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Chipuri Ale Lui Cristos

` Aceea este foarte plácut din partea voastrá, sá o spuneäi.
Eu sunt aãa bucuros sá fiu ân casa Domnului. Existá

numai un loc mai bun, ãi acela-i sá fii cu Domnul. Nu-i aãa?
Cànd acesta-i^Toate greutáäile ãi âncercárile ãi necazurile
vieäii se vor âmbina ântr-un màine, glorios máreä. Ãi noi desigur
aãteptám dupá timpul cànd noi Âl vom vedea.
2 Ãi cineva m-a ântrebat, zilele trecute, a zis, “Crezi tu, Frate
Branham, cá Venirea Domnului este aproape?”

Am zis, “Eu cu certitudine cred.”
A zis, “Ei bine, eu am auzit-o de mult timp.”

3 “Dar,” am zis, “ântr-o zi o vei auzi pentru ultima datá.”
Vedeäi? Aãa este, cáci El_El va sosi ântr-o zi. Ãi oricànd este
aceasta, eu doar vreau sá fiu gata. Eu^aceea este^
4 Noi am vorbit, ziua trecutá, ânaintea unor oameni de afaceri,
care erau avocaäi, ãi aãa mai departe. Ãi_ãi ei au zis^Unul a
zis, “Care este al táu_obiectivul táu principal ân viaäá?”

Am zis, “Eu am unul.”
El a zis, “Care este acela?”

5 Am zis, “Sá salvez suflete pentru Cristos.” Acela-i singurul
lucru care eu^
6 Cea mai ânaltá ambiäie, ãi singura ambiäie, este sá vád pe
Isus Cristos glorificat. Eu tráiesc pentru aceea.
7 Ãi eu sunt aãa de fericit, márturia noastrá, cáci treizeci ãi
unu de ani se âmplinesc acum, eu L-am slujit cu smerenie. Dacá
aã trái un milion de ani, aã avea aãa de multá viaäá de tráit, eu aã
vrea sá tráiesc fiecare minut din ea pentru El. Cáci eu^Ãi dacá
ãtiam cá voi fi refuzat la sfàrãit, este aãa un privilegiu sá tráieãti
pentru El! El este aãa de real ãi aãa de bun!
8 Ãi eu niciodatá nu am gásit nimic, ân toate cálátoriile vieäii
mele, care s-ar compara ân vreun fel cu pártáãia care noi o
avem âmpreuná cànd suntem singuri, El ãi eu. Nu existá mai
dulce âmpártáãire. Este mai mare decàt dragostea pentru orice,
pentru soäie, copii, sau orice, este dragostea lui Cristos. Ea este
aãa de buná.
9 Acum, noi suntem aãa de bucuroãi sá vedem aceastá trezire
continuànd prin sáptámàná. Ãi am auzit cá Fratele Parnell, ãi
aläii, au fácut càteva vorbiri bune aici. Ãi noi suntem
âncredinäaäi cá ân timpul acestei treziri^
10 Trezirea este uneori ânäeleasá greãit. Cineva se gàndeãte cá
trezire este sá aduci noi membri ân bisericá. Nu. Rezultatul
trezirii este acela. Dar o trezire este sá reânvie ceea ce este deja
ân bisericá. Vedeäi? Este sá_este sá aducá aceea. Ei^
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11 Era odatá cá am stat pe malul márii. Ãi eu_eu presupun cá
am citat-o de multe ori. Dar ea este^A fost de mult, cu ani ân
urmá. Ãi a fost de prima datá cànd am vázut o^Ei bine,
aceasta nu a fost o mare. A fost Lacul Michigan. Hope ãi eu am
fost acolo sus cànd Conferinäa Mondialá era acolo. Aceea era
ân, eu cred, cam 1922, Frate Egan, din càte âmi amintesc mai
bine, cànd Conferinäa Mondialá a fost la_la Chicago. A fost de
prima datá pentru mine sá vád un corp mare de apá. Ãi eu am
stat acolo ân ziua aceea, ãi am vázut acele valuri mari. Aceasta
doar ca^dimineaäa Paãtelor, ei au avut serviciu de rásárit de
soare acolo. Ãi sá vezi acele valuri mari miãcàndu-se ânáuntru
ãi afará, ãi, oh, se párea cá ele erau aãa de fericite.
12 Dar am ajuns sá má gàndesc, “Tu ãtii, nu existá mai multá
apá ân lacul acela, ãi aceasta se petrece ân felul acela, apoi este
cànd ea este perfect liniãtitá. Este aceeaãi cantitate de apá, nici
cu un strop mai mult.” Dar eu m-am gàndit, “Ei bine, de ce
_vànturile vin jos ãi_ãi scuturá lacul ân felul acela?” Este sá
scoatá tot gunoiul afará din lac. Vedeäi? El aruncá toate
nimicurile la mal. Cànd^
13 Ãi apoi má gàndesc, “Aceea este ca ãi cum lacul are o
trezire.” Vedeäi? El âl scuturá, ãi-l saltá, ãi-l smuceãte ân jur,
pàná cànd toatá zgura iese afará. Acela-i chiar felul cum este o
trezire, este sá ne lase sá venim ân Duhul Domnului, ãi sá ne
bucurám, ãi sá ândreptám greãelile, ãi o umblare mai apropiatá,
ãi o reconsacrare, ãi dedicare, pàná cànd toate lucrurile ãi
ândoielile lumii sunt toate aruncate afará pe äárm, voi
ânäelegeäi. Atunci este o alergare buná, limpede, de atunci
ânainte, cànd vechea corabie a vieäii âncepe sá se agite prin ea.
Oh, voi nu trebuie sá vá páziäi aãa de mult, cáci orice lucru este
afará din cale. Aceea este bine.
14 Ei bine, ân seara aceasta, noi nu vrem sá o äinem prea mult,
aceasta fiind luni seara, ãi prima seará din sáptámàná, ân seara
noastrá de trezire. Ãi eu am fost aãa de fericit sá anunä cá
trezirea merge ânainte.
15 Ãi eu am muläi prieteni. Eu vád càäiva fraäi aici, ãi oameni
care mi-au dat visuri despre care ei au visat, ân ultimele càteva
sáptámàni. Ãi Domnul m-a ajutat sá am tálmácirea acelor
lucruri acum. Eu nu ãtiu cine este ân mijlocul nostru, ãi càäi
stráini, sau ce altceva. Dar Domnul Dumnezeu âncá dá
tálmáciri la vise. Ele sunt exacte ãi perfecte.
16 Ãi El este acelaãi Dumnezeu care era ân zilele lui Iosif,
cànd_cànd regele a visat visurile. Ãi el a tálmácit pentru el, ãi
a fost exact. Ãi unele din acele visuri chiar dureazá âncá astázi.
Rezultatele lor âncá merg ânainte. Ãi, Daniel, ân zilele lui
Nebucadneäar.
17 Ãi pástorul nostru glorios, mic, smerit a zis, cu càteva
momente ân urmá, ei bine, el_el doar nu a vrut sá-mi ceará sá
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ajut ceva mai mult ân aceastá sáptámàná. El a zis, “Ãtiu cá tu
eãti obosit, Frate Branham. Dar,” a zis, “ei bine,” el a zis, “noi
doar aãteptám ãi ne ântrebám.” Asta-i bine.
18 Fiindcá veni vorba, eu a trebuit sá anulez adunarea la
Sydney, Australia, pe baza cá ei nu vor sá-mi permitá o vizá de
data aceasta, vedeäi, sá párásesc statele la timpul acesta. Ãi,
deci, ãi alte lucruri, aãa cá eu nu pot merge chiar la timpul
acesta. Eu nu ãtiu cànd voi fi ân stare sá merg. Dar ân curànd
voi fi ân stare. Dar ân timp ce a trebuit sá o aãezám ân urmá
puäin, eu má duc la Chicago acum, la adunarea din Chicago,
care urmeazá. Care, ei au anunäat cá eu urma sá fiu acolo, dar
fárá sá-mi facá de cunoscut. Timpul ân care era presupus sá fiu
acolo, eu urma sá fiu ân Insulele Fiji, unde ei au spus cá vor fi
muläi oameni sá se adune afará, la fel, ân insule. Dar eu nu voi
fi in stare sá iau adunarea chiar acum, acolo, din cauza
drepturilor vizei. Ãi, ânsá, eu voi merge, curànd. Ei doar
aãteaptá.
19 Acum eu voi fi ân Chicago. Gene, tu ãtii ce datá este aceea?
Ãtie cineva cum a fost aceea anunäatá? Eu nici mácar nu ãtiu
cànd a fost. Eu doar am vázut-o ân The Herald Of Faith. Eu cred
cá âncepe ân jur de 4 sau 5 ale lunii, sau ceva ân felul acela. Sau
este urmátoarea, cam o sáptámàná de acum, zece zile. Ãi astfel
eu am fost sub multá âncordare, ãi eu doresc rugáciunile voastre.
20 Acum, ân seara aceasta, eu am ales pentru ceva citire a
Scripturii, dacá v-ar place sá citiäi cu mine, din Sfàntul Ioan al
13-lea capitol, doar o poräiune. Voi care vá äineäi Bibliile
aproape, ãi vá place sá citiäi ân urmá, ân timp ce citim.
21 Ãi imediat dupá acest serviciu, ân seara aceasta, va fi o
repetiäie de nuntá aici. Deci, ândatá ce suntem eliberaäi, dacá
ne grábim foarte repede, aãa cum putem. Nu grábit; ci ândatá
ce cládirea este goalá, atunci ei vor sá facá repetiäie pentru
nuntá. Ãi va fi o cásátorie aici, màine seará. Doi dintre copiii
noãtri din pártáãia acestui tabernacol urmeazá sá fie cásátoriäi
màine seará, aãa cum ãtiäi toäi. Fratele nostru iubit, David
Woods se cásátoreãte, se cásátoreãte cu Marilyn Jefferies,
màine seará, la tabernacol, chiar ânainte de servicii. Ãi astfel
aceastá cásátorie urmeazá sá facá repetiäie. Doar^Nu va fi
formalá; va fi o cásátorie semi-formalá pentru màine seará.

Acum, ânainte de a citi Cuvàntul Lui, sá ne rugám.
22 Tatá, Dumnezeule, aãa cum venim cel mai respectoãi ân
Prezenäa Ta, purtànd ânaintea noastrá acel atot suficient Nume
al lui Isus, noi suntem asiguraäi cá Tu ne vei asculta. Deoarece,
El a zis, “Cereäi Tatálui orice ân Numele Meu, Eu o voi face.”
De aceea, noi venim, ca credincioãi Creãtini, cu ândráznealá la
Tronul harului, ãtiind aceasta, cá, dacá inimile noastre nu ne
condamná, atunci noi ãtim cá cererea noastrá este ráspunsá de
Dumnezeu.
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23 Ãi ne rugám ca vieäile noastre sá fie aãa de satisfácátoare
pentru Tine, prin márturisirea noastrá a greãelilor noastre, ãi
neprihánirea Lui sá ne ierte, ca dorinäele noastre sá fie
âmplinite ân seara aceasta. Ãi, Doamne, cea mai mare dorinäá a
noastrá este sá vedem marele Táu har revársat peste noi, ãi
el_el este, iartá pácatele noastre ãi sá vindeci bolile ân mijlocul
nostru. Ãi Tu ai putea sá ne vorbeãti ân felul unei descoperiri,
sau profeäie, sau chiar orice care Tu ai dori sá spui Bisericii
Tale. Fie ca inimile noastre sá fie receptive Duhului Táu. Fie ca
noi sá fim aãa de conectaäi cu linia principalá ân seara aceasta,
ca Duhul Sfànt sá poatá sá vorbeascá inimilor noastre, ãi sá
primim glorie din Prezenäa Lui.
24 Acum, Doamne, noi ne vom ruga pentru toäi care sunt
bolnavi ãi nevoiaãi. Cáci, chiar ânainte de a veni, aãa cum
secretarul nostru a adus la catedra mea, ân ultimele douá zile,
doar ãiruri lungi de nume, din toatá naäiunea, care suferá, pe
moarte, urgenäe scrise ân roãu. Ãi aãa cum âmi pun degetul pe
fiecare din ele, venind ân jos pe paginá, O Dumnezeule, ân
prezenäa acestei biserici, ân seara aceasta, eu pledez dupá harul
ãi mila Ta, pentru fiecare. Tu âi cunoãti pe fiecare din ei, ãi de
ceea ce au ei nevoie.
25 Ãi noi nu vrem sá-i uitám pe aceia, Doamne, care sunt
convalescenäi, ân seara aceasta, care sunt acolo ân casele celor
ân vàrstá ãi infirmi. O Doamne Dumnezeule, muläi dintre aceia
sunt copii de-ai Tái spálaäi cu sànge. Oh, cànd noi âmbátrànim,
ãi iubiäii noãtri ne-au uitat, existá o consolare care o avem:
Dumnezeu niciodatá nu uitá. Toate faptele noastre sunt
ânregistrate ân Cartea Vieäii, ãi ele sunt veãnic ân Prezenäa Lui.
Ãi noi am pleda pentru ei, ân seara aceasta, Doamne.
26 Noi cerem milá pentru naäiunea noastrá. Ãi pentru aceia
care pácátuiesc ãi fac ráu, ãi pentru cei din baruri ãi_ãi ân
diferite poziäii de pácat, ân seara aceasta, noi am cere har
iertátor, Doamne. Ãi ne rugám ca Tu aãa sá ne sprijineãti,
Doamne, âncàt inimile noastre sá fie aãa de pline de dragoste
pentru Tine, ca sá fie cea mai profundá dorinäá sá Te servim ãi
sá-i vedem pe aceia salvaäi.
27 Binecuvànteazá citirea Cuvàntului, ãi tot ce facem. Smeriäi
ne vom apleca capetele ãi Âäi muläumim, cáci noi o cerem ân
Numele lui Isus. Amin.
28 Acum deschidem la Cartea Sfàntului Ioan, al 13-lea capitol,
noi vom citi pentru o poräiune.

