LA RĂSCRUCEA TIMPULUI
Aș vrea, dacă se poate, cei ce înregistrează să aștepte numai un moment înainte
să înregistreze.

Bună dimineața, prieteni. Să cântăm cu toții, „Aduceți-i la Mine.” Aduceți
copilașii.

Aduceți-i la Mine, aduceți-i la Mine

Aduceți-i din câmpurile păcatului.

Aduceți-i la Mine, aduceți-i la Mine

Aduceți-i pe cei micuți la Isus. Amin.

Nu credeți că acești bebeluși micuți sunt foarte dulci? Ei au niște ochi mici și
strălucitori și au ceva foarte dulce în privire. Sunt niște copilași mici și inocenți,
care nu știu nimic din ce se întâmplă în lumea aceasta. În acel micuț este ceva ce
leagă o casă. Un copilaș are puterea să lege.

Mi-aș ﬁ dorit să am mai mult timp să vorbesc despre aceste lucruri, despre acești
micuți și altele, dar timpul ne presează și trebuie să mergem direct la Cuvânt. Cei
ce doresc să înregistreze predica din dimineața aceasta, pot să înceapă banda
acum. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe ﬁecare din voi.

Nu cred că astăzi există ceva ce se poate compara cu Cuvântul și mi-aș ﬁ dorit ca
acest Cuvânt să se găsească și să ﬁe citit în ﬁecare casă.

Aș vrea ca ﬁecare din voi, chiar și acești micuți ce vin de la școala duminicală, să
rămână cât se poate de respectuoși și să stea în liniște în timp ce, cu ajutorul lui
Dumnezeu, încerc să transmit un Mesaj care mi-a fost dat noaptea trecută târziu,
pentru biserică.

Vom citi din Ioel 2 și Fapte 2. Din Ioel vom citi de la 2.28 și din Fapte de la 2.15.
Nu este ciudat cum vorbește acest profet, Ioel în capitolul 2, și în Fapte 2? Este
vorba de ploaia timpurie și de ploaia târzie. Ioel a vorbit despre acestea în același
capitol. În Fapte 2 începând cu versetul 15, scrie:

„Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al
treilea ceas din zi.

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele de pe urmă,
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii
voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și
bătrânii voștri vor visa visuri!

Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele
acelea, din Duhul Meu și vor proroci.

Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc
și un vârtej de fum;

soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge, înainte ca să vină
ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită.

Atunci oricine va chema Numele Domnului va ﬁ mântuit.”” (Fapte 2.15-21).

Haideți să ne plecăm capetele pentru un moment de rugăciune. Tatăl nostru
ceresc, ca un cearceaf mare ce s-a așezat peste clădire în această dimineață,
ﬁecare cap se apleacă în țărâna pământului. În umilință noi ne aplecăm capetele și
inimile în prezența Ta. Noi ne rugăm, Tată ceresc, ca Duhul Tău sfânt să vină
acum, să intre în Cuvânt și să se prezinte ﬁecărei inimi. Fie ca el să aducă cu sine o
binecuvântare de sute de ori mai mare.

Dumnezeule, noi ne rugăm ca necredincioșii de astăzi să devină credincioși, și ca
acești creștini obosiți pe cale să capete o nădejde nouă. Fie ca sﬁnții să ﬁe
încurajați, și bolnavii vindecați. Vorbește-ne, Tată, și ﬁe ca noi să avem părtășie în
jurul Cuvântului Tău acum, pentru că noi cerem aceasta în Numele iubitului Tău
Fiu, Isus Hristos. Amin.

Subiectul din dimineața aceasta va ﬁ: „La răscrucea timpului„. În ﬁecare
epocă, timpul se scurge către sfârșit, apoi noi ajungem la o răscruce. Pe drumuri,
noi avem astfel de răscruci. Drumurile pe care călătorim în această lume au
răscruci, și acest mare drum ce călătorește către glorie, are câteva răscruci.

Va ﬁ nevoie întotdeauna de minuni ca ele să poată vorbi despre
omnipotență. Omnipotența este ceva puternic în totalitate și este nevoie de
supranatural ca să dovedească omnipotența. Numai supranaturalul poate face
aceasta. Predicarea Cuvântului este un lucru minunat. Credința vine prin auzire, și
anume auzirea Cuvântului. Este nevoie întotdeauna ca supranaturalul să
dovedească, că Cel ce este Omnipotent, (Cel Atotputernic) este încă în viață și că
El este Cel ce domnește, de aceea, noi trebuie să avem supranaturalul.

Eu cred că biserica va ﬁ în curând martora celei mai mari dovezi de omnipotență
pe care lumea a văzut-o vreodată.

Din căutările mele în Scriptură, eu am aﬂat că se găsesc șapte mari joncțiuni în
Cuvântul lui Dumnezeu. Șapte este numărul complet al lui Dumnezeu. El
completează ceva în șapte. El a lucrat șase zile și s-a odihnit în ziua a șaptea.
Lumea există prin stăpânirea Lui asupra pământului. Biserica lucrează timp de
șase mii de ani și a șaptea mie, este Mileniul. Toată această matematică a Bibliei
este perfectă. Dumnezeu este întotdeauna punctual. Uneori, noi credem că este
puțin târziu sau altceva, dar toate acestea au un scop. Dumnezeu este întotdeauna
punctual cu mesajul Lui.

Astăzi eu cred că noi stăm în fața unui lucru măreț pe care biserica ar trebui
să-l cunoască și să-l înțeleagă. Noi ar trebui să cunoaștem acest lucru, și să îl
găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că dacă nu l-aș găsi în Cuvânt, ar trebui
să mă îndoiesc puțin de el. Dar dacă Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre acest
lucru, nu contează cât de diferit pare să ﬁe el față de ceea ce suntem noi învățați,
El este Dumnezeu care lucrează prin Cuvântul Său. De multe ori acest lucru este
contrar cu ceea ce am fost învățați sau cu ceea ce am fost învățați să gândim.

Noi însă trebuie să recunoaștem omnipotența lui Dumnezeu când este
demonstrată înaintea noastră. Haideți să mergem acum în mintea noastră și să
studiem câteva minute ce s-a întâmplat în ultimii ani.

Ca predicator al Evangheliei, eu cred că suntem aproape de a doua venire a
Domnului Isus. Prima dată, El a venit ca bebeluș, dar acuma El va veni ca Împărat
al gloriei să se răzbune pe toți cei ce nu se supun Cuvântului lui Dumnezeu. Noi
vedem în jurul nostru această vreme tulbure în care trăim. Noi vedem ziarele și ce
se întâmplă în jurul nostru: această nebunie și chin din ﬁecare zi ne spune că fără
îndoială ceva este pe cale să se întâmple.

Eu cred că nimic din ce a fost supranatural sau ceva asemănător, nu s-a
întâmplat fără ca Dumnezeu să nu îl arate prin Cuvântul Lui. El l-a descoperit în
felul acesta pentru ca oamenii care nu umblă în Cuvântul lui Dumnezeu, să nu
poată sta înaintea Lui fără vreo scuză. Dumnezeu face totul atât de simplu, încât
dacă un om dorește cu adevărat să aﬂe ceva, el va găsi.

Tu nu ai mânca o supă ce are o muscă în ea. Nu, domnule. Tu ai ﬁ îngrijorat
să mănânci acea mâncare ce nu arată bine și care a fost contaminată, pentru că
ea s-ar putea să aibă ceva microbi sau otravă ce te-ar omorî. Tu te îngrijești pentru
acest trup, dar suﬂetul îl lași să se înfrupte din lucrurile lumii, și tu știi că sunt
contaminate și pot să facă numai un singur lucru: să te ducă la distrugere. Nu
contează cât de mult te îngrijești de acest trup, cât de bine îl hrănești sau cum
trăiești, va ﬁ un sfârșit când trebuie să meargă în țărâna pământului; suﬂetul acela
însă va trăi pentru totdeauna undeva. Eu mai degrabă aș mânca supă contaminată
în orice clipă decât să îmi contaminez suﬂetul cu lucrurile lumii.

Înaintea acestor mari răscruci, unde ceva se termină și altceva începe,
Dumnezeu își arată întotdeauna puterea Lui. De-a lungul timpului oamenii s-au
îndepărtat întotdeauna de Dumnezeul cel viu și adevărat prin învățăturile și
explicațiile lor. Înainte însă ca răscrucea să apară și ca o altă epocă să înceapă, El
apare în scenă cu semne mari și minuni. El face aceasta întotdeauna.

Priviți la prima distrugere a lumii, la prima răscruce. După ce lumea a fost
făcută și Dumnezeu a pus oameni pe pământ, Biblia spune că ei au început să
construiască orașe. În lume au avut loc mari planuri de construcție. Priviți astăzi în
jurul vostru. Isus a spus clar: „Cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va ﬁ și la venirea
Fiului omului. Același lucru…”

Voi observați că în vremea antedeluviană ei au găsit o cale să lucreze cu
cupru, bras și ﬁer. Uitați-vă la lumea în care trăim acum. Ei spun că oamenii s-au
înmulțit pe fața pământului. Uitați-vă de jur împrejur și comparați acest oraș de
acum cu același oraș de acum câțiva ani. El a crescut de la paisprezece mii de
locuitori, la douăzeci și șapte mii de locuitori. Tu nu mai poți găsi nici un loc destul
de mare în care să vânezi iepuri. Totul este un proiect de case. Așa este. Se
construiește și crește. Ei au spus că atunci când ei încep să se înmulțească,
păcatul și răutatea se va instala. Acesta este unul din cele mai mari semne de la
sfârșitul drumului. Unul dintre cele mai mari semne.

Observați acum, în acel timp, era un om pe nume Nimrod, care a construit

marele oraș Babilon și care a unit toate orașele din împrejurimi. Ei voiau să ﬁe un
oraș mare, numit Babilon. Dumnezeu a urât însă acea federație de ordine
mondială. Priviți, astăzi se întâmplă același lucru: confederații de muncă, oameni
care se unesc prin sindicate sau chiar cei de la diferite biserici denominaționale se
unesc împreună. Ei dau jos barierele și strică părtășia dintre frați.

Confederația este unul dintre cele mai mari semne pe care Dumnezeu le-a
dat în prima distrugere și care apare și aici, la ultima distrugere. O vedeți?

Observați, acum încă un lucru pe care El l-a făcut acolo… Noi observăm că în
timpul acestei mari frământări, când inima omului a început să se răcească și să se
îndepărteze de Dumnezeu, femeile au devenit un idol. Când ﬁii lui Dumnezeu au
văzut că ﬁicele oamenilor erau arătoase, totul a devenit o ordine sexuală.

Uitați-vă astăzi: noi trăim exact în mijlocul acelui timp. Eu nu vorbesc
împotriva femeilor onorabile. Nu, domnule. Ele sunt instrumentul lui Dumnezeu. Eu
vorbesc despre cele care nu se îngrijesc, cele din partea opusă. Dumnezeu spune
în Biblie că se măritau și se însurau. Isus a spus că înainte de timpul de pe urmă al
lui Noe, ei se însurau și se măritau.

Această mare agitație este și acum în lume. Noi ne dăm seama că cei ce au
cauzat acest lucru erau duhuri necurate ce se coborau jos și intrau în acești
oameni, făcând aceste lucruri. Noi vedem aceste duhuri necurate lucrând și în
aceste zile.

Observați acum din nou că, atunci când tot iadul se pogoară, tot cerul se
pogoară și el. Când inamicul vine ca o apă mare, Duhul lui Dumnezeu se ridică
împotriva lui. Aceste două forțe s-au arătat întotdeauna la răscruce.

