua din urmá la copiii Lui credincioãi. Ãi, Tatá,
ajutá-ne sá fim copii credincioãi, cáci toate lucrurile sunt
posibile credincioãilor. Admite aceasta, Dumnezeule Scump.
Noi o cerem ân Numele lui Isus. Amin.
138 Eu cred cá Billy mi-a spus cá ei au dat ceva cartonaãe de
rugáciune. Dacá cineva âmi va spune litera care este pe
cartonaãul de rugáciune, aceea este tot ce vreau. [Cineva zice,
“C.”_Ed.] C, ân ordine, sá luám C, unul, sá âncepem, pàná cànd
voi âncepe ràndul nostru. Vedeäi, acum, ei pot fi peste tot.
Acum, dacá fiecare^Pái, vedeäi, eu voi âncerca aceasta. Eu nu
ãtiu dacá o putem face sau nu. Sau fie cá noi putem avea un
rànd de chemare; voi ãedeäi liniãtiäi. Aceasta nu conteazá
pentru mine. Dacá voi mai degrabá aäi veni sus aici la
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platformá, sau sá aveäi un rànd de chemare, aceea nu conteazá,
doar ân orice fel. Eu doar depind numai de Duhul Sfànt. Eu
depind de El sá apere acest Cuvànt pe care eu l-am predicat.
139 Frate George Wright, eu Âl cred. De cànd eram un báieäel,
venind jos la casa ta cu muläi ani ân urmá, ascultànd la acea
ràndunicá de noapte aãezatá ân pom, eu âncá cred acelaãi
Mesaj. Eu cred cá El este acelaãi.
140 Ân ordine, eu vád cá ei elibereazá aici pentru un rànd de
rugáciune. Ân ordine, cartonaãul de rugáciune C, numárul unu,
doi, trei, patru, cinci, vino primul ãi stai chiar aici. Dacá nu vá
puteäi ridica, dacá vá veäi ridica doar màinile, careva din ei va
veni ãi vá va purta. [Cineva vorbeãte Fratelui Branham_Ed.]
Ce este aceasta? Da. Aha. Cartonaãul de rugáciune C, unu, doi,
trei, patru, cinci. Ãi acum observaäi, voi care nu aveäi un
cartonaã de rugáciune^
141 Acum, eu nu am mai avut un rànd de rugáciune de acest fel
de mult, mult timp. Càäi vá amintiäi de ânsárcinarea mea cànd
noi am zidit Tabernacolul de aici? A zis, “Fá lucrul unui
evanghelist.” Nu a spus cá eu eram un evanghelist. A zis, “Fá
lucrul unui evanghelist,” vedeäi, “cáci va veni ceasul cànd
aceea urmeazá sá se schimbe.” Ceasul acela soseãte. Ân ordine.
Acum, ân aceasta, El^
142 Tu nu poäi amesteca douá sau trei slujbe diferite âmpreuná,
pástor ãi evanghelizare, ân acelaãi timp. Tu nu poäi fi un_un
profet ãi poate un pástor, ân acelaãi timp, vedeäi, pentru cá tu
ai lucrári diferite, slujbá diferitá.
143 Dar Domnul mi-a dat ce trebuie eu sá fac ân Mesajul meu.
Dar apoi El a zis, “Fá lucrarea unui evanghelist, fá dovedire
depliná a slujbei tale, cáci va sosi ceasul cànd ei nu vor suporta
Ânváäátura sánátoasá.” Dacá aceea nu a venit acum! Fiecare
bisericá denominaäiune m-a refuzat. Ei nu vor suporta
Ânváäátura sánátoasá. “Dar dupá propriile lor pofte ei âãi vor
aduce ânváäátorii lor ânáuntru, ãi ei se vor ântoarce la fabule. Ãi
ei vor face lucruri mari de vitejie ca Iane ãi Iambre care s-au
âmpotrivit lui Moise, dar nebunia lor va fi descoperitá.” Vedeäi?
Vedeäi? Ân ordine, imitaäii! Voi vedeäi cum Iambre^
144 Ãi, Dumnezeu ân Cer ãtie, cá aceea stá chiar acolo ân coläul
acelei pietre a Tabernacolului din 1933, scrisá pe o paginá a
unei Biblii, stànd chiar acolo. Priviäi cum au fácut-o ei. Priviäi
ce s-a âmplinit. Imitaäii, chiar exact. A zis, “Lasá-i ân pace,
nebunia lor va fi fácutá cunoscut ân acelaãi fel cum erau Iane ãi
Iambre.” Aici noi suntem ân ziua aceea.
145 Am vázut biserica atunci cànd noi doar am pus piatra de
temelie, oamenii atàrnànd pe pervazuri ãi peste tot ân jur,
stànd ân jurul pereäilor Tabernacolului. Ia te uitá. Ãi ei au zis,
cànd aceasta venea sus, oamenii din oraã de aici, au zis, “Ân
interval de ãase luni^” Noi cu un dolar ãi optzeci de cenäi sá
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zidim un Tabernacol, muläi oameni ai garajelor deja au decis
cá acesta urma sá fie garajul lor. Dar el âncá este un staul de oi
pentru Oile lui Dumnezeu.