Acum ânainte de praznicul paãtelor, cànd Isus ãtia cá
i-a sosit ora cànd el ar trebui sá plece din lume la
Tatál, i-a iubit pe ai sái care erau ân lume, el i-a iubit
pàná la capát.

Ãi cina fiind terminatá, diavolul acum i-a pus ân
inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, sá-l vàndá;
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Isus ãtiind cá Tatál i-a dat toate lucrurile ân màinile
lui, ãi cá el a venit de la Dumnezeu, ãi a mers la
Dumnezeu;

El se ridicá de la ciná, ãi ãi-a aãezat la o parte
hainele; ãi a luat un ãtergar, ãi s-a âncins cu el.

Dupá aceea el a turnat apá ântr-un lighean, ãi a
ânceput sá spele picioarele ucenicilor, ãi sá le ãteargá
cu ãtergarul cu care era âncins.

Atunci a venit el la Simon Petru: ãi Petru a zis cátre
el, Doamne, tu âmi speli picioarele?

Isus a ráspuns ãi i-a zis, Ceea ce fac eu acum tu nu
ãtii^dar tu vei ãti dupá aceea.

29 Fie ca Dumnul sá adauge binecuvàntárile Lui la citirea
Lui, a Cuvàntului. Eu vreau sá iau ca un_un text, ân seara
aceasta, doar pentru un timp scurt, subiectul despre: Chipuri
Ale Lui Cristos. Ãi eu vreau, pentru un subiect, “Ce ar fi
acesta? Ce este nevoie sá facá un Creãtin?”
30 Acum, eu ãtiu cá acesta este, ân ântregime, nu un text
evanghelistic, sub nici o formá. Ãi, totuãi, este un text
evanghelistic, cáci Biserica niciodatá nu poate progresa pàná
cànd Ea nu ãtie pe ce baze progreseazá Ea.
31 Ãi eu cred cá ânainte ca cineva sá poatá càndva sá se miãte
sau sá aibe o adeváratá credinäá confidenäialá, este, ântài, ei
trebuie sá ãtie unde stau, ãi cum sá stea dupá ce ei âãi fac
poziäia. Eu cred cá aceea este esenäial. Cáci, voi nu puteäi doar
plonja nechibzuit ân ceva, cu credinäá, cànd voi nu ãtiäi unde
plonjaäi. Voi trebuie sá ãtiäi. Ãi dacá credinäa noastrá este
stabilitá corect, ãi ân poziäia corectá, aceasta dá o satisfacäie
constantá.
32 Este ântocmai cum s-a zis despre o femeie care, poate,
cànd ea este máritatá, cá ea este aãa_aãa de nerábdátoare sá-
ãi âmbráäiãeze primul ei bebeluã, âncàt ea de abia ãtie^poate
aãtepta. Dar ea, anticipárile ei sunt aãa. Dar, ân spatele
aceleia, existá o teamá, dacá nu se aratá repede, cá ea nu va
avea acest bebeluã. Atunci aceea o duce mult mai departe, tot
timpul.
33 Acum, existá un remediu care-l fac ei ân aceste zile, ãi
acesta a lucrat ân toate epocile, dacá femeia aceea vede sau
crede cá ea nu va da naãtere la acest bebeluã. Dacá ea doar va
merge afará ãi va adopta un copil, atunci, primul lucru ce-l
ãtiäi, ea va avea unul de al ei ânsáãi. Acum, aceea este doveditá
corect, nouá din zece dáäi. Din cauza acelei âncordári de a se
ântreba, “Oh, poate eu nu-l voi avea.” Dar aceea ia acea micá
satisfacäie acolo, ãi poate este calea lui Dumnezeu de a o aduce
ân starea aceea. Atunci ea va avea copilul ei propriu, din cauzá
cá acea teamá ãi anticipári ân final o vor párási.
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34 Acela este acelaãi fel cum sunt oamenii care vor sá fie
vindecaäi, ei, dacá ei pot doar sá aibe o dovadá micá vizibilá.
35 Ca Ilie, cànd el a zis. Ghehazi a zis, “Eu vád un nor de
márimea unei màini omeneãti.”
36 Ilie zice, “Eu aud sunetul de ploaie abundentá.” El a vázut
dovada.
37 De aceea, de multe ori, eu le spun oamenilor, “Mergeäi
ânainte, âncepeäi sá láudaäi pe Domnul.” Vedeäi? Deoarece,
acela-i bebeluãul adoptat, cáci aceasta este ân intelectul lor
pàná cànd aceasta vine ân sufletul lor, cá ei sunt vindecaäi,
atunci credinäa o face corect.
38 Voi trebuie sá ãtiäi ce faceäi. Voi trebuie sá aveäi âncredere
ân ceea ce faceäi.
39 De aceea, de aãa multe ori, noi auzim aceastá expresie,
“Oh, ce este un Creãtin?”
40 Unii oameni o limiteazá la a se ânscrie ântr-o bisericá.
Cineva a zis, “Ei bine, un Creãtin este un_un membru de
bisericá, cineva care âãi preia afiliaäiile cu biserica.” Eu cred cá
toäi Creãtinii ar trebui sá facá asta, dar eu nu cred cá aceea este
Creãtinátate. Vedeäi? Aceea este ce face un Creãtin dupá ce el
devine un Creãtin. Dar aceasta nu ânseamná, cá, deoarece el o
face, cá el este un Creãtin.
41 Apoi unii spun, “Nu. Aceasta este a merge la bisericá ãi a
servi o declaraäie de crezuri, ãi a fi loial acelor lucruri ân care
ânvaäá biserica.”
42 Ãi apoi existá aläii care zic, cá, “Poate a purta o micá_ceva
micuä la ei, o_o cruciuliäá sau ceva, cá acela este semnul unui
Creãtin.”
43 Ei bine, ãi apoi existá aläii care cred, cá, “Poate, poate,
dacá ei vor arde o lumànare, sau face vreun fel de penitenäá, cá
acela-i un Creãtin. Dacá ei vor fi doar scufundaäi ân apá, sau
vor face ceva sacrificiu, sau vor da ceva bun la bisericá,
sau_sau ajutá vecinul, cumpárá ceva cárbuni pentru váduvá,
sau ceva ghete pentru orfan.” Acelea sunt faptele pe care un
Creãtin ar trebui sá le facá, dar aceea totuãi nu-i face un
Creãtin.
44 Ãi apoi unii spun, cá, “Dacá purtaäi un chip al lui Cristos
ân maãina voastrá, sau pe peretele vostru, cá acela este un semn
al unui Creãtin.” Ei bine, lucrurile acelea sunt ân ordine, dar eu
nu cred cá a purta un chip te face un Creãtin.
45 Eu cred cá fiind un chip al lui Cristos te face un Creãtin.
Nu este ceea ce facem, ân exterior. Este ce s-a ântàmplat, ân
interior, aceea ne face ceea ce suntem. Apoi, de aceea, dacá El
este chipul nostru, ãi noi suntem ân asemánarea Lui ãi
mádulare ale Trupului Lui, noi ar trebui sá fim chipuri ca El.
Atunci vieäile noastre ar trebui sá reflecte chipul lui Cristos, nu
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ân ânscrierea noastrá la bisericá, sau ân crucifixul care-l
purtám, sau emoäiile noastre, ci aceasta ar trebui sá fie ân
Prezenäa vie a viului Dumnezeu care este reflectat prin viaäa
noastrá.
46 Mi s-a spus, de cátre autoritáäi, cá^ânainte ca ei sá aibe
zilele topitoriei, sá ia zgura afará din aur, sá ia fierul ãi pirita.
Pirita este aãa de aproape, ca aurul real, âncàt este numit,
“Aurul prostului.” Dar felul cum o scot ei toatá aceea afará,
âncàt ei âl bat afará cu un ciocan. Indienii obiãnuiau sá facá
aceea. Ãi aurarii vechi obiãnuiau sá o facá, âl báteau cu un
ciocan, ãi âl ântorceau iaráãi ãi iaráãi, ãi âl báteau pàná cànd
toatá zgura era afará din el. Ãi singurul fel cum ãtiau ei cá erau
la aur, era cànd bátátorul putea sá-ãi vadá reflecäia ân el. Acela
care âl bátea putea sá se uite constant, pàná cànd el aproape se
putea rade, prin reflecäia lui proprie ân aurul care-l bátea.
47 Ãi cànd Duhul Sfànt al lui Dumnezeu âncepe sá batá
asupra noastrá, cu ciocanul Evangheliei, pàná cànd toate
lucrurile lumii sunt bátute afará, ãi noi putem reflecta chipul
Domnului Dumnezeu, atunci eu cred cá noi devenim Creãtini.
Cáci, cuvàntul Creãtin ânseamná “Asemenea lui Cristos, ãi a-l
reflecta pe El.”
48 Acum aceea nu ânseamná cá noi trebuie sá ne creãtem o
barbá lungá, cum l-au pictat artiãtii cá El avea. Ãi nici nu
ânseamná cá noi ne creãtem pár lung, aãa cum âl picteazá
artiãtii cá El are, sau sá purtám o robá aãa cum a purtat El,
cáci noi tráim ântr-o altá zi. Noi nu trebuie ân mod necesar sá
fim aãa, ca sá reflectám chipul Lui fizic.
49 Dar noi trebuie, ân sufletele noastre, sá reflectám chipul
Duhului Lui ãi felul Lui de viaäá. Eu nu cred cáci Creãtinii
constau ân a se ânscrie la biserici sau crezuri. Eu cred cá este o
reflecäie al lui Isus Cristos ântr-o fiinäá umaná, cáci noi suntem
mádularele Lui, mádularele Trupului Lui, ãi noi purtám chipul
Lui, spune Scriptura.
50 Acum, ce fel de chip era El? El nu a venit sá fie cineva
mare; deãi, El a fost. Dar El a venit ca un slujitor. El a venit nu
sá i se slujeascá, ci sá slujeascá. Textul nostru, ân seara aceasta,
reflectá ce era El. Aceea este ceea ce-L face mare, ân estimarea
mea. Deãi, fiind chiar Dumnezeul Eternitáäii, chiar Dumnezeul
Care a creat cerurile ãi pámàntul; ãi cànd El a venit aici, El a
luat poziäia cea mai de jos, cea mai nedoritá slujbá pe care ar
putea avea cineva, care era un lacheu care spalá picioarele.
51 Ân toate pláäile, din zilele timpurii, ân lumea Orientalá,
lacheul care spalá picioarele era omul plátit cel mai puäin
dintre toäi. Cáci, ân zilele acelea animalele umblau pe drumuri,
care, drumurile láturalnice pe care mergeau ei. Ãi de-a lungul
drumului, puäea, peste tot de-a lungul drumului, unde erau
animalele. Ãi praful zbura sus ãi ajungea pe picioarele lor ãi pe
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laba picioarelor lor. Ãi o putoare aãa de ângrozitoare, cum era
acolo! Ãi ândatá ce venea cineva sá viziteze pe altul, el nu
putea intra ânáuntru ân felul acela. El mirosea ráu, de la
putoarea drumului, ãi praful, ca ân jurul grajdului de ânchiriat.
52 Deci, primul lucru care l-a fácut, el a avut o tarabá micá, o
tarabá de primire, ãi omul cel mai ráu plátit din locul acela,
ântocmai ca ãi ceva sclav, a stat acolo ân spate, sá spele
picioarele acestui musafir care venea, ãi i-a dat o altá pereche de
âncáläáminte sá se âncaläe, ceva sandale mici, sá le puná pe el. Ãi
apoi el a fost uns, ãi, apoi, cu un ulei. Ãi el putea intra atunci sá
fie musafirul prietenului sáu. Cáci, el s-ar fi simäit cu totul
nepotrivit, mergànd ânáuntru, aãa de plin de putoare de_de pe
drumuri, ãi transpirat, ãi aãa mai departe. Ãi lacheul care spála
picioarele era plátit mai puäin decàt oricare om care era acolo.
53 Ãi Dumnezeul Cerului, s-a atàrnat, Ânsuãi, sá fie^Cel mai
mare care a existat a devenit cel mai de jos care a existat.
54 Ce diferenäá, a aãa numitului, Creãtin reflectànd de astázi!
Ce diferenäá! Pái, aãa numitul Creãtin astázi vrea sá fie slujit.
Oh, el âncepe sá se gàndeascá cá el este cineva.
55 Ce diferenäá de cum, a fost, cànd El âl reflecta pe El. El nu
a venit sá i se slujeascá. Ci El sá fie^El a venit sá slujeascá.
“Cel care este mai mare printre voi sá fie slujitorul tuturor.”
56 Ãi noi am vázut, astázi, cá tendinäa noastrá moderná a
Creãtinátáäii este, “Eu sunt cineva, ãi voi sunteäi nimic.” Oh,
este o^Aceasta este greãit. Nu ar trebui sá fie ân felul acela.
Noi âncercám sá reflectám Creãtinátatea ân felul greãit.
Dumnezeu nu ne vrea sá o facem ân felul acela. El^Noi am
càntat càntarea, Sá Fiu Ca Isus, dar cànd vine la smerirea
màndriei noastre, ãi sá coboràm cum a fácut El, atunci noi
tragem o linie.
57 Ãi ân a face aãa, oamenii au format culte, ca ei sá se poatá
separa, “párànd cá nu aveau Duhul,” aãa cum a zis Scriptura.
Ei se separá. “Noi aparäinem la o cutare-ãi-cutare bisericá. Ea
este o_este o bisericá mai mare. Ea este o bisericá mai buná.
Denominaäiunea noastrá este o denominaäiune mai mare.”
Aceea nu acäioneazá ca Isus. Aceea nu reflectá dragostea Lui ãi
personalitatea Lui.
58 El a venit la cel mai josnic, la stricata de stradá, la
cerãetor, la haimana, ãi s-a pus chiar jos ân praf cu ei. Aceea
este viaäa Creãtiná. Acela-i felul cum ar trebui sá fie, sá-L
reflectám ân felul acela.
59 Oh, eu ãtiu cá oamenii spun, “Acelea sunt_acelea sunt zile
care au trecut.” Nu sunt.
60 Dacá Cristos âncá rámàne Cristos, dacá Duhul Lui este âncá
Duhul Sfànt care era ân El, va fi ân voi, El vá va face sá luaäi
acea poziäie, ãi voi.



