
Pentru Ce A Fost Dat
Duhul Sfânt?

 Vedeţi, fratele Neville crede în punereamâinilor.
Văd că am câteva întrebări. Acum, le voi lua mâine seară,

pentru că nu am timp să mă uit peste ele în seara asta pentru
voi, poate privitor la Mesajul de aseară. Acum, dacă cineva are o
întrebare despre un Mesaj, doar puneţi-le deoparte într-o seară,
şi eu pot să le iau în seara următoare.
2 Acum, mâine seară aş vrea să găsesc, sau să am, mai degrabă,
câţiva slujitori, dacă este posibil; dacă nu, nişte bărbaţi sau femei
bune şi de încredere la care să putem apela în caz de nevoie, ca
în cazul în care…

Mâine seară începem, după Mesaj, cu punerea mâinilor şi,
pentru Duhul Sfânt. Şi apoi, va fi un… Aveţi privilegiul să
rămâneţi chiar aici, dacă doriţi, pe toată perioada sărbătorilor,
dacă va fi nevoie de atât de mult pentru a muri. Şi apoi—apoi,
dacă nu, dacă doriţi să mergeţi la casa voastră, ei bine, am fi
bucuroşi, dacă ajungeţi într-un loc în care…Doar nu ştiţi unde
să mergeţi…

Vrem să luăm câţiva slujitori, numerele lor, dacă sunt
vizitatori; numerele lor, unde stau, unde să putem da de ei
imediat; şi să punem unul într-o casă, altul în alta şi altul în
alta, ca să vă dea instrucţiuni, voi, cei care veţi căuta această
mare binecuvântare despre care vorbim, botezulDuhului Sfânt.
3 Aseară vorbeam, despre „ce eraAcesta.”CeEraDuhul Sfânt?
Şi am descoperit că El este chiar tot ce ne-a făgăduit Dumnezeu.
Uh-huh. În El am găsit exact ceea ce avea nevoie Biserica lui
Dumnezeu. Am descoperit că El era o pecete, un Mângâietor,
odihna, şi bucuria, şi pacea şi învierea. Şi tot ceea ce Dumnezeu
a făgăduit Bisericii Sale, se află în Duhul Sfânt.
4 Şi acum, în această seară, vrem să predicăm, sau să vorbim,
să învăţăm despre… Am vreo trei sau patru pagini cu texte
aici, sau cu Scripturi, despre Acesta, în care… Aseară mi-
am lăsat Concordanţa lui Cruden aici, şi nu am luat-o. Şi a
trebuit să parcurg cât am putut de bine astăzi cu Scripturile.
Acum, şi mâine…În această seară învăţăm despre: Care A Fost
Scopul Lui Dumnezeu În Trimiterea Duhului Sfânt? Pentru ce a
fost? Dacă este un lucru atât de mare, atunci de ce L-a trimis
Dumnezeu?
5 Apoi, mâine seară vrem să vorbim despre: Este Pentru Tine?
şi Cum Îl Primeşti? şi Cum Ştii Când Îl Ai?
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Şi apoi, după ce vom trece prin asta, cu ajutorul Scripturilor,
explicând-o prin Scripturi, folosind Scripturile pentru toate
lucrurile, apoi cei care caută Duhul Sfânt vor veni atunci în
faţă. Şi atunci sper să înceapă trezirea, de atunci încolo, pentru
a merge mai departe atunci cu Duhul Sfânt.
6 Acum, având în vedere că mâine seară s-ar putea ca mulţi
să rămână destul de mult timp în camerele din biserică, sunt
de părere că dacă am putea aduce cât mai mulţi slujitori şi acei
oameni care au experienţă în a-i conduce pe oameni să primească
Duhul Sfânt, pentru a-i încuraja, să meargă în casă cu o—o
femeie şi soţul ei, sau—sau cu cineva care cautăDuhul Sfânt, care
este bine instruit despre ce trebuie să facă.

Dacă aţi vrea să daţi numărul de telefon sau adresa
dumneavoastră păstorului, în seara aceasta sau mâine seară.
Doar daţi-l fratelui Neville, atunci asta ne-ar scuti să ne
strângem la o întâlnire. Daţi-ne doar numărul de telefon unde
vă putem găsi. Şi apoi spuneţi, „Voi fi disponibil şi, dacă noi…
doriţi să mă plasaţi într-o casă.” Dacă este vorba de o—o femeie
singură, atunci am putea trimite o femeie, vedeţi, la această
femeie. Şi apoi, dacă este într-o casă în care este un bărbat şi
soţia lui, atunci, am putea trimite un slujitor.

Şi am fi bucuroşi să cooperaţi, pentru că ştiu că sunteţi,
fiecare dintre voi, interesaţi de acest lucru, acest lucru foarte
esenţial. Şi nu uitaţi, „Cel care va mântui un suflet de la greşeala
lui, a acoperit o sumedenie de păcate.” Vedeţi? Iar Mireasa lui
Cristos este flămândă şi însetată. Ea este în chinuri, ca să dea
naştere copiilor lui Dumnezeu.
7 Şi acum, în această seară, înainte să citim Scripturile, să
ne plecăm capul doar o clipă pentru rugăciune. Şi chiar înainte
de a ne ruga, voi, cu capetele plecate, aţi avea o cerere? Doar
ridicaţi mâinile şi spuneţi, „Doamne, ridic solemn mâinile. Am o
nevoie. Mă rog ca Tu să mă ajuţi, O, Doamne.” Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe fiecare dintre voi. El vă vede mâinile. Îngerii
au notat cererile lor.
8 Şi, Tată Ceresc, venim acum, apropiindu-ne din nou de Tine
în rugăciune. Care, fără îndoială că rugăciunea a fost deja făcută
printre copiii lui Dumnezeu în această seară, în acest loc mic, şi
că s-au cântat cântări şi ne-am înălţat inimile în veselia bucuriei
la laudele lui Dumnezeu.
9 David a spus că va veni în adunarea sfinţilor şi îşi va face
cunoscute cererile. Şi în această seară, au fost multe mâini.
Probabil, poate, aş spune, optzeci la sută dintre cei care se află
în această seară în această clădire au ridicat mâinile pentru
cereri. Acest lucru arată, Doamne, că noi chiar nu putem merge
fără Tine. Trebuie să Te avem pe Tine, zi de zi. Tu eşti Viaţa
noastră, bucuria noastră, sănătatea noastră, puterea noastră
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de susţinere, statornicia noastră, platoşa noastră, scutul nostru
împotriva vrăjmaşului.

Şi chiar nu am putea duce această bătălie a vieţii fără Tine.
Ne-ar fi absolut imposibil să o facem, şi trebuie să ne bazăm în
totalitate pe Tine. Căci, ştim că mergem pe un tărâm întunecat
şi sumbru. Vrăjmaşul ne-a împresurat din toate părţile, punând
capcane şi laţuri. Cărările noastre, Doamne, sunt pline de
capcane ale vrăjmaşului, ca să ne tulbure.
10 Şi noi, de asemenea, ştim, că la capătul drumului avem
de străbătut acea vale lungă şi umbroasă numită moarte. O,
Doamne, cine ne va ţine atunci de mână? Vrem să Te cunoaştem
acum, Doamne. Vrem să ştim că Tu ne ţii demână, şi noi ne ţinem
de mâna Ta, ca să putem avea acea siguranţă ancorată că atunci
când vom ajunge la acel ultim mare moment al vieţii noastre,
care intră pe acea uşă numită moarte, să putem spune împreună
cu sfântul din vechime, „Îl cunosc în puterea învierii Sale şi ştiu
că atunci când Elmă va chema, voi ieşi dintre cei morţi.”
11 Acum, Tată Dumnezeule, ne rugăm Tu să binecuvântezi
cererile noastre şi adunarea noastră. Binecuvântează Cuvintele
Tale. Şi dacă aş spune ceva care ar fi contrar Cuvântului Tău sau
voinţei Tale, Tu încă mai ai puterea de a închide gura, aşa cum
ai făcut în groapa cu lei când Daniel era prezent. Şi ne rugăm,
Doamne, ca Tu să deschizi urechile şi inimile în seara aceasta,
astfel, şi să creezi în ele o foame şi o sete. Fie ca ei să fie atât de
însetaţi încât să nu poată dormi sau să se odihnească, nicăieri,
până nu va veni Mângâietorul.
12 Noi credem că trăim în ultimele zile, în umbra Venirii Sale. Şi
spre asta sunt direcţionate aceste Mesaje, Doamne. Sunt pentru
ca oamenii să ia aminte, să accepte avertismentul. Şi poate, în
seara aceasta, să scoatem carapacea, chiar acum, să o aşezăm
pe marginea băncii, spunând, „Doamne Dumnezeule, sunt un
recipient pentru Tine. Fă ca Duhul Tău să se reverse prin mine.
Modelează-mă şi fă-mă după voia Ta. Îmi voi preda inima,
puterea mea, totul pentru cauza Ta.”
13 Ascultă-ne, Doamne. Noi nu suntem aici ca să fim văzuţi, în
această seară ploioasă. Nu suntem aici doar pentru că nu avem
unde să mergem. Suntem aici pentru un singur scop solemn,
sacru, sfânt în inimile noastre, şi anume, să ne apropiem de Tine,
ştiind că Tu ai făgăduit că dacă noi ne apropiem de Tine, Tu
te vei apropia de noi. Şi de aceea ne aflăm aici. Cel care vine
înăuntru flămând nu va pleca flămând. „Ferice de cei flămânzi şi
însetaţi după neprihănire,” a spus Isus, „căci ei vor fi săturaţi.”
Şi dacă vom cere pâine, nu vom primi o piatră. Avem această
asigurare. Şi dacă vom cere peşte, nu vom primi un şarpe. Dar,
Dumnezeu, Tatăl nostru, ne va hrăni cu Mană din Ceruri, cu
Cuvântul Său şi cu Duhul Său care poartă mărturie despre El.
Răspunde, Doamne, la rugăciunile noastre şi la cererile noastre,
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în timp ce aşteptăm în continuare după Tine. În Numele lui Isus
Cristos ne rugăm. Amin.
14 Acum, voi care vă notaţi aceste Scripturi, dacă aţi vrea să
deschideţi cu mine la Sfântul Ioan din nou, capitolul 14. Vrem
să începem de la capitolul 14 al Sfântului Ioan. Şi să începem
cam de la versetul al 14-lea, Sfântul Ioan 14:14, şi să citim
doar o parte din această Scriptură. Acum, în aceasta veţi găsi
o mare parte din contextul despre care vreau să vorbesc în
această seară.
15 Şi ţineţi minte, voi care aveţi Biblii cu litere roşii, este cu
roşu, aceasta este. Sunt Cuvintele pe care Isus Însuşi le-a rostit,
aşa că, prin urmare, putem fi siguri că va fi exact aşa cum a spus
El. „Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Său nu va da
greş niciodată.”

Acum vom citi din versetul 14 al capitolului 14.

Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Ce făgăduinţă binecuvântată!

Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
Mângâietor, ca El să rămână cu voi în veac;

Şi anume Duhul adevărului; pe care lumea nu-L poate
primi, pentru că nu-L vede,…

Acum, voi, care aţi citi dintr-o Biblie grecească, aţi vedea
aici, nu…Vede acolo înseamnă „a înţelege.” „Căci lumea nu-L
înţelege.” Asta este atât de adevărat. Daţi-mi voie să citesc asta
din nou acum.

Şi anume Duhul adevărului; pe care…adevărul; pe
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, şi nu-
L cunoaşte: dar voi Îl cunoaşteţi; (Cine? Mângâietorul.)
căci El rămâne cu voi acum (timpul prezent),…El
rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ce este Acesta? Acelaşi Mângâietor.

Nu vă voi lăsa fără mângâiere: Eu…

Oricine ştie că „Eu” este un pronume personal.

…Eu voi veni la voi.

Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea; dar
voi veţi…dar voi Mă vedeţi: pentru că Eu trăiesc şi voi
veţi trăi.

În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, şi
voi Mine, şi Eu în voi.

Acolo va fi centrul gândirii mele, dar vom citi puţin mai
departe. Daţi-mi voie să citesc şi asta acum, din nou.
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În ziua aceea (ziua cea mare, ziua judecăţii), în ziua
aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, că voi în Mine,
şi Eu în voi.
Cel care are poruncileMele şi le păzeşte, acela este cel

careMă iubeşte: şi cel careMă iubeşte va fi iubit de Tatăl
Meu, iar Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.
Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: Doamne, cum se face că

Te vei arăta nouă şi nu lumii?
Adică, kosmos, „ordinea lumii.”Dacă aveţi o notă pemargine

acolo, veţi observa. A mea este un „g,” şi scrie aici, „kosmos, sau
sistemul lumii.” Este vorba de biserici, şi aşamai departe, vedeţi.

…cum se face că te vei arăta nouă şi nu lor? Cum poţi
să faci asta?
Isus a răspuns şi i-a zis, Dacă Mă iubeşte cineva, va

păzi cuvintele Mele: (amin) şi Tatăl Meu îl va iubi şi noi
vom veni la el şi vom locui cu el.
Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele:…

S-ar putea să păzească spusele bisericii; dar păzeşte spusele
Lui, vedeţi.

…şi cuvintele pe care le auziţi nu sunt ale Mele, ci ale
Tatălui care M-a trimis.
V-am spus aceste lucruri, cât mai sunt cu voi.
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va

trimite Tatăl în numele Meu, El vă va învăţa toate
lucrurile, şi vă va aduce aminte de toate aceste lucruri
(adică de Cuvintele Sale), de tot ce v-am spus Eu.
Cu ce scop l-a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt atunci? Fie

ca El să adauge binecuvântările Sale la Cuvântul Său.
16 Isus a spus că, „În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl
şi Tatăl este în Mine; şi voi sunteţi…Eu sunt în voi şi voi sunteţi
înMine.” Acum, dacă ar fi să spunem acest lucru…
17 Acum, amintiţi-vă, acest lucru va fi înregistrat pe bandă.

Un om de afaceri Creştin, din Louisville, m-a sunat cu ceva
timp în urmă. Şi mi-a spus, „Este păcat, Billy, că aceste Mesaje,
aşa cum ai spus aseară, nu ajung la patruzeci de mii aici în
loc de o sută cincizeci, sau două sute, trei sute de oameni la
tabernacolul tău mic.”
18 Am spus, „Domnule, peste şase luni, dacă Isus mai întârzie,
întreaga lume va auzi asta.” Vedeţi?

Acele benzi merg în toată lumea, vedeţi, peste tot. Şi, prin
urmare, noi învăţăm aici acum doar ceea ce credem că este
Adevărul, şi ceea ce am aflat că Dumnezeu ne-a confirmat că
este Adevărul.
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19 Acum, scopul, care a fost—care a fost scopul lui Dumnezeu
în trimiterea Duhului Sfânt? Acum, aş nota acest lucru, Ioan 14,
începând cu versetul 14 şi citim capitolul, pentru a găsi baza.
Scopul lui Dumnezeu, găsim aici, în trimiterea Duhului Sfânt, a
fost un singur scop, ca Dumnezeu Însuşi să locuiască în Biserica
Sa şi să continue planurile Sale prin intermediul Bisericii.

Adică, Dumnezeu era în Cristos, continuându-Şi planurile
prin Cristos; din Cristos, în Biserică, continuându-Şi lucrarea
prin Biserică.
20 Acum, noi ştim ce este Duhul Sfânt. Am aflat, aseară, că este
Dumnezeu.

Acum, când ne gândim la Dumnezeu, Tatăl, aşa cum a vorbit
Isus aici, Tatăl Său; Dumnezeu, Fiul, ca Isus; Dumnezeu, Duhul
Sfânt, aşa cum Îl numim noi astăzi, acum, asta nu înseamnă că
există trei Dumnezei individuali, distinşi. Înseamnă că există un
singur Dumnezeu în trei funcţii.

Putem să spunem aşa. Tot ceea ce era Dumnezeu, El a turnat
în Cristos, pentru că S-a golit pe Sine şi S-a revărsat în Cristos.
„Iar Cristos era plinătatea Dumnezeirii în trup.” Tot ceea ce era
Iehova, El a turnat în Cristos.

Şi tot ceea ce era Cristos, El a revărsat în Biserică; nu într-
un singur individ, ci în întregul Trup. Acolo, unde ne adunăm în
unitate, avem Putere. Tot ceea ce era Dumnezeu, era în Cristos;
şi tot ceea ce era Cristos, este în voi.