Noi vedem că în timp ce Nimrod aducea toate confederațiile împreună și
făcea ca toți oamenii să vină la Babilon ca să se alăture acestei confederații

mărețe, și în timp ce tot acest rău avea loc între femei, lucruri sexuale și așa mai
departe, în tot acest timp, Dumnezeu avea un martor pe pământ: pe Enoh. Enoh a
umblat cu Dumnezeu și nu a avut nici o vină. În același timp când răul și-a făcut
apariția, și îngerii au apărut pe pământ, ﬁințe îngerești au intrat în oameni. Este un
model foarte frumos pentru ziua de astăzi: când răul își face apariția, se arată și
binele.

Observați acum, în acea vreme plină de răutate, chiar înainte de distrugere,
Dumnezeu a avut un om smerit care nu era din lume, un om cu o inimă
ascultătoare pentru Dumnezeu: Noe. Noe și Enoh predicau în același timp.
Observați acum în Apocalipsa 11 cum a spus: „Eu voi da putere celor doi martori ai
mei din zilele de pe urmă.” Eu voi avea doi martori în ziua de pe urmă, iar ei vor
face semne și minuni printre oameni.

Uitați-vă cum pe vremea aceea Noe și Enoh predicau, iar Noe, ca și acum,
predica un mesaj ce părea o nebunie pentru lume. Noe pregătea o arcă, ce era un
loc de scăpare, și acel lucru era o minune în sine însuși. Cum se făcea că un om
care stătea pe pământ uscat, peste care nu căzuse apă niciodată, pregătea o arcă
ce urma să plutească pe o mare înfricoșătoare care avea să vină acolo. El spunea
chiar că avea să vină din cer. Unde se aﬂa acea mare? Prin credință, care este o
minune în sine, Noe, care era avertizat de Dumnezeu, a pregătit o arcă. Vedeți
aceasta? Nu contează cât pare de prostesc sau fanatic față de oameni. Este un
minune în sine să vezi un om construind acea arcă. Acest lucru însă, părea
fanatism atunci.

Astăzi se repetă din nou, aceeași istorie, când oamenii se întorc înapoi la
Evanghelia Domnului Isus Hristos, predicând botezul Duhului Sfânt și pregătind și
protejând un popor de judecata care vine. O biserică modernă râde și își bate joc
spunând că asta nu are nici o importanță, și că zilele minunilor au trecut. La
răscruce se aﬂă o minune, un semn.

Noe lucra, și prin aceasta, nu numai că lucra la o minune, ci și aștepta ca o
minune să aibă loc. La fel procedează și biserica de astăzi care lucrează prin faptul

că predică Evanghelia urmată de semne și minuni, dar în același timp ei se
pregătesc și pentru o minune, care este răpirea bisericii și plecarea Acasă. Poporul
se pregătește primind lumină și eliberându-se de lucrurile lumii, pregătindu-și
suﬂetele să stea în prezența lui Dumnezeu, pentru ca atunci când Isus vine a doua
oară în glorie, cei ce sunt pregătiți, să ﬁe răpiți și prinși sus împreună ca să îl
întâlnească în aer și să ﬁe cu El.

Cum a fost în timpul lui Noe, tot așa va ﬁ și în timpul venirii Fiului omului.
Oamenii vor mânca, vor bea, se vor căsători și se vor mărita, toate aceste lucruri
pe care le vedeți și care au loc acum. Dumnezeu îngăduie astăzi ca tu să vezi că
aceste lucruri sunt semne de la răscrucea timpului. Lucrările supranaturale atârnă
chiar înaintea noastră astăzi, în ziua celei de-a doua veniri a Domnului Isus Hristos,
iar noi ne aﬂăm acum la o răscruce.

Observați acum. În timp ce Noe începea să avertizeze oamenii și să predice,
mulți din ei râdeau de el și îl batjocoreau pentru că mesajul lui părea total fără
sens. Atunci cum de avem nevoie de vindecare divină când ei spun că au cei mai
buni medici din lume, cele mai bune clinici din lume, avem asta și aceea? Ascultați.

Astăzi noi avem nevoie de vindecarea divină mai mult decât niciodată, și pe
timp ce trece, vom avea nevoie de ea tot mai mult. În curând va veni o vreme
când toate acele plăgi groaznice vor cădea, și tu trebuie să ai pecetea lui
Dumnezeu pe frunte, tu trebuie să ﬁi pecetluit cu Duhul Sfânt. Noi suntem acum la
răscrucea drumurilor.

Noi observăm cum Noe a avertizat oamenii spunându-le că va veni o ploaie.
Oamenii nici măcar nu știau ce era ploaia, pentru că nu plouase niciodată. După
două mii de ani de predicare a Evangheliei, oamenii tot nu știu ce înseamnă să ﬁi
născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Ei nu știu ce înseamnă omnipotență, ei nu
știu că Dumnezeu, prin puterea Lui supranaturală, poate transforma un suﬂet
păcătos luat din stradă, și pus într-o poziție angelică în Împărăția lui Dumnezeu ca
ﬁu și ﬁică a lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg aceasta. Ei sunt mult prea umpluți cu
lucrurile lumii acesteia: ei cochetează cu lumea și cu sclipirile ei, și nu își dau

seama că acela este un duh necurat și un semn mare pentru oamenii acestei zile,
ca să urmărească și să ﬁe pregătiți.

Isus a spus: „Când aceste lucruri încep să se împlinească, ridicați-vă capetele
pentru că răscumpărarea este aproape.” Pe lângă aceasta, Dumnezeu a arătat
semne și prin Enoh. El a arătat semne prin Noe, și lumea a râs. Într-o zi însă a venit
un tunet și un trăsnet. A venit un foc din cer, apoi trăsnete și tunete au început să
se pogoare. Acel lucru a fost o minune în sine însăși. Apoi, ploaia a început să
cadă.

Marea minune însă, a fost că Dumnezeu și-a ținut copilul lui credincios
înăuntrul corabiei, în siguranță. În tot timpul când tunetele bubuiau și ploaia cădea,
Noe se odihnea în arca predestinată a lui Dumnezeu. El a fost hotărât mai dinainte
să intre în acea arcă. Când plăgile au început să cadă, Noe stătea în siguranță.
Cine a fost mai întâi batjocorit, a intrat apoi în siguranță.

Cei ce râd de voi din cauză că doriți să trăiți o viață supusă Domnului Isus, nu
își dau seama că sunteți puși în siguranță sub brațele Lui veșnice. Ei nu își dau
seama că voi vă odihniți cât se poate de bine sub mâna Lui Atotputernică, și nimic
nu vă poate face rău.

Apa a început să se ridice, iar oamenii au început să strige, să plângă și să
urle. Arca a început apoi să plutească, purtându-l pe Noe deasupra valurilor.
Desigur că aceasta a fost un semn la răscruce de drumuri. Dumnezeu a curățat
lumea de păcat. El avea să înceapă o lume nouă. Înainte însă ca aceasta să se
întâmple, au apărut semne și minuni.

Observați acum, înainte ca Dumnezeu să elibereze poporul Israel, care s-a
aﬂat în robie în Egipt, înainte ca El să pună un singur deget în poporul Israel, mai
întâi El a arătat un semn supranatural prin care să arate că El este Atotputernic și
încă trăiește. Preoții și rabinii acelei zile au crezut că Dumnezeu nu mai există, așa
cum fac și astăzi. Dumnezeu însă este încă Atotputernic și încă face semne și

minuni. Ei au crezut că El nu mai există.

Chiar în mijlocul acelui timp, Dumnezeu s-a pogorât jos la o familie umilă de
leviți și a adus un ﬁu, care urma să ﬁe un eliberator. Acel mic Moise a fost învelit în
micuța lui arcă. Mi-aș ﬁ dorit să avem timp să explicăm acest lucru, cum l-au scos
ei din acel râu. El a făcut acea minune în mijlocul acelor crocodili din râu. El l-a
păstrat pe Moise în timpul în care ei au crezut că zilele minunilor au trecut.

Ei se aﬂau la o răscruce, dar aveau Cuvântul. Ei aveau oasele lui Iosif, erau în
regulă. Acelea erau semnele că Dumnezeu încă trăia și împărățea. Pe lângă
aceasta, pe lângă Cuvânt, ei îl aveau și pe Dumnezeul Atotputernic, un Dumnezeu
care nu putea să cadă și care era același ieri, azi și pentru totdeauna, un
Dumnezeu care a stat în mijlocul lor.

La vârsta de patruzeci de ani, când Moise stătea la malul râului sau al
deșertului, Dumnezeu s-a pogorât la el în formă de înger. După ce Dumnezeu a
distrus Egiptul, și a scos copiii Săi afară, schimbând total epoca, El a apărut pe
pământ și și-a trimis îngerii la cei săraci și nevoiți. El a făcut semne și minuni, iar
față de Moise, El și-a arătat gloria. El a arătat cum poate să ia un bolnav și să facă
o minune, El a arătat cum Moise poate să își pună mâinile în sân, apoi să îl vindece
de lepră.

Ce se întâmplă? Noi vedem schimbarea în timp și răscrucea drumurilor. Noi
de asemenea vedem un Dumnezeu neschimbat, care a făcut aceste lucruri în
trecut, când omenirea ajunsese la o răscruce de drumuri, deci cu atât mai mult, El
va acționa acum, când timpul sfârșitului este aici, și tot iadul se aﬂă la culmea
mâniei. El este Același și nu dă greș. Omnipotența întâlnește supranaturalul. Cu
siguranță.

Mintea omului care este fără înțelepciune nu poate să cuprindă partea
spirituală. Tu trebuie să vii în contact cu Cel ce este omniprezent, și când faci
aceasta, tu ești în contact cu supranaturalul. Viața ta este schimbată, gândirea

este schimbată și tu ești făcut diferit. Bolile tale dispar și marea putere a lui
Dumnezeu își ia locul.

Moise a văzut și a auzit pe Cel Atotputernic. El a văzut supranaturalul.
Dumnezeu nu a fost mulțumit să îi dea numai lui Moise un mesaj, ci el trebuia să
ducă acel mesaj la egipteni și la israeliți. Dumnezeul Atotputernic și supranatural,
nu a descoperit acel lucru numai unui om. El a spus: „Ia cu tine aceste semne.”
Aleluia! „Ia aceste semne și arată-le acolo. Și Eu voi ﬁ cu tine.”

Când se apropie răscrucea, este timpul ca ceva să aibă loc. Înainte însă ca
acel lucru să aibă loc, Dumnezeu dă mai întâi niște semne de avertizare: „Eu sunt
încă Iehovah. Eu trăiesc încă. Eu sunt Cel Atotputernic și sunt Dumnezeul
supranatural.”

În timp ce mergea în Egipt, el și-a luat toiagul și l-a aruncat la pământ, și-a
vindecat mâna de lepră și a făcut toate aceste lucruri.

Eu doresc ca voi să observați ceva: de ﬁecare dată când a avut loc o minune,
Satan a fost și el prezent ca să îl falsiﬁce. Așa cum a fost el un falsiﬁcator atunci,
așa este și acum. Falsurile lui însă ajung numai până la răscrucea drumului de la
sfârșitul timpului. El avea niște prezicători acolo pe nume Iane și Iambre, care
puteau să își arunce toiegele jos și să le prefacă în șerpi, și așa mai departe, dar
Dumnezeu a dovedit cine era al lui Dumnezeu.