CHIPURI ALE LUI CRISTOS 9

61 Dar, astázi, noi âncercám sá ne gàndim cá suntem diferiäi.
Càt de departe este aceasta de la rugáciunea Lui, cànd El s-a
rugat, cá, “Prin aceasta vor cunoaãte toäi oamenii cá noi am
fost ucenicii Lui, cànd noi avem dragoste unii pentru aläii.”
62 Ãi ân loc de aceea, noi ne certám unul cu altul. Noi ne
dispreäuim unul pe altul, cáci nu suntem de acord cu anumite
lucruri. Ãi noi mergem afará ãi_ãi ne acuzám unul pe altul,
vedeäi, unde^ãi âncá pretindem cá suntem Creãtini. Eu
cunosc oameni care pretind cá sunt umpluäi cu Duhul Sfànt,
care sunt vinovaäi de astfel de lucruri, mergànd afará ãi_ãi
ântr-adevár spun lucruri rele despre aläi Creãtini. Cànd, ei nu
ar trebui sá facá lucrurile acelea. Acum, frate, sorá, cànd noi
avem acel fel de duh, noi am putea tot atàt de bine sá ne intre
ân minte cá noi nu suntem âncá Creãtini. Nu conteazá càt de
mult márturisim, este ceea ce posedám care conteazá. Vedeäi?
Noi nu putem fi Creãtini ãi sá nu iubim pe toäi oamenii. Noi
putem fi diferiäi cu oamenii.
63 Dar, Isus nu a adáugat ãi sá zicá, “Ei bine, acum, aici, voi
toäi Fariseii, voi mergeäi toäi ân iad. Ãi nu existá ãansá pentru
voi, din cauza aceasta, aceea, sau cealaltá, pentru cá voi
sunteäi un Fariseu.” Ci El a mers la ei, ãi El le-a slujit, ãi El i-a
ajutat. El a fácut tot ce El a putut, sá-i ajute.
64 Dar, astázi, educaäiile, ãi calitatea de membru a bisericii, ãi
legáturile lumii a adus biserica âmpreuná ân aãa fel âncàt
intelectualii au luat locul celor spirituali.
65 Voi nu puteäi ajunge la Dumnezeu numai prin Duhul.
Existá numai o singurá cale prin care un om poate veni la
Dumnezeu, ãi aceea este prin Duhul Sfànt. Isus a zis, “Nimeni
nu poate veni la Mine, numai dacá Tatál âl atrage, ântài.”
Aceea-i tot aãa de adevárat càt poate fi, Creãtin.
66 Noi vrem sá luám un carneäel, ân seara aceasta, ân inima
noastrá, ãi sá socotim aceste lucruri acum. Sá ne gàndim la
aceasta.
67 Oh, unii dintre noi pretind cá au toatá cunoãtinäa. Noi âi
avem pe aceia care zic, “Acum aãteaptá!” Lor le place sá fie
“doctori” ãi “párinäi sfinäi,” ãi aãa mai departe. Dar cunoscànd
toate acestea, dacá tu aveai toatá cunoãtinäa, nu äi-ar ajuta la
nimic numai dacá tu (erai) aveai un Duh ân tine, de dragoste.
Biblia a zis, “Chiar dacá aã avea toatá cunoãtinäa, ãi nu am
dragoste, eu nu sunt nimic.”
68 Ãi la ce ajutá cunoãtinäa noastrá, cànd cineva zice, “Eu nu
m-aã duce la o trezire ca aceea, pentru cá aceia nu sunt un
popor ânváäat. Eu_eu nu m-aã asocia cu ei”?
69 Nu conteazá dacá ei nu-ãi cunosc ABC-ul lor, sau nu, ei pot
sá cunoascá pe Cristos. Desigur niciodatá nu pot ajunge prea
jos. Fie ca Dumnezeu ântotdeauna sá äiná Duhul acela ân mine.
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Nu conteazá càt_càt de jos, ce crede el, ce nu crede, ce crez,
culoare, sau ce, eu vreau sá ântind o màná ãi sá-l ajut. Sigur.
Eu vreau acel Duh ân mine. Eu nu má voi gàndi cá sunt mai
bun decàt altcineva; eu mi-aã putea scoate pieptul ân afará, ãi
sá zic, “Toäi oamenii sá se ridice cànd eu intru,” sau, “eu am
cea mai mare campanie dintre toäi.” Cine sunt eu, oricum,
decàt lutul pe care l-a fácut Dumnezeu? Eu sá má smeresc, ca
viaäa Lui sá fie reflectatá. Haideäi ca, toäi Creãtinii, sá simäim
ân felul acela. Cunoãtinäa nu ne duce nicáieri.
70 Spre exemplu, ce-i dacá ar fi o colivie pliná cu canari, ãi
colivia este de márimea acestui tabernacol? Ãi un mic canar
zboará sus ân colivie, ãi zice, “Domnilor, aã vrea sá vá spun la
toäi ceva. Din ântàmplare eu vá sunt puäin superior la voi toäi.
Vedeäi, eu sunt_eu sunt un canar care ãtie totul despre fiinäele
umane. Oh, eu o pot explica toatá. Am vázut doamna umblànd
prin casá. Eu i-am vázut pe copii jucàndu-se. Eu ãtiu totul
despre aceasta. Acum voi toäi sá má ascultaäi.”
71 Ãi pe la timpul cànd el âãi bosumfla creierul lui mic, un om
de la facultatea Princeton University páãeãte sus, cu cea mai
lustruitá gramaticá. Ãi el âncepe sá poarte o conversaäie cu
acea pásáricá canar, folosind cea mai ânaltá gramaticá ce o
poate, ãi vorbea acestei pásári mici de canar. Eu âmi imaginez
cum micuäul âãi ântorcea capul ântr-o parte. El asculta de la o
parte la alta, dar el nu ãtia nimic despre ce vorbea el. Deãi, el
putea sá-l audá. Deãi, el âl putea vedea. Dar la ce âi ajuta
cunoãtinäa lui? Nimic. Deoarece, el nu ãtia despre ce vorbeãte
omul. De ce? El are un creier de canar. El nu are un creier de
om. El doar ânäelege cum ânäeleg canarii.
72 Ãi acela-i felul cum este omul. Mie nu-mi pasá càt de
intelectual eãti. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci
ori_Ed.] Noi âncá avem creiere de canar, pentru cá noi suntem
numai fiinäe umane. Dumnezeu este cunoscut prin Duhul, ãi
prin descoperirea Duhului Sfànt. Noi niciodatá nu vom fi ân
stare sá-L ânäelegem prin intelecte. Voi aäi putea vorbi, ãi sá
intraäi ãi sá aveäi adunári intelectuale, ãi psihologie càt de
multá vreäi, ãi oamenii niciodatá nu vor cunoaãte pe
Dumnezeu. Ei nu pot.
73 Voi puteäi explica ãi sá ziceäi cá oamenii care plàng ãi
ântorc obrazul celálalt sunt doar cei de modá veche, dar acela
este omul care âl reflectá pe Cristos ân viaäa lui. Un om care
este smerit, un om care va umbla cu Dumnezeu, va acäiona ca
Isus.
74 Dar, vedeäi, pásárica nu a putut ânäelege, deãi ea a crezut
cá putea. Pentru cá, ea nu este fácutá ân felul acela. Intelectul
ei nu se va compara cu intelectul acestui student deãtept.
75 Ãi nici intelectul nostru nu se va potrivi vreodatá cu
Dumnezeu. Cum poate mica noastrá, minte infinitá sá se
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compare vreodatá cu mintea finitá; sau mintea finitá a noastrá
sá se compare vreodatá cu mintea infinitá a lui Dumnezeu?
Acea minte infinitá a lui Dumnezeu este aãa de departe dincolo
de intelectele umane âncàt aceasta niciodatá nu va fi.
76 Singurul fel prin care acea pasáre va ãti despre ce vorbeãte
omul, este prin a se ceda ãi a o accepta, ãi sá facá orice crede cá
omul vrea ca ea sá facá.
77 Aceea este singura cale cum âl cunoaãtem pe Dumnezeu,
este sá urmám cáláuzirea Duhului Sfànt. Aceea este de modá
veche. Este programul lui Dumnezeu. Acesta ântotdeauna a
fost programul lui Dumnezeu. Acesta va fi ântotdeauna
programul lui Dumnezeu. “Nu prin Putere, nu prin tárie, ci
prin Duhul Meu, zice Domnul.” Aceea este unde vine ea.
78 Longfellow a zis odatá aãa, “Calea spre succes este sá afli o
cauzá vrednicá despre care se vorbeãte, o cauzá vrednicá
despre care se vorbeãte, iar apoi sá te äii de ea.” Sigur. Ceva
despre care se vorbeãte, respinsá de_de ãtiinäá, ãi, dacá ea este
vrednicá, atunci äine-te de ea.
79 Ãtiäi voi, ân 1872, Asociaäia Medicalá a Statelor Unite au
respins cázile de baie? Ei au zis, “Ele sunt absolut nesanitare.”
Ãi au zis, “Ele vor ráspàndi boli.” Cázile de baie; ei ân final au
ajuns la aceasta.
80 Ãi aceastá Evanghelie de modá veche despre care vorbim
noi, spálatá ân Sàngele Mielului! Ea poate párea de modá
veche, dar ei vor trebui sá viná la Ea, mai curànd sau mai
tàrziu. Este o cauzá vrednicá. Äineäi de Ea, cu tot ce aveäi. Este
o cale spálatá cu Sànge care curáäeãte un om; nu mergànd aici
afará, bànd ãi fumànd, ãi ironizànd ân jur ãi numindu-se
“Creãtin” pentru cá ei aparäin la o bisericá. Este acel Duh
Sfànt curat, neamestecat ântr-o viaäá umaná, care âl reflectá pe
Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu.
81 De aceea oamenii astázi resping noua Naãtere. Oh, ei au
ceea ce ei numesc Naãterea nouá, o cale de a strànge màini cu
pástorul, dar aceea nu este o Naãtere. Motivul cá ei^Ei nu
vor sá accepte Aceasta. De aceea ei merg sá se ânscrie la
biserici, pentru cá ei pot veni ân vreun fel intelectual.
82 Dumnezeu a zis, “Dacá un om nu se naãte din nou, el nici
mácar nu poate vedea Âmpáráäia lui Dumnezeu.” Nu conteazá
càt de intelectual poäi fi, sau càt de bun Creãtin pretinzi sá fii,
tu trebuie sá fii náscut din nou.
83 Voi ziceäi, “Atunci, Frate Branham, eu va trebui sá vin la
vreo misiune micá?” Aceea nu ânseamná aãa. Ânseamná cá voi
trebuie sá primiäi Naãterea nouá. Voi trebuie sá fiäi náscuäi din
nou.
84 Aceasta este o adunare amestecatá, dar eu voi spune ceva.
Ce este o naãtere? Dacá o naãtere se ântàmplá pe o saltea de
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paie, sau dacá se ântàmplá pe podea, sau ântr-un spital ân care
camerele sunt decorate ân mátase roz, aceasta este o mizerie,
oricum o luaäi. Aãa este.
85 Ãi aãa este noua Naãtere. Este o mizerie, oricum O luaäi,
dar Ea produce Viaäá. Amin. Ea produce Viaäá. Ce fel de Viaäá?
Viaäá de slujitor, sá vá smeriäi, sá vá lepádaäi de sine. Acela-i
felul de Viaäá. Oh, ei zic, “Dar eu i-am vázut plàngànd ãi
protestau ân jurul altarului ãi se agitau.” Sigur. Ei sunt náscuäi.
Este o mizerie, mie nu-mi pasá unde mergeäi. Voi vá puteäi
ridica, faäa voastrá toatá pliná de lacrimi, ãi ochii voãtri roãii,
ãi màinile voastre jupuite de la a le bate pe altar, dar aceasta
este o Naãtere. Ea vá face ceva. Ea te face un slujitor. Ea vá ia
scrobeala din voi. Ea face chipul, modelànd Viaäá nouá, creaäie
nouá. Voi puteäi fi toäi âncurcaäi, cànd vá ridicaäi, dar voi
sunteäi náscuäi din nou. Nu conteazá unde sunteäi, aceasta face
o Viaäá nouá. Ea aduce o imagine nouá, de Viaäá. Ea face din
voi un slujitor. Voi vreäi sá slujiäi, atunci. Isus vrea sá ne slujim
unii pe aläii, iubim_sá ne iubim unul pe altul. Ãi aãa cum ne
slujim unul pe celálalt, noi âl slujim pe El.
86 Acum, amintiäi-vá, este numai cel bolnav care pretinde
atenäie, serviciu. Doar cei bolnavi, ei pretind atenäie. Ãi cànd
vedeäi un predicator^Ãi pot eu sá nu o limitez numai la un
predicator, dar pot eu sá o limitez la fiecare membru de
bisericá care vrea atenäie, “Eu sunt cineva,” doar amintiäi-vá,
acolo este o persoaná bolnavá spiritual. Ei au nevoie de atenäie.
Ei au nevoie de atenäia Duhului lui Dumnezeu, sá le dea ceva
care va scoate atitudinea aceea din ei, ãi sá-i vindece de
egoismul lor ãi ideile mari, ãi “marele eu ãi micuäul de tine.”
Duhul Sfànt ne face pe toäi la fel.
87 Prea multá boalá spiritualá, anemici! Voi ãtiäi ce este
anemia? Este cineva care nu are sànge. Ei umblá ciudat. Ei
sunt ameäiäi, ameäiäi âncurcaäi, tot timpul. Ãi aceea este
chestiunea cu muläi din membri noãtri de bisericá astázi. Ei
sunt anemici. Ei au nevoie de o transfuzie de Sànge, din
Calvar, care le va da Sànge bogat, royal, sá-i facá sá umble ân
calea de modá veche, a lui Dumnezeu táiatá de Duhul Sfànt.
Aceea le va da ceva pentru care sá tráiascá, le va da o âncredere
care-i va face sá umble ân chipul Domnului lor.
88 Pentru mine, dacá eu aveam o alegere de fácut, eu vreau sá
fiu cum a fost El. El a venit sá fie un pástor, ãi El a fost un
pástor. Un pástor este acela care merge dupá oile lui.
89 Pictura renumitá, eu nu cred cá o avem aici pe peretele
nostru, dar eu am ãezut ân camera mea ãi m-am uitat la ea. Eu
doar nu pot spune numele artistului la timpul acesta. Dar cànd
el a pierdut acea oiäá, neagrá, ãi el lasá pe cele nouázeci ãi nouá
ãi merge sá o caute, ce face el? El strábate prin pustie. El se
taie prin márácini. El trece prin pericole. Scotoceãte toatá
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noaptea. Pàná cànd, ân final, jos de tot pe coasta muntelui,
atàrnànd de o tufá micá, riscàndu-ãi propria viaäá, el se ântinde
ãi ia pe micuäa din starea ei cázutá, apoi el o aduce ânapoi la el
ânsuãi.
90 Ãi un alt artist a pictat o picturá despre el aducànd-o
acasá. Acum, se pare cá pástorul ãi-ar bága doar braäul sub
oaie, ãi âncepe sá o aducá ân felul acela. Dar aäi observat cum a
prins duhul pensula artistului? El nu a pus-o sub braäul lui. El
a pus-o peste umerii lui. Acum eu vreau ca voi sá vedeäi grija
acestui pástor.
91 Acum, Isus, cànd El scotea draci, El a zis cá El a fácut-o cu
degetul lui Dumnezeu. Acum, dacá un drac vá deranjeazá,
singurul lucru ce este nevoie, de la Dumnezeu, el este_el este
doar_doar aãa de neânsemnat âncàt El doar âãi ia degetul Lui
ãi-l scoate afará.

