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Dumnezeirea Lui Isus Cristos

` Frate Graham âäi muläumesc. Buná dimineaäa, la fiecare,
ãi un Cráciun fericit la toäi. Noi suntem aãa fericiäi sá fim

iaráãi ânapoi ân aceastá dimineaäá, aici la Tabernacol, sá fim cu
acest mic grup drágálaã.

2 Eu ãi Fratele Graham tocmai discutam acolo ânáuntru,
chestiunea. El a spus, “Frate Bill, ai tu ceva pe inimá ân
aceastá dimineaäá?”

3 Eu am spus, “Doar pe Cristos.” Amin. Aceea este totul. Noi
ântotdeauna avem aceea. Ãi deci aceea este ân comun pentru
noi, cá noi Âl avem.

4 Am ajuns ânáuntru tàrziu ieri, de la Dallas, unde noi am
avut o^una dintre cele mai glorioase adunári. Ãi lucrul
pentru care ne-am rugat, acum urmeazá sá se âmplineascá. Este
deja ân sesiune chiar acum, acela este, pentru o trezire ân toatá
naäiunea. Toäi lucrátorii, ieri, cei^sau ân ultimele càteva zile,
care a avut toate márimile sau calibrele de lucrátori sau
servicii, ne-am ântàlnit âmpreuná la_la Dallas pentru aceastá
convenäie. Ãi acolo erau vreo cinsprezece, optsprezece lucrátori
acolo care_care au o lucrare care poartá pe undeva ântre trei ãi
cinsprezece mii, poate douázeci de mii de oameni. Raymond T.
Richey, de exemplu, ãi Bosworth, ãi_ãi Oral Roberts, ãi
Jackson, ãi toäi oamenii aceia de acolo.

5 Fratele Jackson, seara trecutá, ân adunarea lui, a avut cinci
sute care au primit Duhul Sfànt deodatá, deci aceea este chiar
minunat.

6 Ãi noi toäi ne-am ântàlnit ieri, ziua trecutá, la o ânäelegere
de lucru pentru anul acesta, cáci noi credem cá Dumnezeu este
aici sá facá o lucrare ãi o miãcare, ce lumea nu a mai vázut
ânainte. Eu cred, prieteni, cá noi_noi chiar intrám ân ceva
minunat. Ãi aceãti lucrátori care probabil vor avea fiecare
seará ân vara aceasta urmátoare, dacá Domnul ne permite,
fiecare seará va fi cel puäin pe undeva de la^vor fi
cinsprezece sau ãaisprezece, poate mai mult decàt atàt, corturi
mari aãezate, care cuprind pàná la opt ãi zece mii de oameni, ân
jurul Statelor Unite, ân acelaãi timp.

7 Oh, noi doar trebuie sá avem trezire acum. Este deja ân
sesiune, sute ãi sute primesc botezul Duhului Sfànt, venind ân
Âmpáráäia lui Dumnezeu acum. Nu este ceva dupá care noi
tocmai am aãteptat, puäin mai tàrziu, dar aceasta_aceasta_
aceasta este deja acum. Dumnezeu o face chiar acum.
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8 [Fratele Graham Snelling âl ântreabá pe Fratele Branham
despre microfon_Ed.] Da, domnule, eu^Da, Frate Graham.
Acesta este lucrul pe care eu ântotdeauna^Bine. Pái, voi
ãtiäi, eu ãi Fratele Graham lucrám âmpreuná aãa de bine; el
este aãa de ânalt iar eu sunt aãa de scund. Deci eu^[Fratele
Snelling spune, “El culege fructele de jos, ãi eu iau toate
fructele de sus.” Fratele Branham ãi adunarea ràd_Ed.]
Uneori eu trebuie sá-l am ca el sá scuture càteva jos. [Poräiune
goalá pe bandá._Ed.] Âäi muläumesc, Frate Graham. Eu âncá
nu am socotit aceea, focul. Noi âl vrem pe altar, nu-i aãa?
Amin. Pái, voi^
9 Seara trecutá unde ãedeam noi, cu miile adànc ânáuntru
acolo, ãi ei toäi báteau din palme ãi-l láudau pe Dumnezeu, noi
doar am avut un astfel de timp glorios, noi am avut Foc chiar
pe altar atunci.
10 Ãi noi suntem foarte fericiäi sá anunäám vara aceasta ce
vine pentru trezire. Acum eu sunt la^
11 Eu voi fi cu Biserica aici, cu Fratele Graham ãi voi toäi,
pentru urmátoarele opt sau zece zile, eu presupun, din càte
ãtiu eu, ãi eu vreau sá fiu ân fiecare serviciu pe càt pot eu. Apoi
eu sunt^
12 Noi plecám de acolo, la Houston, Texas, la coliseum. Avem
acolo o cládire mare frumoasá ân care âncap ãaptesprezece mii
de oameni, ãi noi doar aãteptám un timp máreä.
13 Am âncercat sá avem o^noi cu toäii sá avem un rànd de
rugáciune jos acolo, ânsá noi doar nu am putut sá o facem; un
lucrátor ântr-un loc, ãi unul ân altul, ân ràndul de rugáciune.
Dar, Doamne, aceasta doar nu merge ân felul acela, ãi doar
Fratele Jaggers a trebuit sá meargá ânainte.
14 Ãi, spun, un alt lucru eu vreau sá anunä. Fratele Jaggers a
stat ãi a luat poziäie precum noi am fácut la Calgary. El^
Baptiãtii Misionari ãi Baptiãtii Voinäei Libere, ãi toäi, (voi ãtiäi,
Texasul este plin de Baptiãti), ei au stat pentru el, dar Baptiãtii
fundamentali s-au ridicat ânpotriva_programului. Ãi, oh, cum
l-au scris pe el ân ziar ãi fiecare lucru. Pái, el, ei i-au scris
ântrebári din Biblie, astfel el a ráspuns ânapoi. Ãi ei au avut
o^dupá ce ei au avut propria lor dovadá, apoi ceva grup de
poziäie politicá, pái, ei nu au vrut sá puná aceasta ân ziar. Deci
Fratele Jaggers, noi am chemat o adunare acolo, ãi ãaptezeci ãi
cinci de lucrátori colaboratori din oraã au venit ânáuntru
âmpreuná, noi am luat o copie fotostaticá a acesteia, ãi am
spus, ‘‘Este aceasta libertatea cuvàntului? Este aceasta
libertatea presei?” Ân felul acela, ãi am trimis-o afará. Ãi ziarul
a pierdut zece mii de abonaäi ân dimineaäa urmátoare.
15 Ãi ei au venit, plàngànd, pe genunchii lor, spuneau, “Noi
vom publica ân ziar, chiar gratis, voi nu trebuie sá ne plátiäi un
bánuä.”
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16 Oh, frate, ascultá, tu bisericá. Odatá noi am locuit jos làngá
linia de cale feratá; noi nu mai locuim. Noi locuim pe
Bulevardul Aleluia acum. Da, domnule. Noi ne numárám cu
milioanele. Noi obiãnuiam sá fim, cá eram numai càteva sute
de noi, dar noi mergem ân milioane, milioane acum. Ãi uniäi
âmpreuná, noi suntem cea mai puternicá bisericá, numeric, ce
este ân Statele Unite; asta-i adevárat, oh, eu presupun, ân lume.
Anul trecut, numai, noi am avut un milion cinci sute de mii de
convertiri. Gàndiäi-vá la aceea, un milion cinci sute de mii de
convertiri, ân oamenii Evangheliei depline, aceea este, cu
ordinele generale anul trecut. Oh, noi venim sus acum.

17 Ãi aceste mici ziare ãi lucruri care au fost^ei nu ar vorbi
despre oamenii Catolici, ei s-au temut de ei. Vedeäi, ei s-au
temut sá o facá. Dar noi ne numárám chiar acolo sus acum. Noi
avem drepturi. Sá ne pretindem dreptul nostru dat de
Dumnezeu. Asta-i adevárat. Deci noi mergem ânainte anul
acesta, cu Dumnezeu sá fie ajutorul nostru ãi scutul nostru, sá
cauzám o^sá âncercám càt ãtim mai bine sá avem o trezire.
Acum eu^

18 [Cineva vorbeãte Fratelui Branham_Ed] Oh, sus aici? Voi
toäi va trebui sá-mi spuneäi cànd sá má opresc. Sus acolo, chiar
sus acolo. Ân regulá. Eu pot páãi sus aici ãi sá privesc ânapoi.

19 Ãi aãa, bine, càäi vá simäiäi bine de Cráciun? Spuneäi,
‘‘Amin”. [Adunarea spune, ‘‘Amin”_Ed.] Oh, Doamne,
Doamne! Priviäi! Acesta este un timp de bucurie, timpul cànd
noi toäi putem veni âmpreuná ãi sá ne ânchinám lui Cristos.

20 Ãi eu_eu nu, nu am un mesaj, nici un lucru. Eu doar am
deschis Biblia aici cànd el vorbea acolo. Eu am ântors aici, am
zis, ‘‘Unde este naãterea lui Cristos?” Aproape fiecare vorbeãte
despre aceea acum. Ãi deci eu va trebui doar sá citesc pentru
puäin timp ãi apoi sá gásesc ceva, ãi doar sá continui ãováind
ânainte pàná cànd Duhul Domnului alege ceva.

21 Acum, sá pornim, sá âncepem la Luca, capitolul 1 din Luca.
Acela este ânceputul_naãterii lui Cristos. Ãi noi vom citi ceva
aici ânáuntru, sau vom ânváäa doar ceva asupra Cuvàntului
dacá noi putem. Noi nu ãtim ce va face Domnul pentru noi, dar
noi doar nádájduim cá El ne va da o mare binecuvàntare.

