SĂ NU CEDĂM VIA
Dumnezeu să vă binecuvânteze, sﬁnților. Este bine să ﬁm împreună aici. Să luăm
Bibliile și să le deschidem la Matei 16.21-26:

„De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să
meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea
preoților celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să ﬁe
omorât şi că a treia zi are să învieze.

Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească
Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple așa ceva!”

Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satană, tu ești o piatră
de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui
Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”

Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să
se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

Pentru că oricine va vrea să-şi scape viața o va pierde, dar oricine îşi va
pierde viața pentru Mine o va câștiga.

Şi ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă şi-ar pierde suﬂetul?
Sau ce ar da un om în schimb pentru suﬂetul său?”

Titlul mesajului de azi este Păstrând via, iar voi nu veți ști de ce am ales acest
titlu decât atunci când vom ajunge la sfârșitul mesajului. De aceea, vă rog să

rețineți acest titlu, iar pe măsură ce vom avansa, veți înțelege.

Dacă privim la pasajul pe care tocmai l-am citit din Scriptură, vedem că este spus:
„de atunci încolo,” Isus a început să le explice ucenicilor Săi, iar ceea ce a început
să le explice a fost planul lui Dumnezeu. El trebuia să ﬁe prigonit, tratat rău, luat.
Să mai citim încă o dată:

„De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la
Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai
de seamă şi din partea cărturarilor; că are să ﬁe omorât şi că a treia zi are să
învieze”.

Dar aceasta a fost mai mult decât a putut Petru gestiona, care L-a luat deoparte,
„şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se
întâmple așa ceva!”

Aici, putem vedea că Petru gândea ca o ﬁință umană, așa cum ar ﬁ gândit orice
ﬁință umană; el era acolo în timp ce Isus vorbea și le spunea planul lui Dumnezeu.
Aceea era voia lui Dumnezeu, era planul Său, dar voia lui Dumnezeu era
ofensatoare pentru Petru. Aceea era voia lui Dumnezeu, era planul Său stabilit
dinainte de întemeierea lumii și anume că va exista un Miel care va ﬁ înjunghiat în
Ierusalim, care va ﬁ luat de marele preot și jertﬁt pentru omenire. Acela era planul
lui Dumnezeu, dar suna ofensator pentru Petru. Astfel, Petru a început să-L mustre
pe Isus și să-I spună: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple
așa ceva!”

Isus s-a uitat la el și i-a spus: „Înapoia Mea, Satană, tu ești o piatră de poticnire
pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale
oamenilor.”

Acesta este un pasaj uimitor al Scripturii pentru că, așa cum se întâmplă în toate

cazurile, natura umană este luată și întoarsă pe partea cealaltă, ﬁindcă noi trebuie
să înțelegem că nu putem gândi ﬁrește, cum gândesc ﬁințele umane, ci trebuie să
ne aliniem cu programul lui Dumnezeu. Dacă vom începe să ne opunem sau dacă
devine ofensator pentru noi, vom înțelege ce duh este acela care încearcă să
lucreze prin noi.

Isus s-a întors, s-a uitat la Petru și i-a spus: „Înapoia mea, Satană”, iar noi
înțelegem că tot ce se opune voii sau planului lui Dumnezeu, vine de la Satan.
Așadar, trebuie să ﬁm atenți pentru că și noi putem lua același lucru. Trebuie să
ﬁm atenți ca planul lui Dumnezeu din ziua noastră să nu devină o ofensă pentru
noi; trebuie să avem grijă ca lucrările lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, să nu ﬁe
ofensatorii, ci să ne aliniem cu gândul lui Dumnezeu ca să putem avea o priveliște
mai mare decât poate cuprinde mintea umană, iar suﬂetul să preia controlul și să
spună: „Aceasta este voia Domnului! Acesta este un lucru bun!” Amin!

Isus ne-a spus: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea şi să Mă urmeze.” Cu alte cuvinte: „Dacă cineva dorește să Mă urmeze,
trebuie să moară.”

„Pentru că oricine va vrea să-şi scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde
viața pentru Mine o va câștiga.”

Așadar, acesta este un principiu al lui Dumnezeu.

Nu știu ce se întâmplă, dar majoritatea revoltelor politice au loc în zile de miercuri.
Ați observat aceasta? Miercurea trecută a fost asaltul Capitoliului, miercurea
aceasta va ﬁ a doua aducere înaintea Tribunalului a președintelui Trump. Haosul a
izbucnit în această națiune, dar întrebarea care se pune este: Ceea ce se petrece,
este înafara planului lui Dumnezeu? Este înafara celor ce ne-au fost spuse, este
contrar cu ceea ce ne-a spus profetul? Eu vă spun: Nu, nu este. Să nu vă poticniți
în planul lui Dumnezeu și nici să nu vă împotriviți lui, ci spuneți: „Aceasta este
calea aleasă de Dumnezeu, acesta este felul în care a ales Dumnezeu să lucreze,

iar eu nu vreau să găsesc o ofensă în ceea ce face Dumnezeu, ci vreau să accept
ceea ce face El.”

Vreau să citesc mai multe citate, în care vom găsi lucruri spuse de profet, aceasta
ﬁind o recapitulare pentru că noi am mai trecut prin aceste lucruri anul trecut. Simt
că noi trebuie să ne concentrăm pe Mesaj, nu pe știri, ci în Mesaj, ca să nu ﬁm
prinși în alte lucruri, deoarece trebuie să ﬁm hotărâți și statornici. Eu vreau să ﬁm
foarte atenți ca să nu ﬁm prinși în lucruri patriotice, naționaliste sau de identitate
națională, deoarece dacă facem aceasta, ne vom găsi luptând împotriva lui
Dumnezeu și poticnindu-ne în ceea ce a ales Dumnezeu să facă.

Așadar, trebuie să ne aliniem cu adevărata identitate a Miresei lui Isus Hristos,
care este Mesajul ce ne-a fost trimis în acest ceas pentru a ne spune ce a făcut
Dumnezeu, nu să spunem: „Departe să ﬁe de Tine, Doamne, să lași această
națiune să cadă.” El a spus deja că această națiune va cădea. A fost profețit deja,
așadar, nu trebuie să ne simțim ofensați de aceasta. Cu siguranță este ceva greu
de acceptat din punct de vedere uman pentru că aceasta este națiunea în care am
crescut, iar fratele Branham a spus că era mulțumitor că Dumnezeu l-a pus aici, în
America. El a spus că preferă să ﬁe aici decât altundeva, iar eu spun „Amin” la
această aﬁrmație.

Cu toate acestea, fratele Branham a putut recunoaște că America are un loc în
profeția biblică din timpul sfârșitului. El a putut recunoaște acea profeție și a
înțeles încotro se îndrepta națiunea, și la fel, Mireasa. Așadar, vom citi aceste
lucruri, iar dacă voi face unele comentarii, ele nu vor ﬁ derogatorii, pentru că sunt
mai degrabă mulțumitor pentru lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și pentru
locurile prin care am trecut, dar aleg să mă identiﬁc cu Cuvântul.

În Apocalipsa capitolul 4, partea a treia, fratele Branham a spus:

„… Această America este curva națiunilor. Exact aceasta este ea, și acum va ﬁ mai
rău ca niciodată. Ea ajunge la sfârșit! Biblia vorbește despre osânda ei, ne spune

cum va ﬁ America: josnică, putredă, murdară, negăsindu-se nici un bine în ea. Așa
este. Ea a fost o națiune mare. A purtat Mesajul Evangheliei. Ce a adus-o în starea
în care se găsește astăzi? Faptul că a refuzat Mesajul Evangheliei și a respins
Adevărul. Ea este oribilă. O văd venind, nu vă faceți griji. Am văzut-o în vedenie, ca
Așa vorbește Domnul! Vine. Ea va plăti pentru păcatul ei. Atunci când America a
fost America, ea a fost o națiune mare. Cea mai mare națiune pe care a văzut-o
lumea de la Israel încoace, a fost America, dar cu siguranță acum s-a pângărit. Ea
a respins Mesajul, nu a luat nimic decât… Puteți vedea unde se aﬂă acum? Toată
lumea știe aceasta, iar ultimele alegeri arată unde este ea din punct de vedere
duhovnicesc.”

Această aﬁrmație a fost făcută în prima săptămână a lunii ianuarie a anului 1961.
În luna noiembrie a anului precedent, în 1960, America a ales primul său
președinte catolic, iar fratele Branham a spus: „ultimele alegeri arată unde este ea
din punct de vedere duhovnicesc.”

Când fratele Branham a văzut ce se petrecea, a văzut mai mult decât candidați,
partide politice, a văzut o națiune care dintr-un anumit motiv, era atât de
decăzută, încât a votat un președinte catolic.

America a fost întemeiată de un grup de oameni care au fugit de religia și
învățătură falsă, și au venit aici ca să aibă parte de libertatea religiei. Dar atunci,
decăzuseră atât de mult din punct de vedere politic încât au votat exact lucrul de
care fugeau. Fratele Branham ne-a spus că aceasta ne arată unde se aﬂa ea din
punct de vedere duhovnicesc sau poziția ei duhovnicească. Slăvit să ﬁe Domnul!
Noi știm că acesta este adevărul. Când a fost ales Kennedy președinte, fratele
Branham a marcat acest eveniment ca un punct de cotitură major, un eveniment
de importanță majoră în cadrul acestei națiuni.

În anul 1964, în mesajul Inﬂuența, el a spus:

„America este putredă până în măduva oaselor. Ea va culege ceea ce a semănat.

Un Dumnezeu drept nu o poate lăsa să scape.”

În mesajul Durerile nașterii, din anul 1965, citim:

„Așa cum am spus, ea trebuie să putrezească, pentru a aduce o naștere nouă.
Uitați-vă în ceea ce a putrezit. Observați, frații mei! Ea este întru totul putredă.
Politica și sistemele ei sunt cât se poate de putrede.”