146 Unu, doi, trei, cinci, ãase, ãapte, opt, nouá, zece. C, ãase,
ãapte, opt, nouá, zece. Ân ordine.

147 Acum, “Eu Domnul am plantat-o, Eu o voi uda zi ãi noapte
ca nu cumva cineva sá o smulgá din màna Mea.” Priviäi la
criticá! Nici denominaäiune sá O sprijineascá. Nici biserici ca
Aceasta prin jurul äárii aici. Nici Penticostali ân äará, nimic
altceva sá O susäiná. Fiecare âmpotriva botezului ân apá,
fiecare âmpotriva tuturor celorlalte lucruri. Chiar ãi pentru
propria mea familie, tatál meu propriu m-a trimis de la uãá,
mi-am luat hainele ântr-un sáculeä de hàrtie ãi am mers ãi am
locuit ân New Albany. Corect.

Dar prin multe pericole, curse ãi laäuri,
Eu deja am venit;
Harul m-a adus ân siguranäá pàná aici,

Eu sunt ân vàrstá de cincizeci ãi ãase de ani, ãi curànd eu
trebuie sá trec ràul.

Harul má v-a duce ânainte.
Cànd voi fi acolo zece mii de ani,
Strálucind luminos ca soarele;
Nu vom avea mai puäine zile sá-i càntám

laudá lui Dumnezeu
Decàt atunci cànd am ânceput ântài.

Oh, cum âl iubesc pe Isus! El este toatá lumea pentru mine!

148 Oh, ân ordine, càt de muläi eu am^Unde am rámas, la
zece? Putem lua ceva mai muläi? Ân ordine. Ce era asta, zece,
cinsprezece? Ân ordine. C, zece la cinsprezece, oriunde sunteäi,
dacá vá puteäi ridica ãi sá intraäi. Ce spui? Ha? Ân ordine. C,
cinsprezece la douázeci, atunci. Sá fie aceea C, cinsprezece la
douázeci. Aceia vor fi âncá zece oameni. Noi vedem^Voi
vedeäi_vedeäi unde stá ràndul acolo, noi sá nu-i_sá nu-i
aglomerám. Ãi noi vom^Ân ordine.

149 Acum acordaäi-mi atenäia voastrá neâmpáräitá; noi nu vom
sta mult. Dar, acum, oh, ce orá, ce timp! Eu_eu doresc ca
fiecare sá poatá iubi pe Domnul. Eu_eu doresc ca noi toäi sá
putem doar veni la punctul acela sá ne dám seama de
potenäialul acestui minut. Sá âncercám aceasta. Doar acordaäi-
mi atenäia voastrá.

150 Ce_ce âncercám noi sá facem aici? Noi punem Cuvàntul lui
Dumnezeu printr-un test. Ilie a fácut acelaãi lucru, a mers
afará pe munte dupá ce a ãtiut cá el a fost trimis de Dumnezeu
sá o facá. El a zis, “Acum sá dovedim cine este Dumnezeu,
lásaäi ca Dumnezeul care ráspunde prin foc sá fie Dumnezeu.”
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151 Ãi págànii táiau, oh, ziceau, “Noi, sigur, nu^” Págànii
ãtiau cá focul nu va cádea, astfel ei äipau ãi se agitau.
152 Dar Ilie ãtia cá acesta va cádea, pentru cá el a avut o
vedenie de la Domnul.

Voi ziceäi, “El a avut o vedenie?”
153 Da, domnule! Cànd el avea totul pus ân ordine, el a zis,
“Doamne, eu am fácut toate acestea la porunca Ta.” Ãi atunci
focul a ânceput sá cadá. Cànd Cuvàntul lui Dumnezeu este
äinut la literá, atunci este treaba lui Dumnezeu sá poarte de
grijá de restul ei. El doar âäi cere sá o aãezi acolo afará. Ãi fii
sigur cá tu eãti chemat sá o aãezi acolo. Vedeäi? Ãi dacá tu eãti,
El va purta de grijá de restul.
154 Acum, aici vor fi oameni care vin prin acest rànd pentru
care má voi ruga^Acum, ei bine, voi sunteäi cam chiar pàná
la perete acum, ân ordine, la linia de âncepere. Acum, ântài, cel
puäin pe undeva aici ân cládire, unii oameni^

