VREMEA SECERIȘULUI
Îți mulțumesc, frate Williams. Bună dimineața, prieteni. Este un privilegiu să ﬁu aici
în această dimineață și să am o prezentare ca aceasta, încă mă face să mă simt
mai mic. Și eu am fost foarte recunoscător pentru această oportunitate să vin aici
la Phoenix în această dimineață.

Îmi amintesc când am venit pentru prima dată la Phoenix; aveam cam 17 ani. Cu
siguranță acesta s-a dezvoltat de atunci. Azi dimineață, când am venit în Phoenix,
cu greu am putut zice când am părăsit Tucsonul și am ajuns în Phoenix. Sunt
aproape legate împreună. Atâtea locuri au înﬂorit, locuri unde noi obișnuiam să
mergem afară aici și chiar să alergăm niște burro prin deșert și acum acolo sunt
moteluri și magazine de zece cenți și așa mai departe. Și desigur, aceasta mă face
în vârstă.

Și apoi eu am șezut jos aici lângă fratele meu bun, fratele Valdez și eu am zis, “Ei
bine, frate… ” Noi vorbeam iar eu am zis, “Ei bine, eu desigur îmbătrânesc”. Am
zis, “Eu realizez aceasta; drumul meu este înaintat”. Am zis, “Așteaptă până ce tu
ajungi la vârsta mea” sau ceva de genul acesta. Eu am fost surprins să aﬂu că el
era cu aproape 12 ani mai în vârstă ca mine. De aceea… apoi eu m-am simțit mult
mai bine atunci… am zis, “Frate Valdez, vreau ca tu… de când predici tu
Evanghelia?”

El a zis, “De 50 de ani”.

Păi eu eram un copil când el predica. Astfel am zis, “Aș dori ca tu doar să preiei
serviciul în această dimineață, frate Valdez”. Am zis, “eu sunt un tânăr”, am zis,
“eu nu aș suporta cumva să stau sus aici și să încerc să vorbesc”. Am zis, “bătrânii
mei… ”

Și el doar a râs, a zis, “Pentru ce crezi că am condus eu până aici?”

Astfel eu sunt foarte bucuros pentru fratele Valdez. El mi-a spus că el are o casă de
odihnă afară aici. Aceasta este într-adevăr drăguț. Eu apreciez aceasta. M-a invitat
să vin și să-i vizitez cândva. Și este aici lângă New River. Eu nu știu dacă vreunul
din voi știe unde se aﬂă sau nu. Eu sunt sigur că dacă un Valdez este în spatele
acesteia, este totul în regulă.

Astfel, de ﬁecare dată când eu vin la o Convenție eu de obicei întâlnesc pe cineva
care a fost vindecat în servicii sau ceva. Și când eu stăteam aici la masă în această
dimineață, o soră prețioasă s-a așezat aici, cu numele Erb; ea a venit din Michigan.
Fiul ei este cel care anunță aici la stația creștină. Și ea mi-a zis că a fost într-o
adunare în urmă, în Flint, Michigan. Ea a avut un cartonaș de rugăciune și încerca
să se facă rugăciune pentru ea și ea niciodată nu a reușit. Și ea este foarte grav
bolnavă. Și chiar aici, în această dimineață, eu cred că Dumnezeu a vindecat-o pe
femeie, stând chiar aici la postul de datorie.

Eu am zis, “Ce timp acum; aceasta era acum 14 ani iar acum în orașul Phoenix …
Phoenix este ceva care este ridicat dintre ruine”. Eu am zis, “Păi, acesta este
același lucru care s-a întâmplat cu voi în această dimineață. Dumnezeu v-a ridicat,
eu cred în această dimineață de la o sănătate ruinată la o sănătate bună”.

Eu doar ascultam seara trecută; și telefoanele sunau încât eu nu am putut să le iau
pe toate, astfel eu mă rog pentru ei prin telefon. Iar ei… apoi ei doar trebuie să-și
lase numerele de telefon.

Și acolo era o doamnă de 87 de ani, o creștină în vârstă, ea era ieșită din mințile ei
pentru o vreme. Ea era în stradă, strigând; și chemând poliția că cineva i-ar ﬁ luat
copilul. 87 de ani (vedeți?), mintea ei a părăsit-o. Și ea era o femeie bătrână
drăguță. Eu nu am cunoscut-o în viața mea. Astfel Billy a sunat și a zis, “Mergi
imediat la rugăciune”, a zis, “femeia este grav și ei cred că ea este pe cale să
moară”. A zis, “Ea este doar… ea este în afara ei”.