Această aﬁrmație a fost făcută în anul 1965. Vă puteți imagina? Vă puteți imagina
ce vedem noi acum în comparație cu anul 1965? Dacă atunci era putredă, acum
este total descompusă.

„Nu mai există un os sănătos în ea, în sistemele ei lumești, politica și religia ei
politică sau orice ar ﬁ. Cineva spune: „Sunt democrat. Sunt republican. Sunt
metodist. Sunt baptist”. Totul este putred până la mijloc. Ea nu mai poate rezista.
Dacă vom pune un George Washington sau un Abraham Lincoln în ﬁecare stat din
cadrul SUA, tot nu s-ar mai întoarce înapoi. Este dincolo de răscumpărare.”

Fratele Branham a făcut o astfel de aﬁrmație ﬁindcă, în calitate de profet al lui
Dumnezeu, a putut vedea starea duhovnicească a Americii; el cunoștea profețiile
timpului de sfârșit și a văzut poziția în care s-a pus singură. El a spus: „Dacă vom
pune un George Washington sau un Abraham Lincoln în ﬁecare stat din cadrul SUA,
tot nu s-ar mai întoarce înapoi. Este dincolo de răscumpărare.” Aceasta înseamnă
că noi nu mai suntem capabili să ieșim sau să găsim calea de ieșire din această
problemă. Nu mai există nicio posibilitate. America nu mai poate ﬁ răscumpărată,
ceea ce înseamnă că trebuie să încetăm să o mai răscumpărăm.

Dacă un profet al lui Dumnezeu a pronunțat judecata, dacă a pronunțat sentința
asupra unei națiuni, noi trebuie să acceptăm ce a spus acel profet, și lucrurile au
fost așa din anul 1965. Astăzi este mai ușor să spunem aceasta, dar știți ceva? Anii
1980, nu au fost atât de răi, iar anii 1990 au fost în ordine. Înțelegeți ce vreau să

spun? Este ca și cum nu am vrea cu adevărat ca aceste lucruri să ﬁe adevărate.
Este aspectul ﬁresc al vieții umane la cincizeci și ceva de ani distanță de când
fratele Branham a făcut această aﬁrmație.

Au fost și timpuri prospere din punct de vedere ﬁresc, chiar și ca biserică. Ca
Mireasă a lui Isus Hristos, am avut parte de libertate religioasă, de libertatea de a
predica, dacă am dorit să predicăm sau să ne adunăm, am putut să predicăm și să
ne adunăm. Am avut libertatea să difuzăm predici la radio, să le punem pe site-uri
web. Am fost liberi să facem tot ce am dorit. Am putut să ne închinăm Domnului
așa cum am dorit să o facem, dar vă spun că acele zile vor ajunge la sfârșit.

Anii 1980 și 1990, nu au fost atât de răi. A existat prosperitate, bani pentru toată
lumea; locuri de muncă, rata angajării a fost destul de mare, și aș spune că din
punct de vedere ﬁresc, din punctul de vedere al ﬁinței umane, nu am vrea ca
lucrurile pe care le trăim astăzi să ﬁe adevărate pentru că ne simțeam confortabil
așa. Dar lucrurile vor deveni din ce în ce mai neconfortabile și vor continua să ﬁe
mai rele pentru că ceea ce spune un profet, ajunge la împlinire. Noi nu vom putea
schimba lucrurile.

Ceea ce am văzut în ultimul an, a fost șocant. I-am spus cuiva că obișnuiam să am
în mintea mea, deși nu mă îndoiam de Cuvântul lui Dumnezeu și de ceea ce a spus
profetul, dar obișnuiam să am în mintea mea întrebarea: „Cum va împlini lumea tot
ce are de împlinit într-o perioadă de trei ani și jumătate, deoarece în această
perioadă trebuie să se întâmple multe lucruri?” Dar când am văzut lumea
schimbându-se în patru luni, la începutul anului 2020, am spus: „Trei ani și
jumătate reprezintă destul de mult timp.” Când am văzut ce s-a întâmplat în
ultimul an, vă spun: trei ani și jumătate sunt mai mult decât suﬁcienți pentru a
schimba întreaga lume, și întreaga structură politică, pentru a ridica sau a doborî
națiuni. Lucrurile se mișcă atât de repede, sunt ca și într-o clipire de ochi. America
pe care o avem astăzi, nu este aceeași pe care o aveam în urmă cu trei sau patru
ani. Aș spune că nu este America pe care o aveam anul trecut.

Vorbeam cu un prieten și îi spuneam: „Copii mei nu vor cunoaște niciodată

America în care am crescut eu.” Acesta este un lucru bun, pentru că nu vor ﬁ
atașați sentimental de ceva ce se găsește în profeție și care spune că va aduce la
suprafață puterea Fiarei. Copiii noștri nu vor ﬁ nevoiți să se detașeze de
sentimente legate de această țară și să creadă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că
El Se manifestă pretutindeni în jurul lor. Poate că este un lucru bun, că copiii noștri
nu vor avea ceea ce am avut noi. Uneori credem că lucrurile sunt rele, dar ele sunt
bune, sau credem că sunt bune, dar sunt rele. Noi nu mai trebuie să gândim ca
niște ﬁințe umane, ci ca niște ﬁi și ﬁice ale lui Dumnezeu. Noi avem gândul lui
Hristos pentru că avem Cuvântul lui Dumnezeu, și trebuie să avem încredere în
acest Cuvânt.

Trebuie să putrezească! Chiar dacă vom pune un George Washington și un
Abraham Lincoln în ﬁecare stat, America nu se va mai întoarce niciodată înapoi.
Noi toți avem libertatea să facem ce vrem, în timp ce suntem conduși de Duhul
Sfânt, însă acum vă vorbesc în calitate de frate: nu pierdeți timpul cu politica! Nu
pierdeți timpul încercând să găsiți candidatul perfect! Există un profet care a spus
că lucrurile nu vor mai funcționa niciodată, că America nu se va mai ridica
niciodată. Putem pune un George Washington și un Abraham Lincoln în ﬁecare
stat, dar ea nu se va mai întoarce înapoi. Ea nu se poate întoarce înapoi. A respins
Mesajul, profetul, s-a opus Adevărului și nu se mai poate întoarce înapoi. Haideți
deci, să nu ne pierdem energia și timpul cu politica. Fratele Branham spunea că
politica este întru totul putredă.

Să mergem la Apocalipsa 11. Spun aceste lucruri, nu ca să dau jos ceva, deoarece
America se demolează singură, ci doar ca să ne punem pe noi în poziția corectă.

Apocalipsa 11:14: „A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine
curând.”

Aici suntem noi: după cel de-al Doilea Război Mondial și înainte de al Treilea Război
Mondial.

„Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care
ziceau: „Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său.
Şi El va împărăți în vecii vecilor.”

Aceasta este Împărăția pe care o dorim, iar dacă aceasta este Împărăția dorită,
trebuie să lăsăm ca oricare altă împărăție să cadă.

În anul 1956, în mesajul Ce este o vedenie, predicat de fratele Branham, citim:

„Eu spun aceasta și fac această predicție. Eu nu o spun în numele Domnului. O
spun în calitate de frate al vostru. Eu prezic aceasta. (Ascultați îndeaproape). Eu
prezic că anul acesta, America Îl va primi pe Hristos sau va începe să cadă. Da.

Acesta este timpul de pocăință al Americii, iar dacă nu o va face… Cred că am
prezis aceasta în jurul datei de 15 sau 16 ianuarie, mă simt călăuzit să spun
aceasta, și am stat cu aceasta, privind cum demarează lucrurile.

L-am observat pe marele și faimosul evanghelist, Billy Graham; el s-a întors de
peste mări și și-a programat întrunirile sale: New York și alte locuri mari, pentru a
lovi nervul din mijloc și așa mai departe. Am văzut că fratele Roberts a fost dat
afară din țările străine.”

Ceea ce spunea fratele Branham aici, este faptul că în anul 1956, el, Billy Graham
și Oral Robert, nu au mers peste ocean, ci au rămas în America având campanii dea lungul națiunii.

„Domnul Arganbright dorește ca după luna iunie să plecăm în Germania, apoi
înapoi jos în Africa de Sud și în alte locuri de acolo, dar ceva mă ține în America.
Toți ceilalți par să simtă la fel, iar eu cred că America va primi anul acesta ultima ei
chemare. Așa este. Uitați-vă la casetele de aici. Ele ar putea să ﬁe derulate timp de

douăzeci de ani de azi încolo.

Vedeți, trebuie să ﬁi atent la ceea ce vorbești, la ceea ce spui, dar eu cred aceasta.
Nu Domnul mi-a spus aceasta, ci eu cred aceasta, faptul că America, Îl va primi pe
Hristos sau Îl va respinge fără echivoc în acest an;eu prezic că ea Îl va respinge. Eu
prezic aceasta.”

Apoi ajungem la anul 1961, când fratele Branham a predicat mesajul IeHoVaH
Jireh, în care a spus:

„Acum, ﬁți atenți. Cei din Sodoma erau păcătoși. Ei erau pervertiți exact așa cum
este lumea azi. Porțiuni mari din această națiune sunt total duse, și așa cum am
spus: „Noi suntem puși pe un fagure de miere cu comunism și așa mai departe.”
Fiecare „ism” este…. Chiar dacă mulți dintre voi ați pune un conducător drept în
ﬁecare stat din SUA, ea este dusă. Așa vorbește Domnul, ea nu se va mai ridica
niciodată! În anul 1956 ea a făcut greșeala fatală, iar în urmă cu trei luni, a luat-o
bine pe calea ei, și nu mai poate ﬁ restabilită. Scrieți aceasta în Biblia voastră și
veți vedea dacă nu este așa.”

Acest mesaj a fost vorbit în luna martie a anului 1961, iar fratele Branham spunea
aici că, în urmă cu trei luni, America a luat-o bine pe calea ei. În urmă cu trei luni,
avusese loc inaugurarea președintelui J. F. Kennedy.