Càäi de aici sunt bolnavi ãi nu au un cartonaã de rugáciune,
ridicaäi-vá màna. Vedeäi, doar peste tot. Acum, voi ãtiäi cá dacá
Domnul nostru^Ãi eu cred cá El va face, dacá El este acelaãi
ieri, azi, ãi ân veci. El äinea rànduri de rugáciune. Oamenii
veneau la El ân mari rànduri, muläimi, El i-a atins, i-a
binecuvàntat. Apoi El s-a oprit uneori ãi a zis, “Cine M-a
atins?” S-a uitat ân jur, i-a spus unei femei pentru ce L-a atins
ea; ãi a spus cá scurgerea ei de sànge s-a dus, credinäa ei a
fácut-o bine.
155 Cum era dacá ea s-ar fi ântors ãi ar fi zis, “Ei bine, eu nu
ãtiu, Doamne, eu am avut aceasta de mult timp”? Aceasta nu s-
ar fi ântàmplat. Nu, aceasta nu s-ar fi ântàmplat. Nu.
156 Cum era dacá El spunea femeii Sirofeniciene, “Din cauza
acestui cuvànt pe care tu l-ai zis, fiica ta, diavolul a ieãit afará
din ea,” cum era dacá zicea, “Ei bine, acum, Doamne, eu_eu
am vrut ca Tu sá o faci ân acest fel”? Diavolul âncá ar fi fost ân
fatá. Dar ea s-a aãteptat sá gáseascá pe copilul ei ân felul cum
El a zis cá ea o va gási.
157 Acum, El ne-a spus, “Dacá tu poäi crede! Dacá voi puteäi
spune acestui munte, ‘Mutá-te,’ ãi nu vá ândoiäi ân inima
voastrá, ci credeäi cá ceea ce aäi zis se va ântàmpla, voi o puteäi
avea. Cànd vá rugaäi, credeäi cá aäi primit-o, aceasta vá v-a fi
datá.” Ce promisiune!
158 Acum omul care predicá evanghelia socialá nu crede asta
de loc. El va merge la uãá, priveãte ânáuntru, sau stá acolo, ãi
zice, “Ei bine, doar o altá grámadá de holy rollers,” ãi pleacá.
Vedeäi? Dar el nu ãtie cá aceasta este Hrana ascunsá. El nu ãtie
cá acesta este Lucrul secret care este ascuns de el. El nu o ãtie.
Este_este_este compátimitor, o minte care este goalá,
mizerabilá, oarbá, ãi nu o ãtie. Vedeäi? Acela-i un lucru ráu.
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159 O Dumnezeule, lasá-má sá mor mai ântài, dar sá nu ajung
niciodatá aãa. Eu mai degrabá aã muri (da, domnule) decàt sá
fac asta. Ãi eu cred cá fiecare din noi ar vrea, nu-i aãa?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.]
160 Dar, acum, Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri ân zilele
din urmá. Ân Maleahi 4, a zis cá Isus Cristos va coborà ãi se va
personifica pe Sine ân trup uman aãa cum El a fácut la
Sodoma. Asta-i adevárat. Ãi a zis cá lumea va fi ântr-o stare a
Sodomei. Ãi a zis, “Aãa cum a fost atunci, Fiul omului va fi
descoperit ân ziua aceea.” Vedeäi, acest Bárbat care a venit jos
ân formá de om, care era “Elohim,” làngá Abraham, ânainte ca
acest fiu promis sá viná. Priviäi ce a fost, Abraham a zis cá
acesta era Dumnezeu. Ãi Biblia a zis cá acolo erau trei oameni
care au venit la el, praf pe hainele lor, cálátorind, au ãezut jos
ãi au màncat ca oamenii. Ãi Isus a zis, “Chiar la timpul cànd
lumea ajunge ântr-o stare a Sodomei, atunci Fiul omului Se va
descoperi din nou,” nu Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului,
ânäelegeäi, Se va descoperi.
161 Acum marcaäi aceea cu ce a spus ultimul profet, “Iatá Eu
vá trimit pe Ilie profetul, ãi el va reaãeza inimile copiilor ânapoi
la párinäi.” Vedeäi? Un Mesaj sá-i aducá ânapoi la Biblie, ãi
Fiul omului Se va descoperi ân ziua aceea. Ãi ân ziua aceea a
sunetului ultimei epoci a bisericii, al ãaptelea ânger, tainele lui
Dumnezeu se vor face cunoscute ân ziua aceea. Cele Ãapte
Peceäi vor fi rupte. Tainele tuturor acestor biserici ãi lucruri,
cum s-au ântàmplat, ãi ce a avu-^cum, ce a avut loc.

162 Vedeäi, ei nu O ãtiu. Isus a zis, “Voi Farisei orbi!” A zis,
“Dacá orbul conduce orbul, nu vor cádea amàndoi ân groapá?”
Vedeäi, acela-i motivul cá aceãti oameni nu vád Aceea.
163 Taina despre Aceasta, este, acele Peceäi, fiecare din acele
biserici au fácut o organizaäie ãi au intrat ân ea, ãi acela este
unul dintre lucrurile secrete care au fost greãite ânaintea lui
Dumnezeu. Tu o vezi, Doctor Lee? Vedeäi, priviäi. Ea este.
Acela este lucrul chiar acolo. Acela este unul din secrete. Ei s-
au organizat ãi, vedeäi, ãi au fost complet ân afara voiei lui
Dumnezeu. Ãi aceea va fi expusá ân zilele din urmá, ãi-i va
conduce pe oameni, nu la un crez sau o denominaäiune, ci
ânapoi la Cuvàntul adevárat. Ãi Cuvàntul adevárat va veni la
un anumit grup de oameni, ãi Fiul omului Se va descoperi ân
mijlocul lor, “acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.”
164 Oh, Doamne! Oh, eu iubesc asta. Âmi place_âmi place sá má
laud cu El. Âmi place sá_sá-L fac mare ânaintea oamenilor. Eu
nu trebuie sá-L fac mare; El este deja mare. El este aãa de ânalt
âncàt voi nu puteäi ajunge peste El, aãa de adànc âncàt nu puteäi
ajunge sub El, aãa de lat âncàt nu puteäi sá ajungeäi ân jurul Lui,
ãi totuãi voi aveäi loc ân inima voastrá pentru El. Nu-L veäi
primi voi? Càt de minunat este Domnul nostru! Ân ordine.
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165 Acum sá devenim foarte liniãtiäi, fiecare. Acum, noi am
vorbit despre Acesta. Ãi acum lucrul despre acesta, este, este El
adevárat? Acum, ar putea exista ceva stráini ânáuntru aici. Eu
aã putea spune dacá^cátre voi, dacá Cristos este acelaãi ieri,
azi, ãi ân veci, ce ar face El ân acest minut? El ar face acelaãi
lucru pe care l-a fácut cànd El era aici ânainte. Este adevárat?
Credinäa oamenilor ar atinge haina Lui, ãi El s-ar ântoarce. Aãa
cum a fácut femeii de la fàntàná, ãi El a fácut ân alte locuri, ãi
El le-a cunoscut gàndurile.

