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Ingineria socială este arta de a inﬂuența, de a manipula și de a minți,
este priceperea de a-i face pe alții să gândească și să creadă ceea ce vrea
cineva ca acei „alții” să creadă.

Ingineria socială este un tip de atac psihologic, în care
atacatorul determină victima să facă ceva ce intenționează el să facă – este o
strategie folosită de politică, de religie și de sistemul de educație,
foruri academice, implică pur și simplu ingineria comportamentului,
atitudinilor și dorințelor unui grup de oameni. În criminalitatea informatică,
termenul are sensul de a obține acces ilicit la informații sau echipamente prin
minciuni și manipulare.

Prejudecata este
o părere, o idee preconcepută, eronată pe care și-o face cineva cu privire la
un lucru, adoptată de obicei fără cunoașterea directă a faptelor. (Traducere
din Dex).

Vom vorbi despre prejudecata umană… și este dezvăluirea
diavolului.

2 Corinteni 3.14-15:

„Dar mințile lor au fost orbite pentru că până în această zi, rămâne
același văl neridicat la citirea Vechiului Testament, văl care este

desﬁințat
în Hristos.

Căci până azi când este citit Moise, vălul este întins peste
inima lor.” – traducere din limba engleză.

Versetul 15 putem
să-l citim astfel: „Căci până azi, când
este citit William Branham, profetul lui Dumnezeu, vălul este întins peste
inimile lor.”

2 Corinteni 4.4: „Dumnezeul acestei lumi a orbit mințile celor
ce nu cred, încât Lumina glorioasei Evanghelii a lui Hristos, care este chipul
lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei.”

2 Corinteni 2.10-11: „Cui îi iertați voi ceva, îi iert și eu,
pentru că și eu, dacă am iertat ceva, de dragul vostru am iertat în persoana
lui Hristos.” Într-o altă traducere spune: „în privirea lui Hristos.”

„Ca nu cumva Satan
să proﬁte de noi, ﬁindcă nu suntem neștiutori față de planurile lui.” –
traducere din limba engleză.

Laudă Domnului! Fratele Branham a vorbit despre tehnica
demonilor.

Inginerie socială… prejudecată umană… tehnicile demonilor.

Pavel spune: „Noi nu

suntem neștiutori față de planurile lui Satan”, pentru că noi avem
întrebări, dar avem și toate răspunsurile la aceste întrebări. Noi avem
răspunsuri chiar și la întrebările diavolului. De fapt, dacă tu ai o întrebare,
acolo este și un răspuns, și trebuie să ﬁe un răspuns înainte să ﬁe o
întrebare, pentru că întrebarea își caută doar răspunsul.

Noi nu suntem neștiutori pentru că Dumnezeu ne-a trimis un
profet. Astfel, noi știm tehnicile demonilor, iar cu voia Domnului, în seara
aceasta aș vrea să trecem prin câteva din ele.

Aș vrea să vă arăt un videoclip foarte scurt… și mă
gândesc… că gândul meu se îndreaptă în seara aceasta spre tineri și
adolescenți.

Vă rog să ﬁți atenți, pentru că ne uităm la ingineria
socială.

În videoclip ni se arată cum într-un lift intră trei domni
și o doamnă. Doi dintre domni și doamna stau cu spatele spre ușă, iar unul stă
cu fața, dar după câteva clipe, făcându-se că se uită la ceas, se întoarce și
el cu spatele spre ușă… Experimentul este repetat și toți subiecții se
comportă la fel.

Aceasta se numește puterea de conformare… este
natura umană, iar diavolul cunoaște psihologia umană mai bine decât o cunoaștem
tu, eu sau psihologii noștri. El cunoaște slăbiciunea, fragilitatea psihologiei
umane; acolo este o putere de conformare.

În Laodicea ni s-au dat drepturi… așa că în această epocă
avem dreptul să acționăm ca un idiot. În această epocă avem dreptul să facem
lucruri stupide, fără ca cineva să clipească din ochi.

Puterea de conformare… În seara aceasta vorbim despre
prejudecățile umane, în particular despre ingineria socială.

Ingineria socială este o știință politică și are legătură cu
inﬂuența comportamentului social. Comportamentul social…

Demonologia inﬂuențează duhurile. Amintiți-vă Isaia 6.1:
„În anul în care a murit împăratul Ozia…”
Când mor inﬂuențele… Dar dacă nu ai Duhul Sfânt, vei cădea cu totul sub
inﬂuența presiunii grupului.

Dacă vă amintiți exemplul nostru, nimeni nu i-a spus
domnului din lift să se întoarcă cu spatele spre ușă la fel ca ceilalți. Se mai
spune: „Maimuțele văd, maimuțele fac.” Astfel, dacă nu ai Duhul Sfânt,
„Maimuțele văd, maimuțele fac”, pentru că aceea este doar natura umană.
Inginerie socială.

Ingineria socială nu este numai unealta guvernului corupt,
ci este și o unealtă religioasă, este tot ce este denominaționalismul,
trusa cu scule a diavolului. Cu alte cuvinte, este o știință politică, socială
și religioasă, care urmărește să inﬂuențeze mințile oamenilor, să le
manipuleze gândirea… Și dacă ești bun la ceea ce faci, când este vorba de
inginerie socială, îi vei face pe oameni să creadă că ei s-au gândit la
aceasta.