Dar cànd o oaie vine acasá^
92 Unde este cea mai puternicá parte a unui om? Peste umerii
lui. Voi observaäi cum un om, ântotdeauna, umerii lui sunt cei
mai mari? Unde poate el duce cea mai mare sarciná? Peste
umerii lui. Unde este el cel mai sigur? Cànd sarcina este peste
umerii lui.
93 Deci el ia oaia, o pune ân jur peste umerii lui, ãi blànd
merge ânapoi cu ea. Toate puterile lui Dumnezeu, ânfáãurate ân
acea micá, oiäá pierdutá, aducànd-o ânapoi. Dar un drac, aãa
de uãor, El doar âl scoate afará, cu degetul Lui. El este un
pástor.
94 Un pástor trebuie sá rátáceascá, sá caute pe cel ce
rátáceãte. Ãi un pástor bun este un cioban. Ân mod deschis,
cuvàntul pástor ânseamná “cioban.” Ãi uneori, ân bisericá,
un_un mic cult sau o clicá micá se va ridica ân bisericá; o
laturá o va lua ântr-o parte, ãi o laturá ân cealaltá parte. Un
adevárat, pástor bun va merge cu clica aceea, (Ce sá facá?) sá-i
aducá ânapoi. Un pástor real, adevárat, ce face el? El se va
abate, ânsuãi, (Ce sá facá?) sá-i aducá ânapoi pe cei pierduäi. Ce
face el? El reflectá chipul Pástorului cel bun, âncercànd sá
càãtige sufletul acela ânapoi. Deãi, ei au deviat ân vreun loc,
frate, de parcá ei urmau sá sfàãie lumea, peste noapte. Pástorul
acela va merge drept ânainte, pentru ca sá-i puná corect, sá-i
càãtige drept ânapoi pe aceastá cale din nou. Acela-i un pástor
bun. El reflectá chipul lui Isus.
95 Frate, eu ãtiu cá aceasta este numitá erezie. Este numitá
fanatism. Dar dacá aveam de fácut o alegere, ân seara aceasta,
alegerea mea ar fi sá fiu ca El. Eu o vreau, orice ân viaäa mea,
sá reflecte chipul Domnului Isus, viaäa mea.
96 Eu má duc, dupá màine seará, dupá aceastá nuntá, eu má
duc ân sálbáticie. Eu vreau sá stau acolo, deoarece, jos de tot ân
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sufletul meu, eu simt cá am nevoie de o umblare apropiatá cu
Dumnezeu, decàt cum sunt. Eu nu vreau doar sá umblu. Eu
âncerc sá umblu corect, ânaintea Lui, dar eu_eu vreau o
umblare mai apropiatá cu El. Ân timp ce Tabernacolul
Branham are o trezire, eu vreau una, eu ânsumi. Eu doar nu
vreau sá se ântàmple ân cládire. Eu vreau ca ea sá se ântàmple
ân mine. Eu vreau o umblare mai apropiatá. Eu vreau mai mult
din Duhul Sfànt ân mine, sá reflecte pe Cristos ân mine. Eu
vreau sá fiu ca El. Eu ãtiu cá fiecare adevárat_Creãtin
adevárat vrea sá fie ca El. Aceea este dorinäa inimii mele, sá
fiu ca Isus. El^Pái, eu Âl vreau sá fie al meu^Eu vreau ca
El sá fie^El este exemplul a ceea ce vreau eu sá fiu.
97 Ãi, priviäi, va fi nevoie de Duhul Sfànt sá o facá. Acela-i
singurul lucru care o poate face. Eu nu sunt interesat ân
seminarii ãi ce are cineva sá-mi spuná. Mie nu-mi pasá de
sárutarea crucifixurilor, sau sá le tragi la inima ta, sau sá zici
rugáciuni cátre cei moräi. Eu sunt interesat ântr-un singur
lucru, acela-i, mai mult din Duhul Sfànt sá-l preia pe William
Branham. Eu nu sunt interesat ân ataãarea la o bisericá mai
mare decàt cea la care aparäin. Eu aparäin la adevárata
Bisericá a Dumnezeului cel viu, cei Ântài náscuäi. Eu am fost
náscut ân Ea. Ãi eu vreau mai mult din Duhul Sfànt ân viaäa
mea, sá âl reflecte pe Cristos pe Care âl iubesc. Mie nu-mi pasá
pe ce càmp sau nivel trebuie sá vin, sá-l obäin. Mie nu-mi pasá
dacá trebuie sá merg aici sau sá merg acolo, sá fiu numit
“fanatic, holy roller,” orice poate fi. Eu vreau mai mult din
Viaäa Lui sá fie reflectatá. Eu nu sunt interesat ân planul pe
care trebuie sá vin. Eu sunt interesat ân Duhul Sfànt, aãa ca sá
pot fi mai mult un slujitor cum a fost El. El a fost slujitorul
Domnului. Nu a venit sá fie slujit, sau sá i se slujeascá, nu a
venit ca sá I se slujeascá. Ci, sá slujeascá, El a luat locul unui
slujitor.
98 Ãi dacá Regele Cerului a putut face aceea, ãi noi suntem
mádularele Trupului Lui, sá fim toäi la fel; nu sá fim diferiäi, ci
sá ne smerim ân Prezenäa Lui. Nu conteazá ce are de spus
lumea, sau oamenii intelectuali, nu ne gàndim la nimic despre
aceea. Doar sá primim mai mult din Duhul Sfànt, ãi sá fim ca
Isus. Umili, smeriäi, modeãti, sá-I luaäi locul, iar El âl va lua pe
al vostru la Judecatá.