Aici, fratele Branham a zis că cele spuse, erau „Așa vorbește Domnul: America nu
se va mai ridica niciodată!” Înseamnă că trebuie să încetăm să mai nădăjduim că
ea se va mai ridica. Trebuie să încetăm să mai facem eforturi ca ea să se ridice și
să acceptăm că nu se va mai ridica niciodată; trebuie să ne împăcăm cu gândul că
America s-a dus din cauză că a respins Evanghelia, ea este putredă până în
măduva oaselor, politica ei este putredă, religia ei este putredă, ea este putredă, și
nu se va mai ridica niciodată, deoarece nu există nici un președinte și nici oﬁciali
aleși corect. America este dusă! Oﬁcialii aleși nu o vor mai aduce înapoi, pentru că
aceasta este Așa vorbește Domnul. Ea nu se va mai ridica niciodată, iar noi credem

aceasta pentru că îl credem pe profet.

Noi mergem în jur și devenim entuziasmați în legătură cu o campanie, cu o
președinție sau un candidat, dar trebuie să încetăm să mai facem aceasta,
deoarece toate acestea vor aduce numai dezamăgire pentru că nu vom vedea
decât un efort uman. De ce dorim să vedem o America bună și prosperă? Singurul
motiv este ﬁrea noastră, pentru că nu vrem să ﬁm săraci, prigoniți, sau să ne
pierdem libertățile. Nu-i adevărat? Eu nu vreau aceasta, și nici voi. Noi vrem să ne
adunăm, să ne închinăm Domnului, să aducem mărturii, nu să ﬁm arestați pentru
că propovăduim Evanghelia; nu vrem să ne pierdem venitul; nu vrem să ne
pierdem slujbele, prosperitatea, casele, mașinile. Sunteți de acord cu mine? Nu
vrem să pierdem toate acestea.

Dar înăuntrul nostru trebuie să ﬁe Ceva mai mare care să spună: „Eu vreau ca
împărățiile acestei lumi să devină Împărăția Domnului meu și a Hristosului Său.
Împărăția lui David este Împărăția unde m-am aliniat, o aștept să vină în scenă, și
îmi pun toată viața, și toate eforturile în această Împărăție”. Așadar, trebuie să
încetăm să ne punem timpul și energia numai pentru a ﬁ dezamăgiți din nou.

Am avut un acord nou, un contract cu America, care urma să repare totul și o
înțelegere cu partidul Republican. Vă amintiți aceasta? Vă amintiți cum am
nădăjduit că va funcționa? Am nădăjduit că va funcționa, că vom restabili o
moralitate în cadrul acestei națiuni, niște libertăți. A funcționat? Nu. Chiar ați
crezut că Trump va face ca America să ﬁe din nou mare, când un profet a spus că
nu o va face? Vedeți, noi ne amăgim singuri atunci când urmăm omul ﬁresc, cu
dorințele lui ﬁrești, de aceea, ar trebui să spunem: „Doamne, vreau să rămân în
acest Cuvânt. Ceea ce spune acest Cuvânt că este adevărat, este ceea ce doresc și
eu. Chiar dacă mă va duce la măcelărie, acest Cuvânt este ceea ce vreau.”

Isus nu a făcut lucrurile ușoare pentru apostolii Săi spunând: „Dacă cineva nu
urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa și pe copiii săi și nu Mă iubește pe
Mine, nu va avea parte cu Mine.” El a spus: „Dacă nu vă părăsiți pământul și
casele, și nu Mă urmați pe Mine…” El se uita la apostolii Săi și le spunea: „Veniți și

urmați-Mă pe Mine”, iar unul dintre ei a zis: „Lasă-mă să merg să-mi sărut mama și
tatăl”, dar El i-a răspuns: „Ce este aceasta pentru Mine? Vino și urmează-Mă!” El
nu a spus niciodată: „Este în ordine, înțeleg”. Isus cerea dedicare, moarte față de
sine, față de ﬁre și de dorințele ﬁrești, iar aceasta nu s-a schimbat. Noi am fost
binecuvântați să trăim într-o societate relativ liberă, să avem privilegii, bunăstare
și toate aceste lucruri, dar vom mai continua să-L slujim pe Domnul și să credem
Mesajul, dacă toate acestea ne vor ﬁ luate într-o zi?

Fratele Branham a continuat și a spus în Epoca bisericii Laodicea, din anul 1960,
după alegerea lui Kennedy:

„Eu am spus: „Ei vor îngădui și îngăduie deja ca femeile să voteze, iar într-una din
aceste zile, vor alege prin vot omul greșit.” Ați făcut aceasta la ultimele alegeri.
Voturile femeilor au fost cele care l-au ales pe Kennedy. Știm de buletinele
escrocate și lucrurile care au fost aranjate, pe care le-a expus FBI-ul. Cum ar putea
cineva… De ce nu fac nimic în legătură cu aceasta? De ce nu este spus nimic? Se
tem că cineva își va pierde slujba. Vedeți, nu este decât politică putredă până la
măduvă. Aceasta este tot. Cu siguranță!”

Cred că este uimitor faptul că fratele Branham a spus că primul președinte catolic
a fost ales prin votul femeilor și prin buletine de vot falsiﬁcate. Acum, avem al
doilea președinte catolic, iar victoria sa este atribuită voturilor femeilor. În plus,
Republicanii spun că buletinele de vot au fost falsiﬁcate. Eu nu pot spune dacă
este adevărat sau fals, dar faptul că aceste lucruri se difuzează la știri, că sunt
spuse, este ca și cum se repetă istoria. Am mai văzut noi aceste lucruri? Unde
suntem? Cum putem vedea unde suntem? De ce? Pentru că Dumnezeu ni le-a
arătat mai dinainte. Noi am văzut deja aceste lucruri în viața profetului, și știm
unde ne aﬂăm acum.

„Nu există salvare în această națiune, nu există salvare în nicio națiune. Salvarea
este în Isus Hristos și numai în El. Așa este. Eu sunt mulțumitor pentru America și
prefer să trăiesc aici mai mult decât în oricare loc din lume pentru că… în afară de
Canada. Canada și SUA sunt gemene, noi știm aceasta, națiuni vecine, locuri

minunate, dar eu prefer să trăiesc aici mai mult decât în orice alt loc pe care-l știu,
pentru că este casa mea. Sunt bucuros că sunt american și sunt mulțumitor pentru
aceasta, dar vă spun, cu siguranță are nevoie de o înviere de la amvon. Dar nu o
va avea! Nu, domnilor. Ea nu se va mai ridica niciodată. Nu, domnilor. Este
pierdută.”

Sunt bucuros că Trump nu a putut face America din nou mare, deoarece aceasta
dovedește că profetul a avut dreptate. Mai mult decât doresc să-mi ﬁe bine, doresc
ca acest Cuvânt să ﬁe adevărat. Doresc ca acest Cuvânt să ﬁe adevărat și
manifestat, mai mult decât doresc confortul meu și plăcerile mele. Acest Cuvânt nu
ne va dezamăgi, este o temelie pe care putem sta, și cât noi vom sta pe El,
Cuvântul nu va eșua.

„Vă amintiți, că în urmă cu cinci ani în Chicago, este pe casetă… Tu o ai, Gene. Eu
am spus: „Fie că Îl vor primi anul acesta sau vor cădea în mod constant.” Și ei au
făcut-o, vedeți? Și va face așa până când își va întâlni sfârșitul.

Dar va exista o femeie puternică! Acum, țineți minte! Și aceasta este pe casetă. O
femeie puternică, mare. Ea va ﬁ președinte sau va ﬁ o femeie reprezentând
biserica catolică (ceea ce cred că este), va prelua într-o zi controlul și va conduce
această țară. Această națiune este o națiune a femeilor. Steagul ei a fost făcut de
o femeie, este numărul treisprezece. Ea a început cu treisprezece stele,
treisprezece dungi, treisprezece colonii. Totul este treisprezece, treisprezece,
treisprezece, până la capăt. Treisprezece stele pe dolarul ei de argint acum. Totul
este treisprezece. Este numărul treisprezece, și apare în capitolul treisprezece al
Apocalipsei. Este în întregime treisprezece! Totul este „femeie, femeie, femeie,
femeie”, până la capăt. Ea a preluat toate slujbele. A preluat Hollywoodul, a
preluat națiunile, a preluat slujbele. A preluat tot ce există: drepturi egale cu
bărbatul, votează ca bărbații, înjură ca bărbații, bea ca bărbații, și orice altceva.
Este o momeală a bisericii catolice, pentru închinarea la o femeie! Ei se închină
deja oricum la o femeie!”

Fratele Branham putea vedea lucrurile pe partea ﬁrească și a putut distinge o stare

duhovnicească. El privea la lucrurile care se desfășurau la sfârșitul anilor 1950,
începutul anilor 1960. Vedea ascensiunea femeilor, drepturile egale, dreptul la vot,
vedea toate aceste lucruri care aveau loc. El nu era împotriva femeilor, ci ceea ce
vedea, era faptul că femeile încercau să depășească autoritatea bărbaților,
recunoscând aceasta ca ﬁind o inﬂuență a bisericii catolice. El putea vedea că
încercarea femeilor de a domina, era de fapt inﬂuența bisericii care încerca să
domine. Când a văzut toate acestea în cadrul națiunii, el a știut că națiunea era
pierdută, că aceasta fusese ceea ce a adus la conducere un președinte catolic și
ceea ce a adus înăuntru biserica catolică, națiunea ﬁind fondată pe numărul
treisprezece, pe capitolul treisprezece al Apocalipsei, ﬁind fondată să ﬁe o națiune
a femeilor, ceea ce urma să ﬁe omologul bisericii catolice.

El a făcut aceste conexiuni, văzându-le cum se petrec, văzându-le ca ﬁind un vot
popular al femeilor. El chiar a început să arate cât de populară era Jackeline
Kennedy în președinția lui J.F. Kennedy, cât de mult o iubea lumea și cât de multă
inﬂuență avea ea. Într-un fel, avea mai multă inﬂuență decât președintele, iar
fratele Branham vedea chiar și aceasta ca un semn a locului în care se aﬂa
națiunea. Astfel, el a spus foarte clar că acesta a fost momentul în care biserica
catolică a pătruns înăuntru și a început să se miște prin toate funcțiile guvernării.
Acesta este adevărul, este exact ceea ce s-a petrecut.