Dacă vrei să guvernezi și să preiei o societate, ai două
opțiuni: să folosești forța armată, sau poți folosi psihologia, poți folosi o
schemă de propagandă. Și dacă ești foarte deștept și știi într-adevăr ce faci,
oamenii vor crede că a fost ideea lor.

Fratele Branham ne-a spus că din cauza ingineriei sociale –

el nu a folosit termenul acesta -, dar ne-a dat de înțeles că într-o zi oameni
vor percepe ca un lucru greșit să mergem la biserică. Și el a mai spus:
„Oamenii aceia vor crede că Îl slujesc pe Dumnezeu făcând aceea”, pentru că
diavolul îi face să creadă că Îi fac un serviciu lui Dumnezeu. Dar profetul a
spus clar: „Fără voia lui Dumnezeu!” Inginerie socială.

Ingineria socială are ca obiectiv schimbarea gândirii și
comportamentului maselor de oameni.

Politica guvernelor are ca scop descurajarea
comportamentelor percepute ca nedorite, sunt martorul manipulării sociale; vă
dau informație suﬁcientă și chiar adevărată, dar nu completă. Ei vă dau destul
adevăr încât să luați o decizie despre care ei știu că va ﬁ greșită, chiar
dacă ați luat în calcul datele și informațiile care v-au fost oferite. Cu alte
cuvinte, după informațiile primite tu iei o decizie bună, dar pentru că nu ai
toată informația, vei lua o decizie greșită. Tu vei crede că ai luat o decizie
bună, că te-ai gândit bine, dar nu este așa. Corect?

Un alt video arată un bărbat echipat în costum de schi. Se
vede doar de la piept în sus, iar în spatele lui sunt munți plini cu zăpadă. Bărbatul
este fericit pentru că este în vacanță la schi. Aceasta este o imagine reală,
se vede și se poate spune că este adevărată.

În continuare, videoclipul arată că bărbatul își pune
ochelarii de schi și își dă drumul… nu pe pârtie, ci pe o canapea și cade în
cameră. Astfel, dacă cunoști imaginea completă, vei vedea că este doar un clovn
care stă pe spatele unei canapele cu schiuri în picioare. Deci, dacă nu ai
toată informația vei trage o concluzie greșită. Corect? Dar dacă cunoaștem
imaginea completă, vom avea o concluzie total diferită. Vedeți? Inginerie
socială: ai primit multă informație, dar nu în întregime, iar atunci vei lua o
decizie greșită.

Uneori, tu nu cunoști imaginea completă a vieții cuiva și
din cauza aceasta vei trage o concluzie greșită.

Inginerie socială… tărâm religios… Satan lucrează la
prejudecata umană. Cum am citit aici? „…ca
nu cumva Satan să proﬁte de noi, ﬁindcă nu suntem neștiutori față de
planurile lui.” Laudă Domnului! Tehnicile demonilor…

Deci, trebuie să ne uităm de unde vine informația, să ne
uităm la motive și la obiective și trebuie să mă examinez pe mine însumi
înainte să calculez… sau înainte să trag o concluzie, trebuie să văd în inima
mea: „Există iertare de păcate?” Aceasta este baza, temelia, fundația… Dacă
fundația nu este bună, casa va cădea.

Mai înainte am citit că Pavel a spus: „…ﬁindcă nu suntem neștiutori față de
planurile Satanei.” Apoi spune: „Noi
trebuie să iertăm.” Corect?

Inginerie socială. Politici care vizează manipularea
comportamentelor percepute ca nedorite… Vă voi da un exemplu foarte, foarte
clar. Acum cincizeci de ani, homosexualitatea a fost considerată o boală
mintală, dar prin manipularea socială, prin ingineria socială, ei au
reclasiﬁcat homosexualitatea de la o boală mintală la o preferință sexuală. Au
pus-o în școli și au împins-o prin ele la o întreagă generație, așa că am ajuns
ca astăzi să avem o mulțime de homosexuali care pot adopta copii și sunt
acceptați din punct de vedere social. Satan a manipulat o generație întreagă.

Dacă i-am aduce înapoi din mormânt pe tații noștri
penticostali și le-am spune că astăzi homosexualitatea este considerată o
preferință
sexuală și nu o boală mintală, ar avea o cădere nervoasă. Dar ceea ce este în
program pentru a ﬁ discutată acum este pedoﬁlia, pentru a ﬁ reclasiﬁcată de

la o boală mintală la o preferință sexuală. Este o nebunie, o mare nebunie! Dar
ei nu vă dau o imagine completă și trag o concluzie total greșită pentru că
Dumnezeu a spus: „Eu urăsc lucrul acela!” Și despre multe alte lucruri din
viețile voastre, Dumnezeu spune: „Eu urăsc lucrurile acelea!”

Am vorbit despre Templul Domnului și despre sinagoga Satanei.
Întrebați-vă: „Sunt eu un mare preot în casă sau sunt un preot al lui Moloh?”
Atât de aproape se ajunge. Inginerie socială.

Un alt video: un bărbat prezintă o melodie care urmează să
ﬁe cântată ca un mesaj evanghelic. Patt Boone cântă melodia: „Un timp minunat
acolo sus”, cu ritm de reggaeton. Acesta este omul despre care fratele Branham
a spus: „Nu ar trebui să i se permită să folosească numele Isus.” Nu încearcă
să se inﬁltreze în Mesaj; ea a ajuns deja prin inginerie socială! Nu acesta
este standardul! Este greșit.