Acum, voi ziceäi, “Má poate El vindeca?”
166 Cuvàntul Lui a zis cá El deja a fácut asta. Dar lucrul despre
asta este, este, sá se facá pe Sine cunoscut cá El este aici.
167 Acum, dacá El ni s-a arátat ântr-un trup fizic, aráta exact
ca ãi Capul lui Cristos la Treizeci ãi trei de ani, de Hofmann, ãi
sàngele âi curgea din màna Lui, ãi aãa mai departe, urme de
cuie peste tot pe El, eu nu aã accepta aceasta. Nu, nu. Nu, nu.
Cànd El vine, Ânsuãi, “Fiecare ochi Âl va vedea, fiecare limbá Âl
va márturisi; ãi aãa cum vine fulgerul de la Rásárit la Apus, aãa
va fi aceasta.” Vedeäi? Noi nu credem aceste culte ãi clanuri.
Noi credem cá Dumnezeu este Cuvàntul.
168 Dar El Se ântrupeazá, luànd trupul vostru ãi trupul meu, ãi
vá dá daruri, âmi dá daruri, ãi prin aceste daruri El Se face
cunoscut. Aceea-i Hrana secretá. Nu conteazá càt de mult s-ar
face El pe Sine cunoscut prin mine, voi trebuie sá credeäi
Aceasta, voi trebuie sá aveäi un dar de credinäá, de-asemeni, sá
credeäi Aceasta. Voi credeäi asta? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Ãi
acum dacá El se va manifesta pe Sine ân felul acela, Âl veäi
crede voi? [“Amin.”] Cu toatá inima voastrá, voi Âl veäi crede?
Oh, ce minunat, doar aãteptànd dupá El, doar aãteptànd sá
vedem ce spune El.
169 Iatá un om care stá aici. Eu nu l-am vázut ân viaäa mea, din
càte ãtiu eu. Pare ca un om bine, tare, sánátos, ãi el probabil
este, eu_eu_eu nu ãtiu. Dar el stá acolo. Acum, eu aã putea sá
merg sá-mi pun màinile peste omul acela ãi sá má rog pentru
el, sá-l ântreb dacá ar crede. El ar putea sta aici sá-mi spuná,
zicànd, “Eu_eu_eu aã vrea sá te rogi pentru Cutare-ãi-cutare.
Ãi eu am_am âncovoieri cázute. Eu am o durere de cap,
constant. Eu am ulcere ân stomacul meu,” sau ceva. El_el, eu
nu ãtiu. El ar putea spune oricare din acele lucruri.
170 Eu aã zice, “Ân ordine, domnule, frate. Eu âmi voi pune
màinile peste tine ãi má voi ruga pentru tine.” Aceea ar fi
perfect ân ordine. Aceea este exact ce am fácut noi de-a lungul
veacului. Este adevárat?
171 Dar, amintiäi-vá, Isus a zis cá va fi diferit chiar la timpul
Venirii Lui, aãa cum a fost ân zilele Sodomei. Ãi Bárbatul care
a venit sus, era cu spatele ântors spre cortul unde era Sarah, ãi
El a zis, (nu “Abram,” acum) “Abraham.”
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172 Vedeäi, el a fost Abram, cu o zi ânainte. Dar el a ântàlnit o
viziune, ãi Domnul i-a spus cá, “Eu âäi voi schimba numele.”
173 Ãi aici este Domnul, Ânsuãi, ân forma unui om, màncànd ãi
bànd cu el. A zis, “Abraham, unde âäi este soäia, Sarah?” S-a-
r^r-a-h; nu S-a-r-r-a.

El a zis, “Ea este ân cort, ân spatele Táu.”
174 A zis, “Eu te voi vizita, conform cu promisiunea Mea cu
douázeci ãi cinci de ani ân urmá.”
175 Ãi Sarah cumva a ràs ân sine. El a zis, “Sarah a ràs ân cort
chiar atunci, zicànd, ‘Cum pot fi aceste lucruri?’” Este ceva
prea greu pentru Dumnezeu? Vedeäi? Nimic. Nu, domnule.
176 Acum El a zis, Isus a promis aceea, “El, Fiul omului,” care
este Cuvàntul, (credeäi voi asta?) “va veni ân zilele din urmá ãi
Se va descoperi ân timpul cànd lumea era ca Sodoma ãi
Gomora.” Voi credeäi cá aceea este corect?
177 Ânainte sá avem o rugáciune, unii din voi de-acolo afará
rugaäi-vá ãi vedeäi dacá Fiul omului âncá este acelaãi ieri, azi,
ãi ân veci. Doar cereäi dacá El este, ziceäi, “Doamne, omul nu
má cunoaãte, dar eu ãtiu cá Tu eãti acelaãi ieri, azi, ãi ân veci,”
vedeäi dacá El vá spune aceea.