Ei puteau să aducă plăgi, dar nu puteau să facă vindecări divine. Numai
Dumnezeu poate să vindece. Ei puteau să producă o boală, dar nu puteau să o
îndepărteze, iar Dumnezeu a stat acolo în puterea Lui, ca să arate că adevărata
vindecare divină este minunea care dovedește supranaturalul de la răscrucea
drumului.

Egiptenii au putut să cheme bube, dar numai slujitorul lui Dumnezeu a putut

să le îndepărteze. De ce? Ei pot să falsiﬁce. Ni s-a spus că în aceste zile de pe urmă
va ﬁ la fel: „După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în
ce privește credința.” (2 Timotei 3:8).

„Căci oamenii vor ﬁ iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași,
hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie...” (2 Timotei 3:2). Oh,
noi trăim la răscrucea drumului, la sfârșitul drumului, la sfârșitul epocii. Dumnezeu
dovedește aceasta. În ce zi minunată trăim.

Dumnezeu le-a dovedit și S-a legitimat pe sine însăși, gloriﬁcându-Se. El s-a
dus acolo în Egipt și a lovit acea națiune. El a adus Israelul pe aripi de vultur și a
făcut semne și minuni, pentru că El este Atotputernic și face minuni. Înainte ca El
să scufunde carele lui Faraon, a dat multe feluri de avertismente. El a dat semne
de vindecare divină, El a dat toate semnele puterii Lui: cum a putut să salveze sau
să ia un întâi născut, cum a putut să distrugă și cum a putut să salveze vieți. El a
dovedit cum putea să facă minuni. El a întunecat soarele și luna, a măturat
pământul cu grindină, fulgerele au lovit toată țara și au omorât vitele și așa mai
departe, întocmai ca pe vremea lui Noe.

Se spune că în zilele de pe urmă luna nu va mai lumina, iar soarele nu va mai
străluci. El se va preface într-un sac negru și va arăta ca sângele. Când soarele își
va ascunde fața și va începe să suspine, transpirând picături sângerii de
amărăciune, Dumnezeul Atotputernic va ﬁ pe pământ și va face minuni. Sigur că El
poate face aceasta. El este Atotputernic.

Gândiți-vă numai: acolo jos în Egipt, El a făcut acele semne și minuni, pentru
că El este Dumnezeu. Nimeni nu poate să îi ia locul.

Observați, Dumnezeu este Cel care a făcut minunile Lui. El i-a dat o șansă lui
Faraon, dar Faraon nu l-a ascultat și a refuzat să considere acea șansă. Nu mai
rămăsese nimic pentru el. Când un om respinge mila lui Dumnezeu, mai rămâne

doar un singur lucru, și anume judecata. Astăzi, fratele meu drag, Dumnezeu ne
ajută, dar dacă tu vezi acest text și respingi harul ce îți este oferit de Isus Hristos,
Duhul Sfânt, nu mai rămâne nimic altceva decât judecata divină. Nu mai rămâne
nimic altceva.

Faraon și-a depășit și el ziua lui de har și nu a mai rămas nimic după aceasta,
pentru că răscrucea era aproape. Dumnezeu adusese răscrucea timpurilor.

Sămânța lui Avraam urma să ﬁe împrăștiată pe pământ. El îl avea pe Lot,
nepotul lui. Lot era rudă cu Avraam. Ce imagine minunată avem aici: biserica de
astăzi, care este rece și formală, în contrast cu cea adevărată, biserica
Dumnezeului celui viu, chemată afară.

Ei au locuit împreună pe aceeași câmpie, dar venise vremea în care Lot și-a
luat grupul lui mare și s-a dus în Sodoma și Gomora, unde erau populari și unde
puteau să își aleagă pământul. Avraam însă a stat în voia lui Dumnezeu și a ales
pământul sărac. Sara, frumoasa lui soție și Avraam au stat pe pământul sărac
pentru ca să îl slujească pe Domnul.

Dumnezeu nu promite un pat ușor de ﬂori. Să nu îi spui unui creștin un lucru
greșit și să nu falsiﬁci mesajul spunând că totul va ﬁ în regulă și că nimic rău nu i
se va întâmpla, că nu vor ﬁ nici un fel de încercări. Este greșit să spui asta. Un
poet a spus: „Eu trebuie să ﬁu purtat către cer pe un pat ușor de ﬂori, în timp ce
alții au luptat să câștige prețul și au vâslit pe mări sângeroase?” Nu, domnule.
Dumnezeu nu promite ușurință și prosperitate, dar El promite har cu care tu poți
trece prin ﬁecare încercare. Noi ne îndreptăm privirea către har.

Avraam alege calea lui Dumnezeu. El a stat pe vârful muntelui, unde nu se
găsea multă iarbă pentru vitele lui. Lot însă, care este modelul lumii decăzute și a
bisericii care nu crede în minuni, s-a dus la vale.

Într-un ﬁnal, acele lucruri au ajuns la o răscruce pentru că îl răneau pe
Dumnezeu. Trebuia să vină acea vreme, pentru că Avraam era moștenitorul
pământului. Oh, Dumnezeule, de ce nu pot creștinii să vadă acest lucru? „Ferice de
cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8). „Ferice de cei
blânzi, căci ei vor moșteni pământul!” (Matei 5:5). Răscrucea drumului se apropie
pentru că Tatăl ne arată că suntem la capătul timpului.

Noi Îl vedem pe Cel Atotputernic în spatele minunilor. Uitați-vă la El în timpul
lui Avraam. Chiar înainte de sfârșitul timpului, uitați-vă ce s-a întâmplat în lume,
acolo jos în Sodoma, în acel oraș mare. Avraam a trăit într-un cort, iar el era
moștenitorul tuturor lucrurilor. Nu-i de mirare că poetul a spus: „Un cort sau o
cocioabă, de ce să îmi pese?” Tu ești moștenitorul tuturor lucrurilor dacă ești în
Hristos. Dumnezeu îți dă pământul, și El este Împăratul. Noi suntem în El și
moștenim toate lucrurile, omnipotența, minunile și răscrucea timpului.

Observați îndeaproape acum în timp ce intrăm în acest subiect. Observați
cum a procedat Dumnezeu înainte de sfârșitul timpului. Lot era acolo jos în
Sodoma, și perversiunile erau în creștere. Bărbații au devenit homosexuali si
pervertiți, schimbând ﬁrea naturală într-una pervertită. Uitați-vă la lumea de
astăzi. Totul se schimbă într-o perversiune.

Sunt locuri mărețe unde bărbații merg să studieze religia în școli mari. Eu am
vorbit despre aceste locuri unde bărbații nu au voie să se căsătorească cu femei.
Este groaznic. Uitați-vă numai la aceste școli și biserici moderne de astăzi: bărbații
beau, fumează și își stârnesc pasiunile, merg cu fete tinere și așa mai departe. Ei
încep de tineri până când cursul lor de viață este pervertit. Dumnezeu îi dă la
pierzare. Viețile lor se încurcă până când ei nu mai sunt bărbați și femei. Diavolul îi
prinde aici.

Uitați-vă la răscrucea aceea cu Sodoma și Gomora. Uitați-vă la răscrucea din
zilele lui Noe: se însurau și se măritau. Vedeți semnele? Ce s-a întâmplat? În
același timp Dumnezeu avea un profet pe pământ care prevestea timpul
sfârșitului. El este aici. Ascultați. Întotdeauna înainte de sfârșitul timpului, când

Satan își împrăștie înșelătorii, Dumnezeu își trimite profeții Lui. Biblia ne spune că
în zilele de pe urmă: „Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în
zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci.” Faptele apostolilor 2:18. Văzătorii vor
apărea pe pământ la sfârșitul timpului. Noi suntem aici. Ne aﬂăm la răscruce.

Acest timp al sfârșitului a fost profețit de toți sﬁnții profeți în timpul epocilor
și prezis prin Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu; a fost profețit cum Domnul va face,
cum vor ﬁ binecuvântările Sale și ce va face diavolul în acele zile de sfârșit.
Sﬁnțenia lui Dumnezeu nu poate suporta răutatea lumii. Înainte ca El să ajungă la
răscruce, El trimite luminile roșii de avertizare.

Nu numai asta, dar înainte ca Dumnezeu să distrugă Sodoma și Gomora, El
de asemenea a trimis îngeri pe pământ care s-au amestecat cu oamenii. Înainte de
timpul sfârșitului, Dumnezeu a promis că va trimite îngeri. Noi îi vedem, iar ei vin
cu mesajul Dumnezeului cel Atotputernic.

Cam cu trei săptămâni în urmă, eu L-am văzut pe Cel Atotputernic stând
acolo, la fel cum a stat când eram un mic copil. Eu nu sunt un fanatic și voi știți
asta, dar aceasta se întâmplă ca să se împlinească Scripturile. Eu cred că această
biserică ar trebui să cunoască adevărul și semnul timpului în care ne aﬂăm. Voi nu
ar trebui să ﬁți leneși în privința aceasta, ci ar trebui să ﬁți la curent cu toate
acestea. De asemenea, voi ar trebui să ajungeți la un comun acord și să umblați ca
niște bărbați și femei adevărate cu frica lui Dumnezeu și cu inima pusă deoparte
pentru Hristos. Voi să nu vă uitați la aceste lucruri lumești, pentru că ele vin de la
diavol. Când vedeți toate aceste certuri, războaie și neînțelegeri, voi să stați
departe de ele, pentru că suntem la sfârșit.

Să țineți minte că voi s-ar putea să nu mai aveți nici măcar o săptămână ca
să faceți aceasta. Eu nu știu asta. Numai Dumnezeu știe. Noi suntem la sfârșit.

Noi îl avem pe Noe în timpul său. Apoi poporul Israel în vremea lor. Avraam
se aﬂa la răscrucea timpului între lume, natural și supranatural. Trei îngeri au venit

pe pământ, iar ei arătau ca niște oameni. Glorie. Ei au stat lângă Avraam, profetul,
și i-a spus: „Avraame, Dumnezeu va face un lucru supranatural. Cam pe această
vreme, la anul viitor, când va veni timpul vieții, Eu te voi vizita. Soția ta va avea 90
de ani iar voi veți avea un copil. Eu îți voi arăta puterea Mea de vindecare divină.
Eu te voi schimba și te voi face iarăși un om tânăr. Eu o voi schimba și pe Sara și o
voi face o persoană diferită. Eu o voi întineri. Eu sunt Minunat, sunt Cel
Atotputernic și fac lucrări supranaturale. Amin. Eu îți voi arăta puterea Mea.
Avraame, noi suntem la răscrucea drumului.”

Duhurile rele se găsesc acolo jos în Sodoma. Ele lucrează în lume. Ele
lucrează și acum: veselie, sclipire, glume murdare și toate acele lucruri murdare de
la radio și televiziune, lucruri care nici măcar nu sunt cenzurate. Ele pervertesc
uneori Evanghelia și o transformă într-o afacere socială. Toată lumea a devenit
perversă, dar în acest timp, credincioșii au devenit convertiți în Domnul, în puterea
lui Dumnezeu, prin lucrarea și apariția Celui Atotputernic. Cum se poate că
Dumnezeu prin harul Său arată aceste lucruri…

El a spus: „Avraame…” în timp ce profetul Lui, care era un bătrân ce locuia
într-un ținut sărac, stătea în cortul lui. Nu conta ce fel de locuință avea, un cort sau
o colibă, pentru că el era moștenitorul tuturor lucrurilor. Totul îi aparținea lui. El a
știut acest lucru, și tot așa știe și credinciosul de astăzi. Atunci de ce ne mai
interesează aceste lucruri lumești?