„Căci Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit printre noi.”
Întâi Timotei 3:16, dacă notaţi, „Fără îndoială, mare este taina
evlaviei: căci Dumnezeu S-a arătat în trup, şi noi L-am pipăit cu
mâinile noastre. Dumnezeu, Iehova, s-a făcut trup şi a umblat pe
pământ, şi noi L-am văzut cu ochii noştri.”
21 Ştiţi, în acelaşi capitol, din Ioan 14, Filip a spus, „Doamne,
arată-ne pe Tatăl şi ne este de-ajuns.”
22 Isus a spus, „De-atâta vreme sunt cu tine, Filipe, şi nu Mă
cunoşti? Când M-ai văzut pe Mine, L-ai văzut pe Tatăl. Cum Îmi
zici dar, ‚Arată-ne pe Tatăl’?” Dumnezeu s-a făcut trup.
23 Acum, iată. Tatăl era Dumnezeu peste voi, noi zicem. Noi am
fost de la Adam încoace. Dumnezeu, Tatăl, a fost peste Moise şi
copiii lui Israel, într-un Stâlp de Foc. Apoi, Dumnezeu cu noi,
în Cristos; a umblat cu noi, a vorbit cu noi, a mâncat cu noi, a
dormit cu noi. Dumnezeu peste noi; Dumnezeu cu noi; şi acum
Dumnezeu în noi. Tot ce a fost Dumnezeu, a venit în Cristos; tot
ce a fost Cristos, a venit în Biserică.

Ce este? Dumnezeu care lucrează în voi. Oriunde în lume ar
vrea El să te cheme, tu eşti chiar acolo, lucrând în tine pentru
a face voia Lui cea bună. Cât ar trebui să Îi mulţumim lui
Dumnezeu pentru asta! Dumnezeu, Duhul Sfânt, este trimis cu
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scopul ca Dumnezeu să trăiască în Biserica Sa, mişcându-se prin
fiecare epocă, lucrând voia Sa Divină.
24 Când oamenii îşi bat joc de tine, nu-şi bat joc de tine, ei îşi
bat joc de Cel care te-a trimis. Aşa că Isus a spus, „Ferice de
voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele împotriva
voastră, pe nedrept, din pricina Numelui Meu. Ferice de voi.” Şi,
din nou, „Toţi cei care trăiesc cu evlavie în Cristos Isus vor fi
prigoniţi.”

Pentru că, atunci când Dumnezeu S-a făcut cunoscut în
Cristos, ei L-au urât. Cine L-a urât, cel mai mult? Biserica.
Biserica L-a urât cel mai mult. L-au urât mai rău decât beţivul.
L-au urât mai mult decât toţi ceilalţi oameni. Biserica a fost
cea care L-a urât. Aşadar, de aceea, când vedeţi kosmos,
„Ordinea lumii, lumea nu L-a cunoscut,” înseamnă, „biserica,”
aşa-numita, „nu L-a cunoscut. El a venit la ai Săi, iar ai Săi nu
L-au primit.”

„Dar tuturor celor ce L-au primit, El le-a dat puterea de a
deveni fii ai lui Dumnezeu, celor ce au crezut în Numele Lui.”
O, cum ar trebui să-L iubim şi să ne închinăm Lui! Scopul lui
Dumnezeu, dorind să fim în părtăşie!
25 Cum ar fi, înainte să lăsăm acest text, să folosim asta; în
zilele lui Rut, în legea răscumpărării, când Naomi a părăsit ţara,
din cauza încercărilor, a vremurilor grele. Ea s-a dus în ţara
Moabiţilor, care erau doar Creştini nominali, căldicei. Pentru că,
Moabiţii provin din fiica lui Lot, şi erau aşa-zişi credincioşi, şi
amestecaţi. Şi apoi bărbatul ei amurit, şi cei doi fii ai ei aumurit.
Şi pe drumul spre casă, Naomi…Rut şi Naomi, pe drumul ei
spre casă, ea…Una dintre nurorile ei, Orpah, ea a spus că se va
întoarce în ţara ei, la dumnezeii ei, la biserica ei şi la poporul
ei. Şi Naomi a încercat să o convingă pe Rut să se întoarcă, dar
ea a spus, „Poporul tău este poporul meu. Dumnezeul tău este
Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, acolo voi muri şi eu. Unde vei
fi îngropată tu, acolo voi fi îngropată şi eu. Şi nu mă voi întoarce
înapoi.”
26 Iată când o persoană a prins o viziune. Nu contează ce
ziceau ai ei, „Te duci acolo să devii o holy-roller sau ceva de
genul acesta.” Asta nu a contat pentru Rut. Era un scop al lui
Dumnezeu care urma să fie împlinit.
27 Şi la fel de sigur cum şi voi sunteţi flămânzi în seara asta
după Duhul Sfânt, este ceva în voi, care vă atrage, că un scop al
lui Dumnezeu în viaţa voastră trebuie să fie împlinit, la fel cum
a fost cu Rut.
28 Povestea este atât de frumoasă! Pur şi simplu nu pot să
o las, pentru o clipă. Voi ştiţi legea răscumpărării, că atunci
când Boaz…Ştiţi povestea despre cum Rut culegea de pe câmp
şi a găsit favoarea lui Boaz. Şi înainte ca el să poată să se
căsătorească cu ea, el a trebuit să răscumpere tot ce pierduse
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Naomi. Şi singurul care putea răscumpăra averea pierdută a lui
Naomi, în legea răscumpărării, era o rudă apropiată; trebuiau
să fie rude înainte de a putea răscumpăra. Şi acesta era ruda ei
cea mai apropiată. Şi trebuia să facă o însemnare publică, afară
la poartă, sau o mărturisire publică că el a răscumpărat tot ceea
ce Naomi pierduse. Şi Boaz a făcut-o dându-şi jos pantoful în
faţa bătrânilor, şi a spus, „Dacă este cineva aici care are ceva ce
aparţine lui Naomi, eu astăzi am răscumpărat.”
29 Şi aşa a procedat Dumnezeu, a urmat legile Sale Proprii.
Dumnezeu nu poate să urmeze, să-ţi dea ţie o lege să o
urmezi şi El să urmeze alta. El Îşi urmează Propriile legi.
Apoi, Dumnezeu, pentru a răscumpăra biserica pierdută, lumea
pierdută, creaţia pierdută; Dumnezeu, Care este infinit în Duh,
pentru a răscumpăra rasa umană pierdută, Dumnezeu Însuşi a
devenit rudă, un Om, un Fiu pe El care l-a creat în pântecele
Mariei. Şi apoi El a făcut o însemnare, sau o mărturie; în afara
porţilor Ierusalimului, El a fost înălţat între ceruri şi pământ,
şi a murit şi a răscumpărat totul. Şi sângerând, El a sfinţit o
Biserică în care El Însuşi să trăiască, şi cu care să aibă închinare
şi părtăşie, acel loc pierdut de părtăşie din grădina Edenului,
undeDumnezeu cobora în fiecare seară, la ora de biserică.

Aţi observat? Dumnezeu cobora în răcoarea zilei, la apusul
soarelui. Este ceva legat de faptul că atunci când începe să se facă
seara, oamenii se gândesc la biserică şi la Dumnezeu; Creştinii.
Vezi soarele apunând, îţi dai seama că soarele tău apune.
30 Şi în răcoarea serii El cobora şi se împărtăşea cu ei. Şi
acolo El a pierdut această părtăşie, pentru că păcatul nu Îl lăsa
să o facă.

Şi atunci S-a făcut trup şi a locuit printre noi, pentru ca El să
se poată întoarce din nou la om şi să trăiască în om, şi să readucă
omul la o stare de părtăşie cu El din nou şi să-i redea dreptul dat
de Dumnezeu. Iată ce a făcut El.
31 Acesta este scopul Duhului Sfânt. Este Tatăl, din nou,
Dumnezeu Tatăl care locuieşte în tine, lucrând la planurile Sale,
pentru a termina planul Său de răscumpărare; lucrând prin
tine, făcându-te colaborator cu El; dându-ţi ţie un loc, dându-
ţi ţie o parte pentru fratele şi sora ta căzuţi şi pierduţi; dându-
ţi ţie Duhul Său şi dragostea Sa, pentru a merge în căutarea
celor pierduţi, aşa cum El a făcut în grădina Edenului. „Adame,
Adame, unde eşti?” Asta face Duhul Sfânt unui bărbat sau unei
femeie. Când Acesta pătrunde în inima lor şi Îşi face lăcaş, este
o sete şi o tânjire după sufletele pierdute.

Iată care este problema cu adunările de astăzi. Nu este
suficientă atingere a Duhului în ele, ca să meargă după sufletele
celor pierduţi şi muribunzi. Estemaimult pentru a face un nume,
sau o biserică, sau o clădire, sau o denominaţiune, în loc de un
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program pentru a câştiga suflete. Cât de jalnic! Am putea sta
mult la asta.

Dumnezeu S-a revărsat pe Sine în Cristos. Corect.
32 Cristos S-a revărsat pe Sine în Biserică. De aceea, acum
observaţi, „În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl,
iar voi sunteţi în Mine şi Eu sunt în voi. În ziua aceea veţi
cunoaşte acest lucru.” Pentru că, este, totul este un singur plan
de răscumpărare care vine jos, că Dumnezeu se întoarce să
locuiască în, să locuiască cu, şi să se împărtăşească cu poporul
Său, aşa cum a făcut la început.

Acum, atunci, de îndată ce El îşi va aduce Biserica Sa în
condiţii de a vorbi, îşi va aduce Biserica Sa într-un loc prin care
El poate să curgă prin ea, şi să iubească, şi să convingă, şi să aibă
părtăşie, atunci acolo va veni un Eden. El îşi va duce Biserica
Sa înapoi acolo unde Aceasta—Aceasta L-a lăsat, înapoi într-un
Eden din nou, acolo unde a căzut. Aceasta, acum…Acolo este
locul în care Şi-a făcut primul început, sau căderea. Acolo va
fi dusă drept înapoi, cu fiecare tăbliţă ştearsă de răscumpărare,
aducându-i înapoi din nou direct în acel loc.
33 Biserica este în lume de ceva timp. Iar Biserica, într-adevăr,
după Reforma, de o mie cinci sute de ani de epoci întunecate…
Luther a fost primul reformator care a apărut după runda de
apostoli. Şi atunci când Luther a ieşit în faţă, Dumnezeu a turnat
un pic din Duhul şi L-a revărsat asupra Bisericii, în justificare.
Iar apoi, în zilele lui Wesley, El a turnat puţin mai mult din
Sine, în sfinţire. Şi pe măsură ce epoca s-a dezvoltat, până la
sfârşitul timpului, Dumnezeu şi-a umplut Biserica. Uitaţi-vă în
jur şi aflaţi dacă acesta este Adevărul, sau nu.
34 Uitaţi-vă la epoca Luterană, voi care citiţi istorie, uitaţi-vă
la trezirea lor şi la ceea ce au făcut ei. Uitaţi-vă cu cât a fost
mai mare trezirea lui Wesley, cât mai multă putere au avut, dar
în minoritate. Priviţi în zilele Penticostalilor, ce trezire au avut
atunci, ce mare, ce răspândire extinsă.
35 De asemenea, Vizitatorul Nostru De Duminică, ziarul
Catolic, dă mărturie că Penticostalii au produs un milion cinci
sute de mii de convertiri într-un an, depăşind toate celelalte
biserici la un loc. Catolicii au schimbat doar, pretindea, un
milion. În propriul lor Vizitatorul De Duminică, ziarul numit
Vizitatorul De Duminică, au declarat că Penticostalii i-au
depăşit.

Şi, ţineţi minte, convertirile Penticostale sunt convertiri
umplute de Duh Sfânt. În minoritate, pentru început, pe
marginea aleii de acolo, cu o—o chitară veche. Iar femeile nu-şi
puteau permite nici măcar o pereche de ciorapi. Stăteau pe şinele
de cale ferată, culegeau porumbul şi îl măcinau şi făceau pâine
pentru copiii lor. Dar la ce a ajuns? Cea mai puternică biserică
existentă în lume în ziua de azi, nu în ochii lumii, ci în ochii lui
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Dumnezeu, pentru că El o dovedeşte prin ceea ce face pentru ei.
El Se revarsă în ei, Îl revarsă în ei.
36 Observaţi acum ce a avut loc, Dumnezeu S-a revărsat în
ei. Acum, Biserica a ajuns la un punct, de la Luther, Wesley
şi trezirea este în desfăşurare până la Penticostali; şi acum, în
această epocă în care ajungem acum, prin acelaşi Duh Sfânt,
doar că mai mult din El. Acum, când acei Luterani de acolo au
fostmântuiţi, au primit o parte dinDuhul Sfânt. CândMetodiştii
au fost sfinţiţi, aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt. Vedeţi,
a fost o parte a Duhului Sfânt. „Ei fără noi nu sunt făcuţi
desăvârşiţi,” spune Scriptura. Vedeţi?
37 Acum, Dumnezeu, pe măsură ce Lumina a început să
strălucească în ultimele zile, El se aşteaptă de la noi, un lucru
mare de la noi. Pentru că, „Unde se dă mult, se cere mult.” Aşa că
El va ceremultmaimult de la noi decât a cerut de la Luterani sau
de la Metodişti, pentru că noi umblăm într-o Lumină mai mare,
cu o Putere mai mare, cu o mai mare…o—o mărturie mai mare
decât au avut ei. Acum, noi avem o mărturie mai mare a învierii.
Avem lucruri mai ferme, mai sigure decât aveau ei.
38 Dar este exact cumam spus la o şcoală Luterană, nu demult.

Ei au spus, „Ce avem noi?”

Am spus, „Un om a sădit un câmp de porumb. Au apărut
primele fire mici, iar el a spus, ‚Mulţumesc Domnului pentru o—
o recoltă de porumb!’ Potenţial, el îl avea, dar îl avea doar în
forma incipientă. Încet, încet a devenit o tulpină.”

Şi a ieşit un ciucure din aceasta, care erauMetodiştii.
39 Dacă veţi privi natura, îl veţi vedea pe Dumnezeu lucrând.
Acolo se află o taină care merge chiar şi cu slujba mea. Vedeţi?
Căci, urmărind natura, vedeţi cum acţionează, în ce epocă şi în
ce timp, puteţi vedea unde trăiţi. Urmăriţi epoca.
40 Acum, atunci, Metodiştii, ei erau ciucuri. Ei s-au uitat în
urmă la Luterani şi-au spus, „Noi avem sfinţirea; voi nu aveţi
nimic în Aceasta.”

În curând, din acel polen, de laMetodişti, a ieşit un bob de…
un spic de porumb. Asta a fost Penticostalii.

Iată, justificarea, o etapă a Acesteia. Sfinţirea, o altă etapă
a Acesteia. Duhul Sfânt, o altă etapă a Acesteia; Penticostalii.
Luther, Wesley, Penticostalii.
41 Acum, ce face Pentecost? O asemăn, pentru că, în Pentecost,
a adus înapoi, nu o frunză verde, nu un ciucure, ci…

Bobul nu poate spune ciucurelui, „Nu-mi eşti de folos.” Sau,
ciucurele nu poate spune către—către frunză, „Nu am nevoie de
tine,” pentru că aceeaşi viaţă care era în frunză a făcut ciucurele.
Aceeaşi viaţă care a fost în ciucure a făcut ştiuletul.
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Şi a fost o biserică Luterană care a făcut biserica Wesley.
BisericaWesley a fost cea care a făcut-o pe cea Penticostală.

Dar, Pentecost, ce este? Este o restaurare a aceluiaşi fel de
grăunte care a intrat în pământ la început, aducând înapoi toată
plinătatea Puterii de la Cincizecime, prin botezul Duhului Sfânt,
vedeţi, în zilele din urmă. Oh, este un lucru măreţ, să te uiţi, să
crezi, şi să priveşti.
42 Acum, în această epocă în care trăim acum, această epocă,
este dincolo de cea Penticostală.

Penticostalii s-au stabilit în organizaţii, şi au început să se
prefacă mult privitor la organizaţii, „Noi suntem aceasta şi noi
suntem aceea.” Asta e doar natura. Pur şi simplu nu se poate face
nimic. Este natura. Ei vor face asta. Acesta este planul, ca ei să
facă asta.

Dar Biserica a mers mai departe. A ajuns la un nivel mai
mare, mai puternică. Este restabilirea darurilor.