Fratele Branham a spus: „Aceasta te va trage la Armaghedon!”
Am vrut să vă arăt cât de mult a decăzut standardul pocăinței într-un timp
foarte scurt. Aceasta este greșit. Fratele Branham a mai spus: „Ei cântă: „Când
cei sﬁnți mărșăluiesc”, în ritm de reggaeton. Ei cântă: „Cânt am văzut
sângele”, în stil boogie-woogie, apoi a zis: „Cum este posibil ca Duhul Sfânt
să nu judece aceasta?” Dar prin inginerie socială… Eu le vorbesc celor de sub
umbrela Mesajului, sﬁnților. Aceasta nu urmează să vină, ci este deja aici.
Totul este făcut prin manipulare socială, inginerie socială, prin tehnica
diavolului. Dacă nu te poate avea printr-o doctrină greșită, va folosi muzica.
Profetul a spus că te prinde și te trage la Armaghedon. Ce urmează după
Armaghedon? Iadul. Prin acesta înțelegem că pentru totdeauna înseamnă pentru
mult, mult timp.

Să o punem în ordine. Dacă spui: „Ei bine, eu sunt ales,
deci voi ﬁ în ordine”, aceasta arată că nu ești în ordine. Dacă ai Duhul
Sfânt, vei face ceea ce este corect ca să-I placi lui Dumnezeu, și nu vei avea
această atitudine; nu vei spune: „Ei bine, dacă sunt ales, sunt ales și pot

face ce vreau!” Dacă ești ales, vei face voia lui Dumnezeu.

Un alt video arată pe cineva care cântă la pian o melodie
stil „boogie-woogie”. Aceasta este greșit. Profetul a numit-o „trădarea lui
Isus Hristos” și „Iuda al orei”. Fratele Branham a spus: „Cu toate cântecele
bune, religioase, el este tot un diavol.” Deci, poți avea un artist fără Duhul
Sfânt cântând cântece bune, versuri creștine, dar tu îl asculți de fapt pe
diavolul.

Muzica a fost dată pentru două lucruri:

1.- să intri în contact cu Dumnezeu;

2.- să intri în contact cu diavolul.

Nicăieri în Biblie nu găsești muzică pentru distracție. Eu
nu spun să nu faceți aceea, doar vă întreb: „Îl ascultați pe diavolul sau vă
închinați lui Dumnezeu? Inginerie socială.

Doar pentru că spuneți: „Laudă Domnului! Îl am pe fratele
Branham ca profet al meu”, să știți că fratele Branham a spus că Dumnezeu este
în stare să ridice
„șobolani de alee” (Ricky) ca să ﬁe ascultători Mesajului.

Deci, ce a spus fratele Branham despre Patt Boone? Că ar
trebui să nu i se permită să pronunțe Numele lui Isus. Ce acuzare! Despre Elvis
Presley a spus că este Iuda al orei.
Ce acuzare! El era religios… Amintiți-vă, „pentru totdeauna” este un timp
foarte, foarte lung. Este un privilegiu că astăzi putem să ne smerim în fața
Cuvântului.

Cunoscând tacticile demonilor, fratele Branham a spus în
anul 1950:

„Dacă am putea face
cântările corecte, biserica va ﬁ mult mai bine.”

Dar noi nici nu am vorbit încă despre învățătură. Nu am
vorbit nici despre acele Adevăruri tainice descoperite în mod divin, ci doar
despre muzică. Dacă avem muzica corectă, avem Duhul corect. Ce asculți când îți
pui căștile în ureche?

Înainte de a te angaja în manipularea oamenilor, trebuie să
le cunoști slăbiciunile și punctele forte. Diavolul te urmărește pentru că ești
ultimul care stai în picioare. Am vești bune despre tine… vești bune,
biserică: „Diavolul te urăște!” Aceasta este bine, nu? Dacă diavolul este
nefericit, atunci eu sunt fericit. El te urăște și singura cale pe care o
folosește împotriva ta este puterea înșelăciunii. Dar profetul ne-a spus că
vrăjmașul nostru este deja învins.

Satan privește prejudecățile tale și spune: „O, eu le pot
folosi; aș putea folosi aceea, aș putea să bat aici o pană!” Diavolul l-a auzit
pe Solomon când a spus: „Deșertăciune,
totul este deșertăciune!” Și diavolul a spus: „Este bună, o pot folosi!”
Prejudecata umană, tehnica demonilor.

Dacă vrei să manipulezi o societate, trebuie să ai
informații și unelte la îndemână, iar de curând, acestea au devenit foarte
disponibile. Trebuie să aduni informații despre prejudecăți, slăbiciuni și
puncte forte, de aceea, diavolul te studiază, este interesat de tine. De ce?
Pentru că l-a auzit pe Dumnezeu spunând: „Niciunul
nu va ﬁ lăsat în urmă!” Deci, el știe că dacă l-ar avea numai pe unul în
puterea lui, numai pe unul, ar strica tot Programul lui Dumnezeu. Deci,

diavolul știe că tot ce-i trebuie dintre mii și mii de mii, este unul singur.
Și aici, în această sală sunt foarte mulți oameni cu prejudecăți umane, chiar
aici, ﬁe că recunoașteți, ﬁe că nu recunoașteți. Fiecare din voi are o
slăbiciune pentru ceva, de aceea, fratele Branham a spus: „Aﬂă-ți punctul slab și
ține-l acoperit.” Fie că este vorba despre
muzică, haine, site-uri de socializare prostești, ﬁe că este vorba despre
viața ta de rugăciune, sau cât de mult timp petreci în Cuvânt, diavolul știe tot
despre tine. Dacă înainte de culcare te-ai rugat din cauza conștiinței, ca să
poți spune: „Eu m-am rugat azi…” Apropo, fratele Branham a spus că acele
cinci minute de rugăciune, Îi produc greață lui Dumnezeu, iar diavolul știe aceasta.
Inginerie socială, tacticile diavolului.