Nu demult eu am refuzat să merg la acele adunări din cauza faptului că nu doresc
să îi împing pe oameni să facă donații. Mie nu-mi pasă ce zic oamenii. Eu cred că
Dumnezeu este destul de mare ca să își procure tot ce are nevoie. Da, domnule.
Eu aș prefera să mănânc biscuiți cu apă și să predic Evanghelia decât să am parte
de lucrurile scumpe ale lumii. Aceste lucruri nu contează. Noi trebuie să-L căutăm
pe Cel Atotputernic și să ne încredințăm viața în mâinile Lui. Așa este. Uitați-vă
unde se aﬂă.

Noi Îl vedem în timp ce Avraam stă în cort. Acești îngeri au apărut înaintea lui
și s-au dus apoi în Sodoma și Gomora. În aceeași zi, Dumnezeu a făcut minuni. El a

adus foc din ceruri și a măturat orașul, a curățat pământul și i l-a dat tot lui
Avraam. Soția lui Lot s-a transformat într-o statuie de sare pentru că s-a uitat
înapoi, iar această statuie rămâne ca un memorial al dizgrației. Ea a fost o mare
doamnă de societate în orașele Sodoma și Gomora, dar toate văile au fost
măturate când Dumnezeu a făcut să cadă din ceruri foc și pucioasă.

Ce timp măreț! În ce timp măreț trăim! Dumnezeu, în puterea Lui, ne-a adus
iarăși la o răscruce. (Mă gândesc că sunt presat de timp. Eu trebuie să mă
grăbesc.)

Aici vine iarăși o prezență Atotputernică. În acea vreme, era un om pe nume
Ahab care era căsătorit cu o fată pe nume Izabela. La început, el a fost un
credincios, Ahab s-a născut iudeu, a fost tăiat împrejur în ziua a opta după Lege și
a fost crescut într-o casă de credincioși, să creadă în Iehovah. Cu toate acestea, el
s-a îndrăgostit de o femeie păgână care se închina la idoli. Așa este.

Astăzi, bărbați creștini deosebiți se simt fără putere sub această mare
inﬂuență de prostie pentru că acea inimă nu a fost statornică în Isus Hristos.
Desigur. În ce zi trăim noi acum! Acest semn se aﬂă aici în fața noastră.

Chiar înainte de acea zi în care Dumnezeu a arătat cine era Dumnezeu, a
venit un timp în care s-a arătat un profet pe pământ pe nume Ilie, care a fost uns
cu mesajul lui Dumnezeu. El a dovedit supranaturalul, a dovedit că Cel
Atotputernic, încă face minuni. Profetul a stat acolo și a închis cerurile ca să nu
ploaie în timpul slujbei sale, apoi, a adus ploaia din ceruri pe pământ. Îngerii au
apărut în scenă și i-au copt niște pâini de mălai care l-au ținut în viață patruzeci de
zile, timp în care el se aﬂa acolo în pustie, împreună cu Dumnezeu.

Îngerii își fac apariția la sfârșitul timpului. Toți profeții și semnele arată către
același lucru, spunând că vor apărea îngeri, se vor ridica profeți și vor avea loc
semne și minuni. Dacă Dumnezeu a făcut acest lucru pentru acele mici răscruci de
acolo, ce va face El acum, când tot iadul se va porni? Tot cerul se va deschide:

îngerii vor apărea, vor avea loc semne și minuni pe pământ, se vor ridica proroci
mincinoși, iar Dumnezeu va dovedi cine are dreptate și cine nu are dreptate.
Amin.

Eu îl iubesc. Eu sunt sigur că și tu îl iubești. Eu nu vreau să strig, dar îmi arde
suﬂetul.

Chiar înainte să îi elibereze, El a făcut tot felul de semne și minuni. Ei au
trimis o grămadă de oameni acolo ca să îl ia pe profet prin forță. El a spus: „Dacă
sunt omul lui Dumnezeu, să cadă foc din cer.” Priviți cum vine focul de ﬁecare
dată. Priviți cum vin profeții de ﬁecare dată. Priviți cum are loc supranatura lul de
ﬁecare dată. Priviți cum Dumnezeu se dovedește pe Sine prin vindecări și puteri de
ﬁecare dată, atunci când vine răscrucea drumului sau vremea restituirii.

Acum avem câteva texte de încheiere. Priviți numai. Noi intrăm acum în
răscrucea a cincea, pentru că numărul cinci este Isus: JESUS. Amin. Vine o vreme
când problema păcatului trebuie să ﬁe rezolvată. Trebuie să vină o vreme când
supranaturalul se face înțeles pe deplin. Vine o vreme când inimile oamenilor
trebuie să ﬁe schimbate pentru că legile și judecățile oamenilor nu pot face
aceasta. Sângele vitelor și a caprelor nu pot îndepărta aceasta. Chiar înainte de
acea mare răscruce, vine diavolul printre predicatori și spune: „Zilele minunilor au
trecut. Nu există un astfel de lucru.”

În același timp, Dumnezeu a trimis îngeri pe pământ. Acolo se aﬂa un bătrân
pe nume Zaharia. El se ruga. Într-o zi când se aﬂa la altar mijlocind pentru oameni,
la dreapta lui a apărut un înger mare, dovedind astfel că răscrucea timpului era
aproape. El i-a spus că va aduce pe lume un băiat prin soția lui care era bătrână, și
numele lui urma să ﬁe Ioan.

Ioan a venit apoi pe lume arătând minunea. Ioan a fost un profet. Isus chiar a
spus că pe pământ nu se născuse un om ca Ioan până la el. Aleluia. De ce? El a
fost un profet mare și nici unul nu a fost ca el pentru că aceasta a fost cea mai

mare răscruce pe care Dumnezeu a avut-o cu diavolul. Drumurile lor se întâlneau,
și El urma să îl văduvească de tot ce avea. Aleluia.

Ioan a fost un profet. Gabriel a fost un Înger. Ei apar la răscrucea timpului.
Glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu a început cu treizeci și trei de ani înainte să le dea
de veste, că răscrucea timpului era aproape. Necredincioșii s-au îndoit, s-au
răzvrătit, s-au împotrivit, au încercat să evite consecințele și au omorât pe toți cei
ce spuneau ceva împotrivitor. Dumnezeu însă a înaintat la fel de rapid cu minunile,
pentru că El este Atotputernic. El trebuie să facă aceasta, pentru că este
Dumnezeu.

Uitați ce are loc acum în acest episod ce urmează. În timp ce El se apropie,
noi îl vedem pe Ioan predicând la râu. El vorbește despre Cel ce urmează să vină și
care este mai mare ca el și începe să predice iar după o vreme vine, nimeni altul
decât Cel Atotputernic înfășurat într-o bucată mică de carne. Marele Iehovah
Dumnezeu, se descoperă pe Sine însuși în Fiul Lui, Isus Hristos. Cel Atotputernic a
fost făcut carne și a locuit printre noi, a umblat printre noi. Aleluia.

Într-o noapte, El a umblat pe marea Galileii, iar acea mică barcă a fost lovită
dintr-o parte în alta, dar El s-a comportat ca și când nu a fost mare lucru. El era
obosit. S-a ajuns însă la o răscruce, așa că ceva trebuia să se întâmple.

El a pus piciorul pe plasa de pescuit a bărcii și a spus: „Pace vouă. Stați
liniștiți!” Eu vă spun că Cel ce este Creatorul cerului și al pământului, se aﬂa în
acea barcă, iar natura trebuia să i se supună. Când Cel Atotputernic vorbește,
supranaturalul își face prezența. Amin.

Într-o zi, a venit la El un lepros și a spus: „Doamne, dacă vrei, poți să mă
cureți.” Isus a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, ﬁi curățat!” Luca
5:12, 13.

Când Cel Atotputernic vorbește, supranaturalul își face prezența. Aleluia!
Lepra a dispărut ca soarele care iese de sub un nor. Desigur. Cel Atotputernic
vorbește. El a promis că în aceste zile de pe urmă va vorbi din nou. Când Cel
Atotputernic vorbește, supranaturalul își face prezența. Da, domnule.

Observați. El a vindecat bolnavii, a înviat morții, a deschis ochii orbilor. Ce s-a
întâmplat? El a dovedit oamenilor că răscrucea era aproape. „Eu am putere să îmi
iau viața și să mi-o dau înapoi. Nici un om nu poate să ia aceasta de la mine.”

Într-o zi, în Ioan 17, El s-a uitat și a spus: „Tată, a venit ceasul.” Aleluia!
Răscrucea este aici. Toate lucrurile sunt terminate acum; toate lucrurile sunt
pregătite. Răscrucea a sosit, lumea a fost avertizată. Noi vom cunoaște acești
apostoli când vor face semne și minuni. Noi am trecut prin ținut. Timpul este
aproape.

Frate, ca predicator al Evangheliei, eu cred în dimineața aceasta că Duhul
Sfânt vorbește prin buze muritoare. El vorbește prin predicatori unși cu Duhul Sfânt
care spun: „Timpul este aproape.” Timpul este aici și Cel Atotputernic răspunde.
Au loc minuni, și toate acestea au legătură cu răscrucea. El face toate minunile în
timp ce Dumnezeu, Cel Atotputernic se manifestă în carne. „Vorbește Cuvântul,
Doamne, și slujitorul meu va ﬁ vindecat, slujitorul meu va trăi.”

Ca sutaș roman, el a știut că era un om cu autoritate și știa că orice spunea,
trebuia să ﬁe adus la îndeplinire. El a spus: „Eu spun acestui om: „Vino”, și el vine,
iar celuilalt: „Du-te”, și el se duce. Eu sunt un om cu autoritate. Tot ce se aﬂă sub
autoritatea mea îmi este supus. Doamne, eu nu sunt vrednic ca Tu să vii în casa
mea, dar spune numai un Cuvânt.” Aleluia. El a știut că era Cel Atotputernic. El a
știut că atunci când Cel Atotputernic vorbește, are loc supranaturalul. Oh, Doamne!

El a stat la mormântul lui Lazăr plângând ca un om de carne. Marta a spus:
„Doamne, dacă ai ﬁ fost aici, fratele meu nu ar ﬁ murit. Dar Cel Atotputernic
vorbește chiar și acum. Orice îi vei cere lui Dumnezeu, Dumnezeu va împlini. El va

face orice spui Tu.”

El s-a dus la mormânt și Cel Atotputernic S-a manifestat aici, printre noi.
„Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” El a trăit cu noi, iar
Dumnezeu s-a dovedit pe sine prin Fiul Lui, Isus Hristos; El a fost Atotputernic și
supranatural. El este de asemenea „Același ieri, azi și pentru totdeauna”. El a spus:
„Eu nu vă voi lăsa. Nu vă voi uita. Voi ﬁ cu voi până la sfârșitul zilelor.” Cum am
putea să așteptăm altceva decât o minune să se întâmple atunci când El vorbește?
Putem noi să așteptăm altceva?

El merge spre mormânt plângând. Cel Atotputernic s-a adunat și a vorbit:
„Lazăre, ieși afară!” Acolo se aﬂa un om care era deja în putrefacție. Nasul îi
căzuse deja de pe față după patru zile, și viermii îi mâncau deja pielea.
Distrugătorul însă își cunoștea stăpânul. Aleluia. El a dat înapoi viața acestui om
mort, și un om care era mort, a stat pe picioarele lui și a trăit iarăși: supranaturalul.
Dumnezeu a spus: „Eu sunt Învierea și Viața. Cel ce crede în Mine, chiar dacă ar ﬁ
murit, va trăi.” Ioan 11.25.