În anul 1965, în mesajul A încerca să-I faci lui Dumnezeu o slujbă, fără voia
Sa, fratele Branham a spus:

„America. Dumnezeu s-o binecuvânteze. Este o națiune, o țară creștină.” Este la
un milion de mile de a ﬁ o țară creștină.”

Vorbim aici de anul 1965. America era la un milion de mile de a ﬁ o țară creștină,
iar acum, este la un miliard de mile.

„Eu nici măcar nu mă mai rog pentru ea. Cum m-aș putea ruga pentru ea dacă nu
se pocăiește sub puterile mărețe ale lui Dumnezeu demonstrate înaintea ei;negând

și închizând ușile înaintea Lor, îndepărtându-se? Eu las aceasta în mâna lui
Dumnezeu. Ea se îndepărtează din ce în ce mai mult, iar acum, se va scufunda. Fiți
atenți la ceea ce se va întâmpla!”

Ea este terminată, iar noi vedem aceasta. Este ceva șocant pentru ﬁre, pentru
omul ﬁresc, dar este exact în linie cu ceea ce ne-a spus profetul, iar noi trebuie să
ne luăm privirea de pe barca ce se scufundă și s-o punem pe ceea ce este
temeinic, întreg și desăvârșit și care ne duce la Împărăția următoare. Trebuie să ne
bucurăm în descoperirea orei, pentru că totul este în ordine cu Mireasa. Lumea se
destramă, dar totul este bine în Hristos. Aceste lucruri ne-au fost spuse ca să le
recunoaștem când se vor petrece.

Să mergem acum împreună la Apocalipsa 13.11, și să privim la locul Americii în
Scripturi.

„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă ﬁară, care avea două coarne ca ale
unui miel şi vorbea ca un balaur.”

Fratele Branham ne-a spus că aceasta este o ﬁară care s-a ridicat din pământ; nu
din mare, unde sunt mulțimi de oameni, ci din pământ, un loc nelocuit de mulți
oameni, și a arătat că aceasta este tânăra națiune americană care ieșea la
suprafață.

Această tânără națiune avea două coarne, ca ale unui miel, dar nu era un miel, iar
în vedenia în care fratele Branham a văzut această națiune, el a văzut un bizon, un
bizon tânăr, iar sub președinția lui Obama, bizonul a fost declarat animalul
național. Așadar, fratele Branham a văzut-o „ca un miel”, o tânără națiune, un
bizon tânăr care reprezenta America, având două coarne, ecleziasticul și civilul,
două puteri care urmau să se unească. Astfel, aceasta era o imagine a Americii, o
națiune tânără care urma să se ridice din pământ, cu două coarne ca ale unui miel,
dar care vorbea ca un balaur.

Atunci, toate aceste aﬁrmații ca „o Americă dreaptă, o Americă duhovnicească,
etc,” sunt poziționate în Scripturi ca să vorbească de fapt, ca un balaur. Înțelegem?
În cazul acesta, vom lua istoria sau Biblia?

„Ea lucra cu toată puterea ﬁarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii
lui să se închine ﬁarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.”

Aceasta este biserica catolică. Așadar, este America, tânăra națiune care arăta ca
un bizon cu cele două coarne, civil și ecleziastic, care se vor uni ca putere, va vorbi
ca un balaur, și va face ca întreaga lume să se închine Fiarei. Aceasta este poziția
Americii în Scripturi.

„Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe
pământ, în fața oamenilor.”

A făcut aceasta odată prin bomba atomică de la Hiroshima și Nagasaki, și o poate
face din nou. Noi nu știm aceasta, dar ceea ce știm este că a avut deja loc.

„Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în
fața ﬁarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană ﬁarei, care avea rana
de sabie și trăia.”

Aici vedem că ea făcea semne și minuni, ﬁind singura națiune care a făcut să se
coboare foc din cer, adică a fost singura națiune care a aruncat o bombă atomică.
Ea amăgea lumea întreagă prin semnele pe care le făcea, acesta ﬁind momentul în
care America a devenit o putere a lumii. Aceasta s-a petrecut în anul 1946 când au
aruncat bombele, la sfârșitul războiului, apoi, în anul 1948, am avut întemeierea
Conciliului Mondial Bisericesc. Așadar, mai întâi, „Ea făcea chiar să se coboare foc
din cer pe pământ”, apoi: „Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană ﬁarei”,
Conciliul Mondial Bisericesc în anul 1948. „I s-a dat putere să dea suﬂare icoanei
ﬁarei, ca icoana ﬁarei să vorbească şi să facă să ﬁe omorâți toți cei ce nu se vor

închina icoanei ﬁarei.”

Fratele Branham ne-a spus că icoana ﬁarei este Conciliul Mondial al Bisericilor.
Conciliul Mondial al Bisericilor stă acolo ca și cum astăzi nu ar face nimic. A fost
investit în anul 1948, a primit membri tot timpul, face parte din ONU, are un birou
în New York în cadrul ONU și sediul în Geneva, Elveția. Conciliul Mondial Bisericesc
este doar un grup mic de biserici și nu prea face nimic, dar America are putere să
facă icoana să trăiască, iar la un moment dat va face ca această icoană să trăiască
și să vorbească. Aceasta este poziția Americii în Scripturi.

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

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele
ﬁarei, sau numărul numelui ei.

Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul ﬁarei. Căci este un
număr de om. Şi numărul ei este șase sute șaizeci şi șase.” Noi știm că acest
număr este deasupra titlului de pe scaunul de domnie al papei.

Nu voi intra în toate aceste lucruri, dar să nu căutați un microcip, un tatuaj, un
implant sau o injecție cu ocazia acestui virus. Înțelegeți? Noi știm că semnul de pe
frunte înseamnă să ﬁi de acord cu sistemul. Iar semnul de pe mână este să plătești
tribut sau să mergi în pas cu sistemul din motive economice sau oricare ar ﬁ ele.
Dacă din motive obiective, adică dacă vi se cere la serviciu sau din orice alte
motive, că trebuie să vă vaccinați și nu simțiți o opunere din partea Duhului Sfânt,
atunci de ce să nu-l faceți? Este un vaccin împotriva răcelii. Nu aceasta este calea
prin care se va pune ceva în noi ca să ne controleze creierul. Vă spun că sunt
foarte sătul de teoriile conspirației.

Noi avem Mesajul orei și nu ar trebui să ne unim cu astfel de lucruri. Nu ar trebui

să ﬁm atât de volatili încât să deschidem You tube-ul ca să înțelegem ce se
petrece. Ascultați Mesajul pentru a înțelege ce se petrece. Eu vă spun: stați
departe de Youtube, de site-urile internet și ascultați Mesajul.

Nouă ni s-a spus deja de ce anume să ne ferim și nu ar trebui să ne ferim de un
tatuaj, de un implant sau de un vaccin care ne va schimba ADN-ul. Dacă aceasta
este intenția lor, eu mă voi ruga înainte să-mi înﬁgă acul în braț, și ceea ce vor să
facă, nu va funcționa în dreptul meu pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și
avem un plan de împlinit la sfârșitul timpului. Noi nu trebuie să descifrăm ce se va
petrece pentru că ni s-a spus deja; ni s-a spus la ce să ﬁm atenți, dar nu ni s-a spus
să ﬁm atenți la aceste lucruri, ci la individul care este prietenos și drăguț și care
dorește să avem părtășie ca biserici, cineva care spune: „Ca și comunitate, noi ar
trebui să facem un fel de acord ca să avem părtășie împreună. Nu ar trebui să
spunem ceva care să ne jignească, ci să aducem învățătura noastră la un numitor
comun.” Acesta este vrăjmașul pe care-l căutăm și nu o injecție, un implant, un
tatuaj sau un microcip, ci orice diminuează Cuvântul lui Dumnezeu, care ne
împiedică să-L predicăm, să-L vestim, la aceasta ar trebui să ﬁm atenți.

Eu vorbesc serios, prieteni. Nu vă mai uitați la aceste aberații, ci pur și simplu
credeți Cuvântul. Uneori mă întreb dacă atunci când căutăm știri alternative, nu
căutăm căi de a ne proteja, căi de care Cuvântul s-a îngrijit deja. Mă întreb care
este atracția? Este o întrebare bună pe care ar trebui să ne-o punem. Eu nu spun
că este rău dacă ne uităm la ceva, sau căutăm ceva, dar uneori mă întreb care
este atracția? De ce este atât de important pentru mine să aﬂu ce fac iluminații
sau luciferienii? Voi râdeți pentru că ați văzut aceste lucruri și le-ați citit, dar nu
sunt decât prostii. Noi avem un Mesaj, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat, Cartea
a fost deschisă, protecția noastră este în Cuvânt, Apărarea noastră este Cuvântul,
Călăuza noastră este Duhul Sfânt, așa că nu avem nevoie de altceva, ci ni s-a dat
exact ce avem nevoie, și trebuie să stăm lângă El, cu El și în El.

Nădăjduiesc că nu vom ﬁ cuprinși de setea de cunoștință pe care a avut-o și Eva.
Eva a vrut să știe, iar când s-a prezentat cineva care avea informații pe care
Dumnezeu le reținea și nu i le spune, a pășit în față pentru a le obține. Trebuie să
ﬁm atenți, prieteni și să rămânem cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Este de-ajuns.

În Epoca bisericii Tiatira, citim:

„În Apocalipsa 13.14 aﬂăm că ﬁara își răspândește inﬂuența prin icoana care a fost
ridicată pentru ea. Icoana creată este Conciliul Ecumenic Mondial, unde toate
bisericile organizate se vor uni cu biserica catolică (fac aceasta chiar și acum).”

Așadar, care este icoana ﬁarei și care este inﬂuența pe care o are ea? Conciliul
Mondial al Bisericilor.