Da, domnule. Acum ridicaäi-vá capul doar un moment.
178 Acesta este ân spatele meu. El este un copil. El arde chiar
acum cu o febrá. Este o fetiäá. Tu eãti din afara oraãului.
Copilul are o boalá la stomac. Ea a avut. Doar crede.
179 Acum, este asta ceea ce a zis El cá El va face? Eu nu am
vázut persoana aceea ân viaäa mea. Dumnezeu din Cer ãtie asta.
180 Acest bárbat de aici, el aratá foarte tare ãi sánátos. Dar
vedeäi umbra aceea peste el acolo? Aceea ânseamná, cá dacá
Dumnezeu nu-l ajutá, el nu va fi aici prea mult. El are cancer.
El este ân plámànul táu.

Acum, Fiul omului este aici.
El are o povará pe inima lui pentru un báieäel, un copilaã.

Este adevárat? Tu crezi cá Dumnezeu poate sá-mi spuná ce este
ráu cu acel copil? [Fratele spune, “Eu ãtiu cá El poate.”_Ed.]
El poate. El are mici crize de ântunecare ca o formá de
epilepsie. El tocmai a avut una doar recent. [“Azi dimineaäá.”]
Asta-i adevárat, azi dimineaäá. Ãi tu crezi cá vei trái sá creãti
báiatul acela, ãi el va fi ân ordine? [“Da.”]
181 Unde este Charlie Cox? Unde este el? Charlie, unde eãti?
Am gàndit cá el a fost aici ân seara aceasta. Aici, Charlie. Gary,
unde eãti? Larry, este el aici? Báieäelul lui avea acelaãi lucru,
exact acelaãi lucru. Unde eãti, Larry? Vino aici un minut. Ei
bine, aici sunteäi. Acest báieäel de aici avea acelaãi lucru. Tatál
ãi mama lui este un foarte bun prieten de-al meu. Cu ani ân
urmá am fost acolo jos, ãi acest báieäel avea perioade, doar se
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ântuneca ãi leãina. Aceasta era epilepsie. Eu am prins-o pe
báieäaã, i-am cerut lui Dumnezeu sá-l vindece. El nu a mai
avut nici una de atunci. Acela este tatál lui; mama lui ãade aici
pe undeva; ãi aici este báieäelul, ânsuãi.
182 Acum tu crezi, domnule? (Âäi muläumesc, Larry.) Tu crezi,
domnule? Fie ca Dumnezeul Cerului sá-äi acorde acelaãi lucru
ãi äie, ãi tu sá tráieãti sá creãti copilul. Dumnezeu sá te
binecuvànteze.

Sá ne rugám.
183 Scumpe Dumnezeule, ajutá-l. Má rog ca mila Ta ãi harul sá
fie peste el ãi binecuvànteazá-l. Ân Numele lui Isus.
184 Mergi ânapoi ân Louisiana acum, fericit, laudá-l pe
Dumnezeu pentru el.
185 Oh, da, el era din Louisiana, sigur era, pe làngá Lake
Charles. Corect. Vedeäi, eu vá pot prinde gàndurile acum.
Laudá lui Dumnezeu!
186 Ei bine, tu ceri un_un lucru bun, tu vrei sá ai un bebeluã.
Tu ai avut deja copii, doi copii, dar tu mai vrei unul. Fie ca
Dumnezeul Cerului sá äi-l dea, sora mea. Vino aici, eu doar
vreau sá-mi pun màinile.
187 Scumpe Dumnezeule, dá-i femeii dorinäa inimii ei, pentru
cá este o cauzá vrednicá. Ân Numele lui Isus. Amin.

Acum du-te ãi ai copilul.
188 Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Voi credeäi asta?
[Adunarea zice, “Amin.”] El cunoaãte tot ce avem noi nevoie.
El ne asigurá fiecare nevoie dacá noi o credem. El a zis, “Dacá
tu poäi crede!”
189 Eu am dat màna cu tine undeva. Eu nu-mi amintesc unde a
fost aceasta, dar undeva am dat màna cu tine. Eu nu-mi
amintesc chiar exact, dar noi am fost doar undeva, astázi pe
undeva, dar eu nu ãtiu unde a fost. Dar nu aceea este unde,
despre ce suntem aici sá vorbim. Tu eãti aici sá vorbeãti despre,
sau sá te rogi, vrei sá má rog pentru altcineva. Asta-i corect. El
nu este aici. El este ân Georgia, bolnav. Nu numai cá este el
bolnav, fizic, ci spiritual el este bolnav; várul táu. Tu crezi cá
Dumnezeu va purta de grijá de acesta pentru cá tu ai stat
pentru el? Tu crezi? Vino aici ãi sá ne rugám âmpreuná.
190 Scumpe Dumnezeule, acordá acestui om dorinäa inimii lui,
ca el sá poatá merge ãi sá gáseascá pe acest om plàngànd dupá
Dumnezeu. Ân Numele lui Isus eu o cer. Amin.