Sá ne aplecám capetele doar un moment.
99 Aã vedea eu, ân seara aceasta, un grup de màini ân aceastá
cládire, de membri ai acestei biserici ãi a altor biserici? Cànd
spun aceastá bisericá, eu vreau sá spun numai^Existá
numai o singurá Bisericá, aceea este Biserica celor nou
Náscuäi, Biserica celor Ântài náscuäi, Biserica lui Isus Cristos,
care nu este náscutá din lume, ci náscutá din Duhul lui
Dumnezeu. Aã putea eu vedea o grámadá de màini ridicàndu-
se, ãi sá zicá, “Dumnezeule, fá-má ca Isus. Modeleazá-má, O
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Doamne. Spalá-má, O Dumnezeule”? Dumnezeu sá
binecuvànteze inimile voastre. “Spalá-má ãi eu voi fi mai alb
decàt západa.”
100 Doamne, existá mici ândoituri ãi curbe ân viaäa mea. Eu am
ãezut ãi am ascultat la Fratele Parnell, ãi Fratele_Fratele
Neville ãi aläi predicatori minunaäi, ãi Fratele Collins ãi muläi
dintre fraäii aceia care predicá. Eu ascultam. Dar, Doamne, ân
seara aceasta, eu doar vin la aceastá concluzie. Ce-mi spun ei
mie? Ce âncearcá ei sá aducá la mine? Eu vád cá ei âncearcá sá
má facá sá fiu ca Isus. Ãi nu existá nici o cale ca eu sá o fac.
Eu_eu sunt un leopard. Eu am pete, ãi, dacá le ling, eu doar le
fac mai albe. Ele doar devin mai clare cátre lume. Doamne,
lasá-má sá má dezleg. Mie nu-mi pasá ce fel de mizerie pare
aceasta, pentru lume. Eu vreau sá fiu náscut din nou, din
Duhul lui Dumnezeu. Ãi eu vreau ca Tu, Doamne, sá má umpli,
ân seara aceasta, cu Duhul Táu Sfànt. Spalá-má. Sfinäeãte-má.
Ia Sàngele lui Isus, sfinäeãte-má, curáäeãte-má. Ãi umple-má,
pàná cànd má pierd; ãi o aflu, Doamne, ân Tine.”
101 O Doamne Dumnezeule, Creatorul cerului ãi pámàntului,
Care ai adus iaráãi pe Domnul Isus dintre cei moräi, L-ai adus
prin Duhul de ânsufleäire al Dumnezeului Etern, ai ridicat
trupul acela ân care Tu ai locuit, ãi l-ai ridicat la Tronul
Cerului.
102 El a venit la cel mai de jos care a fost pe pámànt,
prostituata, ãi a devenit cel mai de jos slujitor, a mers ân
cetatea cea mai de jos, a lucrat cu cei mai de jos oameni, a
primit cel mai josnic nume, ãi a devenit cel mai sárac dintre
sáraci. Chiar faäá de naturá, “Pásárile au cuiburi, ãi vulpile au
vizuini, dar Fiul omului nu avea un loc sá-Ãi puná capul.”
103 Ãi, totuãi, acel Duh de ânsufleäire Care a onorat pe acel
slujitor adevárat care s-a fácut pe Sine un slujitor, ca noi sá
putem avea un exemplu prin care sá mergem, El L-a ânviat din
gropile iadului, adus ânáuntru prin mormànt. Ãi a adus trupul
acela afará, ãi l-a aãezat ân Cerurile cerurilor, pàná cànd El
este ânáläat aãa de sus âncàt El trebuie sá priveascá ân jos sá
vadá cerurile. Ãi I-a dat un Nume deasupra fiecárui nume care
este numit, ãi ân ceruri ãi pe pámànt.
104 Doamne, fie ca noi sá primim Duhul Lui, ân seara aceasta.
Fie ca aceea sá fie foamea fiecárei inimi de aici. Tu ai vázut
màinile care s-au ridicat, Doamne, nu sá spunem crezuri, sau
nu sá ne ânscriem ân biserici, sau_sau sá ne certám asupra
acestor lucruri, sau aceea, ci sá fim umili ân inimile noastre,
sá fim fácuäi conformaäi ân chipul lui Dumnezeu. Fie ca
aceasta sá se facá prin Duhul Sfànt, Doamne. Fie ca Duhul
Sfànt al lui Dumnezeu sá ne facá. Nu prin concepäia
intelectualului, cá, “Noi ar trebui sá fim, ãi noi vom acäiona
aãa,” dar, acela-i copilul ânfiat. Dar, Doamne, fie ca aceasta
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ântr-adevár sá se ântàmple prin Duhul Sfànt, ãi o nouá
Naãtere care ne transformá, prin reânnoirea^duhului nostru,
sá ne facá ca El.
105 Ascultá-mi rugáciunea, Doamne. Ea este plápàndá. Eu ãtiu,
Doamne, ea este plápàndá. Eu nu má rog numai pentru aceia
care ãi-au ridicat màinile, ci ãi pentru màinile mele care s-au
ridicat. Fá-má ca El. Dumnezeule, nu conteazá ce trebuie Tu sá-
mi faci, pe ce planuri trebuie sá vin, fá-má ca El. Eu vreau sá fiu
ca Isus, ân inima mea. Acordá aceasta, Doamne. Ãi nu numai pe
mine, ci sá-i faci pe toäi de aici, ân seara aceasta, aãa. Acordá
aceasta, Tatá, cáci noi o cerem ân Numele lui Isus. Amin.
106 Calitatea de membru ân bisericá este ân ordine. Eu nu am
nimic âmpotriva acesteia sau oricare din lucrurile acelea. Dar,
frate, sá fii un Creãtin, ânseamná sá fii conformat cu chipul lui
Cristos. Noi vrem sá fim chipuri vii; nu sá purtám un chip, ci sá
fim un chip al Domnului Isus.
107 Existá o càntare micá care aã vrea sá má ajutaäi sá o cànt
chiar acum. Eu nu ãtiu. Eu nu o pot cànta, dar eu sunt sigur cá
voi toäi o puteäi. Ajutaäi-má. Sá Fiu Ca Isus. Càäi aäi auzit-o
vreodatá? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Eu ãtiu cá noi toäi
vrem sá fim ân felul acela, deci sá o càntám pentru El.
108 Eu sunt conãtient cá marele Duh Sfànt este aici. Voi nu aäi
putea sá vá ascundeäi. David a zis, “Dacá âmi fac patul ân iad,
totuãi El va fi acolo.” Ãi El va fi peste tot. Deci, El este chiar
aici, ân seara aceasta. El cunoaãte fiecare miãcare, fiecare
acäiune, tot ce facem noi, fiecare gànd. El ãtie totul despre
aceasta. Nu credeäi voi asta? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.]

Deci sá fiu ca Isus, sá fiu ca Isus,
Pe pámànt eu doresc sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de pe pámànt spre

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

109 Nu vá place aceea? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ascultaäi
la aceasta acum.

Din ieslea Betleemului a venit un Stráin,
Pe pámànt eu doresc sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de pe pámànt spre

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

110 Voi ãtiäi ce-mi trece prin minte chiar acum? Ieri, am luat
vechiul registru de stare civilá al bisericii. Acesta a fost^Eu
nu l-am vázut. Ei bine, ân mod deschis, este de prima datá cànd
m-am uitat ân el. Eu a trebuit sá-l folosesc cànd a fost biserica
mai ântài fondatá. Ãi acolo era numele Fratelui Seward, ãi
acolo era Fratele George DeArk, ãi Fratele Weber, toate
numele acelea acolo. Eu am vázut jos, clasele ãcolii duminicale.
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Am vázut oferta noastrá totalá, din cinci clase, era un dolar ãi
ãaizeci de cenäi, pentru acest tabernacol, cu sutele ãezànd aici;
un dolar ãi ãaizeci de cenäi. Vedeäi? Apoi má uit la tabelul de
astázi. M-am gàndit, “Càäi s-au dus!” Am vázut pe Fratele
Frank Broy acolo, vai. Acela-i socrul meu. Eu i-am vázut pe
toäi cei din timpurile vechi, D-na Weber. Toäi acei din
timpurile vechi, ei toäi s-au urcat pe scará, s-au dus Sus pe
scará. Ei sunt toäi duãi. Eu âmi amintesc cànd noi státeam aici.
Ãi m-am gàndit, “Doamne Dumnezeule, biserica noastrá poate
aráta puäin mai bine, ãi noi anticipám sá zidim una, dar,
Doamne, ne iubeãti Tu acum mai mult decàt ne-ai iubit Tu
atunci?” Nu, Eu nu cred cá El o face.
111 Cànd ne ridicam ãi càntam, “Eu doresc numai sá fiu ca El,
prin toatá cálátoria vieäii.” Âl pot vedea pe micuäul George cu
gulerul lui deschis aãa, ãi transpiraäia curgea de pe el, miãcàndu-
ãi batista printre degetele lui. Eu pot vedea acele feäe bátràne
dragi, sfinäite acolo ân urmá, plàngànd, cu màinile ridicate.
112 Predicatorii umblau ân cládire ãi au zis, “Hei, báiete! Cum
aduci tu oamenii ântr-un acord ca acela?”
113 Am zis, “Eu nu am nimic de-a face cu aceasta. Ei au fost
formaäi ãi transformaäi ân chipul lui Dumnezeu, jos sub o
bancá veche de rumeguã, acolo jos pe undeva, unde ei au gásit
pe Cristos ân inima lor.”
114 Ce savoare cu miros dulce, acele rugáciuni, aãa cum
mergeau sus, constant, toatá noaptea. Noi uneori veneam
ânáuntru, ãi mergeam acasá unii la aläii, ãi mergeam acasá la
crápatul zilei; ne rugam toatá noaptea. Noi nu gásim
sinceritatea aceea. Se pare cá toatá s-a dus. Care este
chestiunea? Care este chestiunea? Sá mergem ânapoi la prima
dragoste care am avut-o.

Ãi doar sá fiu ca Isus, sá fiu ca Isus,
Pe pámànt eu doresc sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de pe pámànt ân

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

Aäi vrea ântr-adevár? Sá-l càntám cu màinile sus.
Doar sá fiu ca Isus, sá fiu ca Is-^

115 Conformat cu chipul Lui! “Pe^” Iubiäi-vá unii pe aläii.
“Sá fim ca^” Noi suntem mádulare ale Trupului Lui. Noi
trebuie sá fim ca El.