În mesajul Cuvântul vorbit este sămânța originală, fratele Branham a spus:

„Prezic că cele două grupuri denominaționale, penticostale și evanghelice, vor
lucra împreună într-o denominațiune, se vor uni și toate vor deveni membre ale
Federației Conciliului Bisericilor sau Conciliului Bisericilor. Ele aparțin deja acestuia.
Prin ele, va veni o presiune sau un boicot, care va opri totul cu excepția a ceea ce
aparține unirii bisericilor.”

Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le spun aici. Dacă v-ați uitat la știri în
ultimele zile, ați aﬂat că există un boicot total împotriva lui Donald Trump. Eu nu
sunt un susținător al său și nici nu mă aﬂu aici pentru a-l apăra, dar ceea ce am
putut vedea, este că i-au închis proﬁlul de Twitter, de Facebook, New York-ul și-a
retras toate contractele de afaceri cu el, iar băncile și instituțiile ﬁnanciare refuză
să lucreze cu el. Ce este aceasta? Un boicot. De ce? Pentru că nu le-a plăcut ce a
spus și pentru că există niște acuzații împotriva lui și pentru felul în care este
prezentat, toată lumea vrea să se distanțeze de el.

Dar haideți să mergem mai departe, la pasul următor. Cum va ﬁ dacă lucrurile pe
care le spunem despre biserica catolică, despre sistemul denominațional, despre
căsătoriile homosexuale, despre ce s-a întâmplat în grădina Eden, vor deveni un
buton ﬁerbinte din punct de vedere politic, iar conturile noastre vor ﬁ închise și
banca nu va mai face afaceri cu noi? Un boicot poate să nu arate așa cum am

crezut noi că va arăta, dar ceea ce vedem este un boicot, pentru că este vorba de
un duh, iar duhurile se mișcă repede, dar când scena politică se va schimba, vom
vedea că oamenii se vor mișca cât pot de repede spre noul politic normal.

În urmă cu doi ani era în regulă să ﬁi un conservator, dar acum auzim: „Eu sunt un
republican modern. Întotdeauna am fost așa.” Dar în urmă cu doi ani nu ai spus
asta. Nu-i așa? De ce? Atunci când se schimbă atmosfera, politicienii se schimbă ca
și cameleonii, ca să se potrivească cu situația, deoarece ei nu sunt interesați decât
de a rămâne în administrație.

Afaceriștilor nu le pasă decât să facă mai mulți bani. Acolo este un duh care spune:
„Toate acestea sunt unite”, iar acest duh nu este „iluminati”. Nu sunt patru indivizi
care stau undeva într-un birou, în spate, și trag toate sforile, ci în lume există
inﬂuența unui duh, de aceea Mireasa se poate mișca în toată lumea în pasul
marșului Duhului Sfânt și al Cuvântului, fără să aibă un sediu central și fără să
comunice. Mireasa va ajunge în același loc și în același timp, din pricina ungerii
Duhului Sfânt.

Există și o ungere a antihristului care se mișcă peste corporațiile mari, peste
afacerile mari, peste partidele politice și națiuni, toate mișcându-se împreună sub
inﬂuența duhului antihrist, iar ei pot aduce un boicot fără să-și coordoneze
eforturile. Nu este un boicot guvernamental; nici o instituție guvernamentală nu-l
va institui, ci este un boicot al sectorului privat. Așadar, când a vorbit despre
boicot, fratele Branham a știut despre ce vorbea, iar noi îl vedem înaintea ochilor
noștri. Noi putem vedea cât este de posibil ca un popor să ﬁe boicotat, din cauză
că nu se aliniază cu ceea ce vor să facă toți ceilalți în ceea ce privește religia. „Noi
nu vrem decât să ne înțelegem toți și să avem…”, nu o religie comună pentru că
noi știm că ei nu vor așa ceva, ci ﬁecare om va putea ﬁ ceea ce vrea să ﬁe. „Tu
poți ﬁ în continuare baptist, poți ﬁ penticostal etc, dar noi trebuie să ajungem la un
numitor comun, adică să cădem de acord că nu ne vom prigoni unii pe alții și nici
nu ne vom jigni, ci vom lucra împreună pentru a promova mișcarea lui Isus
Hristos.” De ce vor să facă aceasta? Pentru că Nimrod nu a putut avea controlul
lumii doar prin brațele sale, el a știut că pentru a controla lumea trebuia să existe
o combinație între putere și religie. Aceasta este ceea ce ne-a spus fratele

Branham.

El nu a putut să dețină controlul numai prin intermediul armatei, nu a putut s-o
facă singur, prin putere, ci a trebuit să aibă o religie universală, iar atunci când a
putut să unească politica și religia, a putut să controleze întreaga lume. Acesta
este motivul din spate, prieteni.

Îmi amintesc că atunci când eram copil, exista o mișcare științiﬁcă departe de
religie. Se vorbea din ce în ce mai mult de ateism și de știință, de faptul că nu mai
avem nevoie de Dumnezeu, dar aceasta a trecut. Pe măsură ce lucrurile devin din
ce în ce mai haotice, oamenii aleargă la Dumnezeu și se roagă pentru America și
ﬁecare politician citează câte un verset, nu-i așa? Satan știe că pentru a controla
lumea, trebuie să ﬁe o unire între cornul civil și cel ecleziastic; politica și religia
trebuie să se unească. Atunci, ce se va întâmpla când un grup de oameni nu va
merge împreună cu curentul? Vor lua acest grup minunat de oameni care vor
întreține unitatea, prosperitatea și-l vor numi de la Diavolul? O voi spune astfel:
„Nu le va place.”

Să mergem mai departe.

„Biblia spune că va ﬁ un boicot până acolo încât îi va opri pe oameni să cumpere
sau să vândă dacă nu au primit semnul ﬁarei, care este Romanismul; și icoana
ﬁarei, care este protestantismul.” Am înțeles?

„Fiara avea puterea, autoritatea să dea viață icoanei, să vorbească, și a făcut-o.
Aceasta este Confederația Bisericilor, când ele se vor uni împreună.

Aici sunt mulți tineri. Eu nu știu, Isus poate veni în această după-amiază. El poate
veni la anul. Eu nu știu când va veni El, dar dacă nu voi trăi pentru a vedea Ziua
venirii Sale țineți minte… nădăjduiesc că o voi vedea și într-un fel cred că o voi
vedea. Dar dacă nu o voi vedea, să nu lăsați ca acest Cuvânt să se îndepărteze de

inimile și urechile voastre. Înțelegeți? Țineți minte că vorbesc în Numele Domnului.

Eu cred cu toată inima că acesta este felul în care se vor lega lucrurile. Va exista o
uniune, un boicot. Toate locurile ca acesta de aici vor ﬁ închise, iar voi nu veți mai
putea vorbi dacă nu veți deține permisiunea s-o faceți sau un permis de la
Federația Bisericilor, de a ține un serviciu.”

De ce? Poate va ﬁ din pricina extremismului. Poate nu se va schimba un
amendament sau constituția, dar se va spune: „Trebuie să aveți un permis din
cauza extremismului. Oamenii pot ﬁ agitați și pot deveni violenți.” Vedeți ce se
petrece, prieteni?

„O facem pentru siguranța oamenilor, pentru binele comun al tuturor. Nu putem
avea câțiva oameni care incită la revolte, nu putem avea oameni care provoacă
haos, care tulbură economia și siguranța noastră, nu putem avea violență. Și ca să
nu le avem, trebuie să găsim o cale prin care să le controlăm. Astfel, lumea se
poate bucura de libertatea de vorbire, câtă vreme intrați în aceasta și sunteți de
acord cu anumite lucruri.”

Eu nu știu exact cum vor arăta lucrurile, dar putem vedea potențialul lor,
posibilitatea. Tot ce trebuie să se facă, este să se ia câteva autobuze pline de
oameni, să ﬁe îmbrăcați cu tricoul potrivit și să le ﬁe dați destui bani. Astfel, un
întreg sistem religios va putea ﬁ închis, deoarece nu mai contează cine face aceste
lucruri, ci impactul de la televizor. Vă voi arăta aceasta în Cuvânt în câteva clipe.

„Arată că face aceasta acum, chiar și în denominațiuni. Arată unde se aﬂă. Da,
domnilor. Va trebui să o aveți. Acolo se va ajunge. Aceasta este prezicerea mea, în
calitate de slujitor al lui Hristos, prin înțelegerea pe care o am cu privire la Cuvânt
și inspirație. Acolo se va ajunge. Toate semnele arată spre acel sfârșit.”

În mesajul Investiții, din anul 1963, citim:

„Acum aﬂăm că ajungem în epoca noastră. Orice învățător al Bibliei știe că ultima
epocă, a Rusaliilor, este Laodicea. În greacă, „Laodicea” înseamnă „femeie”, un
timp în care femeia preia controlul.”

Eu nu am înțeles ce a spus fratele Branham aici, dar am cercetat și am aﬂat că
„Laodicea” este un cuvânt compus. Astfel, „Lao” înseamnă „oameni”, iar al doilea
cuvânt este un cuvânt pe care nu-l pot pronunța, dar înseamnă „judecată” sau „a
judeca.” De aici a luat fratele Branham denumirea „drepturile oamenilor”. Dar în
același timp, „Laodicea” este numele zeiței judecății, și fratele Branham a luat
aceasta, din faptul că Laodicea este numele unei zeițe.

„Noi nu avem nimic împotriva femeilor, câtă vreme stau la locul lor. Dacă
Dumnezeu i-ar ﬁ putut da omului ceva mai bun, i-ar ﬁ dat. „Dar când ea iese de la
locul ei, este apă în sângele lui.” Solomon a spus aceasta. El este cel mai înțelept
om pe care l-am avut vreodată.

Dar femeia este în politică. Nu mi-a arătat Domnul, în urmă cu douăzeci și cinci de
ani, o vedenie care arăta că prin faptul că li se va permite să voteze, femeile îl vor
alege pe acest ricky pe care îl avem acum, un Ahab modern care stă acolo cu o
Izabelă care îi sucește gâtul? Și voi femeilor, vă aranjați ca ea, pentru că ea este
un model al lumii.