Dumnezeu sá te binecuvànteze. Nu te ândoi. Crede cu toatá
inima ta.
191 Cum te simäi? Aceasta nu este cá eu nu m-am ântins la
màna ta sá dau màna atunci, cànd äi-ai ântins màna, eu am
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observat ceva. Aceasta era o umbrá, foarte ântunecatá ãi
neagrá. Acela-i motivul. Eu ãtiu cá äi-am apucat màna, eu aã
afla ân felul acela, ânäelegi. Dar este un cancer. Tu crezi cá
Dumnezeu este ân stare sá-l scoatá? Este pe sànul táu, partea
stàngá. Tu vrei sá mergi ânapoi ân Carolina ãi sá lauzi pe
Domnul pentru cá eãti bine, nu-i aãa? Vezi ce vreau sá spun? Sá
ne rugám.

192 Dragá Dumnezeule, ân Numele lui Isus Cristos, Acela Care
este prezent acum; copiii mánàncá Pàinea lui Dumnezeu, fie ca
acest copil de-asemeni sá se bucure de credinäá, Pàinea lui
Dumnezeu care El i-o dá acum pentru vindecarea lui. Fie ca el
sá meargá ãi sá fie bine, ân Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu sá te binecuvànteze. Crede cu toatá inima ta.

Cum te simäi?

193 Nu este acesta un timp minunat? Doar se pare ca ãi cum o
veneraäie se aãeazá peste oameni. Sau, aceasta poate suná
parcá, ân urechile mele, ântocmai cum ceva merge, [Fratele
Branham suflá ân microfon_Ed.] “Wuu!” Doar face un zgomot,
parcá, “Wuu,” aãa, vedeäi. Ea este Pàinea copiilor. Vedeäi? Ea
este a voastrá, Ea este pentru voi. Aceasta nu este pentru mine;
aceasta este pentru voi. Eu sunt foarte muläumitor, chiar ân
acest timp acum, eu nu^eu sunt bine, din càte ãtiu eu; dar Ea
este pàine pentru mine, de-asemeni, cànd am nevoie de ea. Ea
este Pàine pentru voi. Ea este âncurajare. Pentru voi care nici
nu sunteäi bolnavi, aceasta doar aduce inimile noastre sus
ânaintea lui Dumnezeu.

194 Aceasta este exact la vreme, ce a spus El cá El va face. “Ãi
aãa cum era ân zilele Sodomei, tot aãa va fi la venirea Fiului
omului, cànd Fiul omului va fi descoperit.” Vedeäi? “Ãi, iatá,
Eu vá trimit pe Ilie profetul ânainte de ziua cea mare ãi
ânfricoãatá a Domnului. El va reaãeza inimile oamenilor ânapoi
la Tatál.” Vedeäi? Vedeäi?

195 “Ãi apoi cei neprihániäi vor umbla afará pe cenuãa, celor
rái.” Ei vor arde ca un cuptor, vedeäi, pámàntul va arde. Noi
vedem cá urmeazá sá cadá ânáuntru acolo. Ãi vulcanele se vor
ântinde peste pámànt, ãi cerurile vor fi ân foc.

O Stàncá de Veacuri, ai milá de mine acum, ãi atunci.

196 Cum te simäi? Ei bine, un lucru, tu ai o boalá de doamne,
boalá femininá. Ai alte lucruri. Tu eãti agitatá, doar vàrsta
aceea sá devii agitatá. Complicaäii de toate felurile. Dar tu ai o
dorinäá, de-asemeni, aceea este sá primeãti Duhul Sfànt. Asta-i
corect. Asta-i ceea ce este. Crezi cá tu eãti^Ai márturisit tu
totul? Tu crezi cá dacá-mi pun màinile peste tine ãi cer lui
Dumnezeu sá o facá, Duhul Sfànt va veni? [Sora zice,
“Da.”_Ed.] Tu crezi asta? [“Da, domnule.”] Sá ne rugám.
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197 Scumpe Dumnezeule, eu âmi pun màinile peste aceastá
femeie, ân forma apostolicá, ãi cer ca ea sá primeascá botezul
Duhului Sfànt. Ân Numele lui Isus Cristos, fie ca ea sá-L
primeascá. Amin.
198 Sá nu te ândoieãti de aceasta. El âäi aparäine, ânäelegi. Este
al táu. El este_Pàinea copiilor.
199 Ai avut un sentiment ciudat cànd am spus, “boalá
femininá,” nu-i aãa? Deoarece aceea este ceea ce aveai, de-
asemeni. Acum tu crezi cá vei fi bine acum? Mergi, doar
muläumeãte-i Domnului.
200 Cum te simäi? Crezi tu din toatá inima ta? Crezi tu cá vei fi
ân stare sá mánànci cum màncai cu mult timp ân urmá? Ân
ordine. Mergi, ãi spune, “Âäi muläumesc, Doamne. Eu o cred.”
Prezenäa Domnului.
201 Crezi tu cá boala de spate te va párási ãi tu vei fi bine? Ei
bine, doar mergi, zicànd, “muläumesc Äie, Dumnezeule Drag,”
ãi Dumnezeu äi-o va acorda.
202 Crezi tu cá poäi fi bine, Domnul te va face bine; ãi nu vei
mai avea artritá, sá fii bine ãi sánátos? Crezi tu asta? Mergi,
muläumindu-I, zicànd, “Doamne, eu o accept cu toatá inima
mea, ãi eu o cred.”