22 Zic, eu am auzit emisiunea ta. A fost buná. Doar continuá
sá mergi, continuá sá mergi, predicá Cuvàntul.

23 Doar spuneam Fratelui Graham, ânáuntru acolo, ‘‘Dacá a
existat vreodatá un timp cànd Creãtinii au nevoie unul de altul,
este chiar acum, chiar acum.” Orice aäi face, lásaäi de-o parte
totul; cáci eu cred, prin harul lui Dumnezeu^Eu voi vorbi
doar despre aceea, un pic, ân càteva minute, cum cá noi_noi
avem nevoie unul de celálalt chiar acum.
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24 Marea^Eu cred cá noi ântàmpinám^Ascultaäi voi la
mine? [Adunarea spune, ‘‘Amin.”_Ed] Ân ordine. Noi
ântàmpinám, acum, privind la cea mai mare dramá care a fost
vreodatá aãezatá ân toatá istoria omenirii, lucrànd aici ânaintea
noastrá. Marele càmp al lumii aici, ãi o dramá pe care
Dumnezeu o va juca, chiar acum. Cáci, este uluitor, sá priveãti
ân lume ãi sá vezi cum se miãcá lucrul âmpreuná. Oh, este ceva
ce urmeazá sá se ântàmple, prietene. Aceasta este despre ce am
vorbit ãi despre ce am spus, este chiar acum aici. Vedeäi?
Aceasta deja âncepe, pretutindeni, izbucneãte.
25 Existá un mare tablou ce eu aã dori sá vi-l ânfáäiãez ân
aceastá dimineaäá. Vád un miel afará ân càmp, hránindu-se.
Micuäul devine agitat ãi el doar^el se mirá. Priveãte acolo ân
trestii ânapoia lui, eu vád un leu furiãàndu-se sus, foarte uãor.
Vedeäi? Bátàndu-ãi coada de pámànt, pregátindu-ãi picioarele
gata pentru o sáriturá.
26 Aceea este biserica acolo afará ân càmp. Ântunericul
comunismului âmpingànd ân toatá lumea, apropiindu-se ca o
mare umbrá.
27 Ãi aceasta este legea contrastului. Luaäi cum este ânainte de
ziuá, ântotdeauna este cel mai ântuneric ânainte de ziuá pentru
cá se crapá de ziuá, âmpingànd ântunericul. Ãi este legea
contrastului, voi vedeäi, o face cel mai ântuneric ânainte de a se
crápa de ziuá.
28 Ãi noi suntem ân acelaãi lucru acum. Este doar cel mai
ântuneric ânainte de ziuá. Marile umbre ale ântunericului se
âmping ânáuntru, pentru a âmplini omul pácatului. Aäi
observat, chiar ân acest timp de Cráciun, toate äárile comuniste
sunt, ân loc de a trimite pe Cristos ân iesle, ei trimit afará cáräi
mici despre Stalin, punànd fotografia lui Stalin pe ele; omul
care se opune, el ânsuãi deasupra la tot ce se cheamá
Dumnezeu, ãi aãa mai departe, luànd o mare parte din lume ân
ghearele lui. Ãi apoi un alt lucru, cá, toate acestea, aceea este
ca sá âmplineascá Scriptura.
29 Ãi apoi, din nou, eu vreau ca voi sá observaäi un alt lucru,
una dintre âmpliniri. Aceãti oameni care sunt formali ân aceste
biserici formale, se ridicá âmpotriva Miãcárii. Iar Biblia a spus,
“Ei vor avea o formá de evlavie, dar vor tágádui Puterea din
ea; de la aãa ceva depárteazá-te.” Ãi ei âãi iau poziäia lor.
30 Comunismul âãi ia poziäia lui.
31 Láudat fie Dumnezeu, Duhul Sfànt âãi ia poziäia Lui. Da.
“Cànd vrájmaãul vine ânáuntru ca un potop, atunci Eu voi
ânáläa un steag âmpotriva lui.” Asta-i adevárat. Ãi Biserica ãi-a
luat poziäia ei, eu vreau sá spun Biserica Duhului Sfànt.
32 Acum aceasta este tot ân ce sunt eu interesat, prieteni, ãi eu
sunt aici. Acolo afará, eu má voi ruga pentru bolnavi. Dar aici
ânáuntru eu sunt interesat ântr-un lucru, ãi aceea este Biserica
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náscutá din nou a lui Dumnezeu. Asta-i adevárat. Aceea este
cea ân care sunt eu interesat, oricum. Eu nu sunt ânteresat ân
hotáràri locale, ãi diaconi, ãi aãa mai departe, ca acelea, sau
rànduieli ale bisericilor. Eu sunt interesat ân botezul Duhului
Sfànt peste Bisericá, pentru aceastá zi ân care tráim noi. Aceea
este partea fundamentalá, ãi aceea este ceea ce noi cáutám.

Doar un cuvànt de rugáciune acum.
33 Tatá Ceresc, coboará jos, ân aceastá dimineaäá, ân mijlocul
nostru. Acordá-ne aceasta, Doamne, ãi fie ca Duhul lui
Dumnezeu sá preia serviciul. Binecuvànteazá lucrarea aici,
Doamne. Binecuvànteazá pe fratele nostru, Fratele Graham.
Dumnezeule, dá-i cuvinte de ânäelepciune deseará, la
emisiunea radio, fie ca el sá fie ân stare sá_sá zguduie pe
oameni cu^ prin predicarea Cuvàntului. Acordá aceasta,
Doamne. Fie ca pácátoãii sá plàngá, sá ângenuncheze ân camera
lor ãi sá-ãi dea inimile lui Cristos. Dacá existá ceva
necredincioãi aici ân aceastá dimineaäá, sau careva care nu a
acceptat pe Cristos, fie ca ei sá viná, de asemeni.
34 Ãi acum âncepe o trezire ân inimile oamenilor, ân aceastá
dimineaäá, Doamne. Fie ca acesta sá fie un timp de reânnoire,
un timp cànd Duhul va fi reânnoit. Ãi, O Tatá, noi ne-am ruga
ân felul acesta. Vino ia-ne de màná, pe fiecare dintre noi, du-ne
pe aceastá cárare aici. Aratá-ne acest máreä tablou care este
aãezat ân ordine aici, descoperind tainele Tale inimilor sfinäilor
ân aceastá dimineaäá, ca noi sá putem vedea ce este aici afará
chiar ânaintea noastrá. Ãi aãa cum mergem jos atunci, Doamne,
ân armura lui Dumnezeu, fie ca noi sá mergem ca soldaäi bravi,
sá ânfruntám inamicul. Dar cum putem noi sá-l ânfruntám fárá
ca noi sá-i cunoaãtem tehnica? Ãi ajutá-ne ân aceastá dimineaäá
sá ânäelegem, ãi aratá-ne^avanscena lui acolo, astfel ca noi sá
ãtim unde sá-l ântàlnim. Pentru cá noi cerem aceasta ân Numele
lui Isus. Amin.
35 Haideäi, al 2-lea capitol, hai sá citim aceasta.

Ãi s-a âmplinit cá ân acele zile, cá acolo a ieãit un
decret de la Cezar August, la ântrega lume, ca lor sá li
se ia impozit.

(Ãi acest impozit a fost prima oará fácut^de
guvernatorul Siriei.)

Ãi toäi au mers sá fie taxaäi, fiecare la propria lui
cetate.

Ãi Iosif a mers de asemeni sus de la Galileea, ân
cetatea Nazaret, ân Iuda, la cetatea lui David, care se
numeãte Betlehem; (pentru cá el era din casa ãi neamul
lui David:)

Ca sá fie taxat cu Maria soäia lui, care era
ânsárcinatá.
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Ãi astfel a fost, cá, ân timp ce erau ei acolo, zilele
âmplinirii ei ca ea sá nascá.

Ãi ea a náscut pe ântàiul ei fiu náscut, ãi l-a ânfáãat ân
scutece, ãi l-a culcat ân iesle; pentru cá nu era loc
pentru el ân han.

36 Acum doar ca o bazá, sá^pàná cànd vom ajunge sus la
partea din aceasta pe care aã folosi-o ân aceastá dimineaäá. Ãi
voi toäi lásaäi-vá doar pe voi ânãivá sá fiäi ân Duhul Domnului.
37 Noi suntem, azi, peste tot ân lume, este celebratá naãterea
lui Isus, care acum este doar tradiäionalá. Isus nu a fost náscut
ân nici un decembrie cinci sau nimic ca^sau 25 decembrie.
Noi ãtim cá aceea este imposibil. Dealurile Iudeii erau pline de
západá la acel timp, deci cum putea fi aãa? Isus ân mod
obiãnuit, prin astrologie, ãi aãa mai departe, ãi prin toate
acestea a fost náscut, la ântài, ân jur de ântài aprilie, deci cànd
era Primávará. Dar aceasta este o zi, care este ân ordine, doar
stabilitá pentru ânchináciune, ân amintirea venirii Lui pe lume.
38 Unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a
dat vreodatá lumii era Isus Cristos. Cá, noi ãtim aceea. Ãi acum
eu vreau sá vorbesc, ân aceastá dimineaäá, asupra Dumnezeirii
Lui, Cine este El. Atàt de muläi Âl au un mic bebeluã ântins
acolo afará ân leagán, ãi aãa mai departe. Dar acela_acela a
fost doar unul din tablouri, doar unul din expunerile dramei,
sá-l aducá ân evidenäá la ceea ce ântr-adevár este El,
Dumnezeirea Lui.
39 Ãi El a spus, ân Scripturi despre venirea Lui, despre El se
vorbea âncá din zilele lui_lui Ioan. Drept ân urmá chiar ân
Geneza, era profeäit, cá, “Sámànäa femeii va zdrobi capul
ãarpelui,” promiäànd acest Copil_Copil, Cristos Isus. Ãi El a
fost ân jos, ân toäi profeäii; aproape fiecare profet care a fost
scris vreodatá ân Biblie, a vorbit despre prima ãi a doua Lui
venire, cànd El ar veni la lume.
40 Isus vine de trei ori. El a venit, prima oará, sá ráscumpere
Biserica Lui. El vine, a doua oará, sá-ãi primeascá Biserica Lui.
El vine, a treia oará, cu Biserica Lui. Totul ân Biblie strábate ân
trinitáäi, treiuri, dar toate ântr-un Cristos. El, amintiäi-vá,
prima datá, sá ráscumpere Biserica Lui; a doua oará, sá-ãi
primeascá Biserica Lui; a treia oará, cu Biserica Lui, ca Rege ãi
Reginá.
41 Acum, ânsá asupra primei Lui veniri, noi vom vorbi despre
aceasta doar puäintel, ãi apoi despre fiinäa Lui aici; ãi apoi
despre a doua Lui venire, aceasta, despre aceasta; ãi apoi
despre a treia oará; dacá Domnul va voi.
42 Acum ân aceste zile, acolo a fost o mare persecuäie
âmpotriva bisericii. Cezar August a fácut un mare plan, cá el va
taxa toäi oamenii. Ãi aceea s-a fácut numai cu un scop, ca
marea profeäie a lui Dumnezeu sá fie âmplinitá.