Ne asemănăm foarte mult cu Israelul, știți. Ei au pătruns înăuntru și au luat o țară,
i-au scos afară pe locuitorii ei, instalându-și propriul lor sistem. America a procedat
la fel, au scos afară indienii și au instalat sistemul nostru. Israelul a avut oameni
mari. L-au avut pe Solomon, pe David și luptători mari. Și noi am avut oameni
mari, Washington și Lincoln. Dar în cele din urmă, a ajuns pe tron cineva care a
ajuns înăuntru prin politică. Și nu a fost Ahab. El a fost un om destul de bun. Ci a
fost femeia din spatele lui!”

Fratele Branham sublinia aceasta arătând spre președintele nostru catolic, J.F.
Kennedy și spre soția sa care a avut o mare inﬂuență asupra femeilor; arăta spre

această umbră scoțând în evidență cum va pătrunde biserica înăuntru. Acum,
avem cel de-al doilea președinte catolic, care s-a dat la o parte pentru a-și
promova soția mai presus de sine. „Ea are un doctorat, etc”. El și-a ales ca vicepreședinte o femeie, pe care de asemenea o promovează. Ce este aceasta? Este
exact ceea ce evidenția fratele Branham aici. Ne-am întors exact la același lucru.
Noi am mai văzut aceste lucruri. Unde ne aﬂăm? Ajungem la apogeul tuturor
lucrurilor pe care le-a spus el. Noi ajungem la plinătatea a tot ceea ce a arătat el.
Cum de nu am avut un alt președinte catolic în toți acești ani? Nici nu știu dacă am
avut, poate jumătate din ei au fost, dar am ajuns la timpul acesta, când am ales
unul. Are o soție cu doctorat, iar el o înalță tot timpul. Când a devenit vicepreședinte, când au câștigat democrații alegerile, au pus deasupra casei lor un
panou pe care scria: „Aceasta este casa d-nei doctor Gill Biden și a vicepreședintelui Joe Biden.” A pus-o pe ea prima, iar pe el al doilea. Este important
acest lucru? Este important dacă putem vedea ce a văzut și fratele Branham. Este
o promovare a femeii, o națiune a ei, netezind terenul pentru ca biserica catolică
să preia controlul, deoarece ﬁrescul preumbrește duhovnicescul.

El a spus în mesajul Religia Izabelei:

„Apoi, într-o zi, după ce păcatul și-a ocupat locul, Dumnezeu și-a adus poporul pe
genunchi. Izabela a preluat totul; ea a epuizat totul și o va face din nou. Aceasta
este Așa spune sfânta Biblie a lui Dumnezeu. O va face din nou!

Acum, ea este exact pe tron, în spatele conducătorului, sucindu-l cum vrea, și
nimeni nu o va opri. Cu siguranță, acum nu o va opri nimeni, pentru că ceea ce nu
au putut obține în cercurile religioase, au obținut prin cele politice.Aceasta este
exact ceea ce au făcut. Politica va ﬁ un boicot, exact înapoi la semnul
ﬁarei,aceasta este atât de sigur pe cât este de sigur că eu stau aici. Înțelegeți? Așa
cum a spus Biblia.”

Acum, ajungem la subiectul nostru.

1 Împărați 21. Vom citi despre Ahab și Izabela, pentru că aceasta este preumbrirea
la care a mers fratele Branham făcând referire la J.F. Kennedy și soția sa, J.F.
Kennedy și biserica catolică. Acesta este tabloul pe care Dumnezeu l-a așezat din
nou înaintea ochilor noștri.

„După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la
Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei.”

Să privim la câteva cuvinte de aici. „Izreel” înseamnă „Dumnezeu a semănat” sau
„Dumnezeu seamănă”. „Nabot” înseamnă „Roade”. Acolo unde Dumnezeu a
semănat, există o vie, iar în vie sunt roadele sale. Să păstrăm aceasta în mințile
noastre în timp ce mergem mai departe.

„Şi Ahab a vorbit astfel lui Nabot: „Dă-mi mie via ta să fac din ea o
grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți
voi da o vie mai bună sau, dacă-ţi vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în
argint.”

Dar Nabot a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau
moștenirea părinților mei!”

În urmă cu un an sau doi, fratele Abraham Mirah a predicat un mesaj despre
aceasta. Mesajul său a fost foarte bun, și vreau să mă concentrez asupra câtorva
lucruri, similare cu ceea ce a spus el.

Nabot avea o vie dorită de Ahab, care voia să o schimbe din vie, în grădină de
verdețuri. Dar Nabot i-a spus lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau
moștenirea părinților mei!” Vedeți, Nabot o privea mai mult decât ca pe o vie.
Pentru el nu era doar o vie, ci era moștenirea părinților săi, era poziția sa în țară,
era locul său în Israel. Era tot ce atrăgea aceasta. Ahab dorea via lui și era dispus
să-i dea o vie mai bună sau bani. El voia să-i ia via și s-o schimbe din ceea ce era

în starea ei originală, ca s-o folosească pentru un alt scop.

Fratele Branham ne-a spus în mesajul Mângâietorul:

„Noi avem o încredințare sfântă.” Via aceea era moștenirea lui Nabot.

„Noi avem o încredințare sfântă. Știți ce este o încredințare, iar noi avem o
moștenire, un patrimoniu pe care-l moștenim în calitate de copii care cred. Este o
încredințare sfântă, iar încredințarea și moștenirea noastră sfântă este Cuvântul lui
Dumnezeu care ne-a fost dat, întregul Cuvânt a lui Dumnezeu.Însuși Cuvântul este
Vitamina, Însuși Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu.”

Așadar, pentru Nabot, încredințarea sa sfântă, moștenirea care i-a fost lăsată, a
fost via aceea, bucata aceea de pământ pe care i-a dat-o tatăl său. Dar ceea ce nea fost dat nouă este tot Cuvântul lui Dumnezeu, El ﬁind Via noastră.

Ahab voia să ia via lui Nabot și s-o schimbe, să ia Cuvântul lui Dumnezeu și să-L
schimbe, să-i schimbe scopul, intenția, să schimbe și să manipuleze Cuvântul. Dar
pentru a manipula acea vie, el trebuia s-o ia de la Nabot pentru că acesta o păstra
în starea ei originală. Fiți atenți, prieteni.

Pe acest pământ există un popor căruia i s-a dat o moștenire: Cuvântul lui
Dumnezeu, iar această națiune, această societate, această lume vrea să-L
schimbe. Dar acest Cuvânt nu este nimic altceva decât Adevărul; indiferent cât
este de inconvenabil pentru acest sistem religios, El este Adevărul. Și există un
Nabot, care este rodul acestei vii, rodul lui Dumnezeu, Cuvântul care a ajuns din
nou la rod, pentru că rodul este la vârful Pomului, Pomul Mireasă. Există un popor
care deține acest Adevăr.

Ahab a venit prin amăgire spunând: „Îți voi da o alta mai bună decât aceasta.

Renunță la acest Mesaj sau schimbă-L pentru bani. Poți avea parte de prosperitate,
de libertate.” Dar Nabot a spus: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau moștenirea
părinților mei!” Nu era vorba despre o vie mai bună, o poziție mai bună, nu era
vorba despre bani, ci despre moștenirea primită de la Domnul, Cuvântul lui
Dumnezeu care ne-a fost încredințat nouă. Pe acest pământ există un popor, o
Mireasă a lui Isus Hristos care nu va schimba moștenirea ei pentru nimic, nici
măcar pentru făgăduința unei vieți mai ușoare. Ea nu va schimba acest Cuvânt,
Moștenirea ei, pentru nimic. Să mergem mai departe și să citim această poveste.

„Ahab a intrat în casă trist şi mâniat din pricina cuvintelor pe care i le spusese
Nabot din Izreel: „Nu-ţi voi da moștenirea părinților mei!” Şi s-a culcat pe pat, şi-a
întors fața şi n-a mâncat nimic.”

Ce va face America la sfârșitul timpului? Ea va face ca icoana Fiarei, Conciliul
Mondial al Bisericilor, mișcarea ecumenică, să vorbească și să aibă viață. America
va da putere Conciliului Mondial al Bisericilor, dar exact lângă ei, foarte aproape,
există un popor care nu se va uni cu programul, care nu va îngădui să ﬁe schimbat
într-o grădină cu verdețuri, care nu va îngădui ca scopul Lui să ﬁe schimbat, care
nu va renunța la moștenirea lui și nu va merge în pas cu programul. Și dintr-o dată,
el va ﬁ deprimat.

„Nevastă-sa, Izabela, (biserica catolică) a venit la el şi i-a zis: „Pentru ce
îți este tristă inima şi nu mănânci?”

El i-a răspuns: „Am vorbit cu Nabot din Izreel şi i-am zis: „Dă-mi via ta pe
preț de argint sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei.” Dar el a zis:
„Nu pot să-ţi dau via mea!’”

Atunci, Izabela, nevasta lui, i-a zis: „Oare nu domnești tu acum peste
Israel? Scoală-te, ia şi mănâncă şi ﬁi cu inima veselă, căci eu îți voi da via
lui Nabot din Izreel!”

Vedeți, Izabelei nu i-a păsat de legea țării care l-a inﬂuențat pe Ahab. Ahab avea
încă respect față de legea moștenirii. El s-a dus la Nabot să cumpere via de la el, și
a procedat conform reglementărilor legale, iar când a văzut că nu poate să-l
convingă legal să renunțe și să i-o dea ca să facă din ea o grădină de verdețuri, s-a
recunoscut învins. Dar biserica catolică va pătrunde înăuntru și va spune: „Lasămă pe mine să-ți arăt cum să procedezi, pentru că mie nu-mi pasă de Constituția și
de legile voastre americane. Tot ce mă interesează pe mine este ca agenda mea
să meargă mai departe și să-și atingă scopul.” Biblia expune tot sistemul acesta
rău.