Apoi eu doar am atârnat receptorul și am mers în cameră și m-am rugat. În câteva
momente ea a adormit. Ea s-a trezit normală de-a binelea, a mâncat o supă de pui,
o înghețată și o prăjitură după aceea. Da.

Voi vedeți, Dumnezeu este suveran. El este atât de real, El poate… tu nu trebuie să
ﬁ acolo; doar cere aceasta.

Eu cred pe conducătorul nostru de aici, în această dimineață, sau cineva, sau
poate a fost fratele Valdez în rugăciune care a zis, “Noi nu avem pentru că nu
cerem. Noi nu cerem pentru că nu credem”.

Eu apreciez cântarea acestor tineri de aici. Frate Valdez, noi, oamenii bătrâni, am
remarcat sinceritatea acelui tânăr făcând acea mărturisire că el L-a cunoscut pe
Isus.

Acum, noi știm că noi găsim, de multe ori aceste mici cvartete și cântări, eu…
Aceasta este o altă vorbă a pastorului; fratele Valdez a zis, “câteodată ei numesc o
monedă de 10 cenți ca ﬁind o duzină”. Pentru că pentru ei se pare că astăzi
aceasta a devenit un spectacol în locul sﬁnțeniei și sincerității pe care penticostalii
au avut-o odată.

Iar sinceritatea acestor băieți, eu apreciez aceasta. Domnul să vă binecuvinteze,
băieți. Și eu am fost…

Eu nu sunt mult pentru televiziune. Așa cum știți, eu sunt într-adevăr împotriva
acesteia. Și eu chiar închiriez un loc jos în Tucson până când noi avem locul nostru
aranjat, unde noi vom avea casa noastră stabilită acolo, cu voia Domnului. Și
doamna care închiriază casa, ea este o prietenă creștină bună, dar ea are în casă
un televizor. Ei bine, eu am copii tineri și voi știți cum sunt ei, ei se grăbesc la
acesta. Astfel, cu câteva dimineți în urmă, când eu tocmai sosisem dintr-o călătorie
cu fratele Stromei… Eu nu știu dacă fratele Stromei este aici în această dimineață

sau nu. El este președintele ﬁlialei la Tucson. Tânăra mea ﬁică, care stă în spate
aici, m-a chemat înăuntru să privesc, a zis, “Noi vom aprinde televizorul, sunt ceva
grupuri cu cântări”, sau orice era.

Păi, acum, eu sunt un foarte bun critic și îmi pare rău pentru aceasta, dar eu nu pot
ﬁ nimic decât ce eu sunt făcut. Dacă eu fac ceva contrar cu propriul meu fel de a ﬁ,
eu sunt un fățarnic. Și eu nu aș vrea să ﬁu așa înaintea voastră, oamenilor. Eu
vreau să ﬁu doar ceea ce sunt și atunci voi știți cum stăm noi. Și eu cred că eu
critic puțin cam mult.

Dar eu doar o am în inima mea să critic aceasta pentru că eu o văd îmbrăcând un
fel de Hollywood, doar cărând o grămadă din aceasta. Nu arată sfânt cum ar
trebui. Și ei cântă aceste imnuri în ritm de rock’and’roll și în papuci aurii. Și a ajuns
într-un loc în care Evanghelia a devenit un spectacol? De ce? Eu… dacă aceasta
este ceea ce este, eu nu vreau să am nimic de-a face cu aceasta. Eu vreau ceva
care este real și veritabil; și noi vrem să o ținem așa.

Acum eu cred că transpunând aceste două chiar aici, fraților, aceasta… Voi mă
auziți mai bine acum?

Acum, sâmbăta viitoare, dimineața, cu voia Domnului, eu am marele privilegiu,
pentru prima dată de a vorbi la ﬁliala din Flagstaﬀ, Arizona. Fratele de aici, eu i-am
uitat numele, este președintele. Chester Earl, fratele Chester Earl. Doar am avut
ocazia să-l întâlnesc în această dimineață când eu dădeam mâna cu evangheliști
minunați din India, un frate indian. Și el a zis că sâmbăta viitoare dimineața eu voi
vorbi acolo. Voi toți sunteți invitați din toată inima să participați la aceste adunări.
Noi nădăjduim că Domnul ne va binecuvânta.

Și apoi, următoarea luni seara, la Tucson este o adunare. Domnul m-a onorat să
vorbesc acolo la adunare pe 21 decembrie, la Tucson. Voi sunteți cu siguranță
cordial invitați să participați la această adunare.