DUMNEZEIREA LUI ISUS CRISTOS 7

43 Singurul lucru pe care âl aveäi de fácut, cànd voi vedeäi
ceva ân Biblie, care suná doar puäin mistic ãi puäin superstiäios
pentru voi, doar daäi lui Dumnezeu puäin timp. Dumnezeu nu
este grábit. Noi suntem cei ce intrám ân grabá. Doar daäi lui
Dumnezeu doar puäin timp, ãi veäi vedea vechile roäi profetice,
dinäate, funcäionànd direct sus ân tablou. Se va developa, chiar
la aducerea sus a unei fotografii.
44 Aãa cum cineva vorbea ziua trecutá, el a spus,
“Dumnezeu, ce era El?” Cànd El era acolo ân urmá, cu
milioane ãi milioane de ani ân urmá, cànd El nu
era^ântocmai ca acest spaäiu aici; apoi El s-a adunat sus ân
Logos; ãi apoi El a venit din Logos, jos ân Cristos. Vedeäi, este
doar Dumnezeu venind jos astfel, la pámànt, apoi mergànd
drept ânapoi ân Dumnezeu din nou. Nu vedeäi ce vreau eu sá
spun? Doar rotindu-se, venind jos din spaäiu, din Eternitate;
rotindu-se laolaltá, venind jos ân Logos; din Logos, acolo ân
Om, apoi ântorcàndu-se drept ânapoi din nou. Pentru un scop,
sá ráscumpere acel om care a cázut.
45 Acum, aceea este pentru ce a venit El, sá fie un
Ráscumpárátor. Ãi ânainte ca Dumnezeu sá poatá fi un
Ráscumpárátor, El trebuia sá fie, conform legii, un
Ráscumpárátor rudenie. El trebuia sá fie rudenie cu noi.