Diavolul nu a venit ﬁzic înaintea noastră… Pe cei care nu
ați fost născuți din nou, aceasta ar trebui să vă facă să veniți la altar și să
nu plecați până când nu sunteți născuți din nou. Diavolul nu vine ﬁzic, ci
folosește religia, care este o tactică a Satanei. El știe că pentru un om nu
este ușor să ierte, de aceea, fratele Branham a spus că dacă tu ierți, Dumnezeu va
uita. Noi putem să ne amintim tot timpul
unele lucruri, iar diavolul știe că poate merge pe drumul inimii noastre, iar
la timpul potrivit să aducă afară ceva amintiri… Tactici ale diavolului. Sau
să vă dea gânduri murdare, să vă facă să credeți că sunt gândurile voastre,
apoi să aducă toată condamnarea și să anuleze creștinismul vostru. Dar nu sunt
gândurile voastre, nu voi ați gândit aceea, ci sunt tacticile diavolului.

Diavolul înțelege psihologia umană, el știe totul despre
prejudecățile cognitive.

Un alt video cu Elvis Presley cântând „Mărețul har”. Muzica
este bună, versurile sunt bune, dar voi îl ascultați pe diavolul. Nu este
lucrarea unui dar, ci îl ascultăm pe diavolul, ﬁul pierzării. Are cineva
colecția de înregistrări a lui Elvis Presley? Nu, pentru că fratele Branham
ne-a spus: „caracterul artistului este
important.” Deci, avem muzică bună, versuri bune, dar artistul este cu
semnul întrebării; iar dacă ai o slăbiciune pentru muzică, s-ar putea să ai în

casa ta… Dacă tatăl înclină în direcția aceea, el va justiﬁca lucrul acela
ca să-l facă să se simtă bine. Și știți ce se întâmplă? Aduce fățărnicia ta la
un nivel mai înalt.

Ei bine, noi nu justiﬁcăm nimic, nu negociem credința
noastră, ci vom sta întotdeauna cu ceea ce a spus profetul lui Dumnezeu. Va ﬁ
un grup mic care va merge în răpire, iar acel grup mic va sta cu ce a spus
profetul. Amin!

Indiferent de
prejudecățile gândurilor mele sau de mândria mea, eu voi sta cu ce a spus
profetul.

Prejudecata cognitivă este deformarea felului în care
oamenii percep realitatea. Notați-vă aceasta! Este o singură realitate, iar
aceasta este Cuvântului lui Dumnezeu. Solomon a spus că orice altceva este
deșertăciune. Diavolul
se gândește: „Dacă aș deforma realitatea aceasta… nu s-o schimb, doar s-o
deformez…”

Când ați văzut schiorul acela, în prima imagine, habar nu
aveați că el stătea cu schiurile pe spătarul canapelei. Eu nu am schimbat
realitatea, ci am deformat-o prin faptul că nu v-am dat toată informația despre
el. În acest caz, voi veți avea o părere greșită despre bărbatul acela. Tot
așa, faptul că bisericile inﬂuente justiﬁcă creștinismul rock and roll,
aceasta nu îl face să ﬁe în ordine. Haideți să stăm cu ceea ce a spus
profetul.

Să luăm câteva prejudecăți pe care diavolul știe să le
folosească în tehnicile demonilor și care trezesc emoții puternice.

●
– prima se numește bandvagon și este
tendința să faci și să crezi lucruri doar pentru simplul fapt că mulți oameni
au crezut la fel. Aceștia sunt gânditori
de grup sau de turmă, ca domnul
din lift: „maimuțele văd, maimuțele fac” – bandvagon. Dacă ei se uită la
televizor, mă voi uita și eu; dacă ei au băutură socială, voi avea și eu. Este
Crăciunul, să nu ofensăm familiile necredincioase… știți voi. Deci, dacă ei o
fac, pot s-o fac și eu. Este efectul bandvagon, o prejudecată cognitivă,
un mod prin care oamenii deformează realitatea numai ca să se justiﬁce pe ei
înșiși.

● – O altă tehnică satanică este prejudecata unghiului mort. La aceasta sunt
bune mamele. „Știți,
micuțul meu Johnny, nu ar face aceasta!” Micuțul Johnny este un diavol până
când se naște din nou, dar mamele au o prejudecată a unghiului mort
pentru copiii lor. Aceasta este tendința de a nu corecta pentru percepția
proprie a cuiva. Prejudecata unghiului mort. Ai umbra asupra ta, știi că este
acolo, dar o ignori.