Cel Atotputernic vorbește și supranaturalul va avea loc. Acest lucru se
întâmplă numai la răscruce, iar noi ne aﬂăm la răscruce. Să ﬁți atenți când vedeți
că se întâmplă aceste lucruri, pentru că ne aﬂăm la sfârșitul timpului. Cel
Atotputernic a vorbit și un om mort a trăit iarăși, s-a ridicat pe propriile lui picioare
și s-a dus să ia cina cu El. Oh, Doamne! Ce s-a întâmplat? Cel Atotputernic a vorbit.
Cuvântul lui Dumnezeu este omnipotent. Noi credem și suntem ridicați de la
moarte la viață. „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și
crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din
moarte la viață.” Ioan 5:24. Atotputernic.

Noi suntem ca Noe, construim o corabie. Minunea va avea loc într-o zi când
vine răpirea, când vine Isus. Noi suntem acum la răscruce. Când vedeți că se
întâmplă aceste lucruri, ridicați capul: răscumpărarea este aproape. Omnipotența
vorbește și are loc minunea. El a spus: „Noi suntem la răscruce, Tată. Trebuie să
dovedesc cine ești.” El a înviat morți, a vindecat bolnavi, dar când ceasul a sosit, El

s-a îndreptat umil către cruce și a fost suspendat acolo, în cuie. El nu aparținea
cerului, pentru că cerul l-a respins, dar El a fost respins și de pământ.

După ce au văzut semnele și minunile pe care El le-a făcut, ei, cei din lumea
necredincioasă și plină de păcat, au râs și și-au bătut joc de El. Așa cum judecata a
ridicat arca lui Noe, judecata ﬁind reprezentată de apele care se ridicau, tot așa și
Isus a fost ridicat când judecata lui Dumnezeu a fost turnată peste El. El a murit în
locul nostru și a fost ridicat. Credinciosul s-a odihnit în El, așa cum și Noe s-a
odihnit în corabie. Judecata poate veni, pentru că nu are nici un efect asupra
credinciosului. Desigur. Nici măcar moartea nu are vreo opreliște sau durere.
„Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” 1 Corinteni 15:55.
Pe mine nu mă sperie niciodată când trebuie să trec printr-un cimitir. Eu pot striga
laude lui Dumnezeu. Eu știu că noi suntem vii în El pentru totdeauna. Cu siguranță.

Atotputernicul a vorbit inimii mele, a vorbit inimii tale, și supranaturalul a fost
înfăptuit. Poate că tu ai fost odată un păcătos laș, un bețiv, un fumător, un
dansator sau ceva asemănător, dar Atotputernicul a vorbit, tu ai primit-o și
supranaturalul a avut loc. Cu siguranță.

Aici în biserică, în această dimineață se găsesc oameni care, cu ani în urmă,
au fost pe moarte cu cancer. Alții care stau aici au fost șchiopi, schilozi, ciungi și
slăbiți, dar Cel Atotputernic a vorbit și supranaturalul a fost împlinit. Cu siguranță.
Ce este semnul? Noi suntem la joncțiune. Suntem acum la răscrucea drumului. Noi
suntem pregătiți să intrăm în Mileniu.

Observați acum. Noi L-am ridicat, și El stătea acum între ceruri și
pământ. Cerul nu putea să Îl primească pentru că păcatul lumii era peste
El. Lumea l-a respins ca Împărat și El nu avea nici măcar un loc unde să
moară. El nu putea să meargă în cer, pentru că păcatele lumii erau peste
El. El a fost urât, desconsiderat, oamenii au scuipat pe El, L-au respins și
a fost refuzat pe pământ. Dar El a stat între ceruri și pământ și s-a pus în
spărtură. Fiecare bărbat sau femeie poate să treacă acum, dacă dorește,
prin acel râu de sânge ce curge din coasta Lui. Cel Atotputernic.

Ce s-a întâmplat? Au avut loc semne și minuni. Luna a început să plângă.
Soarele și-a închis ochii și a început să plângă. Soarele a intrat într-o așa
stare de convulsie, încât lacrimile lui s-au transformat în sânge. Desigur.
Toate acestea s-au întâmplat când Creatorul cerului și al pământului a
fost respins de pământ. El avea atâtea păcate peste El, încât nu putea
merge în rai. El murea ca Mijlocitor între Dumnezeu și om, stând între
ceruri și pământ. Soarele nu putea să mai privească, așa că și-a întors
spatele și a spus: „Nu voi mai străluci.” Stelele au spus: „Nu ne mai
putem uita la această scenă.” Pământul a spus: „Nu mai pot rezista.” El
a avut o cădere nervoasă și a aruncat pietre dinăuntrul său.
Supranaturalul a avut loc. A fost la sfârșitul drumului. Păcatul a domnit
până la cruce, dar de acolo înainte, el a fost plătit. Oh, Doamne!
Pământul s-a scuturat așa de tare, încât a aruncat pietre dinăuntrul său,
iar acestea au căzut în văi. El s-a scuturat așa de tare încât morții s-au
ridicat din morminte. Gândiți-vă numai la magnitudinea acelei căderi
nervoase. Soarele a început să aibă convulsii și s-a întunecat.
Supranaturalul a avut loc. Aleluia. El întotdeauna are loc la răscruce.

Uitați-vă la ce s-a întâmplat. Toate acele lucruri au fost însă numai începutul.
Ei au intrat în epocile întunecate, timp de 1500 de ani. Eu aș dori să mai am puțin
timp, dar sunt presat. Aș dori să terminăm la ora 12.

Observați acum. În aceste epoci întunecate…Eu aș dori să am timp să intru în
această perioadă de timp în care s-au ridicat Wesley și Luther, acea a șasea
perioadă care era o perioadă de schimbare și în care biserica a fost eliberată din
întuneric, ﬁind adusă în lumina minunată a Evangheliei. Semne și minuni. Oh,
Doamne, eu știu că în acea vreme s-au ridicat bărbați și au avut loc vindecări
divine, semne și minuni.

Toate acestea se întâmplă între sacriﬁciu și a doua venire. Uitați ce s-a
întâmplat aici. Când John Wesley a predicat Evanghelia, el a fost alungat din
biserici și adunări, până când oamenii au început să cadă pe podea, iar ceilalți
trebuia să le toarne apă pe față ca să îi trezească. Ei nu știau ce s-a întâmplat cu
ei; puterea Duhului Sfânt făcea ca ei să leșine. Ei aveau parte de semne, minuni și

vindecări.

Frate și soră, ascultă. Ce are loc acum? Noi suntem la sfârșitul timpului. Noi
intrăm în Mileniu. Fiecare mână arată în acea direcție. Bătrânul ceas merge mai
departe, arătând ora 12 fără 2 minute noaptea. Cel Atotputernic vorbește. Îngerii
se arată. Profeții vin. Văzătorii spun profeții și vedeniile sunt turnate peste oameni
în ziua de astăzi. Evanghelia este predicată, bolnavii sunt vindecați, orbii văd,
surzii aud, diavolii urlă și imitatorii Iane și Iambre sunt aici. Dar Cel Atotputernic
vorbește. Aleluia. Noi ne aﬂăm în ziua de pe urmă. Suntem la răscruce.

Inimile bărbaților tremură de frică, și sunt perplecși în fața acestui timp și a
tensiunilor dintre națiuni. Pământul devine atât de nervos, încât explodează în
cutremure peste tot. Isus a spus că se va întâmpla în felul acesta: „Pe alocuri, vor
ﬁ cutremure de pământ, foamete și ciume.” (Matei 24:7). Ce se întâmplă?
Pământul știe că este blestemat. Este nervos. Lumea este nervoasă. Biserica însă
se ridică în Evanghelie și este protejată. „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni
afară:” (Ioan 6:37). Aleluia.

Dacă un om nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăție.
În Împărăție tu ai pecetea de legitimare a lui Dumnezeu: Duhul Sfânt în inima ta.
Fie ca valurile să se ridice oriunde doresc ele. Vremurile se înrăutățesc. Cel
Atotputernic se ridică. Imitatorii încearcă să copieze. Mulți încearcă să facă
aceasta. Biblia a spus că acel mare imitator se va ridica și se va așeza pe șapte
coline. El va purta o coroană triplă, va da putere și va primi putere, încât va aduce
foc din cer în prezența oamenilor. El va face toate acestea în zilele de pe urmă.

Ei imită pe alții, se închină la morți și alte lucruri, se freacă de oasele morților
și de alte lucruri. În timp ce ei se freacă de oase și se închină la morți, Cel
Atotputernic vorbește și supranaturalul își face prezența.

Dacă acesta este un lucru fără sens, atunci de ce crește biserica? Peste tot în
țară au loc mari treziri cu vindecări. Peste tot au loc semne și minuni. Îngerii se

arată oamenilor. Semnele și minunile sunt aici.

Ce se întâmplă, prieteni? Noi suntem la sfârșitul timpului. Noi suntem la
răscruce. El a spus: „Ridicați-vă capetele. Răscumpărarea este aproape.” Vedeți ce
vreau să spun? Timpul de răscruce. „În zilele de pe urmă”, zice Domnul, „îmi voi
turna Duhul Meu. Fiii și ﬁicele voastre vor profeți.” Profeții promiși. „Tinerii voștri
vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Voi face să se arate semne sus în
cer”. (Fapte 2.17,19) Se arată farfurii zburătoare și alte lucruri. Pământul se va
cutremura și mari activități vulcanice vor avea loc. Vor ﬁ frământări și neliniști pe
tot pământul. Națiunile vor încerca să facă pace cu cuțitul ascuns în spate. Vor ﬁ
probleme peste tot. Omul va merge din rău în mai rău. „Când va năvăli vrăjmașul
ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă”, spune Domnul (Isaia 59:19). Timpul
este la sfârșit, suntem la răscrucea timpului.

Africa este plină de mari întruniri de vindecare, și în toată lumea apar semne
și minuni peste tot. Ce se întâmplă? Suntem la răscrucea drumului, la sfârșitul
timpului.

Calești fără cai se înghesuie pe drumuri largi. El a spus tot felul de lucruri:
cum se vor îmbrăca și cum se vor purta ﬁicele Sionului, cum vor apărea
homosexualii și toate acele lucruri, cum vor avea loc perversiuni. Oamenii vor ﬁ
încrezuți și încăpățânați, iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu, iar ei vor
ﬁ martori mincinoși și distrugători ai Adevărului. Într-una din aceste zile, fratele
meu drag, va veni Isus.

Ei îi critică astăzi pe creștinii care cred într-o Evanghelie de modă veche și îi
numesc fanatici. Ei de asemenea critică atunci când Atotputernicul vorbește și
când au loc minunile. Dar El a spus:

„Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci;
vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va
vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.” (Marcu

16:17-18).

„Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” (Matei 28:20).

„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:28).

Vedeți, prieteni? Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va ﬁ și la venirea
Fiului omului sau în zilele eliberării poporului Israel. Cum a fost Fiul omului în fața
crucii, tot așa ne aﬂăm și noi în fața unei răscruci. Dumnezeu arată întotdeauna
supranaturalul, face semne mari și minuni, vindecă bolnavii, învie morții, scoate
draci, arată semne în cer și pe pământ; au loc treziri mari spirituale și frământări
între națiuni. Noi suntem la răscruce.

Care este următorul lucru? Isus Hristos va veni iarăși a doua oară în glorie ca
să primească pe toți aceia care sunt morți în Hristos și vii în Dumnezeu. Dumnezeu
îi va aduce pe toți cu El. Cei blânzi vor moșteni pământul și marele Mileniu se va
instala, apoi nu va mai ﬁ nici un război.