46 Ãi Dumnezeu la ânceput, a fácut primul Lui om, El l-a
fácut din duh. Ãi duhul este partea nevázutá a omului, pe care
voi nu o vedeäi. Acum Dumnezeu a fácut omul ân Propriul Lui
chip. Ascultaäi voi la mine? [Adunarea spune, “Amin.”_Ed.] Ân
ordine. Dumnezeu a fácut om dupá chipul Lui Propriu. “Ãi
Dumnezeu este un Duh,” a spus Biblia. Ãi primul om care a
fost fácut a avut stápànire peste toatá creaäiunea, ântocmai
cum Duhul Sfànt are stápànire peste Bisericá astázi. El a
condus creaäiunea. El a condus animalele.
47 Dar acolo nu era nimeni sá lucreze pámàntul, aãa cá
Dumnezeu a fácut om din pulberea pámàntului. Ãi acel om, El
i-ar fi putut da màini ca unei maimuäe, El ar fi putut sá-i dea
picioare ca un urs. Orice a fácut El, El doar le-a aruncat
laolaltá ãi a fácut un om. Dar acest om, El a pus acest duh
nemuritor care nu moare niciodatá, ân acest om, ãi el a devenit
mai mult decàt un animal; el a devenit un om.
48 Apoi acest om aici, aceea este ceea ce eu cred cá ateii ãi
unii din ei stau ân jur, certàndu-se. Dar a venit ceasul cànd
Dumnezeu ãi-a revársat Lumina Lui, existá un ceas aici acela
cànd Dumnezeu face lucruri. Asta-i adevárat. Ãi astfel acum
cànd ei se ceartá, “Pái, picioarele lui aratá ca a unui urs, ãi
màinile lui aratá ca ale unei_unei maimuäe, sau o_o
maimuäá, sau aãa mai departe,” ãi ei âncearcá sá spuná cá
originea lui vine din aceea. Aceea nu are nimic de-a face cu
aceasta.
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49 Acesta este trupul de carne ân care El doar locuieãte, ca o
casá, acesta se duce ânapoi ân pulberea pámàntului. Doar duhul
este nemuritor; el vine de la Dumnezeu. Acela este chipul lui
Dumnezeu. Dumnezeu este un Duh.
50 Acel om ãi-a pierdut originea ân Grádina Edenului. Relaäia
lui, pártáãia cu Dumnezeu a fost ântreruptá acolo, din cauza
pácatului ãi necredinäei. Necredinäá ân ce? Ân Cuvàntul lui
Dumnezeu. Un tablou i-a fost pictat odatá Evei, ãi i s-a spus cu
càt mai luminatá va fi ea dacá ea doar_doar ar renunäa la
Cuvàntul lui Dumnezeu, “sá priveascá aici sá raäioneze.” Voi
nu puteäi. Dumnezeu^
51 Existá o diferenäá ântre raäiune ãi Cuvàntul lui Dumnezeu.
Cuvàntul lui Dumnezeu este adevárat; raäiunea este falsá. Voi
nu puteäi raäiona nimic. Asta-i adevárat. Mintea noastrá nu
este, vedeäi, nu este ândeajuns de buná sau niciodatá nu va fi,
ca sá pátrundá ânäelepciunea Eterná a lui Dumnezeu. Ãi, de
aceea, voi nu O puteäi raäiona; voi doar trebuie sá O credeäi.
52 Ãi deci atunci tabloul a fost pictat, ân urmá acolo prin
primul nostru tatá ãi mamá, ãi ei au cázut. Ãi aceea a rupt
relaäia cu Dumnezeu, ãi au fost scoãi din Grádina Edenului.
Din  ceasul acela, Dumnezeu a ânceput sá strige ân sus ãi-n jos
ân grádini cáutànd dupá copilul Lui_Lui pierdut.
53 Ãi apoi singura cale pe care Dumnezeu putea atunci sá-l
ráscumpere vreodatá, ar fi fost sá fie sá facá^sá coboare ãi
sá-l ráscumpere, El ânsuãi; nu un altul, nu sá trimitá pe
altcineva. El nu putea trimite un Ânger; aceea nu ar fi fost
drept. Dar singura cale prin care Dumnezeu putea ráscumpára
omul, era sá viná jos El ânsuãi sá-l ráscumpere.
54 Dacá cineva pácátuieãte aici, ãi, vai, eu eram judecátorul la
aceasta, al acestui grup de oameni, ãi eu aveam jurisdicäia
peste voi toäi, ãi dacá eu^Dacá cineva a pácátuit, ãi eu am
spus, “Acum, eu^Frate Graham, eu vreau ca tu sá pláteãti
preäul.” Aceea nu ar fi drept. Dacá am zis ca propriul meu
báiat sá pláteascá preäul, aceea âncá nu ar fi^?^drept.
Singura cale pe care eu aã putea fi drept, este ca eu ânsumi sá
iau locul lui. Ãi ce? Eu eram cel ce am dat judecata, ãi apoi
dacá eu vreau sá ráscumpár omul, eu trebuie sá iau locul lui,
eu ânsumi. Âncá mai ascultaäi la mine? [Adunarea,
“Amin”_Ed.]
55 Acum, priviäi, eu vreau ca voi sá observaäi ceva. Apoi cànd
aceasta, singura cale ca Dumnezeu Ânsuãi sá poatá vreodatá sá
ráscumpere acest om, era de a veni jos ãi sá-i ia locul. Ãi aceea
era o lege care a fost datá prin Moise, de ráscumpárare, cá
aceasta trebuia sá fie printr-un ráscumpárátor rudenie; un om
ân primul rànd care era vrednic, un om care merita preäul, un
om atunci care ãi-ar face márturia lui publicá ãi ar ráscumpára
starea pierdutá a cuiva care a cázut. Ãi, apoi, Dumnezeu era
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vrednic. El a coboràt cam cu o mie nouá sute de ani ân urmá, ân
forma unui prunc, náscut ântr-o iesle, preaumbrit de Duhul
Sfànt, nu náscut prin dorinäá sexualá. El era Dumnezeu.
Sàngele lui Dumnezeu era ân El.
56 Pruncul este totdeauna sàngele tatálui sáu, niciodatá a
mamei lui. Noi toäi ãtim aceea. Fárá^Eu am ânváäat aceea
ânainte, aici, ân alte dáäi, ãi voi ãtiäi cá pruncul nu are nici o
picáturá din sàngele mamei lui ân el, nici un pic.
57 Nu, nu are nimic. Este totdeauna sàngele bárbatului. O
gáiná poate oua un ou, dar dacá nu este fertil, niciodatá nu va
scoate. Nu conteazá càt de frumos este oul, ãi càt de bine âl
âncálzeãte ea, el totdeauna va fi nefertil. El va sta chiar acolo ãi
va putrezi, aceea este adevárat, dacá pasárea mascul nu a fost
cu pasárea femelá, ãi germenele de viaäá vine de la mascul.
58 De aceea, cànd Maria, “necunoscànd un bárbat,” ea era cu
Bárbatul, Dumnezeu, Atotputernicul Iehova, ãi El a
preaumbrit-o, ãi Dumnezeu este Creatorul care a creat o celulá
de Sànge ân pàntecele Mariei, “necunoscànd nici un bárbat
deloc.” Ãi aceea a rodit tocmai Sàngele creativ al lui
Dumnezeu, ca sá ne ráscumpere din viaäa noastrá venind aici
fiind náscuäi din dorinäá sexualá.
59 Ãi apoi acel Sànge a fost tras afará din venele lui Emanuel,
pe crucea Calvarului, ãi azi are aceeaãi putere de salvare,
ráscumpárare, sfàntá pe care a avut-o ân ziua cànd transfuzia a
fost fácutá la Calvar. O credeäi voi? [Adunarea spune, “Amin.”
_Ed.] Amin! Acum, aceea este adevárat, noi suntem
ráscumpáraäi de Sàngele lui Dumnezeu. Biblia spune, “Noi
suntem cumpáraäi prin Sànge, ãi ráscumpáraäi prin Sànge,
Sàngele Propriu al lui Dumnezeu.”
60 Cum era acesta Sàngele lui Dumnezeu? Dumnezeu nu are
sànge. Cum putea fi aceasta? Pentru cá acesta era Sàngele
creativ al lui Dumnezeu, pe care El l-a creat, ca sá ne
ráscumpere, ãi a venit ãi a locuit ân acelaãi trup pe care El l-a
creat. De aceea El nu a putut^Dumnezeu a trebuit sá ândure
ispitá; El nu a putut ândura ispita. El trebuia sá ândure ispita
sexualá. El a trebuit sá ândure tot felul de ispite, sá fie ispitit
de diavolul, ân bogáäii ãi puteri ãi_ãi stápàniri, ãi aãa mai
departe. El a trebuit sá ândure toate acelea. Pentru ca sá facá
aceasta, El nu putea fi ca Dumnezeu ân Duh; El trebuia sá fie
Dumnezeu ân carne.
61 Acum eu vorbesc ân aceastá dimineaäá despre Dumnezeirea
lui Cristos, astfel ca voi sá ãtiäi Cine este El cel cáruia noi ne
ânchinám azi. Nu un prunc ântr-o iesle, sau nu Moã Cráciun, ci
noi ne ânchinám Atotputernicului Dumnezeu, ân Dumnezeirea
Fiului Sáu.
62 Ãi observaäi apoi, acel Sànge a coboràt ãi a fost^ãi a fost
Cristos Isus. Ãi Dumnezeu Ânsuãi, ieãind afará din Duhul, a
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intrat ân Isus Cristos. Ãi Biblia a spus, cá, “Dumnezeu era ân
Cristos, âmpácànd lumea cu Sine.” Este adevárat? [Adunarea
spune, “Este adevárat.”_Ed.] Dumnezeu Ânsuãi, Iehova, a
locuit ân Cristos ãi a fost fácut o Rudenie pentru noi, pentru cá
El a fost náscut ân trup uman aãa cum suntem noi. Este
adevárat? [”Amin.”] Celulele de Sànge erau dezvoltate de
Dumnezeu, ãi_celulele de carne au fost dezvoltate ân pàntecele
Mariei, care a náscut Copilul. Ãi Dumnezeu a venit jos ãi a
locuit ân trup uman, ãi a fost ispitit ân tot felul ântocmai cum
suntem noi. Credeäi voi aceasta? [“Amin,”] Ân ordine.
63 Acum, deci, cànd El a fácut aceea, El de buná voie ãi-a dat
Sàngele Sáu. El nu trebuia sá o facá. El a fácut acea jertfá. El
putea merge drept sus ân Slavá. El putea fi transfigurat
precum a fost El pe Muntele Transfigurárii, sá meargá sus ân
Cer ãi niciodatá sá nu moará pentru noi. Dar ca sá vrea sá
moará pentru noi, El ãi-a dat de bunávoie Sàngele Lui la
Calvar. Asta-i adevárat. Ãi El a ales^El era un Om al
tristeäii, obiãnuit cu durerea, ãi El a fácut o márturie publicá.
64 Ân Ru-^Cartea lui Rut, este un foarte frumos tablou
acolo, cum acel Boaz, modelul lui Cristos, cum cá Rut s-a dus
dincolo ântr-o äará stráiná, ca o apostazie, a ieãit afará din acea
äará, ãi a adus ânapoi cu ea^eu vreau sá zic Naomi, ãi a adus
ânapoi pe Rut. Ãi cànd Rut a venit ânapoi, ea era o^ãi din äara
Moabului. Ãi cànd ea a venit ânapoi, ea era o Moabitá; absolut
un tablou al Miresei dintre Neamuri, al Bisericii.
65 Ãi cànd ea a mers sá o páráseascá pe Naomi, Naomi i-a
spus, a zis, a sárutat-o ãi i-a spus sá meargá ânapoi la poporul
ei. Ea a spus, “Eu voi merge cu tine la poporul táu. Poporul táu
sá fie poporul meu, ãi locuinäa ta sá fie locuinäa mea,
Dumnezeul táu sá fie Dumnezeul meu, ãi nimic decàt moartea
ne va despáräi. Unde mori tu, mor eu. Unde eãti tu ângropatá,
eu voi fi ângropatá.”
66 Acum acolo este un tablou al Bisericii Neamurilor venind
ân Cristos. Pentru cá, noi eram odatá stráini departe de
Dumnezeu, numai Iudeii erau_erau cei ce urmau sá fie
màntuiäi. Dar noi, fiind moräi ân Cristos, luám Sámànäa lui
Abraham ãi suntem moãtenitori conform fágáduinäei, ãi Cristos
ãi-a luat o Mireasá dintre Neamuri. Aceea este exact corect.
67 Acum pentru ca sá ráscumpere, Boaz sá ráscumpere starea
pierdutá a lui Naomi; aceea era starea cázutá a Israelului.
Atunci Moab_Moab trebuia sá iese afará, ãi cànd el a ieãit^
Boaz, mai degrabá, ãi cànd el a ieãit, el trebuia sá-ãi scoatá
âncáläámintea ânaintea poräilor, ânaintea bátrànilor, sá facá o
márturie publicá cá el a ráscumpárat pe acea femeie pierdutá
ân starea ei. Ãi ân a face aceasta, atunci el a cumpárat ânapoi,
de asemenea, el a avut ânáuntru acolo mireasa lui, femeia pe
care el_el o cáuta. El trebuia sá ráscumpere femeia mai ântài,
pentru ca sá obäiná mireasa. Nu vedeäi voi?
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68 Ãi acela este acelaãi lucru pe care Cristos l-a fácut. El a
fácut o márturie publicá la poräile Ierusalimului, cànd El a fost
bátut, lovit, chinuit, ãi a fost condus sus la Calvar, la Cal-^
dealul Golgotei. Ãi a scáldat dealul cu Sàngele Lui Propriu, ca
o márturie publicá cá El a ráscumpárat toatá starea cázutá de
acolo din urmá la ânceput, ãi a ráscumpárat poporul Sáu din
blestemul pácatului ãi din ghearele Iadului.
69 Ãi ãtiind cá ea va avea nevoie de ceva mai mult ân ultimele
zile, decàt ceea ce are ea acum, El a spus, “Eu nu te voi lása
nemàngàiatá. Eu voi ruga pe Tatál ãi El âäi va da un alt
màngàietor, care este Duhul Sfànt. El va rámàne cu tine ân
veci. Âncá puäiná vreme ãi lumea nu Má mai vede; dar Eu má
duc sus la Cer ãi voi aranja acest lucru, ãi Eu voi veni ânapoi ãi
voi fi cu tine, chiar ân tine, pàná la sfàrãitul veacului.” Aceea
este despre ceea ce vorbesc eu. Voi má auziäi âncá? Spuneäi,
“Amin.” [Adunarea spune, “Amin.”_Ed.] Asta-i adevárat.
Despre aceea vorbesc eu acum, este El venind din nou ân
puterea Lui.
70 Veacurile s-au scurs ânainte, “Oh, Cine este El?” Doamne,
ân aceastá dimineaäá, ei se gàndesc la ceva obiect mic de
ânchinare, vreo micá iesle acolo afará, ceva mic^Aceea, eu nu
má gàndesc la aceea.
71 Eu má gàndesc la Cristos, nádejdea Slavei, ân inimile
noastre ân aceastá dimineaäá, prin Duhul Sfànt. Asta-i
adevárat.
72 Oh, osàndit de lume! Dumnezeu mereu a venit ân lume;
cànd El a venit, lumea L-a uràt. “Cum era ân zilele lui Noe, aãa
va fi la venirea Fiului lui Dumnezeu.” Noi suntem ân ziua
aceea, prieteni.
73 Ãi acum observaäi, “Puäiná vreme ãi lumea nu Má va mai
vedea; totuãi voi Má veäi vedea, cáci Eu voi fi cu voi, chiar ân
voi, chiar pàná la sfàrãitul lumii.” Asta-i adevárat. El este aici
acum. Ãi ân zilele, cum marea Lui fotografie ântotdeauna s-a