„Atunci, Izabela, nevasta lui, i-a zis: „Oare nu domnești tu acum peste
Israel? Scoală-te, ia şi mănâncă şi ﬁi cu inima veselă, căci eu îţi voi da via
lui Nabot din Izreel!”

Şi ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui
Ahab…”

Vedeți, el nu era decât o păpușă, era conducător numai cu numele.

„Şi ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea
lui Ahab şi le-a trimis bătrânilor şi dregătorilor care locuiau cu Nabot în
cetatea lui.

Iată ce a scris în aceste scrisori: „Vestiți un post, puneți pe Nabot în
fruntea poporului

şi puneți-i în față doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel
împotriva lui: „Tu ai blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul!”

Aceasta era acuzația: „Tu ai blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul!”

„Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre şi să moară.”

Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii şi dregătorii care locuiau în cetate
au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li
le trimisese ea.

Au vestit un post şi au pus pe Nabot în fruntea poporului.

Cei doi oameni de nimic au venit şi s-au așezat în fața lui şi acești oameni
răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: „Nabot a
blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul!” Apoi l-au scos afară din cetate,
l-au împroșcat cu pietre şi a murit.

Şi au trimis să spună Izabelei: „Nabot a fost împroșcat cu pietre şi a
murit.”

Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre şi că murise, a
zis lui Ahab: „Scoală-te şi ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel, care n-a
vrut să ţi-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit.”

Vedeți, nu contează ce ai făcut, ci contează de ce ești acuzat că ai făcut. Nu
contează dacă ai aruncat o bombă, ci contează dacă cineva cu un tricou cu numele
bisericii tale pe el a făcut-o și apare la știri. Înțelegeți ce vreau să spun, prieteni?
Noi nu vom putea să ne apărăm niciodată. Nabot nu a trebuit să arate că era mai
deștept decât cineva, nu a trebuit să convingă pe nimeni, nu a fost necesar să aibă
experiență politică, prieteni, sprijin, ci tot ce a trebuit să facă el, a fost să stea în
via pe care i-a dat-o Dumnezeu și să refuze s-o vândă, s-o schimbe pentru bani sau
să ﬁe folosită pentru oricare alt scop. Această vie nu va ﬁ folosită pentru nimic
altceva decât pentru Mesajul orei. Nu va ﬁ folosită pentru nimic altceva decât
pentru a rodi stimulare prin descoperire. Nu o vom folosi pentru verdețuri sau
pentru orice fel de program religios pe care îl dorești; această vie nu va ﬁ folosită

decât ca să rodească stimulare prin descoperire, deoarece, „Mie nu-mi pasă de
banii tăi, de poziția ta și nici de o vie mai bună.”

Așadar, Nabot a trecut primul test, iar noi vom primi șansa de a trece acel test,
pentru că va avea loc o altă încercare. Nabot nu a primit șansa să se apere și nici
nu a putut face nimic în legătură cu aceasta, ci tot ce a putut face, a fost să
rămână în cadrul moștenirii sale și să păstreze via. Singurul lucru care ne-a fost dat
și nouă să-l facem, este să stăm cu acest Mesaj. Nouă nu ni s-a spus să devenim
politicieni, să ne facem prieteni sau să angajăm avocați, ci ni s-a spus să stăm cu
Mesajul.

Așadar, Izabela, sistemul, a pătruns înăuntru și a spus: „Eu știu ce trebuie să
facem. Nu trebuie decât să-i convingi pe oameni că ei îl blestemă pe Dumnezeu
pentru că nu cred în trinitate. Nu trebuie decât să-i convingi pe oameni că ei îl
blestemă pe împărat pentru că spun că America a decăzut și că este putredă până
în măduva oaselor. Tot ce trebuie să faci, este să-i convingi pe oameni că ei îl
blestemă pe Dumnezeu pentru că nu cred în trinitate, ceea ce reprezintă un test
limitativ dacă ești creștin. Ei nu cred în trinitate, îl blestemă pe împărat, și spun că
America este putredă până în măduva oaselor și că ea este ﬁara din Apocalipsa 13.
Tot ce trebuie să faci este să-i convingi pe oameni de aceasta, iar oamenii îi vor
ucide cu pietre.”

Vedeți, când Ahab a urcat pe tron, fratele Branham a spus că acesta a fost un
președinte catolic, și a adus-o pe Izabela înăuntru. Apoi, va începe să se deruleze
toată scena. Nădăjduiesc că vedeți unde suntem și că sunteți pregătiți pentru
ambele.

Să mergem mai departe.

În Epoca bisericii Tiatira, fratele Branham a spus:

„Doamne, multora dintre ei, le-a fost găsită o vină și au fost dați la lei; au avut loc
lucruri mari. Pământul este spălat cu sângele celor drepți, iar sângele lor strigă
astăzi împotriva acelei biserici rele și adultere. Tu ai spus că într-o zi când vei
turna… „Îngerul a vărsat potirul său, iar sângele ﬁecărui martir a fost găsit în ea.”

Doamne, ajută-ne să avem… să ﬁm pregătiți să ne ridicăm pentru că timpul se
încheie. În timp ce vedem această ﬁară cu două coarne care se ridică din pământ,
(Aceasta este America) nu din desimea și multitudinea popoarelor, „Cu coarne de
miel, dar vorbind ca și un balaur”, credem că ceasul când aceste biserici se unesc
împreună este aici, Tată. „Făcând o icoană a ﬁarei”; și pentru grupul care nu li se
va alătura, va ﬁ cumplit, Doamne. Boicotul va veni, dar Tu ai făgăduit că-ți vei lua
Biserica în ceasul acela.Ajută-ne, Doamne.”

Povestea derulează, dar nu se va încheia așa cum s-a încheiat povestea lui Nabot,
ci de data aceasta, va ﬁ un alt fel de ﬁnal. Ei vor pune la cale un complot, vor
elabora un plan, vor aduce o acuzație, vor aduce o presiune, o încercare, dar în
ultima clipă, în ceasul în care se va ridica boicotul, presiunea, Ea va pleca.

În Epoca bisericii Laodicea, el a spus:

„Grâul și neghina, care din prima epocă până acum au crescut una lângă cealaltă,
sunt secerate. Ceea ce și-a propus Niceea să facă, a ajuns în cele din urmă la
împlinire. Cu toată puterea organizației, biserica falsă se întoarce de la orice
fărâmă de Adevăr, se întărește cu puterea politică, având statul ca sprijin, și
stabilește ridicarea pentru totdeauna a credinciosului adevărat.”

Priviți-l pe papa acesta prietenos care zâmbește și vorbește foarte lin la microfon.
Nu vă lăsați amăgiți, prieteni!

„Dar când va ﬁ pe punctul să-și împlinească planul ei laș, grâul este adunat în
grânar.”

Poate vom trece prin încercare, prin prigoană, prin boicot, dar în ceasul acela, El își
va chema Biserica Acasă.

„Dar când va ﬁ pe punctul să împlinească planul ei laș…” Aceasta înseamnă că
lucrurile vor deveni destul de ﬁerbinți. Scopul lor laș este să îndepărteze pentru
totdeauna credinciosul adevărat. „Dar când va ﬁ pe punctul să împlinească
aceasta…” Eu aș spune că lucrurile vor ﬁ destul de strânse. S-ar putea să existe o
presiune, s-ar putea să ﬁe inconfortabil, s-ar putea să ﬁe greu, s-ar putea să avem
parte de suferință, dar El o va lua exact în ceasul acela, pentru că Ea nu va merge
în Necaz, va ﬁ cruțată de acesta. Dar aceasta nu înseamnă că Ea nu va trece prin
presiune, că lucrurile nu se vor strânge în jurul Ei, că nu vor ajunge foarte aproape,
ci înseamnă că nu-și vor împlini planul laș, ﬁindcă El Își va lua Biserica Acasă, chiar
în ceasul acela.

Noi nu umblăm în grupuri pe străzi, nu luptăm pentru drepturi, pentru că tot ce
trebuie să facem, este să păstrăm Via. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem
noi, este să refuzăm pătrunderea lor în Vie, să refuzăm să ne cedăm moștenirea.
Nu o vom face nici pentru bani, nici pentru prestigiu, pace sau liniște. Noi nu vom
renunța la Via noastră pentru nimic în lume, dar când vom refuza să facem
aceasta, să ﬁm siguri că vom ﬁ acuzați că-L blestemăm pe Dumnezeu și pe
împărat. Dar când vor ﬁ pe punctul să-și împlinească planul lor laș, El Își va aduna
grâul în grânar. Noi nu trebuie să ne temem, ﬁindcă nu va trebui să ne apărăm. Nu
există niciun verset care să spună că Nabot s-a apărat.

Când Isus le-a spus apostolilor că „Fiul omului va ﬁ dus la Ierusalim, va ﬁ arestat,
va ﬁ tratat rău și ucis, iar a treia zi va învia din nou”, Petru I-a zis: „Să te ferească
Dumnezeu…” Când spun: „Va ﬁ o presiune asupra Miresei, a Miresei adevărate a
lui Isus Hristos, va ﬁ un complot ca să elimine pentru totdeauna pe credinciosul
adevărat, va exista un boicot, o presiune, o prigoană”, poate spunem: „Nu, Domnul
nu ar îngădui aceasta,” dar noi trebuie să spunem: „Înapoia mea, Satană!” Biserica
nu va trece prin perioada Necazului, ci va ﬁ cruțată de aceasta, dar nu înseamnă
că nu vom vedea presiune, începutul acestor lucruri. Profetul ne-a spus aceasta,
dar dacă nu vom ﬁ pregătiți, vom începe să înțelegem greșit lucrurile care se vor
petrece în jurul nostru și vom spune: „Am pierdut Răpirea, ce este aceasta, este

perioada Necazului?” Și aceasta, numai pentru că nu am crezut ce ne-a spus
profetul.