Ei își vor pune armele la o parte și își vor topi sulițele să facă cârlige, sape și
așa mai departe. Nici o națiune nu se va mai ridica împotriva alteia, și nici nu va
mai ﬁ vreo boală sau necaz, ci vom trăi în prezența Lui pentru totdeauna. Noi
suntem la răscruce având toate aceste semne. Suntem la sfârșitul drumului.

Eu sunt atât de bucuros astăzi să știu că mi-am ancorat suﬂetul în Isus
Hristos și să îl văd pe Dumnezeu în Cuvântul Lui sfânt făcând semne și minuni. Eu
sunt atât de fericit astăzi să știu că mi-am ancorat suﬂetul în Isus Hristos, într-un
rai de odihnă. Eu sunt atât de încântat să îl văd pe Dumnezeu în lumea Lui sfântă,
făcând semne și minuni și știind că pot spune astăzi în fața micuței mele biserici,
așa cum am spus și altă dată: „Tu vei vedea marea putere nobilă a Dumnezeului
Atotputernic în puterea Lui omnipotentă și supranaturală care va da peste și va

face lucruri mai presus de orice am gândi sau crede. Aceste lucruri sunt aici, iar tu
le vezi dovedite chiar în propria ta biserică.”

Deci, prietenii mei dragi, să nu renunțați la Hristos. Voi să trăiți pentru El prin
cruce. Ridicați-vă inimile și ridicați mâini sﬁnte către Dumnezeu. Dacă biserica sau
oricine altcineva începe în felul acesta sau acela sau vorbesc una și alta, voi să nu
îi dați atenție. Țineți-vă inima îndreptată către cruce și Hristos și trăiți pentru El.
Dumnezeu vă dă ceea ce cereți. Noi ne aﬂăm la răscrucea drumurilor.

Haideți să ne aplecăm capetele numai pentru un moment pentru o
rugăciune. Mă gândesc dacă sora ar putea să cânte la pian cântarea aceea veche
„Credința mea se uită la Tine.”

În timp ce ne aﬂăm în rugăciune cu capetele plecate, mă întreb…. Noi
suntem la răscruce, prieteni. Suntem acolo. Noi vedem toate aceste perversiuni
printre femei și bărbați. Ce este? Vedem această mare neliniște. Ce se întâmplă?
Au avut loc întotdeauna la răscruce. Nu înainte de răscruce, ci întotdeauna la
răscruce. Oamenii s-au îndepărtat, ei au alunecat în teologie spunând că zilele
minunile au trecut. Ați observați că ei au făcut aceasta în ﬁecare epocă?

Chiar înainte de timpul schimbării, Dumnezeu a venit în puterea Lui și a
împlinit supranaturalul. Din această cauză oamenii vorbesc despre mine și spun
lucrurile pe care le spun. De aceea ei vorbesc despre toți creștinii care cred
aceasta. Ați văzut însă ce s-a întâmplat acelora ce credeau atunci? Ei au fost în
siguranță. Avraam a fost cât se poate de mult în siguranță. Amin. La fel a fost și în
cazul lui Moise, când nici o plagă nu l-a lovit pe el sau pe poporul Israel. Plăgile nu
s-au atins nici de Noe. Enoh a fost ridicat la cer înainte ca aceste plăgi să cadă. El a
stat pe țărmurile gloriei, urmărind toate aceste lucruri de acolo, de sus.

Dacă tu stai aici în dimineața aceasta fără Hristos, știind că suﬂetul tău nu
este în regulă, îmi doresc ca tu să te îndrepți către Dumnezeu acum, pentru că eu
nu știu când vă voi mai vorbi. Noi suntem la răscruce. Dacă doriți să ﬁți amintiți în

rugăciune, ridicați mâinile acum către El. Dumnezeu să te binecuvânteze,
domnule. Tu, desigur. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt multe mâini ridicate.

În timp ce vă țineți mâinile ridicate, dorim ca biserica să murmure această
cântare. Dacă doriți, noi avem un altar deschis aici. Haideți și rugați-vă cu mine
numai un cuvânt pentru suﬂetul vostru. Eu voi ﬁ bucuros să mă rog împreună cu
voi.

Credința mea privește către Tine. Numai către tine

Tu, Miel de la Calvar, Salvator divin

Ascultă-mă în timp ce mă rog

Ia-mi toate păcatele

Lasă-mă ca din această zi

Să ﬁu al Tău pe deplin

Vă rugați ca El să aibă milă de voi? Pocăiește-te prietene păcătos, chiar
acum. Dă-i Lui viața ta.

Zelul meu se inspiră

Din moartea Ta pentru mine

Fie ca dragostea pentru Tine

Să ﬁe pură, neschimbătoare, Și un foc mistuitor.

Haideți să stăm în rugăciune în timp ce sora noastră cântă încă o strofă. Tatăl
nostru ceresc, noi nu suntem mare lucru. Noi am venit aici pentru că Tu ne-ai
vorbit în existență. Tu ne-ai hrănit și ne-ai ținut. Noi, cei ce Te-am acceptat,
suntem foarte recunoscători că într-o bună zi, vom ﬁ schimbați. Acest trup vrednic
de umilință în care trăim, va ﬁ schimbat și transformat într-un trup asemenea Ție.
Noi ne odihnim în siguranță în această arcă. Cuvântul Tău din această dimineață a
adus oamenilor un semn prin Duhul Sfânt. Noi știm Doamne că suntem la sfârșit,
de aceea aceste semne se aﬂă aici. Noi putem vedea venirea Domnului în orice
clipă acum. Doamne, eu știu că Tu cunoști inimile acestor oameni, așa că eu le dau
această invitație. Ei pot veni, Doamne, să te accepte. Tu ai spus: „Pe cel ce vine la
Mine nu îl voi izgoni afară.” (Ioan 6.37) „Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe
Fiul și crede în El, să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan
6:40) „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce
M-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.”
(Ioan 5:24).

Eu mă rog Tată ca Tu să atingi inimile oamenilor astăzi. Eu nu încerc să-i
conving, pentru că acea zi a trecut. Cei puțini care au rămas, Doamne, trebuie să
vină serioși și cu toată inima lor pe baza mărturiei lor, crezând și acceptându-L pe
Hristos, mărturisind că Dumnezeu a venit în inima lor și a vorbit. Eu mă rog,
Dumnezeule, ca aceste inimi la care bați, să se deschidă ca și când ar ﬁ ultima
bătaie. Cuvântul Tău este Adevărul. Noi prezentăm aceste suﬂete înaintea Ta,
Doamne, și ﬁe ca Duhul Sfânt să se ocupe de ﬁecare inimă în timp ce cântăm
ultimul vers.

Dacă dorești să vii la altar să te rogi, prietene păcătos, vino acum ca să îl
primești pe Hristos în timp ce noi stăm cu capetele aplecate. Dacă ai decăzut, vino
acum și stai la altar. Noi ne vom ruga împreună cu tine. În regulă.

În timp ce desfășor ﬁrul vieții, (Asta facem noi acum)

Și în jurul meu se înmulțesc îngrijorările, (Moarte, boală, necaz)

Tu să ﬁi ghidul meu, oh Doamne,

Până când întunericul se schimbă în zi

Și lacrimile de tristețe vor ﬁ șterse.

Nu mă lăsa să mă înstrăinez vreodată față de Tine.

Frate Wood, eu doresc ca tu să îți ridici capul pentru un minut. Frate Cox,
frate Freeman, dacă sunteți în clădire, doresc să vă ridicați capetele pentru un
minut. Numai voi. Ceilalți să stați cu capetele aplecate. Vedeți ce v-am spus?
„Dar,” a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în
patria lui.” Luca 4:24.

Tată ceresc, noi îți prezentăm acest Mesaj care este sămânța care se
plantează adânc în inimile oamenilor pentru ca într-o zi glorioasă, Isus să vină și să
găsească toți sﬁnții, și ﬁecare din ei va ﬁ răpit și ridicat în glorie. Ce zi de bucurie
va ﬁ când Isus, Domnul, se va întoarce. Noi suntem foarte recunoscători să trăim în
această zi. Dumnezeule, eu mă pocăiesc de toate lucrurile, știind că sunt un
păcătos și că nu pot trăi fără tine. Eu mă încred în Tine în ﬁecare zi știind că
păcătuiesc și că în ﬁecare zi mi se întâmplă lucruri în viață, lucruri care te-ar
supăra. Eu mărturisesc ce am făcut greșit și Te primesc, Domnul meu, în timp ce
suﬂetul meu se întinde smerit pe altarul Tău în această dimineață.

Oh, Dumnezeule, eu Te-am întristat în privința darurilor divine, după cum ai

arătat seara trecută într-un mod atât de miraculos. Mie îmi pare atât de rău. Eu mam pocăit în acea vedenie și o fac și acum. În dimensiunea în care trăiesc acum eu
mă pocăiesc, Domnul meu, și cer ca Tu să mă ierți și să mă ajuți. Tu mi-ai arătat
prin harul Tău că aceste lucruri se vor întâmpla în viitor. Știind că ele se vor
întâmpla, eu te rog, Doamne, ca Tu să îmi sﬁnțești suﬂetul și inima pe care Ți le
dau Ție.

Oh, Dumnezeule, scutură iarăși pământul și cerurile. Doamne, lasă-ne să
mergem în câmpurile în care ne așteaptă milioane de oameni însetați și înfometați,
cerșind și strigând, și în care păgânii mor în întuneric. Oh, Dumnezeule, scutură
această națiune adulteră, care a căzut în starea modernă și rea a Sodomei și a
Gomorei. „Oh, Luceafăr a dimineții, cum ai putut să cazi? Tu ai fost bine. Ce s-a
întâmplat cu tine?” La fel, „Oh, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori Te-am ocrotit?”

Tot așa se întâmplă și cu America astăzi, în timp ce Duhul Sfânt strigă în
inima mea: „De câte ori te-am făcut o torță arzătoare pentru națiuni și întreaga
lume, dar tu ai acceptat Hollywood-ul. Tu ai acceptat moda lumii. Tu ai fost acum
dată la Iane și Iambre, și ziua ta a sosit. Bărbați măreți au trecut prin această
națiune și au făc ut tot ce au putut, dar acum ei părăsesc țara și se îndreaptă către
alte națiuni.”

Oh, Dumnezeule, ea stă pe cenușa propriei sale ruini. Ea a stat pe propria
găleată de strălucire. Într-o zi glorioasă, Fiul lui Dumnezeu va ﬁ descoperit din
ceruri în toată Sfânta Sa Glorie. Unde vom ﬁ noi atunci? Oh, Dumnezeule, fă ca
astăzi inimile noastre să ﬁe ancorate în Tine. Iartă-ne de multele noastre păcate.

Tată, binecuvântează acești predicatori care se aﬂă aici în această
dimineață: predicatori ai Evangheliei. O, Dumnezeule, ﬁe ca ei să meargă astăzi cu
acest mesaj pe inimile lor spunând: „Eu văd acum vremea sfârșitului, semnele de
pe drum și știu că suntem la răscruce și asta este tot. M-am tot întrebat de ce
inima mea a fost atât de răscolită în acești ultimi ani?”

Da, Doamne, da, Doamne. Fie ca ei să vadă asta. Fie ca ochii lor să se
deschidă și să se uite aici, apoi să spună: „Da, eu văd acuma. Eu văd că toate
aceste lucruri sunt semne. Ele sunt semne supranaturale de la dușman. El face
lucruri mărețe, chiar până acolo că va face să cadă foc din cer. Ei au sateliți peste
tot peste pământ, și aceștia sunt lucruri făcute de mâna omului, ca multe alte
lucruri. Aceste lune false, sori falși și așa mai departe.”