rotit sus ãi a fácut acelaãi lucru sá se âmplineascá pe care âl
vedem noi acum. Marea dramá este aãezatá, ãi noi suntem gata
acum sá vedem mari lucruri ântàmplàndu-se.
74 Biserica a fost adusá de la leagán. Asta-i adevárat.
Penticostalii au legánat-o jos acolo, cu càäiva ani ân urmá,
acolo ân urmá ân timp ce oamenii au aruncat cu pietre ãi fáceau
haz, ãi ràdeau la aceea, dar ea a crescut la maturitate acum.
Aceea este exact corect. Ceasul este aici. Aleluia! Asta-i
adevárat. Ân aceea sunt eu interesat, sá vád Biserica lui
Dumnezeu venind laolaltá acum. Noi am fost bátuäi afará aici,
ãi bátuäi afará acolo, dar ceasul vine cànd Dumnezeu aruncá
pátura ân jurul nostru al tuturor, sá ne tragá ânáuntru, cáci
duãmanul este la poartá. Aleluia! Da, domnule. El a spus, ãi
acum despre poporul Lui, Daniel a spus, “Marile lucruri ale
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zilelor de pe urmá, cànd aceste lucruri se âmplinesc, Doamne,
mari isprávi vor face oamenii atunci, oamenii credinäei le vor
face, ân acea zi.”
75 Ãi ceasul a venit acum cá atunci cànd marea dramá, tabloul
lui Dumnezeu aãezat ânainte, al ploii tàrzii. Ioel a spus, “Ân
zilele din urmá, se va âmplini cá Eu voi turna Duhul Meu peste
toatá fáptura; ãi fiii voãtri ãi fiicele voastre vor profeäi. Peste
slujitorii ãi slujitoarele mele voi turna Eu din Duhul Meu. Ãi
Eu voi aráta semne deasupra ân cer, ãi semne pe pámànt
dedesupt, ãi stàlpi de foc, ãi vapori de fum. Se va âmplini,
ânainte de  marea ãi ânfricoãátoarea zi a Domnului sá viná, cá
oricine va chema Numele Domnului va fi màntuit.”
76 Isus a spus ânáuntru acolo, “Aceste lucruri pe care le fac
Eu, le veäi face ãi voi, ãi mai mari decàt acestea, cáci Eu má duc
la Tatál Meu.” Aleluia! Aleluia! Aici este ceea ce El a spus
ânáuntru acolo, ân_ân_Cuvànt ân urmá acolo, a spus, “Dacá voi
rámàneäi ân Mine, ãi Cuvàntul Meu rámàne ân voi, cereäi ceea
ce voiäi ãi vá va fi dat.”
77 Cu càäiva ani ân urmá, oamenii din âmprejurimi aici
spuneau, “Voi oamenii sus acolo la acel Tabernacol sunteäi
holy-rollers. Voi toäi sunteäi aceasta, aceea ãi cealaltá. Ãi voi
sunteäi trázniäi!”
78 Dar, oh, Doamne, noi am stat pe acea Stàncá, care este
Adeváratá, ânspre botezul Duhului Sfànt, ãi acum puterea
Atotputernicului Dumnezeu este formatá ân bisericá, venind
ânainte. Aleluia! Eu aãtept pentru cànd Dumnezeu va zgudui
ântregul lucru, pretutindeni. Frate, aceasta este deja ân sesiune
chiar acum. Aceasta se desfáãoará. Asta-i adevárat.
79 Dumnezeirea Lui. Cine este El? Unii dintre ei Âl fac un mic
bebeluã ânapoi acolo. El este Acela care a stat pe platforma, oh,
Doamne, invizibilá, ãi-a ântins màinile Lui, ãi a vorbit ãi a spus,
“Sá fie luminá,” ãi a fost luminá. Acela era Isus Cristos. “Cáci
El era ân lume, ãi lumea a fost fácutá prin El, ãi lumea nu L-a
recunoscut.” El era^El este Divinitatea lui Dumnezeu.
Priviäi ce a fácut El ânapoi acolo. Vorbind despre minunea din
urmá de acolo; voi vorbiäi despre strigát? Cànd El a fácut
lucrurile miraculoase, sá facá lucrurile care sunt acum, din
lucruri care nu erau, El a vorbit ãi aãa a fost.
80 Ãi aceeaãi Putere, acelaãi Cristos! Aleluia! Lásaäi
fundamentaliãtii, lásaäi pe acei oameni care neagá Puterea lui
Dumnezeu, sá spuná cá Acesta este greãit, dar aceeaãi Putere
care a vorbit lumea ân existenäá este ân acei oameni care au
Duhul Sfànt. Asta-i adevárat. Bárbaäi ãi femei, este timpul ca
noi sá aflám cine sunteäi voi. Diavolul âncearcá sá vá ascundá
ân urmá, vá spune cá sunteäi niãte mici fricoãi ceva. Voi nu
sunteäi. Voi sunteäi fii ãi fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeirea
nu este ân Cer; este ân voi. Aleluia! Eu ãtiu cá voi credeäi cá eu
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sunt tráznit, dar lasá-má sá-äi spun ceva, frate. [Fratele
Branham bate pe amvon de trei ori_Ed.] Cànd voi vá daäi
seama cá Atotputernicul Dumnezeu locuieãte ân voi; Viaäá
nemuritoare, “Viaäa Mea Eu o dau, Zoe.” Viaäa lui Dumnezeu
este ân fiinäá umaná.
81 El a stat ânapoi acolo, El este Creatorul tuturor lucrurilor.
El a fácut viaäa; broaãte, oh, albine, raäe, pui, animale, a creat
totul. “Ãi nimic nu a fost fácut decàt ceea ce a fost fácut de
El.” Cine? Cristos, Dumnezeirea! “El a adus jos plági, ãi fiecare
lucru ân zilele Egiptului.” Cine? Cristos! “El a oprit_gurile
leilor. El a potolit violenäa focului. Ei au scápat de ascuäiãul
sábiei. Ei au ânviat moräii din mormànt.” Cine? Cristos! Oh,
Doamne, ce va fi aceasta? Cine este El? Cristos, Dumnezeirea!
82 Ãi, frate, sorá, acea Dumnezeire este ân voi. “Puäiná vreme
ãi lumea nu Má va mai vedea. Totuãi voi Má veäi vedea, cáci Eu
voi fi cu voi, chiar ân voi, pàná la sfàrãitul veacului.” Cristos ân
iesle? Nu. Cristos ân voi! Aleluia! Noi nu ne ânchinám lui Cristos
ân iesle, ci Cristos ân voi, Duhul Sfànt, nádejdea Vieäii, aleluia,
Creatorul, Dumnezeu Ânsuãi locuind ân fiinäa umaná. “Âncá nu
se aratá ceea ce vom fi noi, dar noi Âl vom vedea aãa cum este
El.” Cáci noi vom fi fácuäi ca El, Duhul ân fiinäa umaná.
83 Nu este loc pentru El. Oamenii ân jur aici spunànd cá ei_ei
sunt ai lui Cristos, biserica lor este a lui Cristos, ei merg la
o^Ãi ce s-a ântàmplat seara trecutá? Ãi-au deschis darurile
lor de Cráciun. Haideäi sá vedem despre táticul; acolo ânáuntru
era o^era sub pomul de Cráciun, al multor oameni, seara
trecutá, aãezatá o mare cutie cu bere pe undeva. Nu este loc
pentru Isus; totul pentru bere. S-a deschis cadoul mamei, o
pereche de cáräi de joc. Nu este loc pentru Cristos; cáräile.
Asta-i adevárat. Ân loc de o micá Biblie sau ceva pentru copii,
este o carte despre omul_G, sau ceva mic ca acela. Nu este loc
pentru Isus. Ân loc de a merge la bisericá, ei merg la un
spectacol, dansuri, de toate, ãi se numesc Creãtini.
84 Frate, cànd Dumnezeirea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfànt,
vine ân inima umaná, Acesta cheamá afará tot ce nu a creat
Cristos. Voi ãtiäi cá acela-i Adevárul.
85 Dumnezeu, Cristos, nádejdea Slavei, ân voi! Nu ân leagán;
ân voi! Aceea a fost odatá, Dumnezeu a fost ân urmá la ânceput,
apoi El vine ân Moise, El vine ân copiii lui Israel, El vine ân
leagán. Dar acum ei I se ânchiná ân urmá de tot ca ceva lucru
preistoric; cànd, Cristos este ân voi! Aici este El, astázi, Fiul lui
Dumnezeu miãcàndu-se ân sus, marea Lui Bisericá se miãcá.
86 Azi biserica are ciná de supá, ciná de plácintá, sá vadá cine
se poate âmbráca cel mai bine, merg ân bisericá cu pompá,
slavá, cine are cea mai buná bisericá, cele mai bune scaune,
cine poate cànta aceasta, cine poate face aceea. Ãi nu este loc;
toate timpurile ei au altceva de fácut afará de rugáciune. Ei nu
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se mai pot ruga. Ei au altceva de fácut; ei nu se mai pot ruga.
Ei doar nu pot sá iubeascá, sá-l slujeascá pe Dumnezeu aãa
cum obiãnuiau. “Nu-i loc pentru El ân han.” Ãi aceasta este ân
timpul sfàrãitului, prieteni. “Nu-i loc pentru El ân han.”
Desigur, eu ãtiu ce a ânsemnat hanul acela, dar eu má refer la
acest sfàrãit.
87 Dar Biblia a spus, “Ân acea zi, cànd migdalul va ânflori,
dorinäa omului va cádea; deoarece el se va duce la casa lui cea
veãnicá, ãi bocitorii merg pe uliäe; sau funia de argint sá fie
ruptá, sau ulciorul sfáràmat ân fàntàná.” Oh, milá, prietenul
meu!
88 Dar profetul de asemeni a spus, “Va fi Luminá ân timpul de
seará.” Asta-i adevárat. Cárarea Slavei cu siguranäá o veäi gási.
Asta-i adevárat. Timpul de seará a venit. Biserica acum, care a
fost odatá âmbrácatá precum acea micá experienäá de iesle prin
care noi am fost, a ajuns la un loc acum cá oamenii âãi dau
seama cá Dumnezeirea ãi Puterea Atotputernicului Dumnezeu
locuieãte ân fiinäa umaná.
89 Oh, frate, sorá, lásaäi-má sá vá vorbesc, ân Numele lui Isus,
ân aceastá dimineaäá. Voi âncá má auziäi? [Adunarea spune,
“Amin.”_Ed.] Oh, Doamne, lásaäi-má sá vá spun ceva!
90 Vine timpul cànd femeile ãi bárbaäii sunt cam la fel. Ei se
âmbracá aãa de mult la fel, tu nu poäi sá-i deosebeãti pe unul de
celálalt. Asta-i adevárat. Toate acele lucruri ân Biblie, spuse cá
se vor âmplini, sunt aici. Asta-i adevárat. Voi ãtiäi cá acela este
Adevárul. Este acesta Adevárul? [Adunarea “Amin”_Ed.] Este
acesta Adevárul? [“Amin.”] Ãi acesta este, acesta este
Adevárul. Ei acäioneazá la fel, aratá la fel, ânjurá la fel, vorbesc
la fel. Biblia a spus cá va fi ân felul acela. [Fratele Branham
bate ân amvon de trei ori.] El a spus, “Ân zilele de pe urmá, cá
vor veni timpuri periculoase. Oamenii vor fi iubitori de sine,
mai mult decàt iubitori de Dumnezeu; cálcátori de cuvànt,
acuzatori falãi.” Este aceasta aici? [“Amin”] Asta-i adevárat.
91 Oh, slavá lui Dumnezeu! Eu simt ceva ânvàrtindu-se ân
sufletul meu! Doamne, oh, cànd má uit aici afará! “Precum a
fost ân zilele lui Noe, aãa va fi la venirea Fiului omului.” Noe
avea niãte credincioãi ân acea zi. Dumnezeu are càäiva
credincioãi azi. [Fratele Branham bate ân amvon de trei
ori_Ed.] Ceasul vine, aceastá mare dramá se aãeazá.
92 Bárbaäi ãi femei, dacá Duhul Sfànt locuieãte ân voi,
Cristosul care a fost náscut cu o mie nouá sute de ani ân urmá a
venit la omenire. El niciodatá nu a rámas ân leagán.
93 Ãi azi, acea amintire a naãterii Lui, ce fac ei? Ei iau ceva
pom, âl taie jos, fac un pom de Cráciun pentru copilaãi. Dar ei
gàndesc^Aceea este ân ordine; eu nu lovesc âmpotriva
aceluia. Dar treaba despre aceasta este, cá ei pun mai mult pe
pomul de Cráciun decàt fac pentru Cristos.
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94 Kris Kringle este peste tot prin äará. Cine a fost el? Un
german, un sfànt Catolic cu ani ân urmá, un om bátràn a mers
ân jur sá facá bine. Ãi azi aceasta a devenit aproape o
ânchinare. Asta-i adevárat. Este ân ordine sá spui copiilor, sau
orice vreäi voi sá faceäi, atàt càt má priveãte pe mine. Dar
treaba cu aceasta este cá, este aãa de uãor sá cazi pe fágaãul
acela pe partea cealaltá, ãi sá âmpingi afará pe Cristos,
adeváratele fundamente ale lui Cristos, de Cráciun. Ãi omul ia
pe Kris Kringle ân locul adeváratului Cráciun, asta-i adevárat,
“Nu-i loc pentru El ân han.”
95 Este totul desenat jos, dacá am fi avut timp. Eu ãtiu cá se
face tàrziu, ãi se face tàrziu.
96 Dar priviäi, prieteni, ceasul a venit, ãi este acum, acela
cànd marea dramá a lui Dumnezeu este aãezatá aici ânaintea
noastrá. Fiul lui Dumnezeu, care a fost ân leagán, este ân inimá
acum. El este Divinitatea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu,
Creatorul. El a spus, “Toate lucrurile^El era ân lume, ãi
lumea a fost fácutá de El, ãi lumea nu L-a cunoscut.”
97 Ãi, azi, aceea este treaba cu biserica. Nádejdea Slavei,
botezul Duhului Sfànt, a venit ân inimile oamenilor, ãi ei nu
recunosc ce este Acesta. Ei gàndesc cá este o micá aderare la
bisericá, sau ceva ca aceea.
98 Dar acela este Dumnezeul, Creatorul, locuind ân voi, ãi
dàndu-vá toate Puterile. Ãi voi sunteäi ân posesia a tot ce a avut
El. Aãa este Acesta ân voi sá vá abäineäi de la ráu, sá faceäi
bine, sá ocoliäi rául ãi sá alergaäi spre neprihánire, sá vá
ândepártaäi de la ispitá. Toatá ráutatea, ura, cearta, invidia, ãi
aãa mai departe, ândepártaäi-vá de la aceasta, pentru cá acelea
âl vor lua pe El din inima voastrá. Dacá voi Âl veäi primi,
âmbráäiãaäi-L ãi iubiäi-L, ãi äineäi-L ân inima voastrá ãi iubiäi-
L! Eu vá pot spune, biserica laolaltá ân acel fel de Putere, are
Puterea de a lega cerurile, sá vindece bolnavi, sá deschidá ochii
orbilor, aleluia, surzii vorbesc^muäii vorbesc, ãi surzii aud,
ologii umblá, orbii vád. De ce? Este recunoaãterea Puterii
Atotputernicului Dumnezeu ân inima voastrá. Acolo este El,
Dumnezeirea.
99 Voi Âl iubiäi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Nu-i de mirare
cá poetul a spus:

Har uimitor! ce dulce-i sunetul,
Care a màntuit un ticálos ca mine!
Eu odatá eram pierdut, dar acum sunt gásit,
Am fost orb, dar acum eu vád.

100 Dragá frate, sorá, dacá voi nu aveäi botezul Duhului Sfànt,
ân aceastá dimineaäá, alergaäi ân Âmpáráäia lui Dumnezeu càt
de repede puteäi. Timpul pecetluirii se desfáãoará. Duãmanul a
venit ânáuntru ca un potop; El ridicá un steag âmpotriva
acestuia. Drama este aãezatá. Biserica se duce acasá tot atàt de
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sigur ca orice. Voi nu aveäi totdeauna sá aãteptaäi, prieteni. Voi
nu aveäi tot timpul sá aãteptaäi. Voi mai bine veniäi acum. Mai
bine faceäi-o azi, asta-i adevárat, “càtá vreme azi este azi.”
Faceäi-o acum.

101 Amintiäi-vá, prieteni, aceasta poate sá pará ciudat. Lumea
niciodatá^Religia lui Cristos niciodatá n-a fost populará. Ea
ântotdeauna a fost nepopulará, cáile lui Dumnezeu, pentru cá
diavolul este “prinäul puterii vázduhului.” El are toate
guvernele. Fiecare guvern este controlat de diavolul, conform
Bibliei. Diavolul a spus cá era. Asta-i adevárat. El controleazá
toate guvernele.

102 Ãi apoi Biblia a spus, “Bucuraäi-vá, voi toäi sfinäi Ângeri, ãi
voi sfinäi de pe pámànt; cáci âmpáráäiile acestei lumi au
devenit Âmpáráäiile Dumnezeului nostru, ãi ale Cristosului Sáu,
ãi ei^ El va domni.” [Fratele Branham bate ân amvon de trei
ori_Ed.]

103 Satan a luat pe Isus sus pe vàrful muntelui, i-a arátat toate
âmpáráäiile lumii, a spus, “Acestea toate sunt ale mele, ãi eu äi
le voi da Äie.”

104 Ãi Isus a spus, “Du-te ânapoia Mea, Satan.” Asta-i
adevárat. Lui nu-i pása^

105 El a spus, “Dacá âmpáráäia Mea, era din aceastá lume, Eu
aã putea chema orice legiuni de Ângeri, dar Âmpáráäia Mea nu
este din lumea aceasta, ci Âmpáráäia Mea este ân Cer.”

106 Ãi El a spus, “Âmpáráäia lui Dumnezeu va fi ân voi.” Deci
de aceea legiunile ãi puterile, ãi sprijinul Sfinäilor Ângeri
(aleluia) este ân voi, ân aceastá dimineaäá, prin Dumnezeirea lui
Cristos, prin botezul cu Duhul Sfànt. Da, domnule.

107 Cine sunteäi voi, ân aceastá dimineaäá? [Fratele Branham âãi
bate palmele laolaltá de douá ori_Ed.] Cine este Cristos Isus?
El este ân voi atàt de mult càt Âl veäi lása sá fie. El preseazá,
âncercànd sá pátrundá ân voi, sá se mute ân voi azi. Ãi voi staäi
de-oparte ãi vá ântrebaäi, ãi priviäi ãi vá uitaäi äintá, ãi vá äineäi
ânapoi puäiná vreme. Sá nu faceäi aceea. Mutaäi-vá chiar drept
ân sànul lui Dumnezeu. Ceasul este aici. Aleluia!

108 Oh, cum Âl iubesc eu! El vine ântr-una din aceste zile. Eu
vreau sá-L vád. Voi nu? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Eu vreau sá-
L vád. Eu cred cá noi Âl vom vedea. Voi nu? [“Amin.”] El este
aici acum. Puterea Lui se miãcá.

109 Ce-i face pe oameni sá plàngá ãi sá strige, sá continue? Care
este situaäia? Este Duhul Sfànt miãcàndu-se ân ei. Dacá ei
mácar ãi-ar putea da seama ãi_ãi sá-L âmbráäiãeze! Âmbráäiãaäi
Duhul Sfànt, credeäi-L, stràngeäi-L la sànul vostru. Tráiäi
drept, nu faceäi nimic care L-ar stingheri. Spuneäi, “O Doamne
Isuse, eu Te vreau. Eu vreau ca Tu sá stai làngá mine. Eu voi
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sta làngá Tine, Tatá.” Ãi aãa cum voi o faceäi, El doar preseazá
sá intre ân voi. El vrea acolo ânáuntru. El vá curteazá pentru
El, tot timpul.

110 Acum, prieteni, eu ãtiu cá acela este Adevárul. Eu ãtiu cá
oamenii nu-ãi dau seama cine sunteäi voi? Fiecare persoaná de
aici poate trái deasupra pácatului, poate trái fárá pácat, sá
tráiascá ân Dumnezeu. Voi veäi face greãeli, dar Sàngele lui
Cristos vá va ierta. “Tatá, iartá-i, cáci ei nu ãtiu ce fac.” Este
adevárat? [Adunarea, “Amin”_Ed.] Aceeaãi Putere a lui
Cristos care a fost atàrnat pe crucea Calvarului, acelaãi
Dumnezeu care L-a ânviat ân ziua ânvierii, este ân voi acum, voi
care aveäi Duhul Sfànt. [Fratele Branham bate ân amvon de
trei ori.] Oh, nu-L iubiäi voi? Oh, Doamne! Ascultaäi Glasul Lui
chemànd astázi.

111 Mutaäi-L sus aproape de sànul vostru, ãi spuneäi, sau
aproape ân sànul vostru, ãi spuneäi, “Acum, Doamne Isuse, eu
am fost puäin diferit, din aceastá zi de Cráciun eu âmi dau
seama Cine eãti Tu acum. Odatá eu m-am ânchinat Äie ca unui
copil mic ântr-o iesle. Eu Te-am vázut ânapoi acolo ca un mic
copilaã, cu o mie nouá sute de ani ân urmá, ãi m-am gàndit,
“Oh, dacá aã fi putut sá má fi dus sus la Ierusalim!”

112 Astázi, ei âãi iau paãapoarte ãi fiecare lucru, sá meargá sus
la_la leagán, sus la locul unde El s-a náscut, aceeaãi iesle. Dar,
prieteni, aceasta nu este acolo sus unde El s-a náscut; este
chiar aici unde El s-a náscut. Dumnezeu L-a adus jos la fiecare
din noi, ãi Fiinäa Lui vie locuieãte ân noi. Oh, Creatorul, lucrul
care a creat lumea, ãi a creat cerurile, a creat pámàntul, a creat
omul, este chiar ân fiecare persoaná care are botezul Duhului
Sfànt astázi. [Fratele Branham a bátut ân amvon de trei
ori_Ed.] Acela este lucrul, acela este secretul, primiäi Duhul
Sfànt. El este ân voi. El este nádejdea Slavei.

113 Ãi priviäi aici, ân Vechiul Testament, aãa cum m-am referit
la aceasta de multe ori, cànd contractul a fost fácut, acesta a
fost rupt ân bucáäi, peste trupul mort al unui animal. Ãi acele
douá contracte trebuiau sá fie aduse laolaltá, acel contract
trebuia sá se potriveascá unul cu celálalt.