Ce credeäi voi toäi de-acolo afará despre Aceasta?
203 Voi chiar aici, puneäi-vá màna dincolo peste femeia aceea
care ãade chiar làngá tine acolo, spune-i cá venele de varice ãi
artrita o vor párási. Cànd ea^?^
204 Dumnezeu sá te binecuvànteze. Crezi tu cá vei fi bine
acum. Mergi acasá ãi fii^Dumnezeu sá te binecuvànteze.
Mergi ânainte pe drumul táu, ãi zii, “Âäi muläumesc, Doamne
Isuse.”
205 Cum sunteäi? [Sora zice, “Laudá Domnului.”_Ed.] Crezi tu
cá boala femininá te va párási, de-asemeni? [“Eu cred.”] Ãi tu
vei fi bine? [“Âäi muläumesc, Isuse.”] Mergi, ãi zii, “Âäi
muläumesc, Doamne.” [“Âäi muläumesc, Isuse.”]
206 Cum te simäi? [Sora zice, “Au tras un cartilagiu.”_Ed.] Pái,
vai, vai! [“Totten.”] Eu ãtiu numele táu. Eu_eu obiãnuiam
sá^[“Totten.”] cànd am pástorit biserica Baptistá.
[“Totten.”] Totten. [“Della Totten.”] Sora Della Totten. Tu
suferi cu boalá de spate acum. [“Da.”] Aceasta va fi ân ordine
acum. Tu crezi cá El o sá te facá bine acum? [“Da.”] Tu âäi
aminteãti ce s-a ântàmplat acolo jos ân biserica Baptistá
Milltown cu ani ân urmá? [“Da, âmi amintesc asta!”] El este
âncá acelaãi Dumnezeu astázi. [“Oh, muläumesc lui
Dumnezeu!”] Dumnezeu sá te binecuvànteze, sora mea.

George Wright, unde eãti tu? Âäi aminteãti? Doamne,
cum^
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Tu crezi, dacá doar âmi pun màinile pe tine, cu aceastá
ungere, tu crezi cá te vei face bine? Vino aici. Ân Numele lui
Isus Cristos fie ca ea sá fie vindecatá. Amin. Ai credinäá!