Dar, Dumnezeule, Tu ai spus că vor ﬁ semne acolo ce nu vor înțelege. Noi
trăim să vedem aceasta. Eu sunt atât de recunoscător, Doamne, pentru Hristos. Eu
mă rog Ție, Dumnezeule, ca un slujitor umil cu lacrimi de pocăință ce cad pe obraji,
și îmi dau încă o dată viața Ție, Doamne.

Mă vei ajuta, Doamne scump, să stau smerit și să țin în jurul meu bărbați
smeriți care te slujesc și care fac lucrările lui Dumnezeu până când Isuse, Tu vei
lăsa ca moartea să mă elibereze din acest cort de umilință? Atunci, Tată, eu vreau
să ﬁu cu Tine.

Binecuvântează această biserică micuță. Dumnezeule, binecuvântează acest
păstor drag de aici, fratele Neville, prietenul nostru drag, care stă aici în ciuda
căldurii sau a frigului, în ciuda faptului că este greu sau ușor, predicând Evanghelia
nealterată a lui Isus Hristos.

Dumnezeule, binecuvântează-i micuța lui soție și copiii. Fie ca el să facă să
ardă Evanghelia în inimile oamenilor până la venirea lui Isus. Binecuvântează-L,
Dumnezeule și dă-i putere. Noi îl cunoaștem și știm că este un bărbat smerit care
lucrează pentru Tine. Eu sunt recunoscător pentru el, Doamne, ca să las împreună
cu el această turmă de oi pe care am avut-o odată în grijă. Dumnezeule, eu mă rog
ca Tu să îl ajuți să aducă multe alte oi în turmă. Împlinește aceasta.

Fă acest lucru, Doamne, pentru ﬁecare predicator prezent aici și nu numai de
aici, ci din întreaga lume, pentru că noi știm că ziua este aproape, semnele sunt
aici și diavolul rage ca un leu aducând acuzații false la persoane curate.

Dumnezeule, Tu ridici însă un standard împotriva acestuia prin Duhul Sfânt și noi
suntem recunoscători.

Binecuvântează-ne și astăzi, Tată, în timp ce mergem să ne rugăm pentru
bolnavi, ﬁe ca Tu să binecuvântezi încă odată ﬁecare din acești predicatori.
Împlinește aceasta, Doamne, și ﬁe ca orice credincios și bolnav de aici să ﬁe uns.
Când plecăm de aici, ﬁe ca toți să se facă bine și Gloria lui Dumnezeu să se
odihnească peste suﬂetele noastre în timp ce ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.

Credința mea se îndreaptă către Tine

Tu, Miel al Calvarului, Oh, Salvatorule divin.

(Haideți să ne ridicăm mâinile în timp ce cântăm)

Ascultă-mă în timp ce mă rog

Ridică-mi toate păcatele

Lasă-mă ca din această zi să ﬁu al Tău cu totul.

(Cântați acum încet): primește-mă…

Cu capetele plecate, noi ne încredem cu toate lucrurile în Tine. Ne punem pe noi
înșine și viețile noastre în slujba Ta. Folosește-ne, oh, Doamne. Fie ca toți să
mergeți astăzi de aici inspirați. Fie ca aceasta să ﬁe o zi pe care să ne-o amintim
cu toții pentru că Duhul Sfânt este cu noi și ne binecuvântează.

Dă-le bolnavilor, Doamne, ceea ce au nevoie astăzi. Împlinește aceasta,
Doamne. Ai milă, Tată. Fă aceasta pentru harul lui Isus.

Mare Învățător ceresc, Tu ne-ai învățat odată, Tu ai învățat ucenicii Tăi ca un
exemplu pentru noi toți. Tu ai spus: „Iată, dar, cum trebuie să vă rugați: „Tatăl
nostru care ești în ceruri! Sﬁnțească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia
Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă
astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și
nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăția și puterea
și slava în veci. Amin!” Matei 6:9-13.

„Crede numai”, dacă dorești să începi cântarea, soră. Câți doresc rugăciune?
Să vă vedem mâinile. Mă întreb dacă ai putea să-i aliniezi aici, cât de mulți poți. Și
aceia din linia de pe margine să vină aici în mijloc, dacă se poate. Cei din partea
asta să se alinieze aici și cei de acolo, dincoace. În regulă. Haideți să cântăm acum.

Crede numai, crede numai!

Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.

Crede numai, crede numai!

Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.

Câți dintre voi ați mai fost în adunări înainte pentru serviciul de vindecare?
Haideți să vă vedem mâinile. Toți dintre voi. Oh, Doamne! Supranaturalul și
Atotputernicul… Ceva vine la mine și îmi schimbă intenția. Eu văd că această linie
de rugăciune va dura poate până pe la ora 3. Unde este fratele Tom Meredith? Este
încă aici? Fratele Junior Jackson… Frați slujitori, predicatori ai Evangheliei care
credeți în vindecarea divină, haideți aici numai pentru câteva minute.

…crede numai

Crede numai, crede numai,

Toate lucrurile sunt cu putință, crede numai.

Crede numai, crede numai,

Toate lucrurile sunt cu putință. Crede numai.

Numai un moment. Eu doresc să vă întreb ceva. Frate Potts și mulți alții
dintre voi, voi ați știut că în această parte a săptămânii nu am dorit un serviciu de
vindecare. Am avut însă câțiva prieteni care m-au chemat pentru o anumită cauză.
Fratele Hall ținea o trezire, un serviciu de vindecare la fratele Durbin. Eu am făcut
un anunț despre adunările lui săptămâna trecută. Din acea cauză, eu am făcut acel
anunț, pentru că este fratele nostru și el ținea acel serviciu. Frate Hall, tu ești
acela? Fratele Hall este cu noi. În regulă.

Frate Hall, tu închei în seara aceasta, frate, la fratele Durbin, dincolo de râu?
Ei au un serviciu de vindecare. Eu îl cunosc pe fratele Hall, un frate ﬁn și un slujitor
uns a lui Hristos.

Mă întreb, frate Hall, dacă nu întreb prea mult, ai putea să stai cu noi în
această dimineață pentru rugăciunea pentru bolnavi? Mie nu îmi place să arăt
către un predicator în felul acesta… Ai putea să stai aici cu noi și să te rogi pentru
bolnavi? Haideți să spunem: „Mulțumesc Domnului pentru fratele Hall.” El are o
slujbă pentru fratele Durbin săptămâna aceasta. Mulți dintre voi au participat
acolo, fără îndoială. Eu am învățat să îl iubesc pe fratele Hall când el a mai fost aici
data trecută. Eu știu că el a avut mare succes. Domnul i-a dat mare succes în
rugăciunea pentru bolnavi. Eu cred că el s-a rugat pentru bolnavi de o vreme

încoace.

Frate Hall, nu ai dori să spui o vorbă acestor oameni, orice ai dori tu? În
regulă. El a avut o adunare bună săptămâna aceasta, nu-i așa, frate Hall? Noi
suntem atât de încântați că te aﬂi aici.

Acum mă adresez vouă, oameni bolnavi, dar nu numai vouă, ci și acestor
predicator de aici. Noi suntem uniți aici cu toții ca o fortăreață crezând în Cel
Atotputernic. Noi credem că Dumnezeul Atotputernic face minuni în aceste zile de
pe urmă și El vindecă bolnavii și cei în nevoie. Noi vedem că omniprezența Lui face
întocmai lucrul pe care El a spus că îl va face. Numai un minut. (Un frate vorbește
cu fratele Branham).

Fratele Jack Oakey, de la Centrul de Trezire, este aici? Noi suntem încântați să te
avem aici, frate Jack Oakey, oriunde te-ai aﬂa. Fratele meu a venit și mi-a spus că
un frate Jack Oakey, se aﬂă în clădire, și aș dori să vii aici sus cu noi. Oriunde te-ai
aﬂa, noi suntem bucuroși să avem aici și alți frați predicatori. Dacă tu crezi în
vindecarea divină, vino aici. Misiunea noastră este să facem aceste lucruri și să ne
rugăm pentru bolnavi și cei în nevoie. Acesta este un lucru minunat.

Cel ce stă acolo, este fratele Oakey? În regulă. El este un evanghelist, un
frate slujitor foarte bun. Oh, Doamne, este minunat. Vino aici. Care este numele
tău, frate? Fratele Jack Arkey. Noi suntem încântați să te avem printre noi, frate
Jack. Acesta este un lucru bun. Voi puteți să vă strângeți mâinile unul cu altul în
timp ce veniți aici și faceți cunoștință unul cu altul.

Domnul ne trimite acești oameni pentru care noi trebuie să ne rugăm în
această dimineață. Unii dintre ei sunt pe moarte. O doamnă care stă acolo în spate
cu pălărie albă, are cancer. În fața mea se aﬂă un bărbat care are cancer. Aici stă
întinsă o femeie cu o gleznă ruptă care nu se vindecă. Noi avem atâtea cazuri aici:
o femeie stă în scaun cu rotile și are artroză. Ea crede că Dumnezeu poate să o
facă bine. Și noi credem aceasta.

Ca frați, singurul lucru pe care îl putem face, este să ne rugăm, nu-i așa?
Rugați-vă numai. Eu sunt mult prea slăbit astăzi ca să pot merge în vedenii. Eu am
predicat puternic.

Acum haideți să ne aplecăm capetele și eu îl voi ruga pe acest frate dacă
puteți să veniți cu toții aici unde este un loc în care să ne putem ruga pentru acești
bolnavi. Eu voi merge acolo jos cu voi și ne vom ruga pentru bolnavi, apoi ne vom
ruga unul pentru altul și ﬁecare dintre noi își va pune mâinile peste bolnavi și va
crede că Dumnezeu îi va face bine. Credeți aceasta, fraților? Ce spui de asta, frate
Hall? Crezi asta din toată inima? În regulă. Se va întâmpla.

Haideți acum, fraților, să mergem în spatele acelor scări de acolo. Faceți o
mică linie acolo. Voi începe de aici și ne vom ruga. Noi dorim ca toată biserica să ni
se alăture; ați face aceasta, prieteni, în timp ce noi ne rugăm pentru acești
bolnavi?

Cu noi se aﬂă aici niște evangheliști ﬁni și predicatori de campanii de
vindecare ce se aﬂă aici ca să se roage cu noi în această dimineață. Noi suntem
gata să începem rugăciunea pentru bolnavi. Haideți să ne mai rugăm încă odată.

Tată, primește-ne acum în Numele lui Isus. Noi cerem Duhului sfânt să vină
peste noi și să ne binecuvânteze și să ne dea ceea ce noi cerem astăzi. Fie ca
această putere omnipotentă a lui Dumnezeu să se miște în noi astăzi și ﬁe ca
gloria Shekinah, oh Dumnezeule, care a locuit sub aripile închise ale heruvimilor,
să vină din brațele închise ale crucii peste noi astăzi, Doamne, în timp ce îți dăm
întâietate umili, așteptând puterea lui Dumnezeu. Noi ne rugăm ca binecuvântările
Tale să vină peste oameni. Fie ca toți să ﬁe vindecați în Numele lui Isus Hristos.
Amin.

Frate Neville, tu să aduci untdelemnul și să stai la picioarele scării de aici în
timp ce noi începem. Haideți să ne rugăm pentru doamna de pe targă mai întâi,
apoi continuăm în felul acesta. Apoi ne vom da la o parte și vom lăsa pe alții să

înainteze. În regulă. Domnul să vă binecuvânteze acum. Să stăm cu toții în
rugăciune acum. În regulă, prieteni.