114 Ãi, astázi, Dumnezeu a fácut un contract. Nu pentru cá voi
eraäi buni, nu pentru cá voi aäi aderat la bisericá, nu pentru cá
voi aäi fost un grad bun ân societate. Voi puteäi fi veãnic atàt de
buni, voi puteäi trái o viaäá curatá, voi puteäi merge la bisericá
ân fiecare zi, voi puteäi jertfi ân fiecare zi, voi puteäi da o parte
din banii voãtri, voi puteäi renunäa la toate pácatele lumii, ãi
totul, ãi sá tráiäi tot atàt de drept ãi credincioãi càt puteäi, ãi voi
veäi pierde Cerul tot atàt de departe cum este Rásáritul de
Apus. Asta-i adevárat. Aceasta nu este prin bunátate cá noi
suntem màntuiäi, ci este prin mila Lui cá noi suntem
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cumpáraäi, cá Dumnezeu a vrut sá facá fii ãi fiice. Bunátatea
nicicànd nu-i face. Duhul lui Dumnezeu âi face. Dacá nu era
aãa, El nu ar fi trebuit sá trimitá Duhul Sfànt.
115 Cum putea Duhul Sfànt sá fie complet ne-^sau cum
putea_contractul sa fie complet? Isus a spus, “Eu voi pleca,
totuãi Eu voi veni din nou; ãi voi fi cu voi, chiar ân voi. Rugaäi
pe Tatál, ãi El vá va da Duhul Sfànt. El va rámàne, pe veci.”
116 Iar oamenii âãi pun numele pe cáräi bisericeãti, âncearcá sá
ântoarcá o nouá paginá de ziua de Cráciun, âncearcá sá
páãeascá acolo jos la bisericá ãi sá pláteascá càteva tributuri
ieslei ânapoi acolo. Cànd, Duhul Sfànt âmpinge ânáuntru
pretutindeni, âncercànd sá gáseascá^Ãi lumea i-a orbit ântr-
atàt âncàt ei sá páãeascá sus acolo ãi sá spuná, “Pái, acela este
un grup de holy-rollers.” Ântocmai cum a fost ân zilele lui Noe,
aãa este acum.
117 Venirea Fiului lui Dumnezeu se apropie! Asta-i adevárat.
Ãi numai aceia care sunt âncárcaäi de Duhul Sfànt, care au
Viaäá nemuritoare tráind ân ei, Duhul Sfànt, acela este felul
care va fi tras de aici, tot atàt de sigur ca orice.
118 Acolo era un fel sau altul despre acea micá veche corabie, ân
zilele lui Noe, care a plutit pe vàrful apei. Aceasta era o putere
de tragere de Sus. Acolo era o micá luminá ân vàrf, cá Slava lui
Dumnezeu strálucea din Cer, jos pe acea camerá de sus.
119 Ãi eu âäi spun, azi, prietene, ascultá cuvàntul meu. Existá o
Putere ce trage, nu de la bisericá, nu de la pástor, ci din Slavá,
botezul Duhului Sfànt miãcàndu-se ân jos ân acel canal corect,
sá tragá sus o Bisericá! Ce este aceasta? Puterea lui Dumnezeu,
accesul la Viaäa Lui, Zoe.
120 “Aceste lucrári pe care Eu le fac le veäi face ãi voi; mai
mari decàt acestea veäi face voi.” El a fost persecutat, luat ân
ràs, batjocorit, ãi a murit, ãi a intrat ân mormànt. Dar El era
devotat, El avea Duhul lui Dumnezeu ân El, ãi Dumnezeu L-a
ânviat. Dacá noi mergem pe aceeaãi cale, noi de asemeni vom
ieãi afará. Oh, aleluia! Eu Âl iubesc!
121 Âncá má auziäi? [Adunarea spune, “Amin.”_Ed.] Voi Âl
iubiäi? [“Amin.”] Voi Âl iubiäi cu toatá inima voastrá? [“Amin.”]
Nu este El minunat? [“Amin.”] Oh, Doamne!

Ochiul a vázut, urechea a auzit, ce este
ânregistrat ân Cuvàntul lui Dumnezeu;

Nu este El minunat, minunat!
Sá ne aplecám capetele.

122 Tatá Ceresc, O Isuse, eu privesc ânainte spre un ceas máreä.
Eu âl vád venind. Eu vád cá nu existá speranäe nicáieri
altundeva. Eu vád veacul miãcàndu-se sus. Eu vád marile
lumini roãii, ale comunismului, dominànd ân jur peste pámànt.
Eu vád bisericile formale luàndu-ãi drapelul ei âmpotriva
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Bisericii Tale, âncercànd sá-i condamne, spunànd, “Vindecarea
diviná este greãitá. Este o grámadá de fanatism.” O lege ân
propria noastrá Casá Albá, ca sá O ânchidá.
123 Oh, ânsá, Dumnezeule, ziua trecutá, stànd acolo ãi vázànd
pe acei oameni sfinäi, toäi luminaäi cu Puterea lui Dumnezeu,
privind pe feäele lor ãi vázànd slava lui Dumnezeu! Ei pot fi
precum copiii Evrei la cuptorul âncins. [Fratele Branham bate
ân amvon de càteva ori_Ed.] “Noi nu ne vom pleca nicicànd.
Nu. Dumnezeul nostru este ân stare sá ne izbáveascá. Tu vei
veni repede, Doamne Isuse.”
124 Ãi eu vád cá ceasul se stabileãte ânáuntru, cànd, “Forma de
evlavie pe care oamenii o au, dar tágáduiesc Puterea de acolo;
de la aãa ceva depárteazá-te,” Tu ai spus, Duhul vorbeãte
pentru ultimele zile. Ãi aici suntem noi ân acea zi, astázi.
125 Aici este mica noastrá bisericá ãezànd aici, Doamne,
bárbaäi ãi femei care eu cred cá Te iubesc. Ãi má rog,
Dumnezeule, ca Duhul care a umplut multe din inimile lor, ân
zilele ce au trecut, sá viná acum mai adànc, ân mai muläi. Fie ca
ei sá lase la o parte orice ráutate, orice luptá, tot ce nu este
asemánátor Äie, ãi sá se mute sus astázi. Nu la iesle, ci la
Calvar. Nu ca ântru totul la Calvar, ci la Cristos, nádejdea
Slavei, Divinitatea lui Dumnezeu, máreäia lui Dumnezeu,
Puterea lui Dumnezeu care este acum ân inima noastrá,
âncercànd sá ne tragá afará  din lucrurile lumii, ca El sá ne
poatá lua afará de pe acest pámànt ântr-o zi, ântr-o Äará mai
buná. Dumnezeule, acordá aceasta azi. Ascultá rugáciunea
slujitorului Táu, ãi vorbeãte poporului.
126 Dacá existá vreun pierdut, aici ânáuntru, vreunul fárá
Duhul Sfànt, fie ca ei sá primeascá din Tine, ân aceastá
dimineaäá. Acordá aceasta, scumpe Dumnezeule, cáci noi o
cerem ân Numele scumpului Táu Fiu preaiubit, Isus; Care cu o
mie nouá sute de ani ân urmá a fost náscut ântr-o iesle, Care a
suferit treizeci ãi trei de ani mai tàrziu la Calvar, pentru
pácatele noastre, Care s-a ânáläat Sus, càteva zile dupá aceea,
patruzeci de zile mai tàrziu. El a fost primit sus ân Slavá, apoi
zece zile mai tàrziu a venit din nou ân Puterea Duhului Sfànt,
ãi acum tráieãte ân Bisericá. Ãi curànd, cu aceeaãi Putere care
L-a ânviat, Duhul Sfànt ân Bisericá, sá o ia afará. O
Dumnezeule, vino, vrei Tu, ãi màntuieãte Biserica? Cáci noi o
cerem ân Numele Lui.
127 Ân timp ce vá aveäi capetele aplecate, noi vom cànta,
Cheamá Azi. Dacá existá vreunul aici fárá Cristos, fárá
Dumnezeu, fárá nádejde, veäi veni voi acum?

Cheamá azi!
Cheamá azi!
Isus cheamá,
El duios cheamá azi.
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Isus duios cheamá azi,
Cheamá azi!

128 Eãti tu fárá Dumnezeu, fárá nádejde, fárá Cristos? Âäi dai tu
seama cáci^?^cáci tu nu ai ântreaga viaäá a Cuvàntului lui
Dumnezeu? Nu vei veni tu?

^mai departe,
Cheamá, El cheamá azi!
Cheamá azi!
Isus cheamá azi,
El duios cheamá azi.

129 Ascultaäi, Tatál este aici ãi El_El vrea sá vá màntuiascá,
dacá sunteäi nemàntuiäi. Eu nu vá cunosc. Dar, ascultaäi,
prieteni, eu vreau sá fac ceva pentru voi ân aceastá dimineaäá,
ân timp ce voi staäi aici. Eu vreau doar ca voi sá aveäi ochii
ânchiãi. Eu vreau sá trag jos o cortiná aici ãi sá vá las sá priviäi
dincolo pe undeva. Noi vom lua o micá vizitá, ân aceastá
dimineaäá, acum ân timp ce ea dá tonul la acea càntare. Eu voi
trage jos cortina, doar pentru acei ce stau ân acest Tabernacol,
tineri ãi bátràni, ãi toäi.

130 Má voi uita dincolo la poräile Iadului, pentru o vreme, ân
aceastá dimineaäá. Ei ãtiu acolo jos cá este timpul Cráciunului
aici sus. Ei ãtiu ce au fácut ei ân timpul Cráciunului. Unii
dintre ei au báut, unii din ei au alergat prin jur, unii au fost ân
bisericá, unii ãi-au bátut joc, unii au fácut haz. Ce ar fi dacá
acest schelet tàràtor, osos ar putea sá se ântoarcá la aceastá uãá
a bisericii ân aceastá dimineaäá? Voi ãtiäi, Cráciunul urmátor
voi aäi putea fi acolo. Voi aäi putea fi acolo ântr-un an, la
Cráciunul urmátor. Dar, amintiäi-vá, voi aveäi de-a face cu
suflete umane; voi aveäi de-a face cu lucruri duhovniceãti, ãi
fiecare din voi trebuie sá ráspundá la Ziua Judecáäii. Eu pot
numai sá fiu cinstit. Eu pot numai sá spun, dacá voi nu aäi
primit âncá pe Cristos ân aceastá dimineaäá, El stá la uãa
deschisá! ^?^ãi sá-L trataäi ráu?

131 Ãi voi care aveäi Duhul Sfànt, amintiäi-vá, voi veäi fi
judecaäi pentru ceea ce aäi fácut cu Acesta. Voi poate cá aäi
primit pe Cristos, prin Duhul Sfànt, dar voi veäi fi osàndiäi;
fiecare om este judecat conform lucrárilor ce le-a fácut ân
trupul lui. Dupá ce voi aäi primit Duhul Sfànt, ce aäi fácut voi
cu Acesta? Aäi vorbit despre aproapele vostru? Aäi fácut lucruri
rele? Dacá aäi fácut, amintiäi-vá, eu aã âncepe viaäa din nou
chiar acum. Spuneäi, “Doamne Isuse, azi, de acum ânainte, eu
voi fi ceea ce Tu vrei ca eu sá fiu. Eu âmi dau seama cá este
partea nemuritoare din Dumnezeu, ãi Duhul lui Dumnezeu
locuieãte ân trupul meu. Ãi dacá eu_dacá eu am fost greãit, Tu
iartá-má acum. Eu_eu vreau sá vin acasá. Eu_eu vreau sá fiu
mai bun.”
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132 Dovediäi-L acolo ânáuntru, ân aceastá dimineaäá, doar uite
aãa. Doar äine-äi màna sus, pentru mine, ânapoi acolo. Spuneäi,
“Eu vreau sá âncep din nou azi, Frate Branham.” Eu âmi ridic
màna, de asemeni; eu voi âncepe din nou. Eu vreau sá fac mai
mult pentru El decàt am fácut vreodatá. Sunteäi voi^?^
133 Una dintre cele mai triste povestiri pe care am auzit-o
vreodatá, o datá. O tànárá doamná, ea este o foarte neruãinatá
tànárá femeie. Ea era ântr-o casá buná; i-am vorbit despre
Cristos. Tatál ei_ei a spus, “Eu o instruiesc, reverend, pentru
societate.” Ea va ântàlni acea clasá de oameni pentru cá ea^
Acum, amintiäi-vá, ca societate, tu te poäi schimba la lucrul
numit poligamie. Dar ea a primit cea mai buná educaäie. Cànd
ea se pregáteãte sá pátrundá, merge la societate, ãi merge cu
diferite clase bune de oameni. Moartea a lovit-o brusc. Ea s-a
dus cu un atac de inimá. Toatá instruirea ei nu i-a fácut nici un
bine ea s-a dus altundeva.
134 Pe ce cale mergeäi voi ân aceastá dimineaäá? Dupá ce visaäi
voi? Mie nu-mi pasá care fel de grup este asemánátor, fiecare
dintre voi, voi veäi merge ân Eternitate ântr-una din aceste zile.
Ãi fárá Cristos, fárá Duhul Sfànt, sufletul vostru este pierdut.
Amintiäi-vá aceea.
135 Voi nu puteäi ântàlni aceea decàt numai prin a accepta pe
Cristos, prin Duhul Sfànt. Dacá El este ân voi, El este Puterea
lui Dumnezeu. Tráiäi prin Aceasta. El este Dumnezeu ân voi,
Biblia a spus, “Voi deveniäi dumnezei.”