Prin toatá cálátoria vieäii de pe pámànt ân
Slavá

Eu cer numai sá fiu ca El.
116 Voi cu adevárat intenäionaäi asta? Ziceäi, “Amin.”
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Acum nu este acela un duh
dulce? Eu mai degrabá L-aã avea decàt orice cunosc ân lume.
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Acum, voi puteäi lua tot restul lumii, ãi fanteziile ei, toäi
intelectualii voãtri, toäi doctorii voãtri, rabinii, episcopii,
párinäi sfinäi. Daäi-mi pe Isus. Aãa este. Doar lásaäi-má sá-L
am, acea cale de modá veche. Eu Âl simt jos de tot ân inima
mea, ãi urmárind viaäa mea, ãi vede cá dorinäele mele sunt sá-L
slujesc, smerit, blànd ãi modest. Aceea este ceea ce avem
nevoie, prieteni. Este o re-^Acela-i Isus. Acela-i Isus din
Biblie. Nu un Isus al intelectului, ci un Isus al sufletului. El
este aici, ân seara aceasta.
117 Càäi sunt bolnavi ãi ân nevoie? Ridicaäi-vá màinile, ân
nevoie de Cristos. Voi sunteäi bolnavi ãi vreäi sá se facá
rugáciune pentru voi? Ridicaäi-vá màinile, sus, aãa ca sá pot
vedea cine sunteäi.
118 Ei bine, càäi au o dorinäá ân inima lor, sá se roage pentru
altcineva care este bolnav? Sá vá vád màinile ridicàndu-se. Ân
ordine. Acolo cam sunt càäiva din ei.

Càäi cred cá Isus âncá este acelaãi?
119 Noi nu avem cartonaãe de rugáciune date. Eu nu^Nu
existá cartonaãe de rugáciune, nu-i aãa? Eu nu cred cá ei au
fost pe aici.
120 Credeäi voi cá Isus Salvatorul nostru poate veni, ân seara
aceasta, la noi? Ãi dacá noi càntám, ãi eu vorbesc despre
reflectarea chipului Lui, ce ar face El dacá El ar sta aici? Vá
gàndiäi cá El ar face cum a fácut El ân Ioan 4, unde El a vázut
femeia la fàntàná, ãi i-a spus, ãtia ce era pe inima ei, ãi i-a
explicat-o, ãi i-a spus? Ãi ea ãtia cá El era Mesia. Voi credeäi
asta? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Voi credeäi cá acelaãi Isus
care_care este Marele Preot^[Poräiune goalá pe bandá.]^
màna lui Dumnezeu. Credeäi voi cá acelaãi Isus, ân seara
aceasta, care umbla pe acolo ântr-o zi^
121 Ãi acolo nu era rànd de rugáciune, dar acolo era o femeie
micá care avea o scurgere de sànge. Ea a presat prin muläime
pàná cànd I-a atins haina, a mers ânapoi ãi s-a aãezat. Ãi Isus s-
a ântors ân jur ãi a zis, “Cine M-a atins?” Credeäi cá Isus este
acelaãi Isus astázi? Ãi dorinäa ei, ân inima ei! Vedeäi, ei i-a fost
fricá. Ea a mers ânapoi ãi s-a aãezat. Ea a aãteptat. Ãi Isus a zis,
“Cine M-a atins?”
122 Ãi Petru, apostolul, L-a mustrat, ãi a zis, “Doamne, pái, toäi
Te ating!”
123 El a zis, “Da. Dar aceasta a fost o atingere diferitá. Virtute
a ieãit din Mine. Eu_Eu am simäit-o.” Ãi El s-a uitat peste tot
ân jur, prin audienäá, pàná cànd El a vázut acea femeie micá.
Ãi El i-a spus cá ea a avut o scurgere de sànge ãi credinäa ei a
vindecat-o.
124 Este acela Isus? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ei bine, ne
putem noi smeri, ân seara aceasta, ãi sá devenim transformaäi
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prin reânnoirea duhului nostru, prin Duhul Sfànt, ca noi sá ne
putem oferi buzele noastre, ochii noãtri, ãi credinäa noastrá, ãi
credinäa mea, ca El sá viná afará ân audienäá ãi sá se miãte ân
voi, ãi sá se miãte ân mine, sá âmplineascá Cuvàntul Lui, cá El
este Marele Preot al márturisirii noastre? El ãade la dreapta lui
Dumnezeu, sá facá mijlociri asupra márturisirii noastre. El de
asemenea este un Mare Preot care poate fi atins ân acelaãi fel
cum El a fost cànd El era aici pe pámànt, prin simäurile
infirmitáäilor noastre. Voi credeäi asta? [“Amin.”] Acelaãi Isus.
125 Càäi de aici aveäi o nevoie pentru voi sau altcineva, unii
dintre voi pe care eu nu-i cunosc, cineva care voi ãtiäi cá eu nu-
l cunosc? Eu o voi spune ân felul acela. Eu nu ãtiu nimic despre
voi sau cererea voastrá. Dar voi credeäi cá Isus este aici sá Se
confirme, sá ni Se facá vizibil, sá lucreze ân noi ân acelaãi fel
cum a fácut El cànd El era ân Isus Cristos. Credeäi voi asta?
Ridicaäi-vá màinile, oricare din voi care ãtiu cá eu nu vá
cunosc acum. Vedeäi? Eu nu vá cunosc.
126 Ei bine, sá vedem. Unde ne putem consacra, prima datá?
Acum fiäi reverenäi. Dacá El va face aceasta, Âl veäi crede voi,
cu toatá inima voastrá? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Vedeäi?
Eu doar simt^Eu urma sá vá chem aici sus ãi sá pun màinile
peste voi. Nu cred cá eu voi face aceea. Eu cred cá Isus este
aici.
127 Noi, nu sá_nu sá purtám un chip al Lui, ci sá fim un chip
al Lui. Acela-i Isus pe care-l vrem. Nu este aãa? Sá fim un
chip! Ân ordine.
128 Acum, Doamne Dumnezeule, aici este o mare afirmaäie.
Dar acesta eãti Tu, Doamne, Care ai fácut promisiunea. Acum
noi trebuie sá presám ânainte. Acum ceva trebuie sá se facá,
deãi noi nici mácar nu suntem o denominaäiune. Noi suntem
doar un grup mic, smerit, sárac de oameni depáãiäi, care, muläi
dintre noi ar fi daäi afará din bisericile, mari intelectuale. Dacá
am fi mers, noi nu ne puteam âmbráca cum s-au âmbrácat ei. Ãi
apoi, un alt lucru, dacá noi ne-am ridica, ãi Duhul ne-ar
binecuvànta ãi am zice, “Amin,” aãa cum spun Scripturile, noi
am fi daäi afará, imediat. Ãi muläi nu ar fi primiäi: unii din ei,
din cauza culorii lor; unii din ei, din cauza crezului lor; unii
din ei, din cauza cá ei Te iubesc aãa de mult. Ãi ei_ei au
Duhul. Ei sunt moräi faäá de lucrurile lumii, ãi au fost náscuäi
din nou. Dar ei au Viaäá nouá, Viaäá de slujitor.
129 Dar noi ne-am adunat aici, Doamne, sub acest acoperiã mic
pe care Tu ni l-ai dat, pe care-l apreciem. Acum, Doamne, sá
fie cunoscut cá Tu eãti Cristos, acelaãi, ãi cá acest Unul máreä
despre care noi vorbim, El este prezent acum sá facá cunoscut
ãi sá facá chiar aãa cum El a fácut cànd El era aici pe pámànt.
Admite aceasta, Tatá, ca ei sá poatá vedea ãi crede. Cáci eu o
cer ân Numele lui Isus. Amin.
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130 Voi credeäi cá, ceea ce aäi cerut, voi primiäi? Ce este
credinäa? Credinäa este adevár. Credinäa este ceva despre care
tu ãtii sigur. Credinäa nu este nimic la care tu presupui.
Credinäa este ceea ce tu ãtii, vedeäi, ceva care vine jos ân
sufletul vostru.
131 Eu doresc ca cei ce nu má cunosc, ãi eu nu vá cunosc, ãi
totuãi voi aveäi o cerere sau dorinäá, vreäi sá vá ridicaäi màinile
din nou. Eu doar vreau sá iau o_o idee generalá, fiecare
persoaná de aici pe care eu nu o cunosc. Ân ordine. Este doar
peste tot. Nu-mi place sá vorbesc la oameni pe care-i cunosc,
cáci unii ar zice, “El âi cunoaãte.” Dar existá multe màini care
s-au ridicat, pe care nu i-am cunoscut. Acum, dacá Domnul
Isus va ângádui aceasta, restul dintre voi o veäi crede cu toatá
inima, ãi acceptaäi vindecarea voastrá ãi orice ar putea fi?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.]
132 Vá rog, haideäi_haideäi doar, ân inimile noastre, sá ne
rugám, “Isus ia toatá ândoiala la o parte.” Pái, Isus nu poate sá
se ândoiascá. Dacá noi suntem ân chipul Lui, noi credem. El a
crezut pe Dumnezeu. El a venit sá facá voia lui Dumnezeu. Lui
nu i-a pásat ce a zis omul, sau ce a spus oricine altul. El a venit
sá facá un lucru, sá fie un slujitor la Tatál Lui. Ãi Tatál Lui a
locuit ân El. Noi venim sá fim slujitorul lui Dumnezeu. Duhul
Sfànt locuieãte ân noi. Noi vrem sá-I slujim.
133 Eu má voi concentra asupra unei femei, o_o femeie de
culoare care ãade chiar aici ân spate. Eu cred cá ea ãi-a ridicat
màinile, cá eu nu am cunoscut-o. Fiind cá_cá^Ei bine,
existá douá din ele acolo. Ân ordine. Nici una dintre voi
doamnelor nu má cunoaãteäi, sau eu vá cunosc? Dacá aceea este
corect, ridicaäi-vá màinile, cá eu nu vá cunosc. Ridicaäi-vá
màinile. Ân ordine. Ân ordine. Noi suntem stráini unii altora. Ân
Scripturá, acolo s-a vorbit^Motivul cá am observat, voi
sunteäi^Voi eraäi persoane de culoare. Vedeäi?
134 Acolo era o femeie, odatá, ân Biblie, al 4-lea capitol din
Sfàntul Ioan. Isus a venit pe la fàntàná, ãi acolo a fost o femeie
Samariteaná. Ea a fost o_o femeie de o rasá diferitá. Ãi Isus i-
a vorbit, doar càteva momente, pàná cànd El a aflat care era
necazul ei, ãi i-a spus care era necazul ei. Ãi cànd El i-a spus
necazul, ea a zis, “Domnule, âmi dau seama cá Tu eãti un
Profet. Acum, noi ãtim, cànd vine Mesia, El ne va spune aceste
lucruri.” Dar ei nu au ânäeles cine era El. “Pái,” ea I-a zis,
“cine eãti Tu?”