Şi mulţi Penticostali nu cred în vindecarea Divină, în slujba
de Îngeri şi în puterile lui Dumnezeu. Mulţi Penticostali numesc
aceste vedenii pe care le văd eu, „diavolul.”Multe organizaţii nici
măcar nu vor să aibă nimic de-a face cu Aceasta, la Penticostali.
Vedeţi, noi am trecut dincolo de asta. Aşa cum Metodiştii îi
numeau pe Penticostali, „nebuni,” pentru că vorbeau în limbi.
La fel cum Luteranii i-au numit pe Metodişti, „nebuni,” pentru
că strigau. Vedeţi?

Dar totul este o înaintare a Duhului Sfânt, până când marea
Biserică este umplută, şi plină, aleluia, de marile puteri ale lui
Dumnezeu Atotputernic. Până când, s-a ajuns la un punct în
care tocmai lucrările pe care le-a făcut Isus se manifestă chiar în
Biserică acum. Suntem aproape, prieteni.
43 Daţi-mi voie să mă opresc aici, doar pentru un minut, ca să
înţelegem pentru ce a pus Dumnezeu Duhul Sfânt în Biserică,
vă dau un alt tip, ca să ştiţi. În Vechiul Testament, când un—un
copil…

Un om îşi întemeia o casă. Îşi lua mireasa, ăsta e
primul lucru.

Apoi devenea un ommare, ca o organizaţie. Asta era bine.
Următorul lucru care se întâmpla, avea loc o naştere, în acea

casă. Iată când Duhul Sfânt, vedeţi, intra un alt duh, care era
un fiu. Acel fiu, el nu era pe deplin responsabil, nici nu era
moştenitor până nu ajungea la o anumită vârstă. Şi trebuia să
fie dovedit, mai întâi. Da.

Şi apoi aveau legea înfierii. Pentru voi, slujitorilor,
„poziţionarea unui fiu,” este despre ce vorbesc acum, vedeţi, apoi
când ajungea într-un punct când era înfiat. Isus a dat o ilustraţie
frumoasă referitor la acest lucru, peMuntele Transfigurării.
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44 Aşa cum am spus, Dumnezeu nu va ieşi niciodată în afara
legilor Sale ca să facă ceva.

Dacă ai o fântână arteziană pe acest deal, care stropeşte cu
apă peste tot în aer, şi pe acest alt deal de aici, ai o recoltă care
arde, poţi sta pe acest deal şi striga, „Oh, apă, vino aici şi acoperă
recolta mea! Oh, apă, du-te la recolta mea!” Niciodată nu o va
face. Dar dacă vei lucra conform legilor gravitaţiei, poţi iriga
acea cultură.
45 Aveţi un om bolnav care stă aici, sau un păcătos care stă aici,
sau un om care vrea să fie corect, nu poate renunţa la băutură, nu
poate renunţa la fumat, nu poate renunţa la pofte şi alte lucruri.
Dacă vei lucra în conformitate cu legile lui Dumnezeu, dacă îl
laşi pe Duhul Sfânt să intre acolo, atunci nu mai este al său. El,
el va opri acel lucru, pentru că Duhul Sfânt îl preia. Dar trebuie
să lucrezi în conformitate cu legile lui Dumnezeu, cu regulile lui
Dumnezeu.
46 Acum, în Vechiul Testament, când s-a născut acest copil, ei l-
au urmărit, ca să vadă cum se comporta, comportamentul.

Apoi, tatăl, fiind un mare om de afaceri în acel moment,
poate la patruzeci sau cincizeci de ani, nu avea timp să îl educe
singur pe acest copil, astfel lua… În acele vremuri nu aveau
şcoli publice, aşa cum au acum, aşa că lua ceea ce se numea un
„tutore,” sau un „crescător,” învăţător. Şi acest învăţător era cel
mai bun pe care îl putea găsi, astfel încât să fie sincer şi să-i
spună tatălui adevărul referitor la asta.
47 Şi apoi, când acest băiat ajungea la o anumită vârstă, să
zicem, că era matur. Dacă băiatul acela era doar un renegat,
nu era bun de nimic, nu-i păsa de afacerile tatălui; tot la ce se
gândea era să flirteze şi să umble cu femeile, sau—sau să bea, sau
să joace jocuri de noroc, sau să facă curse de cai; băiatul acela
ar fi fost întotdeauna un fiu, dar nu ar fi fost niciodată pus în
poziţia de a fi moştenitor la tot ce avea tatăl său.

Dar dacă era un băiat bun şi se ocupa de treburile tatălui şi
se dovedea a fi fiul potrivit, atunci se organiza o ceremonie. Îl
scoteau pe băiat în stradă şi îl îmbrăcau cu o haină albă, şi îl
aşezau pe o schelă, astfel încât tot oraşul să-l vadă. Făceau un
ospăţ şi un jubileu, iar tatăl făcea apoi ceremonia de înfiere. Îşi
înfia propriul fiu în afacerea sa şi atunci fiul devenea co-egal cu
tatăl său. Cu alte cuvinte, dacă ar fi fost astăzi, numele fiului de
pe cec era la fel de valabil ca al tatălui.
48 Acum priviţi ce a făcut Dumnezeu. Când Fiul Său s-a născut,
L-a lăsat să meargă timp de treizeci de ani, punându-L la
încercare, încercându-L. Apoi I-a dat trei ani de încercare grea.
Şi apoi, la sfârşitul încercării grele, când a văzut că Fiul Său
se ocupa de treburile Tatălui; Muntele Transfigurării, Cartea lui
Luca; El i-a luat pe Petru, Iacov şi Ioan, trei martori, şi s-a suit
în vârful muntelui, şi acolo Dumnezeu a împlinit legile înfierii.
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El…Ei au privit în sus şi L-au văzut pe Isus, iar hainele Lui
străluceau albe ca fulgerul. Şi cum un Nor L-a umbrit şi un Glas
s-a auzit din Nor şi a zis, „Acesta este Fiul Meu preaiubit; de El
să ascultaţi. Mă voi aşeza acum şi nu mai am nimic de spus. Ceea
ce spune El este lege şi Adevăr.”
49 Acum biserica a trecut prin acele şcoli. Ea s-a căsătorit în
urmă acolo, cu mult timp în urmă, şi a devenit o denominaţiune,
o organizaţie. Dar, observaţi, Naşterea a produs altceva. Şi acum
s-a ajuns la un punct în care biserica Penticostală, cu Naşterea
din nou, a fost testată şi încercată, şi acum ajunge la un punct…
Dumnezeu nu se ocupă de Biserică doar ca de o organizaţie. El
nu tratează cu Biserica ca un—un grup de oameni.

El tratează cu Biserica ca indivizi, fiecare individ din
Biserică. Şi acum s-a ajuns la un timp…Şi nu este un secret; noi
toţi vedem asta. Când un om o dovedeşte, şi Dumnezeu îl iubeşte,
îl scoate afară undeva pentru El. Acolo, în faţa Îngerilor, El face
ceva pentru el. Îl înalţă acolo, în Prezenţa lui Dumnezeu, şi îl
înzestrează, şi îl umple şi îl pune în acţiune. Aceasta este epoca
în care trăim.
50 Acelaşi Duh Sfânt care i-a mântuit pe Luterani, care i-a
sfinţit pe Metodişti, care i-a botezat pe Penticostali, pune acum
în ordine Venirea Domnului Isus. Când, va fi atât de puternic,
încât Trupul acela, va veni în acest Grup, o Biserică, care îi
va atrage pe ceilalţi din mormânt. Va fi o înviere. Pentru asta
este Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? „Fără noi, ei nu pot
fi desăvârşiţi.” Ei au trăit într-o zi, sub aceea. Noi trăim într-
o altă zi.

„Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Eu voi…Duhul lui
Dumnezeu va ridica un stindard împotriva lui.” Vedeţi? Noi
suntem într-o zi acum…
51 În trecut, ei nu erau nici pe jumătate la fel de deştepţi ca
astăzi. Nu puteau face o bombă atomică sau un automobil. Ei
nu aveau ştiinţă şi lucruri cum avem noi acum, dar, şi lucruri
de lucruri misterioase; să încerce să spună că omul a fost făcut
dintr-o suflare de nişte ţărână şi aşa mai departe, şi să facă nişte
analize şi să încerce să dovedească asta, ca să-i facă pe oameni
increduli.

Dar acum, când avem nevoie de Asta, Duhul lui Dumnezeu
ridică un stindard. Ce este acesta? El Îşi revarsă Duhul Său.
Atunci, cei care se odihnesc acolo, în mormânt, sau sub altarul
lui Dumnezeu, aşa cum spune Scriptura, strigă, „Până când,
Doamne? Până când? Cât mai este?” Dumnezeu mă aşteaptă pe
mine şi pe tine. Biserica ne aşteaptă pe mine şi pe tine. Timpul
de înfiere, când Dumnezeu poate revărsa în noi plinătatea Sa,
Puterea Sa, învierea Sa, că atunci când Biserica şi Cristos devin
atât de apropiaţi încât Cristos devine vizibil printre noi, şi învie
morţii, iar noi mergem în Răpire.
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52 Acum vom spune, vom arăta peste puţin timp, că doar cei
care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt merg în acea Răpire. „Căci toţi
ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.”
Aşa este. Numai oamenii plini de Duhul Sfânt au fost cei care us
mers în Răpire. Acum,Dumnezeu a dat Duhul Sfânt…
53 Am o altă Scriptură aici, în Ioan 14:12. Este o Scriptură
foarte cunoscută de toţi oamenii de aici de la tabernacol.

Adevărat, adevărat vă spun că Cine crede în Mine…
Acum, nu lăsaţi ca acest cuvânt „crede” să vă încurce cumva.

Într-o biserică nominală, se spune, „Da, eu cred. Sigur, eu cred
că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.” Diavolul crede acelaşi
lucru. Exact aşa este. Biblia spune că crede.

Dar Scriptura spune, în Ioan, că, „Nimeni nu poate să-L
numească pe Isus Cristosul, decât prin Duhul Sfânt.” Ai, de fapt,
cu Scriptura…Daţi-mi voie să mă opresc aici doar un minut,
înainte să termin de citit. Tu nu eşti convertit până când nu ai
primit Duhul Sfânt. Aşa este.
54 Voi credeţi „înspre.” Duhul Sfânt v-a vorbit şi L-aţi
mărturisit public. Diavolul are acelaşi lucru. „Eu cred că El este
Fiul lui Dumnezeu.” La fel şi diavolul. Dar tu continui să mergi
spre El.

Când, Petru a fost chemat şi justificat, prin faptul că a
crezut în Domnul Isus Cristos; şi în Ioan 17:17, Isus i-a sfinţit
prin Cuvânt, căci Cuvântul era Adevărul. Şi El era Cuvântul.
1 Ioan spune, „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut
trup, şi a locuit printre noi.” El era Cuvântul, aşa că El i-a
sfinţit. El a spus, „Tată,” vorbind cu Duhul din El, „Eu îi sfinţesc
prin Cuvânt,” El însuşi, punându-Şi mâinile peste ei. „Cuvântul
Tău este Adevărul.” Pur şi simplu L-a vorbit în existenţă, în
pântecele unei femei; oh, total imposibil ca El să fie într-un alt
fel decât prin acest Cuvânt al lui Dumnezeu care să Îl manifeste.
„Eu îi sfinţesc.”
55 Le-a dat putere împotriva duhurilor necurate. Ei au ieşit. El
le-a pus numele în Cartea Vieţii a Mielului. Şi i-a trimis, Ioan…
Matei 10, şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate; să scoată
duhurile rele, să facă lucrări şi aşa mai departe. Şi s-au întors,
plin de bucurie, şi au spus, „Chiar şi dracii ne sunt supuşi.”

El a spus, „Nu vă bucuraţi de faptul că diavolii vă sunt
supuşi; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt în Carte.” Şi Iuda
era cu ei. Vedeţi cât de aproape poate să ajungă; chiar drept
sus prin justificare, să treacă direct la sfinţire. Dar unde şi-a
arătat el lumina? Unde s-a manifestat? Înainte de Cincizecime,
şi-a arătat adevărata lui faţă.
56 Priviţi, acel duh va fi la fel de pios şi la fel de îndreptăţit de
sine cât poate fi, până când va ajunge la Duhul Sfânt, iar ei Îl vor
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evita chiar acolo. Acesta este acel duh (nu-l puteţi vedea?) care
se ridică, anticristul. Şi Isus a spus, „Vor fi atât de aproape, în
zilele de pe urmă, încât să-i însele, chiar şi pe cei Aleşi dacă ar fi
cu putinţă.”Dar, ţineţi minte, doar cei Aleşi vor vedea asta.

Dumnezeu cheamă prin alegere. Tu, nu eşti fericit că eşti
unul dintre ei? Nu sunteţi voi, oameni de aici în seara asta, ştiind
că ceva atrage în inima voastră, „Vreau acel Duh Sfânt. Te vreau
pe Tine, Doamne, în inimamea”? Asta e pentru căDumnezeu ţi-a
pus numele tău în Cartea Vieţii aMielului, înainte de întemeierea
lumii. El a spus asta.

„Nimeni nu poate veni la Mine,” a spus Isus, „dacă nu l-a
atras mai întâi Tatăl Meu. Şi tuturor celor care vin la Mine, Eu
le voi daViaţa Eternă.” Ce este Viaţa Eternă?Duhul Sfânt. „Viaţa
Eternă,” luaţi acest cuvânt şi verificaţi-l în greacă, şi a spus, Zoe.
Zoe este Duhul Sfânt. „Toţi cei pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni
la Mine. Şi toţi cei ce vin la Mine, îi voi da Duhul Sfânt şi îl voi
învia în ziua de apoi. Eu o voi face,” a spus El. Nu este niciun
oare sau dacă referitor la Asta. „Eu o voi face. Toţi cei care vin;
şi Eu dau Viaţa Eternă.” El va trebui să învie, pentru că el are
Viaţa Eternă. El trebuie să vină. Nu poate muri, aşa cum nici
Dumnezeu nu poate muri.
57 O, dragii mei prieteni din toate aceste împrejurimi şi din
acest orăşel, dacă aş putea doar, cu glasul meu uman, să vă pun
în inimă importanţa primirii botezului Duhului Sfânt, ar fi cea
mai minunată descoperire pe care aţi avut-o vreodată în viaţa
voastră. Ca să vedeţi ce…Voi trebuie să o faceţi.

Daţi-mi voie să lămuresc asta, referitor la, „Tu nu eşti
convertit.”
58 Petru fusese mântuit. El a crezut în Domnul, L-a urmat.
Isus i-a spus cine era el, l-a făcut să-L urmeze. I-a dat putere
împotriva duhurilor necurate şi l-a sfinţit. Dar, după toate
acestea, şi a devenit purtătorul de cuvânt principal al grupului;
cum ar vrea să-l numească Catolicii, „episcopul bisericii, sau
papa,” sau orice ar fi fost, omul de frunte al bisericii; cu toate
acestea, Isus a spus, în noaptea trădării Sale, „Mă iubeşti,
Petru?”

Iar el a răspuns, „Doamne, Tu ştii că Te iubesc.”
A spus, „Paşte oileMele.” A spus asta de trei ori.
Şi Petru a spus, „Ştii că Te iubesc, până când voi merge cu

Tine până la sfârşit, şi voi merge cu Tine până la moarte,” şi aşa
mai departe.
59 El a spus, „Înainte ca să cânte cocoşul de trei ori, tu vei…
înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” El
a spus, „Dar, Petru, M-am rugat pentru tine.” Ascultaţi. Asta nu
e tot. „M-am rugat pentru tine. Şi după ce vei fi convertit, atunci
să-i întăreşti pe fraţii tăi.”
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„După ce vei fi convertit.” El a strigat. Probabil că el a dansat
în Duhul. El, el făcuse tot felul de lucruri, dar el nu primise încă
Duhul Sfânt. „După ce vei fi convertit, atunci să-i întăreşti pe
fraţii tăi,” asta este adevărat, „să îndeplinească planul Său.”
60 Acum daţi-mi voie să termin de citit Ioan 14:12. Acum, în
capitolul 14 şi versetul 12, Isus a spus, „Adevărat, adevărat vă
spun, cel ce crede…” Şi nu puteţi crede…„Crede în Mine.”
Puteţi crede înspre El. Câţi înţeleg asta? Spuneţi, „Amin.”
[Adunarea spune, „Amin.”—Ed.]
61 Vă amintiţi, în Faptele Apostolilor 19. Nu-mi place să mă
opresc aici, dar trebuie să spun aşa cum îmi vine. În Faptele
Apostolilor, capitolul 19, când acest predicator Baptist, care
era un—un avocat şi care era convertit, şi predica şi conducea
oamenii la mântuire. Şi ei aveau omare bucurie, doar se bucurau
şi strigau, aveau o adunare. Faptele Apostolilor 18, Aquila şi
Priscila, la care ne-am referit seara trecută, şi s-au dus să-l
vadă. Şi ştiau că era un om mare şi că era un om studios. Şi
dovedea prin Biblie că Isus era Fiul lui Dumnezeu, cunoscând
doar botezul lui Ioan. Nu cunoştea încă botezul Sfântului Duh.
Aşa că a el spus…

Aquila şi Priscila, acei soţ şi soţie, mici făuritori de corturi;
ceea ce, Pavel era şi el un făuritor de corturi. Şi ei primiseră
Duhul Sfânt sub învăţătura lui Pavel. Ei au spus, „Avem un
frate mai mic care vine aici. Lăsaţi-l să ne vorbească puţin
despre asta.”