Aceste lucruri sunt în Scripturi, ele s-au derulat deja, dar slăvit să ﬁe Domnul
pentru că de data aceasta ﬁnalul va ﬁ diferit. De data aceasta, va exista o scăpare
pentru Mireasă, de data aceasta, El o va scăpa exact din gheara lui, exact când
totul va ﬁ pe punctul să devină atât de perfect pentru ei.

De-a lungul epocilor, în toată Epoca întunecată, ei au încercat să ajungă la
credinciosul adevărat. Au încercat s-o facă prin Inchiziție, dar de ce vor să facă
aceasta? Pentru că întotdeauna este vorba de un grup micuț. Întotdeauna a fost un
grup micuț, iar biserica a luptat împotriva lui, încercând să-l lichideze. Întotdeauna
este un grup micuț. De ce? Pentru că Adevărul este atât de strălucitor încât
împrăștie întunericul. Nu contează cât de mare este întunericul sau cât de
întunecat devine, un singur chibrit va lumina întreaga încăpere. Astfel, ei încearcă
să lichideze tot Adevărul, dar pe măsură ce întunericul devine și mai mare, cei mai
puțini ca număr, strălucesc mai mult. Dacă noi vom sta acolo și vom spune:
„Aceasta nu vine de la Dumnezeu, acest sistem vine de la Diavolul și încearcă să
dezrădăcineze Cuvântul, să îndepărteze poporul lui Dumnezeu de la libertatea dată
în Hristos Isus”, aceasta este o Lumină care va elibera poporul. Noi avem Adevărul
care va eradica tot sistemul, Adevărul care va expune tot sistemul. Să nu credeți
că această presiune nu va veni pentru noi, ﬁindcă va veni.

Fratele Branham a spus în mesajul Al treilea Exoddin anul 1963:

„Există o prigoană și un boicot care va veni peste toți cei care nu se vor uni cu
aceasta. Atunci va ﬁ prea târziu. Voi ați primit deja semnul. Să nu spuneți: „O voi
face atunci!” Ați face bine să o faceți acum.

Ramses creștea. Dar țineți minte, în timp ce Ramses creștea în putere în Egipt,
Dumnezeu îl avea pe Moise în pustie. Și el creștea. Ramses avea un sistem politic.
Dumnezeu avea un sistem duhovnicesc, sub un profet, pregătit să vină jos pentru

a vorbi poporului.

Ei cresc din nou, iar într-una din aceste zile, va ﬁ o confruntare. Timpul confruntării
nu este departe. Așa cum spune Scriptura „Firescul preumbrește duhovnicescul”,
nu poți să te îndepărtezi de el. Iată. Este exact înaintea ochilor noștri. Priviți acum
la Biserică: este chemată afară și ajunge la putere, iar Duhul Sfânt vine jos și
tainele lui Dumnezeu sunt descoperite și așezate la locul lor. Vedeți? Și chiar aici,
ea este deja la Casa Albă. Dar Biserica conlucrează, amin, nu o denominațiune, ci
este scoasă din robia nelegiuirilor, departe de Amoriți, un popor liber.”

Ce face El? Aduce lucrurile la o nouă confruntare. Ramses crește din nou, dar
există un alt sistem care crește sub un profet, și se va ajunge la o nouă
confruntare. Când a coborât în Egipt, Moise era un singur om împotriva unei
superputeri. El nu a avut nevoie de susținere politică, pe cineva înăuntru, nu a avut
nevoie de un avocat sau de o armă; el nu a avut nevoie de un stoc de conserve
depozitate în pivniță, care să-l ducă mai departe, sau de orice altceva, ci a avut
nevoie numai de Așa vorbește Domnul. El nu a avut nevoie decât de călăuzirea lui
Dumnezeu. I s-a dat Cuvântul, și aceasta a fost suﬁcient.

Vedeți, noi trebuie să încetăm să ne protejăm singuri, și să lăsăm Cuvântul să ne
ocrotească. Trebuie să încetăm să mai încercăm, să votăm pe cutare sau cutare,
poate va veni la putere cutare sau cutare, nu trebuie să ne mai punem încredere în
aceasta. Este un sistem putred până în măduva oaselor, este un sistem prăbușit,
terminat. Tot ce trebuie să facem este să rămânem cu Via noastră și să spunem:
„Aceasta este moștenirea mea și voi sta chiar aici. Nu o voi lăsa, nu voi face
compromis cu privire la ea și nu o voi schimba, pentru că acesta este locul în care
m-a așezat Dumnezeu, și El se va îngriji de mine numai acolo unde m-a așezat.”

Prieteni, Mesajul acesta înseamnă Putere, este Cuvântul lui Dumnezeu pentru
acest ceas și poartă în El, Viața lui Dumnezeu. Este o Putere, o Putere care va
muta munți, este o Putere care va face orice a fost făcut în Biblie. Tot ce a fost
făcut vreodată, a fost făcut prin Puterea care se aﬂă în acest Cuvânt, iar acest
Cuvânt este în Mireasă.

Fratele Branham a spus că dacă avem o fracțiune din Viața lui Dumnezeu în noi,
avem destulă Putere ca să aducem la existență o Lume nouă și să mergem să
trăim o Viață privată în Ea, dar aceasta este controlată de o Lege, de Legea
credinței. Slavă Domnului! Dacă în mine este atât de multă putere și este
controlată de Legea credinței, tot ce trebuie să facă El, este să aducă la Viață
credința care este în mine, ﬁindcă aceasta poate crea, poate mișca, așa că voi
putea să mă fac nevăzut dinaintea ochilor lor și să umblu printr-o mulțime de
oameni. Când Viața aceea a fost în trup de carne, a putut umbla pe apă, printre
mulțimi și să frângă pâine. Orice era nevoie într-o situație diﬁcilă, în Cuvântul
manifestat era Puterea de a birui acea situație.

Când Filip a trebuit să meargă dintr-un loc în altul pentru a chema o sămânță
rânduită, a putut ajunge acolo, iar când și-a încheiat lucrarea, s-a putut face
nevăzut și a apărut la sute de kilometri distanță. De ce? Pentru că aceea era
nevoia acelui ceas, în Cuvântul manifestat al acelui ceas, care Se îngrijea singur de
Sine. Noi trebuie doar să stăm în Vie, să stăm cu Cuvântul, să avem încredere în
ceea ce ne-a dat Dumnezeu și să încetăm să încercăm să descifrăm lucrurile.

Eu aș spune că ar trebui să stăm departe de Youtube, să privim la predici și să
rămânem în Cuvânt. Să renunțăm la orele petrecute urmărind teoriile conspirației.
„Economiile cad, vor îndepărta sistemul cu bani de hârtie!” Și ce dacă? „V-ați dat
seama că iluminati sunt în spatele acestor lucruri.” Ce schimbă aceasta pentru noi?
V-a schimbat viața? Vă va ocroti și veți ﬁ imuni la ceea ce se va întâmpla în
continuare? Nu înseamnă nimic. „Eu mi-am dat seama de complotul cutare sau
cutare, și că nu este cutare, ci este cutare”. Aceste lucruri nu înseamnă nimic, nu
schimbă cu nimic lucrurile și nu ne dau putere să biruim. Tot ce pot face, este să
aducă frică, tensiune, anxietate.

Acum știți că există o societate secretă care va ruina toată lumea, dar nu avem
nicio putere să facem ceva în legătură cu aceasta. Cui îi pasă? Dar noi cunoaștem
un secret pe care puțini din această lume îl cunosc, și nu l-am aﬂat de pe Youtube
sau de pe un alt site de internet, ci din Mesajul orei, iar acest secret ne spune că
atunci când vor ﬁ pe punctul să-și îndeplinească planul laș, El va aduna grâul în
grânar. Acest secret ne ține pe noi, prieteni. Noi cunoaștem un secret, și acesta

este singurul lucru de care avem nevoie.

Stați cu Cuvântul! Rămâneți în Vie! Fiți fericiți, liberi și bucurați-vă de ceea ce ne-a
dat Domnul, iar El se va îngriji de restul. Noi ar trebui să ﬁm un popor fericit și
liber, nu cuprins de temeri, pentru că toate aceste lucruri ne-au fost spuse. Dacă
vedeți Capitoliul arzând mâine sau în ziua inaungurării, aceste lucruri ne-au fost
spuse deja. Rămâneți cu Mesajul!

„Ce să facem?” Ascultați o predică, deoarece aceasta este soluția problemei,
Mesajul orei.

Să încheiem cu Coloseni 3:

„Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde
Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.

Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

Căci voi ați murit, şi viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.”

Acesta este un sfat bun pentru a încheia serviciul nostru de astăzi. Dacă suntem
ascunși în Hristos, haideți să umblăm după lucrurile de sus și nu după cele de pe
pământ. Să nu ne atașăm prea tare de lucrurile cu care ne-a binecuvântat
Dumnezeu: locuri de muncă, mașini, case, etc, ca să nu ﬁm loviți prea tare atunci
când ne vor ﬁ luate. Noi suntem mulțumitori pentru aceste lucruri și le apreciem
pentru că sunt o binecuvântare pentru noi, dar haideți să umblăm după lucrurile de
sus. Haideți să facem din moștenirea de sus ceva mai important decât din
binecuvântările pământești. Să facem ca lucrurile cerești să ﬁe cele mai
importante lucruri pentru noi.

Isus a spus în Matei 6:

„Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le
sapă şi le fură hoții;

ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoții nu
le sapă, nici nu le fură.”

Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbița sa, și împărățiile acestui pământ au
devenit Împărăția Domnului nostru și a Hristosului Său, iar aceasta are de-a face
cu voi și cu mine.

Fratele Branham a spus: „Lumea se destramă, lăsați-o să se destrame”. Această
lume trebuie să se destrame ca să o aducă la suprafață pe următoarea. Și dacă
trebuie să se întâmple aceasta, atunci să lăsăm lucrurile să se desfășoare așa.
Această lume nu mai poate ﬁ reparată, nu poate ﬁ renovată. S-a terminat. Este
nevoie de o renovare cu foc, ca să ﬁe adusă la suprafață o altă Lume. Să ne
plecăm capetele în rugăciune.

–Amin-