Ãi Isus a zis, “Eu sunt Acela, care vorbeãte cu tine.”
135 Ea s-a dus ânapoi ân cetate, de unde a venit, ãi a zis,
“Veniäi, vedeäi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am
fácut, mi-a spus ce era ráu. Nu este acela chiar Mesia?”
136 Aäi citit voi femeile vreodatá asta? Sigur. Sfàntul Ioan, al
4-lea capitol. Ei bine, dacá^Isus este acelaãi ieri, azi, ãi ân
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veci. Ãi voi staäi la douázeci de iarzi de la mine, sau ãedeäi,
adicá. Credeäi voi cá acelaãi Isus, care vorbeãte ântre noi, ar
putea sá-mi descopere ceea ce vreäi, de aici? Dacá eu v-am spus
Adevárul, aceastá Biblie fiind corectá, El o poate face. Nu
poate El? Dacá El o va face, o veäi crede?
137 Femeia de la capát, se uitá la mine, ân aceastá direcäie, ea
suferá cu o boalá de spate de care ea vrea sá fie vindecatá.
Aceea este exact corect. Dacá aceea este corect, ridicá-äi màna,
doamná de la capát. Acolo eãti tu.
138 Acum ce spui tu, doamná. Crezi ãi tu, la fel? Cred cá tu ai
zis cá eãti o stráiná faäá de mine, de asemenea, aláturi de ea.
Tu ai necaz cu capul táu. Ãi tu ai boalá de piele, de asemenea.
Dacá aceea este corect, ridicá-äi màna.
139 Acum, mergi acasá. Voi amàndouá puteäi fi vindecate.
Credinäa voastrá v-a vindecat.
140 Credeäi cá Isus este aici, ân seara aceasta? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed.] Cum este cu unii din voi, restul din cládire? Pe
altundeva, credeäi.
141 Aici este o femeie ãezànd aici, se roagá. Ea este o
luptátoare. Eu o cunosc, dar eu nu pot face nimic cáci Lumina
aceea atàrná deasupra ei. Aceea este Miss Bruce. Acum, Miss
Bruce, eu nu ãtiu nimic despre ce este ráu cu tine. Tu ai fost
vindecatá, cu un cancer, odatá. Dar chiar acolo la uãa aceea, de
prima datá cànd am vàndut vreodatá, spus, te-am vázut stànd
ân uãa aceea, Duhul Sfànt mi-a spus ceva ce nu ãtie nimeni ân
afará de tine ãi doctorul. Aãa este. Nu-i aãa? Crezi tu cá El
poate sá-mi spuná ce este ráu acum? Eu te cunosc, dar eu_eu
nu ãtiu care este necazul táu. Eu nu am nici o idee. Cáci, tu eãti
vindecatá de cancer. Dar eu nu pot schimba cá Lumina aceea
atàrná peste tine. Vedeäi? Ea stá chiar acolo.
142 Acum, eu vád pe altcineva ridicàndu-se. Aceasta nu este
pentru tine. Este pentru cineva care are cancer. Este exact
corect. Ãi apoi eu vád o femeie, sau ceva. Ea este o pácátoasá,
sau ceva, are o patimá de a bea, sau ceva. Ãi tu poräi douá
batiste la tine, ca eu sá-mi pun màinile peste ele, pentru a
lor_pentru eliberarea lor. Aceea este AÃA VORBEÃTE
DOMNUL. Aceea este exact corect. Acum tu sá fii judecátorul.
Este aãa? Dacá este aãa, ridicá-äi màna.
143 Cineva ân spate aici, pe care nu-l cunosc, ridicá-äi màna,
cineva pe care eu nu cunosc. Aici, existá^Ce este aceea?
Ridicá-äi màinile din nou, chiar acolo ân colä. Existá patru sau
cinci femei ãezànd acolo. Má credeäi voi cá sunt slujitorul Lui?
Credeäi voi cá ceea ce vedeäi este operat de Duhul lui
Dumnezeu? Credeäi? Dacá puteäi crede.
144 Femeia care ãade, se uitá cu mine, cu o pálárie micá, cu
ochelari, cercei care aratá albi. Da. Nu este pentru tine. Este
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pentru altcineva, ãi ei sunt ân stare serioasá. Aceasta este o
sàngerare interná. Ei sunt ântr-un spital. Acel spital este New
Albany. Acela-i adevárul. AÃA VORBEÃTE DUHUL SFÀNT.
145 Femeia tànárá, äi-ai ridicat tu màna? Femeia, de aceastá
parte, care se uitá la mine ân direcäia aceasta, tu má crezi? Tu
ai o dorinäá pe inima ta. Tu crezi cá Dumnezeu mi-o poate
descoperi? Ân ordine. Ãi tu te rogi pentru altcineva, de
asemenea. Este cineva care are cataractá pe ochi. Ei se tem cá
va orbi. Aceea-i adevárat. Acum, dacá tu vei crede pentru ea,
ea nu va orbi dacá o vei crede.
146 Femeia chiar drept ân spate, la capát acolo, ânapoi ân
spatele femeii care ãi-a ridicat màna. Tu ai o stare nervoasá.
Aãa este. Nervozitatea ta este ân gàtul táu. Aãa este. Nu este
aãa? Atunci ridicá-äi màinile dacá lucrurile acelea sunt aãa. Voi
femeile de acolo, eu vorbesc. Ân ordine.
147 Care era urmátoarea femeie acolo? Äi-ai ridicat tu màna, la
fel, sorá, acolo? Ridicá-äi màna, cea ân vàrstá^^Ân ordine.
Tu ai reumatism pentru care vrei sá ne rugám. Aãa este. Nu-i
aãa? Ridicá-äi màna. Tu crezi ?
148 Cineva_cineva ân spatele bisericii, crede, ai credinäá.
149 Eu vád o femeie privind chiar drept la mine, se uitá
printre douá femei chiar aici. Ea âãi are degetul sus pàná la
gura ei. Ea este ânaintea unei operaäii, de apendicitá. Este
exact corect. Dacá este aãa, ridicá-äi màna, doamná. Acolo
este ea.
150 Credeäi voi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ce este aceasta?
Este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Credeäi voi cu toatá
inima voastrá? [“Amin.”]

Acum, doar un minut, sorá.
Sá fiu ca Isus, sá fiu ca Isus,
Pe pámànt eu doresc sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de pe pámànt spre

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

151 Acum voi vedeäi starea moartá a bisericii din aceastá zi. Ce
s-ar fi ântàmplat ân zilele Domnului Isus, cànd a avut loc? Acea
femeie, aãa de ânfioratá, ea a scápat acel ulcior de apá, ãi a
mers ân cetate. Ea a zis, “Mesia este aici!” Dar, astázi, da, voi
nu aäi ajuns destul de mizerabil jos la altar, sá primiäi o
Naãtere nouá âncá. Existá ceva greãit pe undeva. Care sá
trimitá pe Duhul Sfànt prin acest loc aici, sá puná o trezire,
reflecäia lui Isus Cristos, chipul Lui conformat aici, miãcàndu-
se printre oameni, sá facá aceea. Care este chestiunea? Acolo
lipseãte ceva. Noi avem nevoie de o trezire.
152 Càäi aläii sunt bolnavi? Ridicaäi-vá màinile, care sunteäi
bolnavi ãi ân nevoie.
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153 Puneäi-vá màinile unii peste aläii. Sá ne rugám. Chiar
repede acum, puneäi-vá màinile unii peste aläii, fiäi gata sá vá
primiäi vindecarea. Dacá veäi crede cu toatá inima, voi puteäi fi
vindecaäi chiar acum.
154 Eu am fost uimit. Noi am vorbit despre o femeie, o naãtere.
Eu niciodatá nu am avut âncá, ân viaäa mea, o femeie, despre
care sá ãtiu, sá páãeascá vreodatá la platformá, dorind un
bebeluã^Ce se ântàmplá? Dacá aã putea s-o vád, ãi sá o vád
ântàmplàndu-se, dorinäa ei tànjenitoare pentru lucrul corect,
eu âi spun, “Doamná, tu cauäi un copil.”

Ea, “Da, Frate Branham.”
155 Eu cunosc o femeie, ân vàrstá de patruzeci ãi nouá de ani,
are un bebeluã báiat acum. Toatá viaäa ei, ea a tráit cu acest
bárbat de atunci, ei bine, de la vreo ãaisprezece ani. Ea este de
patruzeci ãi nouá, ãi el este de cincizeci ãi ceva. Imediat ce am
zis, “AÃA VORBEÃTE DOMNUL. Aãa este, tu vei avea acest
bebeluã.” Ea a mers acasá ãi a cumpárat hainele pentru
bebeluã. Cu trei ani mai tàrziu, fiind de cincizeci ãi doi de ani,
ea a dat naãtere la báieäelul care a dorit sá âl aibe. De ce? Cànd
ea l-a auzit vorbit, ea a ãtiut cá aceasta trebuia sá se ântàmple.
Ce a fácut aceasta? Aceasta a pus-o ân atitudinea corectá. Dacá
aceste^Duhul Sfànt este aãa de bun sá viná sá vorbeascá
aceste lucruri cátre oameni. Dacá aceasta va^Dacá veäi intra
ân atitudinea corectá acum, vindecarea este terminatá.
156 O Doamne, Tu eãti Dumnezeu, ãi Tu eãti Dumnezeu pentru
totdeauna. Ãi noi suntem_noi suntem aãa de fericiäi sá ãtim cá
Tu ai promis cá Tu vei avea o rámáãiäá cànd Tu vii pe pámànt.
Indiferent de ceea ce merge sau vine, vor exista oameni care
vor fi gata. Noi ãtim cá existá o zeciuialá care omul o dá lui
Dumnezeu. Ãi existá o zeciuialá printre oameni. Poate, poate
noi am zice, o zecime, din toatá racolta lumii prin veacuri, vor
fi acei Aleãi care au fost chemaäi.
157 O Tatá, ne rugám, aãa cum noi trudim aici, noi toäi
âmpreuná, cáutànd prin oraã, âncercànd sá aducem ânáuntru
pácátoãi, âncercànd sá facem ceva pentru Âmpáráäia lui
Dumnezeu. Noi mergem jos ân oraã, noi vedem indiferenäa. Noi
o vedem. Ãi ca Lot, ân Sodoma, ne chinuie sufletele noastre
zilnic, sá vedem femeile fumànd äigári ãi_ãi pretinzànd a fi
Creãtine, ãi bànd, ãi chefuind, ãi purtànd haine imorale. Ãi_ãi
bárbaäi poftind. Ãi, oh, pácatul Sodomei! Inimile noastre sunt
ântristate ân noi, Doamne.
158 Oh, nu-i de mirare cáci credinäa vine la un declin scázut,
cànd oamenii sunt aãa, lipsindu-le Sàngele lui Isus. Care le-ar
sfinäi sufletele ãi i-ar ânflácára pentru Dumnezeu, totuãi ei nu o
vor primi. Ãi micile misiuni la coläuri, de a bate ân tamburine ãi
tobe, sunt ân coläurile lor, ãi ei ràd de noi cá aducem ânáuntru
sfinäii viului Dumnezeu.
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159 Oh, cum Âäi muläumim, Tatá, pentru unii simpli, pe undeva,
care vor predica Evanghelia, care vor ântinde màinile pentru
oameni. Admite, Doamne, chiar acum aãa cum ne rugám, ãi
ãtim cá marele Táu Duh Sfànt ãi Ângerii sunt_sunt ân poziäiile
lor aici ân aceastá bisericá.