Şi când Pavel a venit şi l-a auzit predicând, a înţeles că era un
ommare, a spus, „Aţi primit voiDuhul Sfânt de când aţi crezut?”

Ei au spus, „Nici măcar nu ştim…că ar exista un Duh
Sfânt.”

El a spus, „Atunci în ce,” sau adevăratul cuvânt grecesc acolo
este, „cum aţi fost botezaţi?”

Ei au spus, „Noi am fost botezaţi deja de IoanBotezătorul.”
62 Acum priviţi ce a spus Pavel. Pavel a spus că, „Ioan a botezat
cu adevărat spre pocăinţă; nu pentru iertarea păcatelor, ci spre
pocăinţă, spunând că asta este ceea ce aţi crezut.”

Când Îl accepţi pe Cristos ca Mântuitor personal, tu crezi
înspre botezul Duhului Sfânt. Acela nu este botezul Duhului
Sfânt, dragii mei fraţi Baptişti. Este greşit.

Un frate mi-a spus zilele trecute, a zis „Frate Branham,” sau
cu ceva timp în urmă, luni în urmă, a spus, „Frate Branham,
Abraham l-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotit ca
neprihănire.”

Eu am spus, „Într-adevăr.”

A zis, „Ce poate face un ommaimult decât să creadă?”
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63 Am spus, „Asta este tot ce poate face un om. Asta este tot ce
poate face astăzi, este să-l creadă pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu
i-a dat o pecete a circumciziei,” ce am analizat aseară, „ca
semn că El i-a acceptat credinţa în El.” Şi, astăzi, până când
Dumnezeu…

Tu crezi spre El când Îl accepţi ca Mântuitorul tău personal.
Dar când Dumnezeu îţi dă pecetea Duhului Sfânt, El te-a
pecetluit pentru destinaţia ta Eternă. Acum, voi, Baptiştii, luaţi
asta, şi eu voi merge cu voi în privinţa securităţii Eterne.
Da, domnule. Pentru că, „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt
al lui Dumnezeu, prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua
răscumpărării voastre.” Nu sunteţi pecetluiţi prin a crede înspre,
ci pecetluiţi prin Duhul Sfânt. Efeseni 4:30, „Să nu întristaţi pe
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteţi pecetluiţi până
în ziua răscumpărării voastre.” Asta te pecetluieşte, când ai găsit
favoarea lui Dumnezeu, şi El te-a pecetluit prinDuhul Sfânt.

Aşa este, pentru că Biblia spune, „Nimeni nu poate numi pe
Isus Cristosul, decât prin Duhul Sfânt.”
64 Voi spuneţi, „Eu cred pentru că aşa a spus păstorul.” El are
dreptate, dar asta nu contează pentru tine. „Eu cred asta pentru
că aşa spune Cuvântul.” Aşa este, dar asta nu este pentru tine,
asta nu contează pentru tine.

Singurul mod în care tu poţi spune că Isus este Cristosul,
este atunci când Duhul Sfânt intră în tine şi poartă mărturie,
şi mărturiseşte El însuşi, „El este Fiul lui Dumnezeu.” Acesta
este singurul mod în care poţi cunoaşte învierea, este atunci când
Duhul Sfânt poartă mărturie. „Când El, Duhul Sfânt, va veni,
El va mărturisi despre Mine, vă va arăta lucrurile viitoare; vă va
aduce aminte aceste lucruri pe care vi le-am spus.” Nu le veţi găsi
niciodată în şcoală. Vedeţi? El vă va aduce aminte aceste lucruri.
65 Acum vrem să citim puţin mai departe în această Scriptură
acum, Sfântul Ioan 14:12.

Adevărat, adevărat, vă spun că, Cel ce crede în Mine,
lucrările pe care le fac Eu, le va face şi el; ba încă şi mai
mari…

Care, traducerea corectă acolo este „mai multe,” dacă vreţi
să căutaţi.

…lucrări şi mai mari decât acestea va face; pentru că
Eu Mă duc la Tatăl.

66 Dacă El se ducea la Tatăl, venea Duhul Sfânt. Este corect?
Un alt pasaj din Scriptură spune, „Dacă Eu nu Mă duc,
Mângâietorul nu va veni. Dar dacă Mă duc, Eu voi veni iarăşi
şi voi fi cu voi, chiar în voi.” Vedeţi, este Dumnezeu cu voi.
Deasupra voastră, mai întâi; cu voi, în Cristos; în voi, în Duhul
Sfânt. Este Dumnezeu în voi.
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67 Acum, „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi” nu o
altă lucrare. Dar Dumnezeu vrea să aducă Duhul Sfânt, în voi,
pentru a continua aceeaşi lucrare pe care El o făcea în Cristos.

Lucrarea nu era atât de necesară în zilele lui Luther. Aceea
era Biserica lui Dumnezeu. Nu era…Un pic mai nevoiaşă în
zilele lui Wesley.

Pentru că, „Lumea,” Biblia spunea, „va deveni tot mai slabă,
şi mai înţeleaptă şi din ce în ce tot mai rea.” Noi suntem…
Lumea devine tot mai rea…Noi ştim asta. Păi, omul face astăzi
lucruri pe care, acum o sută de ani, nu v-aţi fi gândit că ar fi
existat o fiinţă umană atât de crudă. „Din ce în ce mai răi, şi cei
răi vor face tot mai rău, tot timpul,” spune Scriptura, „din ce în
ce mai mult.”
68 Aşadar, Duhul Sfânt a fost în mişcare. A fost doar o mică
răsuflare din Acesta cu Luther; o mică suflare din Acesta cu
Wesley; şi o suflare mai profundă din Acesta cu Penticostalii;
acum răsuflarea şi Duhul Sfânt au devenit acelaş. Ea se uneşte
împreună, aducând aceeaşi suflare puternică a Duhului Sfânt,
aşa cum a făcut El acolo în trecut, manifestă aceleaşi lucrări
pe care El le-a făcut acolo în trecut, se manifestă chiar astăzi,
acelaşi lucru.
69 Priviţi ce a spus Isus: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul
nu poate face nimic decât ce El pe Tatăl făcând mai întâi. Ceea
ce face Tatăl, El îi arată Fiului. Tatăl locuieşte în Mine; El face
lucrările.” Vedeţi?
70 Acum observaţi, aici este un alt lucru pe care aş vrea să-
l spun chiar aici. „Aşa cum,” Isus a spus, „cum M-a trimis pe
Mine Tatăl. Aşa cum,” acum observaţi, „cumM-a trimis pe Mine
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” „Aşa cum Tatăl…” Cum L-a
trimis Tatăl? Tatăl, care L-a trimis, S-a coborât din Ceruri şi a
locuit în El.

El a mers. A spus, „Eu fac întotdeauna ceea ce-I este plăcut
Tatălui Meu.” Vedeţi? El a mers să facă lucrurile pe care Tatăl Îi
arăta să le facă. „Eu nu fac nimic decât dacă Tatăl Meu Îmi arată
mai întâi.” Dumnezeul care L-a trimis, era în interiorul Lui. „Şi
aşa cum M-a trimis Tatăl pe Mine, în acelaş fel cum M-a trimis
Tatăl pe Mine, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Ce este? Dumnezeu în
voi, continuând (ce?) aceleaşi lucrări, aceleaşi.

Isus a spus, „Cel…care crede, cel care Mă are pe Mine în
interiorul lui, Duhul Sfânt; cel care crede, care a fost deja martor
la învierea Mea, ştie că Eu sunt în el. Cel care este în Mine; dacă
rămâneţi înMine, Cuvintele Mele rămân în voi.”
71 Acum tu spui, „Eu rămân în Isus; dar cu siguranţă nu cred în
vindecarea Divină.” Asta arată că El nu este acolo.
72 „Eu cred în Isus; nu cred în Duhul Sfânt în ziua de azi, nu
aşa cum Îl aveau ei acolo.” Asta arată că El nu este acolo.
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73 Duhul Sfânt va purta mărturie despre fiecare Cuvânt pe care
L-a rostit. El nu este un mincinos. El nu se teme de nimeni sau
de nicio organizaţie. El nu trebuie să se retragă pentru nimeni.
El vorbeşte şi apoi stă pe ce spune.

Dacă cei înalţi, şi întinaţi, şi educaţi, sau cum le-am spune
noi, plutocraţii, dacă nu vor să-L primească, „Dumnezeu din
pietrele acestea poate să ridice copii lui Abraham.” El va lua
gangsteri, şi contrabandişti, şi orice altceva, şi îi va ridica.
Dumnezeu poate să o facă şi o face. „Dumnezeu poate din aceste
pietre să ridice copii lui Abraham.” Cineva o va face, pentru că
El este Dumnezeu.
74 „Dacă rămâneţi în Mine şi Cuvintele Mele în voi, cereţi ce
vreţi,” pentru că cereţi Cuvântul Lui, iar Cuvântul Lui este Viaţă.
Rostiţi-l. Dacă Dumnezeu a spus-o, şi eşti sigur că El a spus-o,
Duhul Sfânt poartă mărturie că acel Cuvânt este corect, atunci,
iată, frate. Rosteşte-l; iată-l. „Spuneţi acestui munte, ‚Mută-
te,’ nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi zis se
va întâmpla.” Nu voi vorbiţi, ci Tatăl care locuieşte în voi; El
vorbeşte. Nu voi vorbiţi cu acel munte, ci Tatăl care este în
voi, vorbeşte cu acel munte. Acesta trebuie să se mişte. „Toate
cerurile şi pământul vor trece,” El a spus, „dar Duhul Meu nu
va trece, sau, Cuvântul Meu nu va trece.” Cu siguranţă, nu poate
trece. Tată!
75 Acum, „Lucrările pe care le fac Eu.” Dumnezeu este în
Biserica Sa, pentru a continua lucrările Sale. De aceea a trimis
Duhul Sfânt. Acum, El a ştiut asta. El, El a ştiut că nu va fi, nu
se putea face în acel fel, nici altfel, aşa că El a trebuit să trimită.
Tatăl L-a trimis pe Fiul, a pus tot ce este în fon-…Fiul în voi. Şi
aceleaşi lucrări pe care le-a făcut El, chiar aceleaşi lucrări acum
pe care le-a făcut Isus, le veţi face şi voi, Biserica.

N-aţi vrea să faceţi lucrările lui Dumnezeu? Isus a spus,
„Dacă vreţi să faceţi lucrările lui Dumnezeu, credeţi în Mine.”
Cum credeţi în El? Nu puteţi face asta până nu primiţi
Duhul Sfânt.
76 Pentru că, nimeni nu poate spune că El este Fiul lui
Dumnezeu; tu spui ceea ce a spus altcineva. „Biblia a spus că
El este Fiul lui Dumnezeu; eu cred Biblia.” Bine. „Biblia spune
că El este Fiul lui Dumnezeu; eu cred Biblia. Păstorul spune că
El este Fiul lui Dumnezeu; eu îl cred pe păstor. Mama spune că
El este Fiul lui Dumnezeu; o cred pe mama. Prietenul meu spune
că El este Fiul lui Dumnezeu; îl cred pe prietenul meu.”

Dar singurul mod în care eu pot spune că El este Fiul lui
Dumnezeu este atunci când Duhul Sfânt vine înăuntru şi poartă
mărturie despre Sine, atunci ştiu că El este Fiul lui Dumnezeu.
„Nimeni nu poate să-L numească pe Isus ‚Cristos,’ decât prin
Duhul Sfânt.” Iată!
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77 Nici un om care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu L-a
numit pe Isus anatema, sau să spună că El a fost ceva în acea zi şi
altceva astăzi. Asta Îl face slab şi şovăielnic. Nu, domnule.

El este acelaşi ieri, astăzi şi în veci. Orice duh adevărat va
purta mărturie despre asta. Bine.
78 Acum, El a spus, „Aceste lucrări pe care le fac Eu, le veţi face
şi voi,” Ioan 14:12, acum, aceleaşi lucrări.

„Oh,” ei spun, „biserica face o lucrare mai mare astăzi.”
În ce fel?

El a spus, „Lucrările pe care le fac Eu.”
„Asta,” ei spun, „ei bine, avemmisionari în toată lumea, asta

e o lucrare mai mare.”
79 Dar El a spus, „Lucrările pe care le fac Eu.” Acum faceţi-le,
faceţi-le mai întâi, apoi vorbiţi despre misionari.
80 Astăzi, vorbind aici cu ceva timp în urmă despre un
Mahomedan, el a spus, „Mohammed amurit.”

„Aşa este, este în mormânt, dar într-o zi va învia.” El a spus,
„Dacă învie din mormânt, întreaga lume va şti asta în douăzeci
şi patru de ore.” El a spus, „Voi spuneţi că Isus a înviat de două
mii de ani şi nici o treime din oameni nu ştiu încă.”

Asta pentru că aţi vorbit dintr-un punct de veder intelectual
al acestui lucru. Aţi vorbit dintr-un punct de vedere al şcolii sau
al educaţiei.

Dacă toată această mare biserică a lui Dumnezeu, numărând
Catolici, Protestanţi, toţi împreună, ar fi primit Duhul Sfânt,
această lume ar fi aşezată solid în Creştinism; nu ar exista un
astfel de lucru ca şi comunismul; nu ar exista un satfel de lucru
ca ceartă, sau duşmănie, sau răutate, sau vrajbă. Isus ar fi aşezat
pe Tronul Său, iar noi am umbla prin paradisurile lui Dumnezeu,
cu Viaţă Eternă, trăind veşnic; deja înviaţi într-un trup nou,
umblând de colo-colo, fără să fim niciodată bătrâni, fără să
încărunţim, fără să fim bolnavi, fără să fim flămânzi; umblând
în bucuriile Domnului, vorbind cu animalele. Şi, oh, ce zi! Dar
am făcut orice altceva în afară de ceea ce El…
81 El a zis, „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia.”
Ce face Evanghelia? „Nu numai Cuvântul, ci prin Puterea
şi manifestările Duhului Sfânt.” Manifestând Cuvântul lui
Dumnezeu, aceasta este Evanghelia.
82 Nu o poţi face. Acum, Isus a ştiut asta, că El trebuia să
trăiască în Biserica Sa.