● – prejudecata
susținerii alegerii este tendința de a susține că propriile alegeri sunt
mai bune decât adevărul, este fragilitatea mândriei umane. Fratele Branham a
spus despre aceasta: „O, ce lucru rău
este acela!” Dacă nu a fost o
decizie a Cuvântului, este o decizie greșită, iar diavolul te vede că îți protejezi
mândria și zice: „Eu pot folosi aceea.”

● – prejudecata conﬁrmării este tendința
de a căuta sau a interpreta o informație în felul în care să conﬁrme propriile
tale păreri. Prejudecata conﬁrmării este ceea ce stă la baza liniilor sau
taberelor din Mesaj. Ei caută în continuu citate care să-l susțină. ”Căsătorie
și divorț” este un subiect mare… Oamenii sunt greșiți, dar spun: „O, eu am
ascultat această bandă și știu că am dreptate.” Ei nu vin înaintea Domnului

neutri, ci privesc după un răspuns pe care îl doresc în inima lor. Este o
prejudecată, o slăbiciune, este o deșertăciune pe care diavolul știe că poate
s-o folosească pentru a deforma percepția noastră asupra adevărului.

Ezechiel 14.1-5:

„Atunci, unii din
bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea.

Cuvântul Domnului
a venit la mine și a zis:

„Fiul omului,
oamenii aceștia și-au înălțat idolii în inima lor și au pus piatra de poticnire
a nelegiuirii lor înaintea feței lor. Să ﬁu Eu luat la întrebări înaintea
lor?”

De aceea,
spune-le: „Așa vorbește Dumnezeu: ﬁecare om din casa lui Israel, care își
înalță idolii în inima lui și pune piatra de poticnire a nelegiuirii lui,
înaintea feței lui, și vine la profet, Eu, Domnul, îi vor răspunde celui care
vine, conform cu mulțimea idolilor din inima lui.

Eu, Domnul, îi voi
răspunde conform cu mulțimea idolilor săi, ca să prind casa lui Israel în
propria lor inimă căci toți s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor.” (Traducere din
limba engleză).

Dumnezeu spune: „Vrei să vii la Mine și ai un idol? Bine,
dacă vrei să joci jocurile tale prostești, Eu îți voi răspunde conform acelui

idol. Dacă vrei să ﬁi în grupul Tunetelor, îți voi da toate citatele ca să te
susțin. Dacă vrei să te uiți la televizor, după ce profetul a zis că vei ajunge
în iad cu el, atunci îți voi da citate ca să te susțin. Am să-ți trimit o
puternică amăgire. Du-te și joacă jocurile tale prostești.” Aceasta este
atitudinea lui Dumnezeu. Vrei o băutură socială? Este îngrozitor dacă Dumnezeu
începe să te susțină în acel lucru greșit, pentru că vei ﬁ convins că Dumnezeu
este de partea ta. Și dacă ești foarte bun la inginerie socială, vei lăsa ca
acel grup de oameni să creadă că sunt chiar gândurile lor, că este descoperirea
lor și că Dumnezeu îi susține. În acest caz nu mai este șansă de pocăință!

Fratele Branham a spus că biserica catolică nu se va pocăi
niciodată pentru că în ea nu este pocăință. Dar noi nu suntem așa! Haideți să
ne curățim cât mai suntem aici și avem timp. Haideți să ne smerim înaintea
Cuvântului lui Dumnezeu, să punem la o parte aceste prejudecăți și să spunem:
„Doamne, nu vreau ca diavolul să-mi manipuleze mintea; nu vreau să cad în plasa
tacticilor demonilor. Ajută-mă să mă smeresc înaintea Cuvântului Tău, iar când
vin înaintea Ta s-o fac transparent și neutru, pentru ca Tu să mi-L dai pe „Așa
vorbește Domnul!”

Fratele Branham a spus că dacă vrei un răspuns, trebuie să
te pui în poziția în care nu contează în ce parte va merge răspunsul, apoi să
te apropii de Dumnezeu. Dar dacă vrei să mergi într-o anumită direcție și te
apropii de Dumnezeu… ghici ce va urma? Răspunsul va merge în direcția dorită
de tine, dar nu este direcția bună.

Haideți să ﬁm neutri în fața lui Dumnezeu și să spunem:
„Doamne, facă-mi-se orice după voia Ta și după scopul Tău. Să ﬁu omul pe care
L-ai văzut înainte de întemeierea lumii, nu după prejudecățile mele umane.”

● – O altă tehnică a Satanei se numește deformare profesională. Aceasta este
tendința de a privi lucrurile
prin prisma convingerilor profesionale proprii, fără a lua în considerare un
alt punct de vedere. Dacă ești păstor, slujba încincită este „păstor, păstor,

păstor, păstor, păstor.” Dacă ești evanghelist, slujba încincită este „evanghelist,
evanghelist, evanghelist, evanghelist, evanghelist.”
Dacă ești diacon, „toți trebuie să gândească la fel ca mine.” Dacă ești
administrator, „toți trebuie să gândească la fel ca mine”, și uiți să privești
la imaginea de ansamblu, că Dumnezeu are toate darurile în trup. Toți gândim
diferit, dar dacă am veni toți împreună în smerenie, am ajunge la o concluzie
corectă. Însă sunt unii care doar presează: „Eu cred că așa trebuie făcut!”
Aceasta este inginerie socială.