Dumnezeule iartá fiecare pácat.
160 Oamenii sunt bolnavi aici, ân seara aceasta. Existá muläi
din ei. Tu Te-ai arátat a fi aici, Doamne, prin slujitorii Tái.
Muläi dintre ei acolo afará care se ântindeau ãi chemau ãi
trágeau. Ãi, Doamne, Tu ãtii cáci_cáci Tu eãti Singurul Care ar
putea permite sá se facá aceasta. Tu eãti Dumnezeu, ãi numai
Dumnezeu, ãi Tu o faci chiar pentru scopul care Tu l-ai promis
cá Tu o vei face. Ãi acesta este ultimul semn cátre biserici, Tu
ai vorbit. Timpul sfàrãitului este aici.
161 Atunci Tu ai pus aceastá ântrebare, “Voi gási Eu credinäá
cànd vin Eu pe pámànt?” Tu niciodatá nu ai ântrebat, “Voi gási
Eu membri de bisericá? Voi gási Eu crezuri? Voi gási Eu
sinceritate?” Tu ai zis, “Voi gási Eu credinäá cànd vin Eu pe
pámànt?”
162 Doamne, fie ca aceãti oameni bolnavi sá dezlege credinäa
lor, sá viná la o parte de la tulburári, ãi ândoieli, ãi temeri. Fie
ca credinäa lor sá se dezlege chiar acum. Ãi dacá ei âãi dezleagá
credinäa, bolile vor trebui sá se dezlege, Diavolul va párási
äinerea lui, ãi ei vor fi eliberaäi prin Puterea Dumnezeului
Atotputernic. Lasá ca Duhul Sfànt sá shocheze fiecare inimá,
sá boteze fiecare suflet, ãi sá vindece fiecare trup care este ân
Prezenäa Diviná. Acordá aceasta, Doamne.
163 Pentru aceasta eu cer, ca Diavolul sá páráseascá fiecare
persoaná pe care o chinuieãte aici, ân seara aceasta. Ân Numele
lui Isus Cristos, Satan, desprinde-te de la aceãti oameni. Ca un
slujitor al lui Dumnezeu, eu strig ân locul lor, cerànd milá
pentru ei. Amin.
164 Càäi cred cu toatá inima voastrá acum, cu tot ce este ân voi,
cá Isus Cristos Se reflectá pe pámànt astázi printre poporul
Lui? Voi Âl iubiäi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.]
165 Atunci sá càntám aceastá càntare veche âmpreuná, Eu Âl
iubesc. “Eu Âl iubesc cá-ntài El m-a iubit.” Toäi âmpreuná, ân
timp ce ne ridicám acum. Fiecare acum, toäi âmpreuná. Càäi o
ãtiäi? Ridicaäi-vá màinile. Eu Âl iubesc. Sá ne ânchinám Lui
acum.
166 Toäi bolnavii, toäi suferinzii, ridicaäi-vá ân picioare acum,
primiäi-vá vindecarea. Eu cred, ãi cu toatá inima mea. Dacá
doar veäi lása credinäa voastrá sá meargá, chiar acum!
Cristosul lui Dumnezeu, Care este prezent, este sá^Ce face
El? Ne face chipul Lui. Vedeäi? Duhul Lui aici, Se reflectá
chiar spre voi.
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167 Acum, voi ãtiäi cá acesta nu sunt eu. Eu nu cunosc oamenii
aceia, oricine ar fi ei, care ãi-au ridicat màinile. Ei ãi-au ridicat
màinile, cá ei nu m-au cunoscut. Ãi eu mi-am ridicat màinile,
eu nu i-am cunoscut. Dar Dumnezeu âi cunoaãte. Ce este
aceasta?
168 Acesta-i Cristos reflectàndu-Se. Este credinäa voastrá sá o
credeäi. Este credinäa mea la o slujbá, pe care El mi-a
confirmat-o printr-un Ânger; a Cárui fotografie o vedeäi, care
atàrná ân holurile religioase de artá, ãi unde Ea este peste tot ân
lume, Ea este cunoscutá, Stàlpul de Foc care a condus copiii
lui Israel.
169 Cànd El s-a fácut trup, El era ântr-o formá numit Fiul lui
Dumnezeu. El a zis, “Eu am venit de la Dumnezeu ãi am mers
la Dumnezeu, merg ânapoi la Dumnezeu.”
170 Dupá moartea Lui, ângroparea ãi ânvierea, Pavel L-a
ântàlnit, pe drumul spre Damasc, ântr-o formá de Stàlp de Foc,
ântr-o Luminá care i-a orbit ochii. Pavel a zis, “Cine eãti Tu,
Doamne?”
171 El a zis, “Eu sunt Isus. Este greu ca tu sá loveãti cu piciorul
ân äepuãe.”
172 Isus a zis, “Âncá puäin, ãi lumea,” cosmos, ordinea lumii,
membri bisericii, ãi aãa mai departe, “nu Má vor mai vedea,
dar voi Má veäi vedea. Cáci Eu,” pronume personal, “Eu,
acelaãi Isus, voi fi cu voi, chiar ân voi, pàná la sfàrãitul lumii.
Ãi lucrárile care le fac Eu le veäi face ãi voi. Mai multe decàt
acestea veäi face, cáci Eu má duc la Tatál Meu.” Amin. Oh, vai!

Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc
Cá-ntài El m-a iubit
Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

173 Oh, ân timp ce o càntám pe aceea din nou, eu vreau
Metodiãtii, Baptiãtii, ãi Penticostalii, ãi Nazarinenii, ãi
Sfinäeniãtii Pelerini, biserica lui Dumnezeu, toäi, voi toäi
âmpreuná, eu vreau sá daäi màinile cu cineva din faäa voastrá,
ãi din spatele vostru, ãi aláturi de voi, ân timp ce o facem acum.
Toäi âmpreuná.

Eu^
Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate, pastor.

^Âl iubesc
Cá-ntài El m-a iubit
Ãi a plátit salvarea mea
Pe Calvar.

174 Acum aceasta este ordinea ânvierii, “Noi care suntem ân
viaäá ãi rámànem nu o vom lua ânaintea celor care sunt moräi,
cáci tràmbiäa lui Dumnezeu va suna ãi cei moräi ân Cristos vor
ânvia ântài. Noi care suntem vii ãi rámànem vom fi luaäi sus
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âmpreuná cu ei, ne ântàlnim unii cu aläii ânainte de a ne ântàlni
cu El. Ne ântàlnim unii cu aläii ânainte de a ne ântàlni cu El,
vom fi luaäi sus âmpreuná cu El, cu ei, sá ântàlnim pe Domnul
ân vázduh, toäi âmpreuná.”
175 Acum noi ne-am ântàlnit unul cu altul, ne-am stràns
màinile unul cu altul, acum sá-l salutám pe El.

Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc
Cá-ntài El m-a iubit
Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

Âncetiniäi-o.
176 O femeie tànárá a cázut chiar afará din linie, a venit drept
sus ãi a ângenunchiat la altar, suspinànd ãi plàngànd. Vor mai
fi aläii aici care simt aceeaãi condamnare, le-ar place sá
ângenuncheze cu ea? Noi am fi bucuroãi ca voi sá veniäi drept
sus ãi sá luaäi un loc. Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate. Ar
vrea altcineva sá meargá drept sus? Asta-i bine. “Eu^
Modeleazá-má, Doamne, ãi fá-má. Eu^” Mergi jos la casa
olarului. Altcineva va veni sá ia locul?

^cá-ntài El m-a iubit
Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

Oh nu este El minunat? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.]
177 Binecuvàntate Domn, aceastá femeie tànárá Tu o cunoãti.
Eu nu o cunosc. Dar existá un lucru ciudat care a atins-o doar
cu càteva momente ân urmá, cá ea a venit afará din acea
audienäá, fárá vreo stáruire. Acela erai Tu, Doamne. Ea a
ângenunchiat aici la altar, ân timp ce cei dragi sunt aproape, cu
braäele lor ân jurul ei. Cerànd milá, ãi cáláuzire, ãi pentru tárie
spiritualá, pentru ea. Lasá ca aceasta sá se facá, Doamne. Este
scris, acum lasá sá se facá, cá, “Tu nu vei reäine nici un lucru
bun de la cei care umblá drept ânaintea Ta. Promisiunile Tale
sunt da ãi amin, pentru toäi acei ce Te vor iubi ãi Te vor urma.”
178 Lasá ca femeia tànárá sá ãtie aceasta, cu hotáràre, ân
seara aceasta, cá nu existá nimic ân Ceruri, care este promis
ân Cuvàntul lui Dumnezeu, decàt ce Dumnezeu este mai mult
decàt voitor sá o toarne chiar ân inima ei chiar la timpul
acesta. Fá sá-i fie datá o astfel de poräie satisfácátoare, ân
timp ce ea a ângenunchiat proãternutá la altar. Fie ca Duhul
Sfànt sá-i dea acele lucruri care sunt de dorit ân inima ei.
Admite aceasta, Doamne, cáci noi cerem aceasta ân Numele
lui Isus.

El m-a iubit ântài
Ãi a plátit salvarea mea
Pe^

[Fratele Branham vorbeãte cu cineva_Ed.]
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179 Scumpe Dumnezeule, fie ca dorinäa acestei femei sá-i fie
datá, pentru cel drag al ei pe care l-a iubit aãa cu scumpátate.
Fie ca marele Duh Sfànt sá ânfáptuiascá lucrarea, pe care
numai El poate sá o facá la timpul acesta. Noi o predám total
Äie; ne rugám ca^Bunátatea Ta iubitoare este mai buná
decàt viaäa. David a zis aãa. “Pentru cá bunátatea Ta iubitoare
este mai buná pentru mine decàt viaäa, buzele mele Te vor
láuda.” Dá-i dorinäa inimii ei, Doamne.
180 Aãa cum aceastá bisericá, ãi eu, slujitorul Táu, vom^ãi
ceilaläi slujitori care sunt ân cládire, sincer cerem pentru
cererea ei. Ân Numele lui Isus Cristos. Amin.

Noi o pretindem, sorá. Te binecuvàntez.
181 Acum ân timp ce aceãti oameni se consacrá, se
concentreazá, ânãiãi, Domnului, ân timp ce Duhul Lui se miãcá
ân cládire, eu aã vrea ca noi sá stám liniãtiäi doar un minut.
Pastorul se ocupá cu ei la altar. Sá fim ân rugáciune, doar
pentru un moment acum. El vine pe aici. Ãi haideäi sá càntám
acum. El vorbeãte la fiecare.
182 Sá ne aplecám capetele, aãa ca sá fim ân rugáciune. [Fratele
Branham âncepe sá fredoneze Eu Âl Iubesc_Ed.]

Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc
Cá-ntài El m-a iubit
Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Eu pot, eu vreau, eu cred;
Eu pot, eu vreau, eu cred;
Eu pot, eu vreau, eu cred
Cá Isus má salveazá acum.
Eu pot, eu vreau, eu cred;
Eu pot, eu vreau, eu cred;
Eu pot, eu vreau, eu cred
Cá Isus má salveazá acum.
Eu Âl voi lua pe Cuvàntul Lui,
Eu Âl voi lua pe Cuvàntul Lui.
El âmi aduce salvarea gratuit
Ãi eu Âl voi lua pe Cuvàntul Lui.
Eu pot, eu vreau, eu fac^

183 Priveãte aici, tinere. Tu vrei o umblare adàncá cu
Dumnezeu? Tu crezi cá El äi-o va da. [Fratele zice,
“Da.”_Ed.] Dacá tu vei crede cu toatá inima ta, tu o poäi
avea. Ânäelegi? Tu o crezi? [“Da, domnule. Eu cred.”] O
accepäi? [“Da, domnule.”]

^cred cá Isus má salveazá acum.



28  CUVÀNTUL VORBIT

184 Toäi care-L iubiäi, ridicaäi-vá màna. Ziceäi, “Eu Âl iubesc,
cu tot_tot ce este ân mine.” Nu este El minunat? Ân timp ce ne
aplecám capetele, doar ân rugáciunea de âncheiere^Amintiäi-
vá serviciul de màine seará. Eu vá voi cere, este^
185 Dacá vreäi acum, càt de repede posibil, fiecare din voi care
v-aäi ridicat màna pentru salvare, o umblare mai apropiatá,
credeäi cá o aveäi. Dacá nu o puteäi simäi, luaäi copilul ânfiat.
Vedeäi? Continuaäi sá ziceäi cá o aveäi pàná devine o realitate.
186 Voi care aäi acceptat vindecarea, ãi nu simäiäi nici o
deosebire; voi ziceäi, “A mea_credinäa mea nu este suficientá
sá o miãte chiar acum, Frate Branham.”
187 Luaäi felul copilului ânfiat. Doar continuaäi sá ziceäi,
“Doamne, eu sunt vindecat. Eu o cred.” Aceasta va veni. Ea vá
va pune ân starea corectá, vedeäi, ãi atunci credinäa voastrá va
fi corectá. Ea o va lua. Voi doar o credeäi cu toatá inima
voastrá.
188 Acum, màine seará, serviciile vor âncepe la ãapte treizeci,
timpul obiãnuit, màine seará, ãi ân fiecare seará ân aceastá
sáptámàná. Veniäi afará ãi ascultaäi pe Fratele Neville ãi
ceilaläi lucrátori, ãi noi toäi, âmpreuná, care âncearcá sá aducá o
trezire. Dumnezeu sá vá binecuvànteze. Noi nu o putem aduce.
Voi trebuie sá_voi trebuie sá o aduceäi cu noi, prin rugáciune,
venind, fácàndu-vá prezenäa aici. Dumnezeu sá fie cu voi.
189 Acum, eu doresc ca voi sá, chiar imediat ce se elibereazá,
càt de repede puteäi, sá^ieãiäi din cládire. Noi avem vreo
jumátate de orá de repetiäie aici care va avea loc. Ãi càäiva
dintre oameni lucreazá. Iar noi ne vom apleca capetele.
190 Ãi eu cred cá l-am auzit pe Fratele Junie Jackson ân spate
ân audienäá. Frate Junior, eãti tu aici ân seara aceasta? Fratele
din New Albany, biserica Metodistá. Ân ordine. Frate Jackson
vrei sá ne eliberezi ântr-un cuvànt de rugáciune?

[Fratele Jackson âncepe sá se roage. Poräiune goalá pe
bandá_Ed.]
191 Voi, care trebuie sá fiäi ân cununie, veniäi ân faäá chiar
repede acum. Domnul sá vá binecuvànteze. Noi vá vom vedea
màine seará.

Copil al ântristárii ãi al jalei;
El bucurie ãi màngáiere-äi va da. `
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