De aceea, El a ştiut că vom avea şcoli intelectuale. Şi nu
veţi obţine niciodată Asta într-o şcoală intelectuală. Ei vor fi
împotriva Ei. Pentru că, tot ce ştiu ei este învăţătura unui om
inteligent, un crez sau o denominaţiune după care vor să—să
trăiască. Aşa că ei vor—ei te vor pune acolo şi te vor face membru
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al acelui trup, şi, frate, îţi vor cita unele lucruri dintr-un crez care
vor părea ca şi cum ar fi chiar perfecte. „Marea sfântă biserică,
mama, a îndurat multe lovituri, a îndurat multe greutăţi.” La fel
a făcut şi diavolul; el a fost dat afară din orice loc care există,
aproape, şi el oricum merge înainte tot la fel. Da, domnule. Oh,
vor încerca să citeze astea.
83 Astfel, Isus ştia că va exista o mare mişcare intelectuală,
exact aşa cum a fost în zilele Lui, care va duce la spălarea oalelor
şi a tigăilor, şi la purtarea hainelor, şi gulere întoarse şi la toate
lucrurile pe care le făceau ei, toate aceste lucruri diferite pe care
le vor face. El ştia că vor face asta, aşa că a spus, „Acum, aşteptaţi
un minut. Nu vă voi lăsa fără mângâiere, Eu vin din nou să fiu
cu voi. De aceea,” El a zis, „lucrările pe care le fac Eu, le veţi
face şi voi.”
84 Scopul trimiterii Duhului Sfânt a fost ca Dumnezeu să
continue prin intermediul unui grup de oameni, să-L manifeste
continuu pe Dumnezeu înaintea lumii. Exact aşa este. Nu printr-
un crez, nu printr-o denominaţiune, ci prin Puterea învierii
Sale, făcând real Cuvântul Său; luând făgăduinţa Sa şi stând
de partea minorităţii şi crezându-L pe Dumnezeu; şi priviţi cum
cerul negru se dă înapoi, iar Puterea lui Dumnezeu intră şi preia
controlul. Amin. Asta este ceea ce vrea El. Pentru asta a fost
trimis Duhul Sfânt. Acesta este scopul pentru care L-a trimis.
Noi ştim ce este acum, şi de aceea El L-a trimis.
85 Prin urmare, niciun alt sânge nu ar sfinţi oamenii. Eu nu te-
aş putea sfinţi pe tine, iar tu num-ai putea sfinţi pe mine, pentru
că amândoi ne-am născut după sex. Dar Isus s-a născut fără sex,
aşa este, aşa că Sângele Său a fost sfinţitorul. Şi Dumnezeu a
coborât, a făcut un trup, a trăit în el, a vărsat acel Sânge pentru
sfinţirea acestuia, care a alungat în mod absolut vina păcatului
şi a ruşinii. Apoi, prin credinţă, crezând în Asta, Dumnezeu
coboară direct în acel trup uman, prin sfinţirea acelui Sânge, îl
pune în Sămânţa lui Abraham, prin credinţă.
86 Pentru a crede că acel Sânge va veni, acel Sânge pur care va
fi un miracol ca şi sângele lui, a mers acolo după ce „el era ca şi
mort.” L-a crezut pe Dumnezeu timp de douăzeci şi cinci de ani,
el la şaptezeci şi cinci de ani, şi a crezut până la o sută de ani. Şi
Sarah, de şaizeci şi cinci de ani, şi ea a crezut până la nouăzeci
de ani. „Şi el era unul ca şi mort.”

Şi Dumnezeu a spus, „Ca poporul să fie sigur că nu ratează
asta, suie-l aici pe deal şi adu-l ca jertfă.”
87 Şi a zis slugilor, „Voi staţi aici cu catârul şi aşteptaţi. Eu şi
băiatul ne vom duce până acolo şi ne închinăm, iar eu şi băiatul
ne vom întoarce.” O, cum va face el asta?

Abraham a spus, „L-am primit ca pe unul din morţi. Şi ştiu
că Cel care mi l-a dat, ca pe unul din morţi, poate să-l învieze
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din morţi, dacă doar voi păzi Cuvântul Său. Păzesc, eu păstrez
Cuvântul Lui; El poate să-l învieze din morţi.”
88 Vorbind perfect despre Cristos! Iată-L. Şi prin acea celulă de
Sânge a ieşit Duhul Sfânt, care S-a înfăşurat într-un trup numit
Isus. Acel Sânge a sfinţit o cale, prin credinţă, ca să-i cheme
pe răscumpăraţi, sau Aleşii lui Dumnezeu. Şi când aţi acceptat
Asta, iar Duhul Sfânt a scos toată răutatea din voi, El intră direct
înăuntru, Dumnezeu Însuşi, pentru a lucra voia Sa.
89 Aici jos, şeful ăla rău este morocănos; şi celălalt cutare-şi-
cutare de aici face aşa şi aşa; şi bătrânul ăsta vorbeşte despre
Asta, împotriva Lui. Un om plin de Duhul Sfânt va sta chiar în
faţa lor. Amin.
90 „Şi ei au priceput. Erau oameni necărturari şi de rând, dar
au priceput că fuseseră cu Isus.” Pentru asta a venitDuhul Sfânt.
91 Un mic pescar care nu ştia să îşi facă semnătura. Dar a stat
acolo şi a spus, „Pe cine să credem, pe oameni sau peDumnezeu?”
Amin. „Să vă fie cunoscut, vom predica în continuare în Numele
lui Isus.” Doamne, ce îndrăzneală! El ştia că el—el avea o Casă
dincolo. Aşa este. El era un pelerin şi un străin aici. El căuta
Cetatea care urma să vină.

Ce a însemnat pentru el acel preot făţarnic? El se afla sub
stăpânirea Dumnezeului Cerului, care l-a înviat pe Fiul Său,
Cristos Isus, şi l-a umplut cu Duhul Dumnezeului care a făcut
cerurile şi pământul. Iată. Nu se temea de el. Nu, domnule.
Moartea…
92 Ei bine, când l-au dus pe micul Ştefan acolo şi au zis,
„Neagă!”

El a zis, „Voi, tari la cerbice şi netăiaţi împrejur cu inimă şi
cu urechile, voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au
făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.”

Ei au zis, „Te vom lovi până la moarte!”
El a spus, „N-aţi putea face asta dacă…”
„Îţi vom arăta dacă o vom face sau nu!” Şi au apucat pietre

mari şi au început să-l lovească în cap.
93 El a privit în sus şi a spus, „Văd Cerurile deschise. Văd scara
care coboară. Îl văd pe Isus stând la dreapta Maiestăţii Sale.”
Iar Biblia nu a spus că a murit; el a adormit. O, vai! Pot vedea un
Înger coborând, luându-l în braţe şi legănându-l ca pe un copil,
o mamă, până când a adormit. O, Doamne! Sigur că da.
94 Acesta este scopul Duhului Sfânt. Pentru asta a trimis
Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit să vă dea Putere.
Mai am câteva Scripturi aici, doar unminut. Duhul Sfânt a venit
să vă dea Putere. Eu—eu nu sunt…Puteţi găsi asta; m-am dus
prea departe, în seara asta.

Vă dă Putere, Putere în rugăciune!



PENTRU CE A FOST DAT DUHUL SFÂNT? 23

95 Luaţi o persoană care a trăit o viaţă bună, dar ei sunt mereu
înfrânţi. „Oh, vă spun…”Opersoană bună, „Oh, sigur, Îl iubesc
pe Domnul, frate Branham.” Întotdeauna înfrânţi, nu primesc
niciodată răspuns la o rugăciune.

Umpleţi-o pe acea femeie mică cu Duhul Sfânt o dată, şi
urmăriţi ce se întâmplă. Când se duce înaintea lui Dumnezeu,
nu este înfrântă. Ea vine cu îndrăzneală la Tronul lui Dumnezeu,
crezând. Ea are dreptul, pentru că este o fiică a lui Dumnezeu,
printr-o Naştere.

Luaţi-l pe acel omuleţ, atât de laş, încât şeful îl loveşte peste
tot. Zice, „Stai puţin aici, acum.” Ceva s-a schimbat, vedeţi, el
a primit Duhul Sfânt. Acesta îţi dă Putere. Viaţa ta este plină
de Putere.

Îţi dă Putere în vorbire.
96 Păi, vai, acei oameni care se temeau, stăteau acolo afară;
Petru, Iacov, Ioan, Luca şi toţi ceilalţi. Au urcat în odaia de
sus, spunând, „Oh, nu mai putem să spunem nimic. Ei, uitaţi-
vă acolo, acolo este Doctorul Cutare-şi-cutare şi aşa mai departe
acolo. Este Rabinul Cutare-şi-cutare şi aşa mai departe. Ştiţi, el
are patru diplome de facultate; cum am putea noi vreodată să
îl înfruntăm?” Petru a spus, „Oh, îmi amintesc că într-o zi i-am
vândut peşte acelui om. El, el vorbea, iar eu nici măcar nu ştiam
despre ce vorbea. Oh, n-aş putea niciodată să stau împotriva lui.”
Dar ce a făcut…

„Ce putem face noi, fraţilor?”

„El a spus, ‚Aşteptaţi.’”

„Ei bine, suntem aici de patru zile.”

„Să continuăm doar să aşteptăm.”

„Cât timp?”

„Până când.”

„Ei bine, a spus El că va fi în a cincea zi?”

„Nu a spus niciodată cât timp. A spus, ‚Până când.’”

Ei bine, doar au continuat să aştepte. Cât timp? „Până
când.” Au trecut opt zile. „Până când.” Au trecut nouă zile.
„Până când.”

Şi, în cele din urmă, când ziua Cincizecimii a sosit pe
deplin, erau toţi într-un loc, într-un singur cuget.

97 Dumnezeu era deasupra lor, într-un Nor de foc; Dumnezeu
a umblat cu ei, pe pământ; acum urma să se întâmple altceva.
Ceva se pregăteşte să se întâmple.

…erau toţi împreună într-un loc, într-un singur
cuget.
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Şi, deodată, a venit din cer un sunet ca…ca vâjâitul
unui vânt puternic, şi a umplut toată odaia unde şedeau
ei.
…limbi despicate…s-au aşezat peste…ei.

Ce înseamnă despicate? „Despărţite.” Ca şi bâlbâială, aţi
auzit vreodată pe cineva bâlbâindu-se? Ei fac, „uh-uh-uh, oh,
uh-uh,” vedeţi, ei nu pot spune nimic. „Despicat, despărţit.” Ca
o copită despicată, înseamnă ceva care este „separat, despărţit.”
Ei nu vorbeau. Nu bolboroseau. Nu făceau nimic altceva decât
un zgomot.

…limbi despicate s-au aşezat peste ei, ca de foc. (Oh,
nu se mai puteau stăpâni!)
Şi toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt,…(Pfiu!)

98 Apoi ce s-a întâmplat? Au ieşit afară pe străzi. „Unde este
acel Rabin Jones? Unde este omul acela? Şi unde este acel gigant
intelectual?”

„Dumnezeu a fost deasupra noastră, cu Moise, în rugul
aprins; El ne-a hrănit cumană, de Sus. El a umblat cu noi timp de
trei ani şi şase…trei ani şi şase luni, aici, pe pământ. Dar acum
El este în mine. Nu sunt eu cel care vorbeşte; ci El. Ştiu Cine este
El şi ştiu cine sunt eu. Eu numai sunt; El este.”

Aduceţi-l aici! Bărbaţi ai Israelului şi…voi, cei care
locuiţi în Iudeea, să ştiţi lucrul acesta—să ştiţi lucrul
acesta, şi ascultaţi glasul meu, voi toţi, predicatorii şi
rabinii.
Pfiu! Vai! Puterea vorbirii! Oh! „Aceştia nu sunt beţi!”

Luând apărarea acelei mici minorităţi, o sută douăzeci,
împotriva a zece mii sau mai mult.

…Aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, având
în vedere căci nu este decât al treilea ceas din zi.
Eu sunt un predicator al Evangheliei depline. Ci asta

este aceea despre care a vorbit profetul Ioel;
…se va întâmpla în zilele din urmă, zice Dumnezeu,

voi turna…Duhul Meu (pfiu) peste orice făptură: şi ai
voştri… Voi aţi văzut-o pe Maria acolo dansând în
Duhul, vorbind în limbi şi cum se compoartă?…peste
orice făptură:…
…şi peste roabele Mele voi turna…din Duhul

Meu;…
…Voi arăta semne în ceruri sus şi…pe pământul de

jos;…stâlpi de foc şi vapori de fum:
Dumnezeu era în poporul Său atunci. Amin.
„Ei bine, acum, ce diplomă ai? De unde, de la ce şcoală

eşti venit?”
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99 „Asta nu are nicio importanţă în acest moment.” Oh, el
început se reverse Scriptura.

(David L-a prevăzut!)…Domnul necurmat înaintea
mea…nu voi fi clintit:
…de aceea, mi s-a bucurat inima, pentru că…şi

limba mi s-a veselit;
…el nu-mi va lăsa sufletul în locuinţa morţilor, şi nici

nu va îngădui ca Sfântul Său să vadă putrezirea.
…cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit să

vă spun fără sfială…că a murit şi a fost îngropat, şi
mormântul lui este în mijlocul nostru…în ziua de azi.
Dar printr-un profet…el a prevăzut venirea Celui Drept.
…şi să vă fie cunoscut că Dumnezeu a făcut pe acest

Isus, pe Care l-aţi răstignit voi cu mâini rele, atât Domn
cât şi Cristos. (Amin!)

100 „Bărbaţi şi fraţi, ce putem face ca să fimmântuiţi?”
…a spus, Pocăiţi-vă fiecare dintre voi şi fiţi botezaţi

în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor
voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.
Căci făgăduinţa este pentru voi, pentru copiii voştri

şi pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare
număr îi va chema oricând Domnul Dumnezeul nostru.
(Amin.)

101 Atâta timp cât Dumnezeu are un popor, Dumnezeu are o
Biserică, Dumnezeu are Duhul Sfânt mărşăluind cu Aceştia.
Pentru asta a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. Intelectualii se vor
ridica; întotdeauna au făcut-o. Dar Dumnezeu are o minoritate
pe undeva. Dumnezeu are o mică Biserică care va merge mai
departe cu botezul Duhului Sfânt, proclamând Lumina. Şi ei vor
fi cei care, prin mărturia lor, vor judeca lumea.

Nu spune Biblia că Isus a zis, „Ferice de cei cu inima curată;
ei îl vor vedea pe Dumnezeu”? Şi nu spune, oare, că, „Cei drepţi,
sfinţii, vor judeca lumea”? Sigur.

Mărturia voastră astăzi va aduce judecata împotriva acestui
oraş. Mărturia noastră despre botezul Duhului Sfânt şi despre
Puterea lui Dumnezeu, o viaţă sfântă, va aduce judecata asupra
oraşului. Când acest…
102 „Cei dintâi vor fi cei din urmă; cei din urmă vor fi cei dintâi.”
Eu nu voi şti nimic despre Sankey şi Moody, la învierea lor. Ei nu
vor şti nimic despre mine, în aceasta. Dar eu voi sta în aceasta,
pentru a da mărturie; la fel şi voi.

Şi prin asta, prin răspândirea Luminii voastre, şi botezul
Duhului Sfânt, şi prin vieţile pe care le-aţi trăit, şi lucrurile pe
care Dumnezeu le-a făcut pentru a dovedi că El se mişcă aici; şi
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cu intelectualii lor, au plecat de la Asta; vor fi judecaţi de sfinţi.
Ei sunt deja judecaţi. Au trecut asta deja. O, vai!
103 Vorbeam despre Puterea rugăciunii, Puterea vorbirii,
Puterea pentru o viaţă sfântă. Amin. Asta e ceea ce trebuie
să facă Duhul Sfânt.
104 Unii dintre voi, oameni care mergeţi înainte, spunând, „Ei
bine, doar că nu pot să mă las de băutură. Pur şi simplu nu pot
să mă las de asta.”

Duhul Sfânt vine să trăiască în voi, să facă ca toate aceste
nu pot să dispară de la voi. Aşa este. Face ca femeile să nu-şi mai
taie părul, le face să nu mai poarte pantaloni scurţi şi nădragi.
Nicio scuză. Le face să se oprească să mai bârfească. Oh, da,
pentru asta este, pentru a te face să ai o viaţă sfântă. Va urma
instrucţiunile din Biblie de fiecare dată.
105 O femeie spune, „E prea cald; trebuie să port astea. Îmi dă
dureri de cap dacă îmi las părul să crească.”

Dar nu există scuze cu Duhul Sfânt. El este acolo ca să facă
aşa. Va urma Cuvântul întocmai. Asta este ceea ce trebuie să facă
Duhul Sfânt.

Este să vă facă pe voi, bărbaţii, să vă întoarceţi capul de la
femeile pe jumătate dezbrăcate şi să încetaţi să le mai poftiţi, şi
membrii a unei biserici. Asta este ceea ce trebuie să facă.
106 Este să vă facă să nu mai fumaţi şi să beţi şi să fiţi…să vreţi
să fiţi un om important. Acesta va scoate asta din tine. Te va umili
când vei face asta. Pentru asta este Duhul Sfânt. Este pentru o
viaţă sfântă. Aşa este. Să te facă să nu mai bârfeşti. Să te facă să
nu mai joci cărţi, să nu mai joci zaruri şi toate celelalte lucruri
pe care le faci după colţ.

Te va face să renunţi la modul în care continui să trăieşti,
trăind necinstit faţă de soţia ta. Asta e ce va face. Aşa este. Te
va face să nu mai vrei să te căsătoreşti cu soţia altcuiva. Exact
aşa este.