(Fratele Branham stă departe de microfon și se roagă pentru bolnavi). Tată
ceresc, sora noastră care stă aici întinsă, va rămâne pe această targă toată viața
ei. Noi credem însă, Tată, că în timp ce ea a venit aici ca să ne rugăm pentru ea,
acești frați cred în eliberarea ei. Noi ne rugăm în mod umil și Te rugăm în Numele
lui Isus, ca să îndepărtezi această condiție de peste ea. Tată, eu mă rog ca ea să se
facă bine și să poată merge împrejur gloriﬁcând pe Dumnezeu. Noi cerem această
binecuvântare cu mâinile peste ea, în Numele lui Isus Hristos.

Tată ceresc, în timp ce stăm aici în această dimineață, vedem această soră
de culoare, care ne amintește că într-o zi, când Isus Își ducea crucea spre Calvar,
pe dealul din Golgota, El a căzut sub greutatea crucii și acolo s-a găsit un om de
culoare care a venit și L-a ajutat să o ducă. Lui i-a luat mult timp să meargă în pașii
sângerii ai Domnului său. Și aici se aﬂă una dintre ﬁicele lui, Doamne, care este
lovită de boală și care stă în scaun astăzi. Medicii nu o pot ajuta, dar ea vine la
Tine cu credință. Noi ne rugăm împreună unul pentru altul și ne rugăm în Numele
lui Isus să eliberezi această femeie și ﬁe ca ea să se facă bine și întreagă în
Numele lui Isus. Amin.

(Fratele Branham se îndepărtează de microfon și continuă să se roage pentru
bolnavi.)

Așteptați puțin. Aici este o femeie care vine pentru rugăciune. Vino aici.
(Fratele Branham se îndepărtează de microfon și se roagă pentru femeie.) Tatăl
nostru cel drag ceresc, noi ne punem mâinile peste sora noastră. Noi suntem
foarte încântați să o vedem că se face bine. Fie ca credința ei să nu se micșoreze și
ﬁe ca ea să ﬁe întregită pe deplin în Numele lui Isus. Amin.

Noi am făcut ce a spus Domnul nu-i așa? Suntem fericiți să avem printre noi
frații predicatori, nu-i așa, prieteni? Voi sunteți bineveniți fraților, să ﬁți cu noi. Noi

încercăm să încheiem cât mai repede. Suntem încântați că ați fost aici.

Frații mei, eu mă rog pentru voi în permanență. Și voi vă rugați pentru mine
oriunde merg și vă las acum pentru că trebuie să merg din nou în misiune. Fie ca
drumurile noastre să se încrucișeze din nou.

Eu m-am întâlnit cu fratele meu mic Opey. Eu îmi amintesc de cei dragi ai lui
din California. Doctorul Opey este aici? Așa este. Earl Opey. Eu știu că sunt mulți
Opeys, dar nu știu care din ei este. Eu cunosc un doctor Opey, dentistul. Tu ești
rudă cu el? Vărul tău este un om ﬁn.

Ce am făcut noi aici oamenilor? Noi nu am ﬁ stat aici să ne punem mâinile
peste bolnavi dacă nu am ﬁ crezut. Noi am văzut oameni stând în această audiență
chiar aici, oameni cu cancer, orbi și șchiopi. Eu vreau să arăt ceva celor ce sunt aici
străini. Câți dintre voi, cei de aici, ați fost vindecați în acest fel de Dumnezeu?
Haideți să vedem mâinile ridicate. Ei sunt cei care au avut cancer și alte lucruri. El
va face la fel și pentru voi.

Noi facem aceasta pentru că credem în rugăciunea noastră. Înainte să
încheiem și să cedăm serviciul fratelui Neville, să vă amintiți de serviciul din seara
aceasta.

Dacă se găsește cineva pentru care nu ne-am rugat în dimineața aceasta,
fratele Hall este aici, la fratele Durbin. Care este adresa, frate? (Fratele Branham
dă adresa) Ei au o campanie de vindecare în Louisville. Acela a fost motivul pentru
care eu am fost reticent în ce privește serviciul de astăzi. Mie nu îmi place să merg
într-un loc unde cineva începe sau ține o campanie de vindecare. Eu am spus ce
am spus în dimineața aceasta ca să-i onorez pe fratele Hall și fratele Durbin. Ei
sunt amândoi niște prieteni dragi ai mei. Noi nu dorim o campanie de vindecare
aici în timp ce fratele Hall are una acolo. Eu sunt sigur de asta. Noi îl iubim.

Frate Oakey, unde ești? (Fratele îi dă adresa) 4030 West Market, Louisville.
Acolo va avea loc o altă campanie. Cât timp vei ﬁ acolo, frate Oakey? Toată
săptămâna viitoare. E în regulă. Aveți adresa corectă? 4030 West Market. În
regulă. Asta este bine.

Eu am văzut încă doi predicatori. Frate, și tu ai o campanie la care te duci?
Asta este bine. Acest frate, cred că este un misionar la poporul evreu. Eu cred că el
locuiește în New Albany. Am uitat pe cineva? Mai este cineva pe undeva? Sper că
nu. Eu nu doresc aceasta. Desigur voi știți că fratele Junior Jackson locuiește în
New Albany. Fratele Tom Meredith are o stație de radio. Tu ai o biserică, frate
Meredith? Nu, numai o stație de radio. El a anunțat acum câteva minute. Fratele
Neville va avea un serviciu pentru voi aici, în seara aceasta. El își va difuza
serviciul prin radio sâmbăta viitoare, dimineața.

În regulă. Toți cei ce se simt bine, să spună, „Amin”. În regulă, ﬁule. Nu vrei
să te alături acestor grupuri bucuroase de predicatori și să mergi să predici
Evanghelia, apoi să te rogi pentru bolnavi? Dumnezeu îți dă această oportunitate,
ﬁule.

Eu cunosc un tânăr care a avut un accident de mașină recent. O bucată de
ﬁer îndoit i-a intrat într-o parte a trupului și a rămas în trup în partea cealaltă în
felul acesta. Din cauză că a avut o mamă care s-a rugat pentru el, Dumnezeu l-a
păstrat pentru un anumit scop. Eu cred că l-am întâlnit în dimineața aceasta. Când
am venit pe hol, el mi-a dat mâna și eu l-am întrebat: „Oare nu ești tu băiatul
acela?”

El a răspuns: „Da, domnule.”

Am spus: „Tot ce ai avut nevoie, a fost o rugăciune ca Dumnezeu să ﬁe
îndurător.” Este acel tânăr care stă acolo cu o haină maronie. Fie ca Dumnezeu să
îl facă o ﬂacără strălucitoare în timpul în care noi ne aﬂăm la joncțiunea timpului, și
să predice Evanghelia deplină, tot Cuvântul lui Dumnezeu și să nu compromită

nimic. Fie ca el să stea acolo la postul de datorie. Dumnezeu va face din tine un
mare luptător.

Haideți acum să ne rugăm această rugăciune de încheiere pentru bolnavi.
Tată ceresc, noi îți mulțumim pentru acest tânăr în această dimineață. El a stat aici
în dimineața aceasta ascultând Cuvântul și văzând acești predicatori cu inimile
arzând în timp ce și-au pus mâinile peste bolnavii din această linie de rugăciune. El
a văzut mărturia acestor oameni care și-au ridicat mâinile că au fost vindecați de
cancer, orbire, surzenie, muțenie și de șchiopătare.

Noi ne uităm la acest vechi Cuvânt binecuvântat care spune că aceste zile
vor veni și stăm aici acum, și vedem cum Dumnezeul Atotputernic își întinde mâna
și au loc semne și minuni. Noi putem auzi sunetul de ploaie abundentă din aer.
Știm că ne aﬂăm în marele timp al ploii târzii, când Satan este legat și aruncat în
groapă, legat cu un lanț ce îl oprește să mai iasă afară și să înșele națiunile, apoi o
mie de ani de împărăție va avea loc pe pământ în timp ce noi îl gloriﬁcăm pe
Domnul Isus Hristos și îl adorăm, încoronându-L ca Împărat al împăraților și Domn
al domnilor.

Acest pământ păcătos se va deschide într-una din aceste zile când puterile
atomice se vor declanșa și marea cu toate apele se vor usca. Oh, Dumnezeule,
soarele nu va mai străluci, și luna nu își va mai da lumina, iar stelele cerului vor
cădea ca un smochin bătut înainte de vreme de un vânt puternic. Oamenii vor
striga către stânci și munți, apoi morții în Hristos se vor ridica. Oh, ce paradis.
Națiunile nu vor mai ridica sabia una împotriva alteia. Nici nu vom mai avea linii de
rugăciune. Astăzi este ziua salvării.

Tată, noi aducem acești oameni înaintea Ta și Te rugăm în Numele lui Isus,
căci El a spus: „Cereți Tatălui orice în Numele Meu și veți primi”? Noi nu avem
credință în rugăciunea noastră, ci în făgăduința Lui. „Cereți Tatălui orice în Numele
Meu și Eu voi împlini.”

Satană, tu, care ești atât de rău și care ai legat acești oameni și ai pus
moartea deasupra lor, i-ai șchiopătat, i-ai orbit și le-ai făcut atâta rău, tu ești acum
înfrânt. Tu ești înfrânt pentru că noi am făcut exact ce Isus a spus să facem. În
consecință, credința noastră spune: „Ieși afară! Părăsește lumea în Numele lui Isus
și ﬁe ca toți să ﬁe făcuți sănătoși în Numele lui Isus Hristos.” Laudă Domnului. Eu
cred.

Eu pot, eu voi face, eu cred

Eu pot, eu voi face, eu cred

Eu pot, eu voi face, eu cred

Că Isus mă vindecă acum

Eu îl cred pe cuvânt

Eu îl cred pe cuvânt

El îmi dă eliberare

Eu îl cred pe cuvânt

Eu pot, eu voi face, eu cred

Eu pot, eu voi face, eu cred

Eu pot, eu voi face, eu cred

Că Isus mă vindecă acum

Nu credeți aceasta? Frate Hall, crezi tu acum? Tu să crezi că Dumnezeu va
face aceasta, frate. Amin. Soră Snyder, crezi aceasta? Soră, tu crezi aceasta?

Credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se
văd. Prin credință noi vedem marile ziduri ale Ierihonului că se prăbușesc. Crede că
această credință vede acest lucru împlinindu-se. Amin.

Noi credem aceasta. Să nu aveți nici o umbră de îndoială, pentru că
Dumnezeu a vorbit și supranaturalul a trebuit să urmeze. „Aceste semne îi vor
urma pe cei ce cred.” Amin. Nu este El minunat?

Să ne aplecăm capetele numai un moment, pentru rugăciunea de încheiere.
Noi vom sta numai puțin pentru o mică părtășie și vom cere fratelui Neville să vină
aici, în timp ce stăm cu capetele aplecate în rugăciune și murmurând cântarea:

Eu pot, eu voi face, eu cred,

Eu pot, eu voi face…

Să țineți minte că El este chiar lângă voi. El este acolo să aducă aceasta la
realitate. Simțiți cum puterea Lui vine acum în voi.

Eu pot… (Desigur că poți.)

Eu îl cred pe cuvânt

Eu îl cred pe cuvânt

El îmi aduce eliberarea la Calvar

Eu îl cred pe cuvânt

Haideți să ne aplecăm capetele. Acum, frate Neville, spune ce vrei să spui.
AMIN.