Asta-i adevárat. “Nu sunteäi voi toäi dumnezeu?” Ãi Isus a
zis cátre^

Fariseii acolo, au spus, “Tu te faci Dumnezeu.”
A spus, “Nu este scris ân legea voastrá, cá, ‘voi sunteäi

dumnezei’?”
El l-a fácut pe Moise un dumnezeu pentru Faraon.

136 Ãi El va fácut pe voi un dumnezeu pentru oameni. Asta-i
adevárat. Ãi voi, ân aceastá dimineaäá, sunteäi epistole scrise
ale lui Dumnezeu. Vieäile voastre_voastre sunt de la
Dumnezeu, ãi chiar poartá acel Duh Sfànt.
137 Priviäi aici, prieteni, nu lásaäi aceasta sá treacá de voi. Nu
lásaäi aceasta sá meargá pe làngá doar ca ceva lucru mic
mitologic!^?^
138 Tatá, noi venim ân aceastá dimineaäá, ca ai Tái copii umili.
Eu âmi dau seama cáci_cáci noi tráim ân ultimul ceas, timpul
de âncheiere, ceva se poate ântàmpla ân orice timp. Bárbaäi,
femei, báieäi, sau fete, aici, sunt fárá Dumnezeu. Ãi eu Te rog,
Tatá, fii milostiv. Eu Te rog, fii milostiv faäá de cei ce au
primit, ãi nu-ãi dau seama cá Tu eãti aproape, ân inima lor. Ãi
âmi dau seama cá mici lucruri ale lumii, prin griji, sunt o
moarte. Má rog, Dumnezeule, ca fiecare de aici ân aceastá
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dimineaäá va fi cu adevárat consacrat Äie, pentru zilele care
urmeazá sá viná, ãi ândiferent càt de mult vom aãtepta ânainte
de Venirea Ta. Noi credem cá este chiar aproape acum.
139 Ãi dupá o vreme, oamenii vor âncerca sá fie màntuiäi; nu o
pot face. Eu má gàndesc la acei oameni tineri ân seara aceea,
jos acolo la altar, âncercànd sá fie màntuiäi, dar au traversat
linia. Nici o ráscumpárare pentru ei; ei erau duãi, nu au putut
fi màntuiäi.
140 Tatá, eu doar_eu doar má rog ca Tu sá-i binecuvàntezi, pe
fiecare, càtá vreme mai este timp pentru noi, Tatá, ca ei sá o
primeascá azi. Cáci noi o cerem ân Isus Cristos. Amin.
141 Sá ne ridicám. Càäi Âl iubiäi cu toatá inima voastrá?
[Adunarea spune, “Amin.”_Ed.] Nu vreäi voi sá veniäi doar un
pic mai aproape de El, sá-L iubiäi doar un pic mai mult?
Haideäi sá càntám Eu_Eu Predau Totul, aãa cum ne ridicám
màinile spre El, ân aceastá dimineaäá^?^Veäi face voi
aceasta. Dá-ne tonul pentru aceasta, sorá.

Eu predau, eu predau totul, (toate obiceiurile
voastre, toate cáile voastre)

Predau, eu predau totul,
Totul Äie, binecuvàntatul meu Màntuitor,
Eu predau totul.

Cu adevárat voi spuneäi aceea?
Eu predau, eu predau totul,
Eu predau, eu predau totul,
Totul Äie, binecuvàntatul meu Màntuitor
Eu predau totul.

142 O Tatá, ai milá. Noi Te iubim, aãa de mult, Doamne. Ântr-
una din aceste zile tràmbiäa va rásuna. Eu aã putea fi afará pe
càmp undeva. Doamne, eu má voi gàndi la bisericá atunci.
Cànd vànturile âncep sá vuiascá, lumea âncepe sá se clatine.
Unii spun, “Ce se ântàmplá?” Cerurile se schimbá ân roãu,
ceasul judecáäii este aproape. Eu má voi gàndi, “Oh, unde este
Fratele Graham? Unde este^Oh, ei sunt acasá.” Dar, Tatá,
atunci, dupá un timp, noi vom auzi un sunet ca niciodatá
ânainte, Tràmbiäa; Ângerul suná Tràmbiäa. O Dumnezeule,
aceia care au intrat ân camera moräii, vor ânvia. Cum strigátele
vor ieãi, “Ce se petrece cu lumea? Noi nu putem sta liniãtiäi. Ãi
ea se clatiná.” Ãi apoi noi vom fi apucaäi sus âmpreuná sá-L
ântàlnim ân vázduh.
143 O Tatá, dacá moartea va veni la noi ânainte de acel timp, eu
vreau sá spun moartea naturalá a acestei separári pámànteãti
aici, fie ca noi sá intrám ân camere, cu o credinäá distinsá,
ânfáãurànd roba lui Cristos ân jurul nostru, Duhul Sfànt. Ântr-o
zi noi trebuie sá venim jos acolo, Tatá. Ãi eu âmi dau seama cá
eu trebuie sá merg peste linia aceea, de asemeni. Este drept
afará acolo ânaintea mea pe undeva, acel ceas ân care eu intru



DUMNEZEIREA LUI ISUS CRISTOS 23

ân acea camerá a moräii. Cànd âmi aud sentinäa mea cititá, eu
nu vreau sá merg ca un laã. Eu vreau sá merg aãa cum Tu ai
mers, Doamne. Nu sá âncerc sá-mi ânfáãor propria mea robá
âmprejur; ci sá ânfáãor roba lui Cristos, Duhul Sfànt, ân jurul
meu, cum a fácut Pavel, ãi a spus, “Moarte, unde âäi este
boldul? Mormàntule, unde âäi este biruinäa?” Intru ân acea
camerá ântunecoasá printre cei ce sunt moräi; ascultànd apoi
dupá glasul Lui, al Arhanghelului care va suna, iar noi vom fi
chemaäi afará dintre cei moräi, sá-i ântàlnim pe cei dragi ai
noãtri din nou.

144 O Doamne, dacá noi pierdem aceea ân viaäá, viaäa nu a fost
nimic pentru noi; noi am eãuat. Dar dacá noi âl gásim pe Cel
Care este preäios ân inima noastrá, atunci noi am gásit tot
scopul lui Dumnezeu.

145 Oh, cum Âl iubim noi, ân aceastá dimineaäá! Fie ca fiecare
Creãtin, ân aceastá dimineaäá, sá vadá viziunea repede,
Doamne. Ceasul devine tàrziu acum, ãi eu má rog ca Tu sá ne
laãi sá vedem viziunea ãi sá apucám Viaäa, azi, ãi sá tráim pe
veci, cáci noi o cerem ân Numele lui Isus. Amin.

146 Voi vá iubiäi unul pe altul? [Adunarea spune, “Amin.”
_Ed.] Ântoarceäi-vá ân jur ãi stràngeäi màna unii cu aläii,
spuneäi, “Dumnezeu sá te binecuvànteze. Cristos sá fie cu
tine.” Ân loc de “Cráciun fericit,” spuneäi, “Cristos sá fie cu
tine,” aãa cum vá ântoarceäi ân jur. Acum nu plecaäi âncá, doar
ântoarceäi-vá ân jur ãi spuneäi, “Cristos sá fie cu tine.” [Fratele
Branham se ântoarce ãi spune, “Cristos sá fie cu tine,” cátre
cineva.] “Toäi^” Acum doar un moment.

Totul Äie, binecuvàntatul meu Màntuitor,
Eu predau totul.

147 Pái, m-am gàndit cá era trecut de doisprezece. Este trecut
de unsprezece, ãi eu am crezut cá era doisprezece ãi douázeci
de minute. Doar^[O sorá spune, “Hai sá mai stám âncá o
orá.”] Ce spui? Amin.

148 Fiecare iubeãte pe Domnul? Spuneäi, “Laudá Domnului!”
[Adunarea spune, “Amin! Laudá Domnului!”_Ed.] Haideäi sá
avem doar o_o micá^doar o^doar acum doar cam trei sau
patru cuvinte de márturie, precum, “Eu iubesc pe Isus.” Doar
spuneäi^nu mai mult de atàt. [Cineva spune, “Eu iubesc pe
Isus.”] Asta-i adevárat. Altcineva. [Muläi oameni spun, “Eu
iubesc pe Isus!”] Eu Âl iubesc! Eu Âl iubesc! O Isuse!

Isus, Màntuitorule, piloteazá-má
Pe marea vijelioasá a vieäii!
Valuri necunoscute se rostogolesc ânaintea mea,
Cáláuzeãte-má printre stànci, ãi màntuieãte

sufletul,
Hartá ãi busolá vino^ `
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Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în Engleză 
duminică dimineaţa, la 25 Decembrie, 1949, la Tabernacolul Branham 
în Jeffersonville, Indiana, U.S.A., a fost luat de pe o bandă de înregistrare 
magnetică şi tipărit neprescurtat în Engleză. Această traducere Românească a 
fost tipărită şi distribuită de Voice Of God Recordings. Retipărită în 2006.
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