Iată ce este Acesta. Este ca să te facă să trăieşti o viaţă
sfântă. Pentru asta este Puterea Duhului Sfânt, „să vă îndrepte
gândurile la lucrurile de Sus,” unde Dumnezeu stă la…?…
gândirea lui Cristos în voi. Tu nu te poţi abţine să vezi acele
lucruri; când te uiţi la ele, îţi întorci capul. Aşa este. Este ca să
te facă să o faci.
107 Spui, „Nu pot să fac asta. Oh, pur şi simplu nu pot să o fac.”
Sigur, tu nu poţi.

Dar Duhul Sfânt a venit pentru acest scop. Iată ce a făcut
Acesta. A venit să scoată din tine toate acele vechi obiceiuri şi
lucrurile pe care le faci.

Acele vechi calomnii, separându-te, spunând, „Binecuvântat
să fie Dumnezeu, sunt Metodist, nu vreau să am nimic de-a face
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cu acei vechi holy-rollers.” Duhul Sfânt a venit să scoată asta
din tine.
108 „Eu sunt Baptist. Eu sunt Prezbiterian. Nu m-aş duce la
grămada aceea mică de holy-rollers.” Duhul Sfânt a venit să
scoată toată înţepenirea aceea din tine. Iată ce a făcut. Te spală
în Sânge; te netezeşte. Asta e ceea ce a venit să facă.

A venit să te netezească. El a spus, „Voi netezi drumurile
muntoase.” Asta a venit să facă; să le netezească. „Să facă ca
locurile înalte să fie coborâte; să facă ca toţi munţii să pară că
dansează ca berbecuţii, şi ca toate frunzele să bată din palme,
pentru voi.” [Fratele Branham a bătut din palme—Ed.] Păsările
cântă diferit. Clopotele bucuriei sună. Nu există scuze. Iată ce a
venit să facă. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu a trimis
Duhul Sfânt, pentru ca voi să faceţi aceste lucruri, pentru ca voi
să umblaţi pe urmele Lui.
109 Acum nu vreau să vă rănesc, dar v-am spus că sunt aici cu
cea mai mare sinceritate. Ca să nu vă împung, din când în când
am sărit pe o altă linie în unele locuri; şi rămânând cu Adevărul,
dar rămânând acolo şi făcând în aşa fel încât să nu vă împungă
prea tare.
110 Dar vreau să vă spun ceva. Dacă Biblia spune că este greşit
ca o femeie să îşi taie părul, şi voi spuneţi că aţi primit Duhul
Sfânt şi apoi vă tăiaţi părul, mă întreb dacă L-aţi primit. Nu
vă supăraţi; dacă vă supără, asta arată încă că este un alt semn
împotriva voastră.
111 Dacă Biblia spune că este greşit ca o femeie să se îmbrace
cu o îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat, şi voi purtaţi
aceste salopete şi pantalonaşi aici, pe stradă, voi femei mature!
Bănuiesc că o fetiţă ar fi tot…un lucru, că se joacă cu băieţei şi
aşa mai departe. Dar, priviţi, când voi—când voi, femei mature,
de cincisprezece, şaisprezece, optsprezece ani, până la bunica,
aici pe stradă! Şi Biblia spune, „Este o urâciune în ochii lui
Dumnezeu,” ca o femeie să poarte aceste lucruri. Şi voi le
purtaţi, oricum, şi spuneţi că aţi primit Duhul Sfânt? Mă întreb
câteodată. Duhul Sfânt va respecta Cuvântul lui Dumnezeu
la literă.

Iar un predicator din spatele amvonului, care nu are destul
har pentru a-L propovădui, mă îndoiesc că el Îl are. Exact aşa
este! Ei bine, pentru asta este Duhul Sfânt.
112 Este pentru a da ungere predicatorului. Este pentru a da
sfinţenie grupului. Este pentru a pune Biserica în ordine. Este
pentru a aduce o unitate în Duh. Este pentru a ne uni împreună
cu Putere. Este pentru a ne uni împreună cu dragoste, dragostea
frăţească.

Nu-mi pasă dacă eşti Metodist, Baptist, Prezbiterian,
Luteran, oricare ai fi, dacă am fost cu toţii, prin un singur
Duh Sfânt, botezaţi într-un singur Trup şi am devenit membri
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ai Trupului lui Isus Cristos, nu este…nu este nimic prezent,
nimic viitor; foame, foamete; nimic nu ne poate despărţi de
dragostea lui Dumnezeu, de dragostea lui Cristos, „dragostea
lui Dumnezeu care este în Cristos,” pentru că suntem născuţi
din Duhul Său, spălaţi în Sângele Său. Suntem o făptură nouă.
Asta a venit să facă Dumnezeu. Pentru asta este Duhul Sfânt.
Da, domnule. Pentru asta este.
113 Acum, oameni buni, uitaţi-vă la mine, în faţă. O mulţime
de mâini s-au ridicat, că aţi avut Duhul Sfânt; vedeţi, sigur, au
fost. Oh, acum eu sunt—eu doar voi sări puţin aici. Asta este
înregistrat. Dar vom adăugamaimult la astamâine seară.

Dacă spuneţi că L-aţi primit şi sunteţi vinovaţi de aceste
lucruri, mă întreb ce vă conduce. Dumnezeu nu vă va conduce
niciodată în afara Cuvântului. El vă va ţine cu Cuvântul, pentru
că acestea sunt Propriile legile ale lui Dumnezeu, ale Bisericii
Sale, pentru poporul Său, pentru femei şi pentru bărbaţi.
114 „Ei bine,” zici, „nu-mi face rău să fac asta sau cealaltă.” Nu
face? Cuvântul spune că da.

Şi dacă Duhul Sfânt este în tine, te va conduce direct la
Cuvânt. Nu vor exista scuze. Dumnezeu nu face modificări sau
scuze. El face marcajul şi tu te aliniezi. Asta e tot. Aşa este cu
toată lumea. Tu vii în acelaşi fel.
115 Petru a spus, „Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi; botezaţi-vă,
fiecare dintre voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea
păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Duhului Sfânt.” Vedeţi?
Asta este. Trebuie să ne punem pe acea linie.
116 Acum nu vreau să vă rănesc; vă iubesc prea mult. Dar, frate,
soră, vă daţi seama, cu…că ştiu că trebuie să stau în zilele din
urmă, la acea înviere, cu această generaţie de oameni, şi să dau
socoteală pentru acest Cuvânt? Şi Duhul Sfânt care arată acest
lucru, şi eu Îl predic acolo, unde vei sta tu? Cum vei scăpa cu asta?
Nu poţi să o faci, prietene. Nu o face. Acum opreşte-te. Orice faci
şi e greşit, opreşte-te.

Spui, „Nu pot.”

Atunci încă nu L-ai primit în tine pe Cel care poate. Când
vine Duhul Sfânt, El îţi dă Putere asupra lumii. Şi dacă tu…
Ascultaţi ce a spus El. „Dacă iubiţi lumea sau lucrurile din lume,
este pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este în voi.” Acum,
nu există scuze. El o face clar, iar noi trebuie să ajungem la
acea linie.
117 Ştiu că voi credeţi că sunt îngrozitor. Dar sunt îngrozitor de
plin acum. Vedeţi? Ascultaţi. Asta este adevărat. Acum veniţi la
Acesta frate, soră.
118 Nu lăsaţi pe unele dintre aceste facultăţi intelectuale de pe
aici să vă spună, „Oh, astea sunt lucruri demodă veche.”
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Dacă este un lucru de modă veche, atunci Dumnezeu este de
modă veche. Şi dacă Dumnezeu este de modă veche, atunci şi
eu sunt. Amin. Eu vreau să fiu ca El. De ce? Duhul Său este în
mine, care flămânzeşte şi însetează, numind tot ce este contrar
Cuvântului…
119 Dacă oamenii spun, „Este în regulă pentru, oh, dacă un om
joacă puţin cărţi pentru distracţie, şi joacă doar un ban sau doi.
Este în regulă.” Dumnezeu spune că nu este.
120 „Oh, dacă doar iei o băutură bună cu prietenii, şi doar te
îmbeţi puţin, din când în când.”

Dar Dumnezeu a spus, „Vai de el.”
121 „Oh,” tu spui, „este în regulă, frate Branham. Eu—eu—eumi-
am tăiat părul pentru o problemă reală. O femeie, ştiţi, restul
femeilor o fac.” Nu-mi pasă ce fac restul femeilor. Ele nu sunt
exemplul tău sau nu sunt şefa ta. Dacă ai Duhul Sfânt în tine,
tu vei urma instrucţiunile Lui, indiferent de ce spun oamenii
despre tine.
122 „Ei bine, frate Branham, este atât de cald şi chiar trebuie
să mă îmbrac cu aceste haine micuţe aşa şi aşa.” Iadul este mai
fierbinte decât atât, soră dragă. Lasă-mă să-ţi spun asta. Şi—şi
să nu. Ţine minte asta.
123 Şi Duhul Sfânt te va conduce întotdeauna la Adevăr, iar
Adevărul Său este Cuvântul. „Cuvântul Meu este Adevărul.
Cuvântul oricărui om să fie o minciună, dar al Meu să fie
adevărat.”

Şi doar ândiţi-vă, „o urâciune.” Aţi putea să vă gândiţi?
124 Acesta este un cuvânt îngrozitor pentru un slujitor să-l
spună, dar am intrat în toalete în locuri unde pur şi simplu…
Trebuia să ieşi înapoi, aproape, era atât de…Şi lucruri murdare
pe pereţi. Mă gândeam, „Cum pot fi oamenii atât de josnici?” Şi
duhoare! Şi când am intrat în acele locuri, m-am gândit de multe
ori, „Ce duhoare!” Eu…Acolo înăuntru, îmi ţineam nasul aşa,
ca să mă spăl pe mâini. Mă temeam că atunci când voi apuca
clanţa, din nou, vor fi germeni de la boli venerice şi alte lucruri.
Şi mă gândeam, „Oh!”
125 Într-o zi, eram într-un aeroport, unul dintre acele locuri în
care am intrat, sau un loc de cale ferată, am intrat în aceea. Şi
m-am gândit, „Oh, milă.”
126 Şi Ceva mi-a spus, „Aşa duhneşte lumea pentru Dumnezeu.
Este o urâciune.”
127 M-am gândit că atunci când văd o femeie mergând pe stradă,
comportându-se aşa, şi îmbrăcată în haine bărbăteşti, aşa arată
pentru Dumnezeu. Este o urâciune, ceva ce este murdar şi fetid,
înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ea se va duce duminică
la biserică şi se va împodobi.
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Acolo se va duce un bărbat, şi va bea, şi va înşela, şi va iubi
banii, şi îşi va înşela aproapele, şi orice altceva, pentru a face rost
de nişte bani în plus; şi va face aceste lucruri, şi va juca la jocuri
de noroc, şi va fuma, şi va bea, şi va minţi; şi apoi va merge la
biserică şi va mărturisi. Abominaţie! Spurcăciune! Aceasta este
biserica intelectuală.
128 Zici, „Ei bine, eu aparţin bisericii.” Da, şi trebuie să elibereze
biserica, cincisprezece minute, ca să poată fuma toţi diaconii şi
toţi ceilalţi, şi chiar şi păstorul, înainte să vă puteţi întoarce şi să
ţină serviciul. Spuneţi-mi! Separaţi de orice lucru necurat!
129 „Pângăreşte trupul; Eu îl voi nimici.” Dumnezeu a spus că o
va face. Şi astăzi, referitor la cancer, este cauza a nouăzeci şi ceva
la sută din decese, a cancerului de gât şi de plămâni, este cauzat
de fumatul ţigărilor. „Pângăreşte trupul; Eu îl voi nimici.” Dar ei
sunt aşa de îndreptaţi spre iad, şi continuă aşa, încât ei nu ştiu.

Şi un predicator care stă la amvon, cu patru diplome, ieşit din
facultate, fumează, el însuşi. Dă-mi voie să-ţi spun ceva, frate.
Sfântul Duh a fost trimis să cheme bărbaţi şi femei afară din
acele lucruri. Separă-te!

Cuvântul biserică înseamnă să fii „separat.” „Ieşiţi din
mijlocul lor,” a spus Biblia. „Nu vă atingeţi de necurăţia lor, şi
vă voi primi; şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, şi Eu voi fi Dumnezeu
pentru voi.” O, vai! Nu încerc să fiu aspru, dar vreau să fiu cinstit
şi să fiu sincer. Da, domnule. Oh, ce lucru îngrozitor!
130 Bărbaţi şi femei, unde ne aflăm astăzi? Unde ne aflăm? Să
ne oprim.
131 Seara trecută, peste un scăunel vechi, acolo în cameră, (şi
trebuie să închei), o banchetă veche. După cem-am rugat timp de
trei sau patru zile, aşa amajuns într-un asemenea punctmergând
în jur, şi gândindu-mă, „O, Doamne,” şi am ajuns într-un punct
că nu ştiam ce să fac. Am spus, „Doamne, suntem la capătul
drumului. Şi realizez că am neglijat. Am avut chemări la care
să merg, şi eram obosit, şi nu le-am făcut.” M-am gândit atunci
că pot să Îl văd peDomnulmeu clătinându-se prin întunericul de
acolo, când El era atât de obosit încât abia putea să-Şi tragă un
picior după celălalt, dar nu era prea… S-a oprit pentru femeia
din Nain, apoi pentru băiatul adus acolo afară care era mort;
până când a putut să se ducă şi să atingă sicriul, şi să folosească
puţina putere care era în El pentru a învia acel băiat. „Ei bine,
cum am obosit eu? Ce s-a întâmplat cu mine, Doamne? Aici mă
gândesc, ‚Ei bine, îmbătrânesc. Eu—nu pot s-o fac.’”
132 Acolo era Moise, acelaşi Dumnezeu pe care îl slujesc şi eu,
stătea acolo, la o sută douăzeci de ani.

Acolo era Caleb, stătea în picioare la vârsta de nouăzeci de
ani, cu o sabie în mână, şi a spus, „Iosua mi-a pus această sabie
în mână, acum patruzeci de ani.” Avea optzeci de ani atunci. A
spus, „Sunt un om la fel de bun astăzi ca şi atunci.” Amin.
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Am spus, „Doamne, ai milă de mine.”
133 Am spus, „Ei bine, uite aici, eu suntmereu…”Şimi-am luat
soţia (acolo în spate) de mână, peste această Biblie şi peste mica
ei Biblie, şi i-am spus, „Dragă, am fost prea negativist. Duhul
Sfânt mă condamnă în interiorul meu.” Am spus, „Mă gândesc
la acele veveriţe de acolo. Mă gândesc la Hattie Wright, acolo
în trecut, şi băieţaşii. Mă gândesc la ceea ce a făcut Dumnezeu,
arătând că El este Dumnezeu, că poate crea.” Aleluia!

M-am gândit, „Mi-a spus asta, cu ani în urmă, ‚Nu te voi
părăsi. Nu te voi părăsi niciodată. Nimeni nu va sta înaintea
ta, în toate zilele vieţii tale. Eu voi fi cu tine. Şi de la această
mână a discernământului, vei ajunge să cunoşti taina inimii.
După aceea, va creşte tot mai mult’. Anul următor, s-a dovedit a
fi perfect, în toată lumea. Iată că vine aceasta, această altă mare
slujbă, mult peste aceasta.”

Am spus, „Dragă, îţi iau mâna. Cu ajutorul lui Dumnezeu
şi cu harul lui Dumnezeu, să nu mă mai laşi niciodată să fiu
negativist. Lasă-mă să merg la această trezire de aici să predic
ca niciodată înainte. Lasă-mă să mă duc aici, să mă sfinţesc pe
mine mai întâi, şi să fac o cale pentru oameni; ca propriile mele
păcate, propriile mele neglijenţe să fie sub Sânge, propriile mele
neajunsuri să fie sub Sânge, ca să pot ieşi şi să spun, ‚Urmaţi-
mă, oameni buni.’” Aşa este.

Nu îmi place să văd o persoană care spune, „Du-te şi fă-o tu.”
Îmi place să văd pe cineva care deschide calea pentru a o face.
Da, domnule.
134 Aici, cu ceva timp în urmă, am avut un incendiu în oraş,
Pfau Oil Company a luat foc. Aveau Departamentul de pompieri
din Jeffersonville la faţa locului. Şi un prieten de-al meu, un om
bun, care nu era obişnuit cu astfel de incendii mari, mergea pe
acolo şi spunea, „Stropiţi puţină apă aici, băieţi. Stropiţi puţină
apă aici.”