● – O altă tehnică este iluzia
controlului. Aceasta este tendința umană de a crede că poate controla sau
inﬂuența rezultate pe care sigur nu le poate controla și nici inﬂuența.
Iluzia controlului: „Trebuie să ﬁe așa, Doamne!”, dar prin aceasta manipulezi
și conduci după percepția minții tale.
Dar ce este concepția mea? Doar zdrențe murdare. Ce este opinia mea? Un gând
putrezit. „Eu am controlul asupra Trupului lui Dumnezeu!” Lăsați ca Dumnezeu să
ﬁe Păstorul bisericii; lăsați ca Dumnezeu să ﬁe Păstorul casei; lăsați ca
Dumnezeu să ia deciziile, iar noi să venim înaintea Lui neutri, transparenți și
smeriți, pentru că altfel vom primi un răspuns conform cu idolul din inima
noastră.

În 2 Corinteni 4.6-7 scrie:

„Dumnezeu, care a
poruncit Luminii să strălucească din întuneric, a strălucit în inimile noastre
spre Lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos.

Acest tezaur îl
purtăm în vase de lut, pentru ca măreția puterii să ﬁe a lui Dumnezeu și nu
din noi.” (Traducere din limba engleză).

În Vechiul Testament este o profesie numită „spițer”, adică

farmacist, chimist.” Spițerul este un chimist modern. El ia ierburi, condimente
și diferite uleiuri, le amestecă și face parfumuri sau un lichid pentru
îmbălsămare. Egiptenii cunoșteau acest lichid de îmbălsămare cu are îmbălsămau
morții. Fratele Branham a spus că este la fel ca și oamenii religioși de azi
care ”îmbălsămează” ca să se asigure că ce este mort va rămâne mort. El a spus
că dacă mergi dintr-o denominațiune în alta, de fapt mergi dintr-o morgă în
altă morgă.

Diavolul i-a înșelat pe toți cu această mare propagandă care
este construită pe prejudecăți umane. Studiezi grupul de oameni, le aﬂi
punctele slabe, punctele tari, apoi vii cu propaganda, cu un plan de
propagandă, și începi să le dai informație după informație, dar nu destulă
informație, iar oamenii vor trage o concluzie greșită și vor crede că ei au
gândit-o. Atunci nu mai este loc de pocăință, nu mai este cale de întoarcere,
ai câștigat acel grup.

Să revenim la spițer. Când Dumnezeu a poruncit să se facă
uleiul ungerii pentru cort, i-a spus lui Moise să-l facă după arta spițerului.
(Exod 30.22-33). Apoi, El i-a zis lui Moise să le spună oamenilor că nu este
pentru ungerea trupului lor, ci numai pentru ungerea cortului.

„Dacă prind un preot
că folosește uleiul făcut de spițer pentru cort, acel preot să ﬁe exilat pe
viață din Israel.” (v. 33 – traducere din limba engleză).

Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu. Aceasta nu este despre
construirea propriei personalități sau despre construirea de tabere, sau despre
cât sunt eu de mare „Priviți cât sunt eu de înțelept, ce descoperire am eu și
de care aveți nevoie și voi!” Nu este așa, căci nu este tăria mea, nu este
puterea mea, ci este „Prin Duhul Meu,
zice Domnul!”

Noi am citit în 2 Corinteni 4.7 că „purtăm un tezaur în vase de lut, o comoară,
pentru ca măreția puterii să ﬁe a lui Dumnezeu, nu din noi.” Când tragem o
concluzie, este o decizie a Mesajului, nu părerea sau gândirea mea. Tendința de
a privi lucrurile prin propria convingere sau prin propria profesie, fără a lua
în seamă alte puncte de vedere, și iluzia controlului, este tendința ﬁințelor
umane de a crede că pot controla sau inﬂuența rezultate pe care nu le pot
controla sau inﬂuența. Mântuirea este a Domnului. Laudă Domnului!

● – Altă tehnică este prejudecata
rezultatului. Aceasta este tendința de a judeca o decizie din eventuale
rezultate și nu după calitatea deciziilor când au fost luate. Este o tehnică pe
care diavolul o folosește tot timpul. Ai luat decizia să scoți televizorul din
casă? Juniorul s-a supărat și a plecat, așa că te gândești: „A fost o decizie
greșită.” Dar NU a fost o decizie greșită! Lasă televizorul să plece, lasă
juniorul să plece, tu doar roagă-te ca juniorul să se întoarcă. Unii se gândesc
că dacă iau decizia să curețe casa, iar aceasta afectează pe cineva sau duce la
destrămarea căsătoriei, este o decizie rea. Dacă este o decizie conform
Cuvântului, este o decizie bună, indiferent de rezultatul obținut pe moment. În
acest caz, Dumnezeu vă va susține. Tehnici ale diavolului, inginerie socială,
prejudecată umană, psihologie – diavolul știe tot despre aceasta. Noi luăm o
decizie bazată pe Cuvânt și stăm pe ea. Noi vom sta pe ea, nu vom ceda și nu ne
vom pleca din cauza unei emoții umane sau a mândriei.