Ei bine, voi toäi credeäi cu toatá inima voastrá? [Adunarea
zice, “Amin.”_Ed.]
207 Acum, càt de bine aduce aceea amintiri vechi, sá o vezi pe
doamna aceea! Eu nu má pot gàndi la numele ei, totuãi, dar
eu^[Cineva zice, Totten.] Totten. Totten, asta-i corect. Oh,
da, fiica ei era Birdie, asta-i adevárat. Asta-i exact corect. Sá
nu credeäi cá mi-am ieãit din fire, eu sunt doar cumva puäin,
ãtiäi, este un fel de^nu pot sá o explic.
208 Dar boala ta de spate s-a dus, doamná. Mergi, laudá pe
Domnul, ãi zii, “Âäi muläumesc, Doamne.”
209 Crezi cá boala ta de inimá va fi ân ordine, de-asemeni?
[Pacientul zice, “Da.”_Ed.] Doar mergi, bucurá-te, ãi zii,
“Muläumesc Äie, Doamne Isuse,” ãi crede-O. Ân ordine. Ai
credinäá acum. Nu te ândoi.
210 Vino, doamná. Crezi tu cu toatá inima ta? Tu ai multe
lucruri rele cu tine. Tu ai boalá de spate, de-asemeni. Tu crezi
cá Dumnezeu te va face bine? Ân ordine, doar mergi,
bucuràndu-te. Acela, acela este El care te face sá te simäi ân
felul acela. Muläumeãte-i Domnului. Dumnezeu sá te
binecuvànteze, sorá.
211 Buná, fiule. [Báiatul zice, “Buná!”_Ed.] Crezi tu cá
Dumnezeu va vindeca nervozitatea acelui copil ãi-l va face
bine? Tu o crezi? Ân ordine. Buná, prietene, lasá-má sá-äi stràng
màna.
212 Dumnezeule drag, ia lucrul acela ráu de pe acest báieäaã, ãi
fie ca el sá tráiascá ãi sá fie normal. Ân Numele lui Isus. Amin.
213 Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate. Crezi tu asta, nu-i
aãa? Ãi ajungi ân ordine. Nu te ândoi deloc.
214 Foarte tànár sá ai boalá de inimá. Tu crezi cá Dumnezeu te
va face bine? [Pacientul zice, “Da, domnule.”_Ed.] Mergi, zii,
“Âäi muläumesc, Doamne, cá m-ai vindecat.”
215 Crezi tu cá Dumnezeu va vindeca boala de stomac ãi te va
face bine? Mergi ânainte, bucurá-te, ãi zii, “Âäi muläumesc,
Doamne.”
216 El âncá este Dumnezeu, nu-I aãa? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed.] Singurul lucru pe care-l ai de fácut este doar sá
crezi. Nu este aceea corect? Credeäi voi ân Fiul omului din zilele
din urmá?
217 A fost ceva ce s-a ântàmplat aici cu càteva minute ân urmá,
ãi eu nu pot^âncerc sá aflu unde era aceasta. Cineva a avut
credinäá ãi a fácut ceva. Sau, poate eu âi voi lua duminica
viitoare, sau cànd pot eu. Sunteäi voi_voi^Acolo este din
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nou. Tu âäi ai màna sus. Crezi tu cá Dumnezeu poate sá vindece
boala aceea de inimá, sá te facá bine, sá vindece pe fiica ta
acolo afará cu_cu^Tu o crezi? D-na Neff, tu crezi cá
Dumnezeu^Leo Neff. Eu nu te cunosc, dar aceea eãti tu. Tu
ai boalá de inimá, ãi fetiäa ta are o boalá de rinichi. Tu crezi cá
ea se va face bine? Credinäa ta te face bine. Crede cu toatá
inima ta.
218 Tu ânapoi acolo ân bazin, stànd acolo ân urmá cu boalá de
stomac, Isus Cristos te va face bine.
219 Voi credeäi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] El este acelaãi
ieri, azi, ãi ân veci. Sá ne punem màinile unii peste aläii acum.
Oh, gàndiäi-vá la ora la care suntem noi, gàndiäi-vá la timp.
Gàndiäi-vá cá noi suntem chiar ân Prezenäa lui Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu. El a promis cá El va face aceasta ân zilele
din urmá. Eu am pus màinile peste aceste batiste.
220 Scumpe Dumnezeule, má rog ca Tu sá binecuvàntezi aceste
batiste pentru vindecarea trupurilor oamenilor, prin Numele
lui Isus Cristos.
221 Acum, cu màinile voastre unii peste aläii, fiecare din voi
sunteäi mádulare ale Trupului lui Cristos. Acelaãi Duh Sfànt
care a promis sá descopere secretele inimilor ãi sá facá aceste
lucruri, El este ân voi. Voi sunteäi o parte din El, ãi El este o
parte din voi. Acum, El a zis aceasta, “Aceste semne vor urma
pe cei ce cred.” Aceia sunteäi voi. “Dacá âãi vor pune màinile
peste bolnavi, ei se vor ânsánátoãa.” Acum, nu vá rugaäi pentru
voi ânãivá, rugaäi-vá pentru acela pe care v-aäi pus màinile,
pentru cá ei se roagá pentru voi. Acum sá ne rugám âmpreuná,
ãi fie ca acolo sá nu fie nici o persoaná slábitá ân aceastá
cládire. De ce sá mai aãteptám, fratele meu drag, sorá, iatá-L
aici, Duhul Sfànt, Dumnezeu, chiar aici, tocmai lucrul despre
care am vorbit.
222 Dragá Isuse noi recunoaãtem Prezenäa Ta. Tu ai adus
bebeluãul acela ânapoi la viaäá zilele trecute, dupá ce a fost
mort, prin rugáciunea de credinäá. Scumpe Dumnezeule, sunt
muläi aici la care noi nu am putut ajunge, timpul trece, dar ei
âãi au màinile unul peste altul. Ei sunt credincioãi. Noi stám ân
Prezenäa Domnului Isus Cristos, ânviat din moräi, acelaãi ieri,
azi, ãi ân veci.
223 Satan, tu eãti ânvins! Isus Cristos te-a ânvins! El a ânviat
din moräi ãi stá printre noi ân aceastá seará, adeverind acest
Mesaj al zilelor din urmá. Vino afará din aceãti oameni!
Páráseãte-i, ân Numele lui Isus Cristos! “Ân Numele Meu ei vor
scoate draci,” ãi tu eãti aruncat afará. Ân Numele lui Isus
Cristos, páráseãte aceastá adunare!
224 Fiecare din voi acum care acceptaäi vindecarea voastrá,
ridicaäi-vá ân picioare. Fiecare care acceptaäi vindecarea,
ridicaäi-vá ân picioare. Ridicaäi-vá màinile ãi daäi-I slavá!
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“Eu acum accept vindecarea mea,” spuneäi asta lui
Dumnezeu. Acum eu accept vindecarea mea. [Adunarea zice,
“Acum eu accept vindecarea mea.”_Ed.] Tu eãti acelaãi ieri,
azi, ãi ân veci, Cristos. [“Tu eãti acelaãi ieri, azi, ãi ân veci,
Cristos.”] Eu acum Te cred, [“Eu acum Te cred.”] Ajutá Tu
necredinäei mele.” [“Ajutá Tu necredinäei mele.”] Amin.
[“Amin.”]

Eu Âl voi láuda, eu Âl voi láuda,
Laudá Mielul ucis pentru pácátoãi;
Daäi-I slavá, voi toäi oamenii,
Cáci Sàngele Lui a spálat orice patá.

225 Nu-L iubiäi voi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Sá-L
láudám atunci. Fiecare, cu màinile voastre sus, daäi-I laudá, ân
timp ce fratele vine aici sá ne elibereze. `
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