Iată că apare micuţa Clarksville, „ding, ding, ding, ding,” a
urcat acolo sus. Şi a spus, şeful pompierilor a sărit jos, a spus,
„Stropiţi cu puţină apă aici jos. Sparge-ţi fereastra asta de aici.
Stropiţi cu puţină apă acolo.”
135 Dar de pe partea cealaltă a râului au venit pompieri antrenaţi
din Louisville. Acel cârlig mare şi scara nu s-au oprit decât când
comandantul era la capătul scării. Când scara s-a ridicat, el era
la capătul acesteia. Şi-a aruncat toporul înainte de a ajunge
acolo, a spart fereastra şi a zis, „Haideţi, băieţi!” Asta e. Focul
s-a stins în câteva minute.

Nu, „Stropeşte puţină apă aici. Stropeşte puţină apă
acolo.” Te face să te gândeşti la unii dintre aceşti predicatori
intelectuali.
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136 Haideţi înainte! Să mergem! Ştiu că este Adevărul. Am
gustat şi am văzut. Glorie! Duhul Sfânt are dreptate. Dumnezeu
este bun. Nu încercaţi aici, încercaţi acolo; să păşim în El! El
este aici. Este pentru voi. Dumnezeu a dat Puterea Sa la Biserica
Sa. Nu stropiţi asta aici, şi stropiţi afară; nu veţi reuşi niciodată
să faceţi nimic. Mergeţi primii înainte! Amin. Uh! Pfiu! (Nu mai
reuşesc să văd cu aceştia.)
137 Amin! Ce vom face? Fiecare persoană care se este prezentă
aici este plină de ceva.

Apoi voi încheia; trebuie să o fac, după asta.

Sunteţi plini de ceva. Nu puteţi sta acolo fără să fiţi plini de
ceva. Aveţi o viaţă în voi. Acea viaţă vă conduce, iar acea viaţă
este condusă de un duh.

Acum, aţi putea fi plini de lume, iubind lumea sau lucrurile
lumii. Dumnezeu să fie milostiv cu voi.

S-ar putea să fiţi plini de crezuri de la vreo biserică, nişte
rugăciuni mici pe care le spuneţi, credeţi că este să mergeţi să vă
rugaţi la vreun mort, sau—sau să faceţi un fel de semn peste voi.
Dumnezeu să aibă milă de voi.
138 Şi s-ar putea să fiţi plin de religie, şi asta e şi mai rău. Aşa
este. Aşa este. Biblia a spus, „În zilele din urmă vor fi foarte
religioşi, având o formă de evlavie; având o formă de evlavie, dar
tăgăduindu-i Puterea: depărtează-te de astfel de oameni.”

Dacă sunteţi plini de religie, sunteţi nefericiţi; doar religie,
atâta tot. Dacă sunteţi plini de crezuri, nu ştiţi despre ce vorbiţi.
Dacă sunteţi plini de lume, sunteţi orbi.
139 Şi apoi, totuşi, s-ar putea să fiţi plini de Duhul Sfânt. Amin.
Sper că sunteţi. Şi, dacă nu sunteţi, sper să fiţi umpluţi. Şi
dacă sunteţi plini de Duhul Sfânt, ce aveţi? Aveţi Putere. Aveţi
dragoste. Aveţi pace. „Vă dau pacea Mea; Eu nu v-o dau cum o
dă lumea.” Aveţi pace. Sunteţi pecetluiţi. Aveţi un semn. Amin.
Aveţi odihnă. Aveţi o bucurie de nedescris şi plină de slavă.
Sunteţi ancoraţi. Oh, Doamne! Iată ce sunteţi, cu Duhul Sfânt.
Aveţi…Dacă aţi fost umpluţi cu Duhul Sfânt, „Aţi trecut de la
moarte la Viaţă,” aşteptând învierea generală din ziua de apoi.
140 În lumea viitoare, prin Domnul nostru Isus Cristos, şi care
L-a văzut venind în slavă şi măreţie, „Marea îşi va da morţii
înapoi.” „Trupurile supuse putrezirii ale celor adormiţi în El
vor…”

„Dorm în El.” Cum puteţi ajunge în El? „Printr-un singur
Duh suntem cu toţii botezaţi într-un singur Trup.”

„Trupurile supuse putrezirii ale celor adormiţi în El se vor
schimba şi se vor face asemenea Propriului Său trup glorios,
astfel încât El poate să supună toate lucrurile faţă de Sine.”
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„Am auzit un Glas din Cer,” a zis Ioan, „mi-a zis, ‚Scrie,
„Ferice de morţii care mor în Domnul…”’” Cum veţi intra?
„Printr-un singur Duh suntem botezaţi în Trup.” „‚„…cei ce
mor în Domnul de acum încolo; căci ei se odihnesc de ostenelile
lor; şi faptele lor îi urmează.”’” Hum!

Pentru asta a trimis El Duhul Sfânt. O, binecuvântată
asigurare, Isus este al meu! Eu sunt în El, şi El este în mine; Tatăl
în El, şi El în Tatăl; şi Tatăl în mine, şi eu în El.

…Isus este al meu!
Oh, ce arvună a slavei Divine!
Sunt un moştenitor al mântuirii, răscumpărat
de Dumnezeu,

Născut din Duhul Său, când sunt spălat în
Sângele Său.

Amin. Nu aş schimba asta. Oh, Doamne!

Toate rubinele şi diamantele, şi argintul şi
aurul,

Visteriile Lui sunt pline, El are bogăţii nespuse.

Căci sunt un fiu al Împăratului!
Sunt un fiu al Împăratului!
Cu Isus, Mântuitorul meu,
Mă face un fiu al Împăratului!

141 Amin şi amin. N-aş schimba asta. Nu aş schimba asta. Mai
am încă două sau trei Scri-…

Apoi, iată încă o Scriptură. Când—când sunteţi umpluţi cu
Duhul Sfânt, acestea sunt lucrurile pe care le aveţi. Atunci
ce sunteţi voi, pentru lume? Un străin. Ştiu că e târziu, dar
niciodată nu e prea târziu pentru asta. Un străin! Oh!

Noi suntem pelerini şi suntem străini aici,
Noi căutăm o Cetate care va veni,
Barca de salvare vine în curând,
Pentru a aduna Nestematele Lui Acasă.

142 Pot auzi cum stropea apa acolo, pe râul Ohio, când eram
un tânăr predicator, în vârstă de vreo 22 de ani, cântând asta
acolo. Şi am auzit, m-am uitat deasupra mea şi am auzit un Glas,
spunând, „Priveşte în sus.” Iată că a venit acea Luminămare care
atârna chiar acolo, a coborât deasupra mea, şi a spus, „Aşa cum
Ioan Botezătorul a fost trimis să prevestească prima Venire a lui
Cristos, tu vei avea un Mesaj care va prevesti a doua Venire a lui
Cristos.”

Oh, cum să fi crezut asta? Dar s-a întâmplat întocmai. Şi în
această seară focurile de trezire ard în jurul lumii pretutindeni.
Marea Biserică răscumpărată a lui Dumnezeu S-a ridicat din
acel loc, şi mari campanii de vindecare, şi semne, şi minuni şi
miracole, arată Venirea.
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143 Eşti un străin şi eşti un ciudat. Faci lucruri ciudate, diferite
de ceea ce făceai înainte. Nu te comporţi ca înainte. Oamenii…
Duhul Sfânt, atunci când vine peste tine, şi devii plin de Duhul
Sfânt, tu ignori lucrurile din lume. Ignori lucrurile care te-ar
putea împresura. Le ignori. Atunci devii o—o făptură care se
comportă ciudat, răţuşca cea urâtă, pentru ei, micul vultur care a
fost clocit sub cuibul de găină; despre care am predicat, Şi Când
Vulturul Îşi Scutură Cuibul. Eşti o făptură cu arătare ciudată,
pentru ei.

Dar, oh, Doamne, mergând pe Calea Împăratului! Amin. Oh,
este o Cale spre Cer. Şi eumerg pe Calea Împăratului.

Spun, „Uitaţi-vă la acel holy-roller, acea răţuşcă urâtă.
Acela este predicatorul holy-roller.”
144 Un faimos predicator Metodist i-a spus unui om astăzi, în
Louisville, a spus, „Aş vrea să-l ajut pe fratele Billy, dar ştiţi ce
aş face? Ar trebui să-mi pun pielea-n joc.” Nu trebuie să-ţi pui
pielea-n joc pentru mine.

El Şi-a dat viaţa pentru mine. Amin!…?…Doar merg pe
Calea Împăratului, asta-i tot. Oh, Doamne! Plin de Duhul Său!
Născut dinDuhul Său! Spălat în Sângele Lui! Aleluia! Fericit!
145 Şi apoi încă ceva, ei bine, ce te face să faci asta? Eşti încă
om, dar ce te face să faci asta? Este pentru că tu vii, tu, Duhul
tău vine de sus. Este Dumnezeu în tine.
146 Când am fost la Roma, am observat că ei, fiecare, aveau un
spirit roman. Când m-am dus în Grecia, toţi aveau un spirit
grecesc. M-am dus în Anglia; toţi aveau un spirit englezesc.
Când te duci în anumite locuri, găseşti…Apoi găseşti spiritul
american; este îngrozitor.
147 Când am intrat în catacombele lui San Angelo din Roma,
aveau un afiş acolo, „Vă rugăm, femei americane, îmbrăcaţi-vă,
în onoarea morţilor.” Spiritul american.

Priviţi-le cum coboară din avion, cu acele haine mici pe ele,
şi toată lumea se uită la ele, şi iată că vine Miss America. Iată
spiritul american. Îţi poţi da seama de unde vine; îmbrăcată
frumos, băiete, trăgând după ea un căţel pudel mucos. Aşa este.
Oh, da, ea este o…Ea, ea este America, Miss America; coboară,
ştiţi, se mândreşte în acel fel. De ce? Ea are spirit american. Dar
Isus a spus, El a mărturisit împotriva acestui lucru în acea zi, El
a spus, „Voi sunteţi de pe acest pământ de jos. Eu sunt de Sus.”

Şi dacă tu ai Duhul lui Cristos în tine, tu eşti de Sus, atunci
eşti un străin aici.
148 Dar ai natura locului de unde vii. Asta-i ce încerc eu să spun.
Un roman vine aici, se scarpină în cap; şi un neamţ vine aici;
americanul se duce acolo. De ce? Ai spiritul ţărilor din care vii.

Asta este ce ne face atât de diferiţi de restul lumii. Sunteţi
de Sus. Sunteţi născuţi. Eşti—eşti cetăţean al unei alte Împărăţii.
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Credeţi asta? Asta e ceea ce este Duhul Sfânt, este ca să te facă
cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu.
149 Apoi, dacă eşti cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu, cum
te face El să acţionezi? Aşa cum face Dumnezeu în Împărăţia
Sa. Acum, ce face Dumnezeu în Împărăţia Sa? Este sfinţenie,
neprihănire, puritate a gândurilor, puritate a minţii; Putere şi
iubire, merge la cei pierduţi, vindecă pe cei bolnavi, face minuni,
face lucruri măreţe. Apoi, pentru lume pari nebun şi ei spun,
„Aceşti oameni sunt duşi cu capul.” Vedeţi? Dar tu eşti un
cetăţean al Împărăţiei.
150 Încă un pasaj din Scriptură, dacă vreţi să îl notaţi, Ioan 12:24.
Lăsaţi-mă să vi-l citez chiar acum. Isus a spus:

…dacă un bob de grâu cade în pământ…, dacă nu
moare, nu poate da naştere la o altă viaţă.
Acum, ascultaţi, o remarcă de încheiere. Şi ţineţi minte,

atunci, este absolut…Acum, pentru voi, oameni buni, este
absolut esenţial şi necesar, şi imperativ şi obligatoriu, ca voi să
primiţi Duhul Sfânt acum. Căci, dacă nu o faceţi, nu puteţi veni
la înviere. Acum urmăriţi. Dumnezeu nu-Şi poate încălca legile.
Noi ştim asta. El respectă legile Sale.
151 Acum, un—un bob de grâu, sau bob, vom lua, aşa cum a
spus Isus acolo. Bineînţeles, un—un bob, în Biblie, tocmai citeam
astăzi, se referă la in sau la orice fel de sămânţă, dar, grâu, orz,
porumb sau orice altceva, este un bob. Dar când un bob de grâu
cade în pământ, acum, există…Toţi cei de aici am văzut, ştim că
se întâmplă. Un bob de grâu, sau o boabă de porumb, poate arăta
cât se poate de perfect, şi îl pui în pământ, şi dacă acel bob…

Are viaţă perpetuă. Va coborî astăzi, se va reproduce într-o
tulpină; şi va coborî din nou, şi va urca din nou; şi va coborî din
nou. Este o viaţă perpetuă.

Dacă acel bob nu are germenul vieţii în el, oricât de frumos
ar arăta, nu va răsări niciodată. Se va duce în pământ şi va
putrezi, şi asta e tot. O parte din el, materiile, pot fi folosite
pentru îngrăşăminte şi alte lucruri în pământ. Dar, ca să trăiască
din nou, nu va trăi niciodată dacă nu are viaţă perpetuă în ea.
Oricine ştie asta. Pur şi simplu nu se poate.
152 Pot fi doi oameni, unul dintre ei doar exact, amândoi exact
la fel. Unul dintre ei poate fi un om bun, poate face fapte bune,
poate acţiona în acest fel; dar dacă acel om nu are Viaţa Eternă în
el, nu va învia niciodată la înviere. El nu poate să o facă; nu este
nimic acolo care să învie. Nu este nimic care să-l ridice, nu există
Viaţă. Aşa că, vedeţi, dragul meu frate, draga mea soră, dacă un
om nu se naşte din nou, nu poate în niciun caz să se întoarcă în
această Împărăţie. El nu poate. „Dacă acest Bob de grâu nu cade
în pământ şi moare.” El vorbea despre El însuşi. Dar El avea, nu
viaţă perpetuă, El a avea Viaţă Eternă; şi este Viaţa care v-a dat-
o vouă, ca voi să aveţi acelaşi fel de Viaţă.
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153 Acum, dacă aveţi doar viaţă omenească, suficient cât să vă
mişte în jur şi să poftiţi, „Cea care trăieşte în plăcere este moartă
în timp ce trăieşte” nu puteţi învia. Ai putea fi cea mai populară
fată din şcoală, ai putea fi cea mai populară fată la jocul de
cărţi în viaţa ta socială, ai putea fi cea mai bine îmbrăcată
femeie din ţară, ai putea fi cea mai frumoasă, ai putea fi cea mai
corpolentă, ai putea fi un idol pentru soţul tău, ai putea fi toate
aceste lucruri, ceea ce, este minunat, dar, Soră, dacă nu ai Duhul
Sfânt în tine, care este Viaţa Eternă, la capătul acestui drum eşti
terminată.

Şi nu-mi pasă cum arăţi sau cum sunt aceste lucruri, sau cât
de nepopulară sau populară eşti, cât de drăguţă sau cât de urâtă,
dacă ai Viaţa Eternă,Acolo vei trăi veşnic şi pentru totdeauna.
154 Când luna şi stelele nu vor mai fi, şi pământul se revarsă
în munţi şi în deşerturi, şi tot ce a fost, nu mai este, nu mai
există, şi lumea se clatină ca un beţiv care se întoarce noaptea
acasă, şi stelele refuză să mai strălucească, şi cad din ceruri, şi
luna se transformă în sânge, şi soarele se înroşeşte şi îşi ascunde
faţa, când îl vor vedea pe Fiul omului venind, tu vei străluci în
neprihănirea lui Isus Cristos, pentru a ieşi din mormânt ca o
femeie tânără şi frumoasă, pentru a-ţi lua perechea şi să trăieşti
veşnic şi veşnic şi veşnic, şi în toate veacurile Eterne încă vei trăi.
Pentru asta este Duhul Sfânt.

Dacă simţi ceamaimică strângere de inimă, nu-L refuza.
155 Ce este Duhul Sfânt? Dumnezeu în voi. Pentru ce este El?
Pentru a continua lucrarea Sa în mijlocul poporului Său; pentru
a aduce Biserica Sa împreună, pentru a aduce Biserica într-
un loc în această zi, mult dincolo de Luterani, Metodişti şi
Penticostali, într-un loc pentru o înfiere şi un har deRăpire. Căci,
atunci când această parte a Bisericii, când Duhul se va mişca în
această Biserică de aici, aceasta va învia; şi va aduce, va aduce
pe toţi cei răscumpăraţi care au atins acel Duh.