● – O altă tehnică este prejudecata
status-quo-ului. Aceasta este tendința oamenilor ca lucrurile să rămână
relativ la fel: „Am avut această problemă cu mulți ani în urmă și m-am decis să
rămân cu aceasta, să mă obișnuiesc cu ea.” Nu este un lucru neobișnuit. Dacă
suferi de același lucru de douăzeci de ani, aceea nu schimbă promisiunea, dar
diavolul te vede slăbind și poate folosi aceasta. „Deșertăciune, totul este
deșertăciune”, singurul lucru care nu este
deșertăciune, este Cuvântul. Prejudecata status-quo-ului: „Am acest obicei de
foarte mult timp, așa că am decis să nu mai lupt. Mă istovește, nu mai lupt.”
Vrei ceva? Profetul a spus că trebuie să lupți pentru ﬁecare centimetru de
pământ. Este al tău, nu renunța! Avem o promisiune, este al meu! Este vorba
doar de elementul timp care tinde să ne istovească. Unii spun că această metodă

nu dă rezultate și renunță. Fratele Branham a spus că dacă te rogi pentru un
lucru de mult timp, diavolul va ﬁ acolo la moment ca să-ți spună: „Vezi, nu
funcționează!”, dar va funcționa și într-o zi, juniorul tău se va întoarce și
va spune: „Mulțumesc, mamă, pentru că m-ai ținut în rugăciune.”

De câte ori pornești lucrul acela stupid, numit televizor,
în casa ta se revarsă iadul, iar tu devii un preot la lui Moloh și nu un preot
în Templul lui Dumnezeu. Noi curățăm casa și aplicăm Semnul, iar juniorul
scuipă chips-urile pe jos, apoi pleacă din cauza deciziei tale. Lasă-l să plece!
Este o decizie a Cuvântului, așa că ține-l în rugăciune până când se întoarce.

Abordarea deformată este o tehnică plăcută diavolului. Odată
ce vede punctele tale tari și slabe, diavolul are un plan de propagandă.
Propaganda este încercarea deliberată și sistematică de a schimba și de a
modela percepțiile umane. Diavolul cunoaște un sistem care funcționează „puțin
aici, puțin acolo”. Este sistemul lui Dumnezeu, deci este bun. Nu este nici o
grabă, „doar puțin aici și puțin acolo.” Deci, propaganda este încercarea
deliberată și sistematică de a modela și de a manipula percepțiile, de a
direcționa comportamentul pentru a obține scopul care să promoveze intenția
dorită de propagandist. De ce spune Biblia în Apocalipsa că toți oamenii și-au
dat mințile ﬁarei, ca să facă război cu Mielul? Pentru că ei se gândesc că în
felul acesta fac o slujbă pentru Dumnezeu. Dar profetul a spus că diavolul i-a
înșelat pe toți cu schema lui de propagandă.

Apocalipsa 13.16-18:

„Și a făcut ca toți:
mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna
dreaptă sau pe frunte,

Și nimeni să nu
poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele ﬁarei sau

numărul numelui ei.

Aici este
înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul ﬁarei, căci este un
număr de om. Și numărul ei este: șase sute șaizeci și șase.”

Toți au fost înșelați, afară de cei al căror nume a fost
scris în Cartea Vieții Mielului. El a înșelat tot pământul, toate cultele
religioase, i-a înșelat pe toți cei ce pretindeau că sunt creștini, pe oamenii
morali și pe oamenii buni; i-a înșelat pe așa-zișii predicatori, pe așa-zișii
creștini, i-a înșelat pe toți cu propaganda lui. Ei spun: „Noi suntem o
biserică mare și ar trebui să ne unim, să avem lucrurile lumii și biserica să
se unească cu statul. Aceasta va pune pentru totdeauna capăt la războaie. Mii
de mame vor spune că aceasta este ceea ce își doresc”, dar aceasta este
prejudecata unghiului mort și i-a înșelat pe toți cei al căror nume nu a fost
scris în Cartea Vieții Mielului.

Vă amintiți acel video cu Patt Boone. Acesta este demult
trecut, comparativ cu gunoaiele lumii de azi pe care le ascultați voi. Eu
vorbesc despre toți cei ce sunt la Mesaj; nu se inﬁltrează, ci este deja aici.

Trebuie să ne trezim! Și eu sunt de partea voastră, și eu
trebuie să mă trezesc și să-mi ațintesc privirile numai în Cuvânt, pentru că
știu că psihologic, eu sunt plastilină în mâna diavolului.

Psihologia este o trestie frântă, de aceea, trebuie să ne
bizuim numai pe Cuvânt, pe promisiunile Cuvântului și vom obține rezultate.
Haideți să-L abordăm pe Dumnezeu neutri, iar dacă obții răspunsul nedorit, așa
să ﬁe. Ascultați: „pentru totdeauna” este un timp foarte, foarte lung. Tu nu
vrei să ajungi jos la Râu, iar barcagiul să te privească în ochi și să-ți
spună: „A fost aproape bine!”

Fratele Branham a spus că Elvis Presley va ﬁ șocat. El era
religios, dar profetul a spus că a fost un lucru rău, destinat iadului. Nu vor
ﬁ mari chinurile sau focul sau durerea, ci mintea ta care va striga la tine
pentru totdeauna… „Ai avut-o în mâinile tale, ai stat într-o biserică la
Mesaj, ai ascultat profetul lui Dumnezeu și totuși te-ai jucat… Dacă nu te-ar
ﬁ prins muzica aceea, dacă nu ai ﬁ privit la micuțele tale păreri doctrinale
prostești…” Și mintea va striga la tine pentru totdeauna. Acela va ﬁ
adevăratul chin. Așa a spus profetul.