Și apoi, așa cum fratele Williams a anunțat că eu voi ﬁ aici din nou, pentru un fel
de mic preludiu înaintea începerii convenției.

Și astfel devin eu cumva static acolo, frate Williams? Acolo este… Ce ai spus? Este
mai bine acum? Este mai bine. Bine.

Eu cu siguranță sper că mulți dintre voi pot găsi timp să participe o dată sau în
ﬁecare zi și noapte la adunare. Aceasta începe pe 17, la ora 700, duminică după
masă? (Cineva zice “130). 130, duminică după masă. Eu vreau să zic de
asemenea, cu voia Domnului, eu mă voi ruga pentru bolnavi în aceste adunări și
voi face tot ce voi putea să vă ajut.

Și frați păstori sunt aici în această dimineață din zona Phoenix-ului. Motivul că eu
am venit aici în această sală, eu am… De ﬁecare dată când eu vin, de obicei eu fac
un mic panoramic și alerg în jur la biserici, la ﬁecare biserică. Apoi eu găsesc
aceasta cam diﬁcil deoarece unele biserici sunt într-un fel mici. Și noi desigur nu
vrem să lăsăm afară nici un frate pentru că biserica lui este mică, și apoi aceasta o
face diﬁcilă, oamenii nu pot ajunge înăuntru. Deci dacă… M-am gândit dacă ne-am
întâlni într-un loc și să mă ocup de aceasta eu însumi și noi ne-am întâlni aici și să
avem serviciul, doar un serviciu mic evanghelistic și rugăciune pentru bolnavi și
lucruri. Înainte…

Poate dacă ajung în partea asta, ar ﬁ mai bine aici? (Cineva zice, “Nu, aceasta este
banda. ”) Acestea sunt benzile. În regulă, ah…

Poate că ar ﬁ un pic mai bine dacă aș face-o în felul acesta. Și eu vreau ca frații
mei de aici din biserici, pastorii de aici din Phoenix să știe că acesta este motivul în
a face aceasta, să venim aici la această sală, astfel ca noi să-i putem avea pe toți
împreună într-un loc anume. Și acum, tu nu poți ajunge la toți frații; sunt prea
mulți. Voi ați văzut câți au fost în această dimineață și probabil aceștia nu sunt nici
jumătate din ei. Astfel că tu nu poți să-i iei pe toți în aceste câteva zile care le
avem noi aici înainte de convenție.

Și eu sunt sigur că noi vom avea un timp măreț la convenție. Voi veți auzi mari
vorbitori. Acest frate Cash este Cash Hamburg. Câți ați auzit de el? El desigur este
un taifun. Da. Scuzați-mă, eu nu s-ar cuveni să o spun în acest fel. Acesta este un
frate, dar, oh eu am fost cu el o dată. Voi știți, eu nu văd cum voi ați veni să mă
ascultați pe mine când voi ascultați un tip ca acesta. El poate predica fără să
răsuﬂe. Eu nu știu cum o face, eu… Dar el cu siguranță trage o mulțime afară. Eu
am mers cu el la convenția mea în New York, recent, și el a vrut să mă ia cu el la
cină după adunare. Și am mers într-un loc și eu am fost aproape gata să plec când
fratele… el, el a predicat în sus și în jos pe podea și peste tot în jur, la toți cei care
erau acolo. El este în întregime un… un caracter în sine însuși.

Și eu sunt sigur că voi vă veți bucura de fratele din California de asemeni. Care
este numele lui? Eu nu mă pot gândi la numele lui, unul dintre vorbitori. Eu i-am
uitat numele de asemenea. Dar el este un vorbitor puternic și vă veți simți bine cu
el. Acolo vor ﬁ probabil mari vorbitori, cum ar ﬁ, voi știți, fratele Roberts și mulți
din oamenii mari ai acestei zile.

Deci, eu sunt mulțumitor să mă gândesc asupra unei scripturi care a venit în
mintea mea acum, aici. Și odată David privea afară asupra chivotului Domnului
așezat în corturi. Și el a zis… el stătea cu profetul Natan al acelei zile. Și astfel el a
zis, “Este drept ca eu să locuiesc aici într-o casă, să trăiesc într-o casă de cedru iar
chivotul legământului Domnului meu sub cort?”

Iar profetul i-a zis, “Fă tot ce ai în inimă, David, căci Dumnezeu este cu tine”.
Aceasta este tot ce el a știut să spună.