Acei Luterani care stăteau acolo cu toată lumina pe care
o aveau, în justificare; acei Metodişti care cădeau pe jos şi le
aruncau apă pe faţă, de la Duhul care îi atingea prin sfinţire; acei
Penticostali, care umblau în sus şi în jos pe stradă şi îi numeau
„limbi la plămâni,” şi, oh, „bâlbâiţi,” şi „limbă de gâscă,” şi toate
astea; ei vor sta în neprihănire, înaintea lui Dumnezeu în acea Zi,
la fel de sigur cum stă această Biblie aici. Dacă credeţi că sunt
un slujitor…Mă numiţi profetul Lui; eu numă numesc aşa. Dar,
ascultaţi-mă, vă spun în Numele Domnului. Pe cei care sunt în
Cristos îi va aduce Dumnezeu cu El la Venirea Sa, la înviere, şi
numai pe cei care sunt în Cristos.
156 Cum ajungem în Cristos, oameni buni?

„Printr-un singur crez suntem cu toţii uniţi în”? Nu.
„Printr-o strângere demână suntem cu toţii traşi în”?Nu.
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„Printr-o singură apă suntem cu toţii botezaţi în”? Nu.
Sau, „Printr-o singură denominaţiune suntem cu toţii

denominaţi în”? Nu.
Dar, „Prin…” Întâi Corinteni 12:13, „Printr-un singur

Duh,” Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, „suntem toţi…”
Metodist, Baptist, Luteran, Prezbiterian, „Umblăm în lumină,
după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu
ceilalţialţii, şi Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne
curăţeşte de orice nelegiuire.” „Printr-un singur Duh, noi toţi
suntem botezaţi într-un singur Trup şi am fost făcuţi părtaşi ai
harului Său.”
157 Nu puteţi merge la Judecată. „Cel care ascultă Cuvintele
Mele şi crede.” Nimeni nu poate crede până nu are Duhul Sfânt.
„Şi crede în Cel care M-a trimis,” când Duhul Sfânt a mărturisit
despre învierea Lui. „Are Viaţa Eternă şi nu va veni niciodată
la judecată, ci a trecut din moarte la Viaţă.” Ce? Nu veţi ajunge
niciodată la Judecată. Nu veţi sta niciodată la Tronul Alb pentru
judecată.

Veţi înfrunta judecata voastră chiar aici. Ai trecut la
judecata ta atunci când ai trecut şi ai spus, „Eu nu sunt bun,
şi învăţătura mea nu este bună. Doamne, vino în mine, şi ia-
mă şi condu-mă, Doamne. Nu-mi pasă ce spune lumea asta
nebună. Condu-mă, Doamne, prin Duhul Tău.” Tu ai judecat
atunci. Te judeci pe tine însuţi ca un nebun pentru Cristos
şi, în neprihănirea Lui, în acea Zi vom sta nemuritori în
asemănarea Lui.
158 Doar într-un singur fel. Cum? „Printr-un singurDuh, noi toţi
suntem botezaţi într-un singur Trup.” Şi când eşti în acel Trup,
judecata a judecat deja acel Trup, şi tu L-ai acceptat ca ispăşire
a păcatului tău.

Voi spuneţi, „Am făcut asta, frate Branham.”
Atunci, dacă Duhul Sfânt s-a întors şi ţi-a dat o pecete ca

semn, acel Duh te aduce în Trupul lui Cristos. Te întorci în
cealaltă direcţie, şi eşti o făptură nouă în Cristos Isus. „Aţi trecut
de la moarte la Viaţă. Lucrurile vechi au dispărut, şi sunteţi noi
în Cristos!” Amin!
159 Oh, te rog, lasă-mă să te conving, fratele sau sora mea
Creştină. Nu lăsa să treacă această trezire pe lângă tine. Trebuie
să primiţi Duhul Sfânt. Ce este Acesta? Duhul lui Dumnezeu.
Pentru ce a fost El? Să vă conducă, să vă călăuzească, să vă
umple, să vă sfinţească, să vă cheme afară, în Biserică.

Ce este o biserică, ce înseamnă cuvântul biserică? „Chemat
afară, separat.” Oh, cum aş putea ţine o predică din asta
chiar acum! „Chemaţi afară, separaţi,” străini, departe de lume,
pelerini şi străini, mărturisind că nu avem aici nicio cetate
pământească în care dorim să trăim. O, Doamne!
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160 Aşa cum Abraham, Isaac şi Iacob au locuit temporar,
locuind în corturi în ţară. Ei mărturiseau că sunt pelerini şi
străini, sămânţa moştenitorului, moştenitorul din trecut; tatăl,
moştenitorul. Noi suntem seminţele lor. „Şi ei căutau o Cetate
al Cărei Ziditor şi Făuritor era Dumnezeu.” Amin. Ei erau în
căutare.
161 Şi, astăzi, sămânţa lor încă mai caută o Cetate viitoare,
spunând, „Nu vreau să mă adaptez la această lume. Nu vreau
să am nimic de-a face cu această lume. Vreau, caut o Cetate
care este construită în patru colţuri. Eu caut o Cetate care are
Viaţă Eternă, unde soarele nu va apune niciodată, unde nu va
fi niciodată bătrâneţe, unde nu va fi niciodată o bandă neagră
pe clanţa unei uşi sau un mormânt pe coasta dealului. Caut acea
Cetate, al Cărei Meşter şi Ziditor, este Dumnezeu.”
162 Există o singură cale de a-l găsi. „Acolo era o Piatră tăiată
din munte, fără ajutorul vreunei mâini, care s-a rostogolit în
lume şi a zdrobit-o, şi a devenit ca grâul…sau ca pleava din
arie.” Fie ca acea Piatră, Cristosul Isus; acea Piatră de poticnire
pentru lume, o Piatră de ocară, o Piatră de batjocură, o piatră
de poticnire pentru biserică; dar preţioasă şi o Piatră magnetică
pentru credincios, o Piatră de asigurare, o Piatră de odihnă.
Oh, vai!

Mă odihnesc! Eu ştiu că am trecut de la moarte la Viaţă.
Sufletul meu este în odihnă. Oh! „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi
şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă sufletului vostru.” „Un—
un semn de care trebuie să se vorbească de rău,” a spus prorocul
Mariei. Va fi un semn, sigur, va fi. Dar va fi şi o asigurare. Va fi
o dragoste. Va fi o satisfacţie. Va fi ceva că vei şti că ai trecut de
la moarte la Viaţă.
163 Fratele meu, sora mea; ca frate al tău, ca slujitorul vostru
în Cristos, lăsaţi-mă să vă conving, din toată inima mea. Nu
lăsaţi ca acest lucru să treacă peste capul vostru, sau să treacă
pe lângă voi, sau pe sub voi. Primiţi-L în inima voastră, şi veţi fi
o persoană fericită pe pământ.

Nu vă promit că veţi primi un milion de dolari. Nu, domnule.
Frate Leo, cred că au fost prea multe promisiuni în acest sens
acum, „milioane de dolari,” lucruri pe care le-au spus unii şi alţii.
„Dacă ai fi Creştin, ai primi un milion de dolari şi ai fi un om
bogat.” Eu nu vă promit nimic.

Eu vă promit asta, singurul lucru pe care vi-l pot promite:
mântuirea Lui. Harul Său este suficient pentru orice încercare.
Oamenii de la Cincizecime, nici măcar nu-şi doreau ceea ce
aveau. Acum vorbiţi despre milionari? Ei nu voiau ceea ce aveau,
soră Angie.
164 Mi-ar plăcea să vă aud pe tine şi pe Gertie cântând, într-una
din zilele astea (Unde este ea?), Săptămâna Întoarcerii Acasă,
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într-una din zilele astea. Mulţi dintre ei au trecut dincolo de
graniţă de atunci. Oh, vai!

Ei nu cereau lucruri mari. Nu cereau bani. Ei bine, Petru a
spus, „Argint şi aur n-am, dar ce am, îţi voi dau.”

Şi spun asta în seara asta, prieteni. Bucuria, dragostea,
asigurarea, pe care o am de la Cristos şi de la învierea Lui, ceea
ce am eu, vă ofer vouă; vi le ofer vouă, ca copii ai lui Dumnezeu.

Şi voi veniţi şi staţi la cruce, dacă Dumnezeu v-a chemat, şi
să nu vă ridicaţi. Când veniţi mâine seară, veniţi fie să intraţi
aici şi să staţi până se termină, fie veniţi sus şi ne vom ruga şi vă
vom pune mâinile peste voi. Mergeţi…Aceasta este rânduiala
din Biblie, puneţi mâinile peste ei pentru Duhul Sfânt. Şi apoi
vom pleca, mergeţi la casele voastre… Dacă rămâneţi chiar
acolo, dacă rămâneţi toată noaptea, rămâneţi a doua zi, rămâneţi
următoarea zi, rămâneţi de sărbători, rămâneţi până la începutul
anului, şi continuaţi să rămâneţi, rămâneţi până când.
165 Asta, orice vom explica mâine seară, arătându-vă în Biblie
ceea ce trebuie să vină, va veni. Şi când vine, atunci nu sunt
destui diavoli în chinuri…Ştiţi că aţi trecut de la moarte la
Viaţă. Eşti o făptură nouă în Cristos Isus. Clopotele bucuriei din
Cer vor răsuna.
166 Frate Othal, îţi spun, asta pur şi simplu te înflăcărează. Iată
un bătrân prezent aici, un vechi frate de-al meu, care era un
gangster care umbla cu armele la brâu, urmărind un om după
colţ, pe cineva căruia să-i zboare creierii. Şi ce s-a întâmplat?
Într-o zi s-a uitat şi a crezut în Viaţă. Şi a mers mai departe. El
urma adunările mele. Şi bietul om, fără să aibă ce mânca, şi se
întindea şi dormea în tufişuri pe lângă cort, flămând şi însetat.
Şi într-o zi a venit Duhul Sfânt. Oh, fratele meu, te-a schimbat,
nu-i aşa? A adus Viaţa şi a îndepărtat moartea. Ura a plecat, şi
a intrat dragostea. O, vai! Duşmănia şi cearta au căzut toate; o
intrat o Viaţă nouă.

Priviţi aici alţii după alţii, alţii şi alţii, şi afară peste tot acolo.
O, clopotele bucuriei ale Cerului răsună! Prieteni, nu am cum să
exprim asta.
167 Ascultaţi, ca să pot lăsa asta, dacă aţi crezut mărturia mea,
ca slujitor al lui Cristos, şi am încercat să vă arăt din Biblia lui
Dumnezeu că este corect. Şi dacă vorbele mele vi se par că ar
putea fi puţin ciudate în legătură cu acest lucru, uitaţi-vă la
această fotografie din lumea ştiinţifică. Priviţi rodul, că acest
Stâlp de Foc care i-a condus pe Copiii lui Israel, priviţi rodul care
Îl aduce. Vedeţi ce face Acesta, ce spune.

Nu sunt eu cel care vorbeşte; ci El este cel care vorbeşte
prin voi, vedeţi. Nu eu sunt cel care vede vedenia; ci El este cel
care vorbeşte prin voi. Nu eu sunt cel care vindecă bolnavii; este
Cel care este în voi, care vindecă bolnavii. Nu eu sunt cel care
predică; eu sunt un laş înapoiat şi fug chiar şi de gândul acesta,
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dar El este cel care vorbeşte prin mine. Eu nu cunosc Cuvântul;
dar El Îl cunoaşte. Asta este. Asta este. Iată ce este.

Şi iată-L acolo. Şi acelaşi Înger al lui Dumnezeu este chiar
aici, în această clădire, în seara asta. Oh, cât demult Îl iubesc!
168 Câţi vor să primească Duhul Sfânt? Să ne examinăm vieţile.
Câţi nu L-au primit, dar vor să-l primească? Ridicaţi mâna
şi spuneţi, „Frate Branham, din adâncul inimii mele, vreau
să primesc Duhul Sfânt.” Dumnezeu să vă binecuvânteze,
pretutindeni.
169 Câţi dintre voi care L-aţi primit, şi aţi vrea să mergeţi aşa
cum au făcut ei în Fapte 4, şi să spuneţi, „O, Doamne, O Doamne,
întinde-Ţi mâna ca să vindeci, şi să arăţi semne şi minuni în
Numele Pruncului Tău sfânt Isus, şi dă-mi toată îndrăzneala şi
dragostea, ca să vorbesc, şi o nouă umplere”? Da, iată şi a mea.
Doamne, dă-mi-O şi mie.

Să ne plecăm capetele, cu cea mai profundă sinceritate,
fiecare persoană păstrându-şi dorinţa în inimă.
170 Doamne Isuse, încheiem această mică adunare din această
seară, după părtăşia în jurul Cuvântului şi al Duhului Sfânt.
Cum ne-a binecuvântat El şi cum a revărsat în inimile noastre
untdelemnul Cuvântului Său! Sunt slujitori, sunt oameni aici
care au fost din toate categoriile sociale, care au gustat şi au
văzut că Domnul este bun. Noi ştim ce este Duhul Sfânt acum,
o făgăduinţă a lui Dumnezeu. Este Viaţa Eternă pentru toţi cei
care cred.
171 Şi ştim că Duhul Sfânt era Duhul lui Isus Cristos trimis
înapoi şi că El este în noi astăzi. Aşa cum Dumnezeu a fost
deasupra noastră, în acel Stâlp de Foc; apoi EL a umblat cu noi,
în…un trup care se numea Emanuel, „Dumnezeu cu noi”; şi
acumEl este în noi, prinDuhul Sfânt, Dumnezeu în noi. Oh!

Isus a spus, „În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl,
că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi. În acea zi veţi înţelege
asta. Pentru că, sunteţi într-o lume a întunericului, ca să zic aşa,
acum, dar în ziua aceea veţi înţelege.”
172 Tată, nu ar putea fi făcut clar şi perfect, pentru că atunci
nu am avea pentru ce să mai avem credinţă. Dar toate lucrările
lui Dumnezeu sunt conduse de credinţă. Şi prin credinţa în
Cuvântul Tău, în dovada Duhului Sfânt care ştim că este acum,
cer ca fiecare suflet flămând de aici să fie umplut cuDuhul Sfânt.
Cei care nu Îl au, şi sunt flămânzi după El, amintiţi-vă doar…
Am vrea să le spunem, Doamne, aşa cum ai spus Tu, „Ferice
de voi cei flămânzi şi însetaţi. Veţi fi săturaţi.” Aceasta este o
făgăduinţă. Şi este chiar o binecuvântare să fii flămând. Eşti
binecuvântat chiar să ştii că Dumnezeu ţi-a vorbit, pentru că a
spus, „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage mai întâi
Tatăl Meu.”
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173 Şi, Doamne, cei care sunt veterani bătrâni aici, au ridicat
mâinile. Eu am ridicat-o pe a mea. Doamne, dă-ne tărie, dă-
ne Putere să întindem mâna Pruncului Tău cel sfânt Isus, ca
să se facă semne şi minuni, ca să fie o slujire mai profundă,
un lucru mai mare decât s-a întâmplat vreodată până acum.
Dă-ne îndrăzneală şi dragoste, ca să vorbim oamenilor. Acordă
asta, Doamne. Fii cu noi în toate lucrurile, îţi cerem în Numele
lui Isus.
174 Şi mâine seară, Doamne, fie ca să vină un vânt atât de
puternic şi de năprasnic, să cadă în această clădire, încât să fie ca
o altă Zi a Cincizecimii. Temelia a fost pusă. Totul este pregătit.
Juncii sunt ucişi, vitele cele îngrăşate sunt ucise, berbecii sunt
ucişi; masa este pusă, oaspeţii sunt invitaţi. O Doamne, trimite
un jubileu de Cincizecime, mâine seară, în această clădire, şi
umple fiecare suflet cu botezul Duhului Sfânt. Îngăduie, Tată.
Cerem asta, în Numele lui Isus. Amin.

Vom învăţa multe lucruri,
Vom avea o harpă care este făcută din aur,
Poate o mie de corzi;
Vom cânta şi vom striga şi vom dansa în jur,
Mielul ne va şterge lacrimile;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă,
Primii zece mii de ani. (Amin!)
Sângele preţios al Fiului lui Dumnezeu a
curăţat şi sfinţit

Un popor minunat pentru Numele Său şi ei
sunt numiţi Mireasa.

Deşi aici sunt neglijaţi şi dispreţuiţi, într-o zi
Domnul va aduce

Acei aleşi pe poartă, şi asta merită totul. 
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