Sfatul meu, cât mai suntem aici, cât mai gândim corect, este
să luăm deciziile corecte și să punem jos totul. Dacă ai o slăbiciune pentru
muzică, pune-o jos! Dacă ai o slăbiciune pentru televizor, pune-l jos! Orice ar
ﬁ, pune totul jos! Când va suna trâmbița, va ﬁ prea târziu! Șansa noastră
este acum. Sau site-uri de socializare? Aveți și aici? Biserică, renunță la
aceasta! Internetul? Știți la ce mă refer. Puneți-l jos! Eu nu sunt perfect, nu
am aripi pe spate, deci și eu mă pun în mișcare și aleg să renunț la drepturile
mele, pentru că am la dispoziție toată veșnicia să mă bucur. Dar cât sunt aici,
muncesc, presez înainte și lupt. Fratele
Branham a spus că suntem prinși într-o luptă a supremației spirituale, așa că,
luptați! Avem mult timp să râdem și să ne bucurăm. Diavolul te urăște și știe
că tot ce-i trebuie este doar unul dintre voi. Satan te-a studiat și îți știe
prejudecățile, are tehnica lui demonică.

În mesajul „Dumnezeu
descoperit în simplitate”, fratele Branham spune să-ți iei notițele
acasă, să treci peste ele și Dumnezeu îți va descoperi mai mult.

In 2Corinteni 2.10-11 scrie: „Cui iertați voi, iert și Eu pentru că dacă am iertat ceva,
de dragul
vostru am iertat în persoana lui Hristos,

ca nu cumva, Satan să proﬁte de noi, căci noi
nu suntem în necunoștință de planul lui.”

Fratele Branham a spus că „o parte din a
ﬁ biruitor este să cunoști ﬁecare plan a lui Satan.”

Citim și 2Corinteni 3.14-15: „Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de
astăzi, la citirea
Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, ﬁindcă mahrama este
dată la o parte în Hristos.

Da, până astăzi,
când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor.”

De ce oamenii ascultă acele lucruri despre care fratele
Branham a spus că îi vor duce la Armaghedon? Pentru că vălul este peste inima
lor.

Dacă eu spun: „Nu băga mâna în foc, că te arzi”, și totuși
tu o bagi, nu ești tu un idiot? Dacă ajungi la Armaghedon, este pentru că
ești un idiot spiritual. Aceasta este a pune
punctul pe „i”. Profetul ne spune clar despre televizor, despre îmbrăcămintea
corectă, ne spune să ne hrănim suﬂetul cu Cuvântul, dar noi nu facem nimic. Nu
suntem noi idioți? Diavolul știe aceasta. Trezește-te, Biserică! Pavel a spus
că mintea necredincioșilor este orbită de dumnezeul acestui veac, ca să nu vadă
strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui
Dumnezeu.

Noi suntem învățați: „Scoală-te
și strălucește! Căci Lumina Domnului a venit și slava Domnului este peste noi”.
(Isaia 60.1 – traducere din limba engleză). Lumina este Adevărul! Lumina
este Descoperirea, vom cunoaște Adevărul
și Adevărul ne va face liberi.

Tot ce are legătură cu umanitatea este o natură de scaiete
și merge după prejudecăți umane dar Adevărul ne face liberi. Adevărul trage o
linie de separare și spune: „Acum ai
privilegiul să te smerești înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, să te îndepărtezi
de ﬁrea umană și să pășești spre Dumnezeu.” „Noi avem o Comoară pe care o
purtăm în vase de lut, pentru ca puterea
să ﬁe de la Dumnezeu, nu de la noi.” (2Corinteni 4.7).

Tehnicile diavolului plus lipsa iertării este manipulare.
Aceasta este o formulă simplă pe care Diavolul o folosește de foarte mult timp,
dar credința este bazată pe iertare.

Prejudecata cognitivă plus lipsa iertării, înseamnă că ești
plastilină în mâinile Diavolului.

Citim în Coloseni 3.12-14: „Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sﬁnți și
preaiubiți,
îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu
blândețe, cu îndelungă răbdare.

Îngăduiți-vă unii
pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.

Dar mai presus de
toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea creștină care este legătura
desăvârșirii.”

„Dragostea creștină este îndelung răbdătoare, nu este
invidioasă, nu se laudă, nu se îngâmfă, nu se poartă necuviincios, nu caută ale
sale, nu se mânie repede”. Auziți? „Dragostea

creștină nu se mânie repede, nu gândește să facă rău, nu se bucură de
nelegiuire, ci se bucură de adevăr.

Rabdă totul, crede
totul, îndură totul.” Auziți? „Dar cel ce va răbda până la sfârșit, va ﬁ
salvat.”

Noi suntem într-o luptă, în cea mai mare bătălie care s-a
dat vreodată. Suntem noi într-o întrecere pentru tărie spirituală? „Dragostea
creștină îndură toate lucrurile;
dragostea creștină nu se sfârșește niciodată.”

Prejudecata umană și lipsa iertării = manipulare. O formulă
simplă. Mergeți acasă și studiați-o mai mult.

Ai o prejudecată? Ai o inimă neiertătoare? Atunci diavolul
va face cu tine ce va vrea el și te va face să crezi că tu te-ai gândit la
aceea. Este un lucru foarte serios.

Tehnici ale diavolilor…

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze,
biserică. Rugați-vă unul pentru altul. Stați în spărtură unul pentru altul.
Aveți o inimă iertătoare și vom sta pe aceste adevăruri. Amin.