Dar în acea noapte, Domnul l-a întâlnit pe profet și i-a zis,” Du-te, spune-i
slujitorului Meu David că l-am luat de la coada oii, de la a se ocupa de acele câteva
oi”, voi știți, “și i-am făcut un nume ca a celor mari”; nu cel mai mare nume, nu cel
mai măreț nume, dar l-a numărat pe el cu oamenii mari care erau pe pământ la
acea vreme.

Și eu m-am gândit, “Harul lui Dumnezeu către David acolo”. Și eu m-am gândit,
“Eu aș putea conta pe aceasta, eu însumi; când eu găsesc privilegiul acestei zile în
care noi trăim, zilele de încheiere a istoriei omenirii, și să ﬁu numărat printre așa
oameni, așa cum noi am participat la aceste adunări”. Domnul să vă binecuvinteze
din belșug.

Acum, bunul meu prieten, fratele Valdez a zis, “Frate Branham, eu trebuie să plec
la… eu cred, la 1015”. A zis, “Eu voi pleca la sfârșit, astfel că eu nu vă voi deranja
din vorbire”. El a fost în adunări înainte.

Eu sunt într-un fel încet și trebuie să gândesc, voi știți, când eu vorbesc. Și eu îmi
scriu scripturile mele aici și o notiță poate, dar apoi eu trebuie să merg înapoi și să
gândesc ceea ce Domnul mi-a zis să spun, voi știți, trebuie să aștept după El. Și eu
sunt într-un fel încet, astfel eu sper să nu vă țin prea mult în această dimineață.

L-am întrebat pe fratele Williams, am zis, “Frate Williams, cât timp am eu?” Am zis,
“Acum, eu am o scriptură aici despre care să vorbesc, care mi-ar lua doar
aproximativ 30 de minute, sau așa ceva, și voi da drumul la toți să plece acasă. ”
Și am zis, “Dar aș dori să am o mică lecție, dacă se poate”, despre ce eu cred că ar
ﬁ ceva pentru voi astăzi, ceva care voi puteți să luați cu voi acasă la care să
cugetați.

Și eu cu siguranță nu m-aș ﬁ trezit azi dimineață la ora 330 sau 340 ca să mă
pregătesc să vin aici doar ca să ﬁu văzut. Pe mine… pe mine nu mă interesează să
ﬁu văzut. Eu am venit dar și am studiat ieri asupra unor scripturi pe care le-am
notat, pentru ceva asupra căruia m-am rugat cu sinceritate și m-am gândit că
poate aceasta ar putea ajuta pe cineva. Eu… noi nu avem timp pentru spectacole
și scenarii. Noi trebuie să trecem la treabă. Eu cred că Isus vine destul de curând.

Și acum, ei înregistrează aceasta și probabil cineva poate lua banda. Și eu aș dori
să fac această aﬁrmație: de multe ori eu sunt într-adevăr greșit înțeles. Și de multe
ori oamenii mă sună și spun, “Frate Branham, era aceasta lumina la care te-ai

referit?” Și câteodată este că noi spunem ceva dar voi trebuie să știți să o abordați
prin terminologiile a ceea ce vreau eu să spun.

Și eu zic lucruri câteodată care sunt poate puțin contrare cu convingerea unora (eu
vreau să înțelegeți bine acum), ceea ce unii cred. Dar eu am un Mesaj de la
Domnul pentru care simt astfel. Alții poate simt că este de la diavolul. Alții poate
simt că este un non-sens. Dar pentru mine este Viață. Și eu nu-mi propun să ﬁu
diferit când eu spun lucruri care sunt diferite, poate puțin dureroase și tăioase
pentru oameni. Eu nu intenționez aceasta în acest fel. Eu… eu, dacă eu o fac,
atunci sunt un fățarnic. Eu o spun în lumina progresului spre Dumnezeu. Eu o spun
în lumina ca… oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine. Și eu o spun nu
pentru că aceasta este ceva fabricat de mine însumi. Este ceva care eu o aﬂu de la
Dumnezeu.

Iar acum, dacă se întâmplă să vorbesc despre ceva în aceste convenții care
rănește oamenii, sau… să spun, “Eu nu cred aceasta în acest fel”.

Ei bine, eu adesea am făcut această aﬁrmație necuviincioasă. Și soția mea stând
acolo și ascultându-mă, ea știe că la mine nu este multă formalitate. Eu doar… ca
și atunci când voi mâncați un pui și voi nimeriți un os. Acum, nici un bun iubitor de
pui nu aruncă vreodată puiul pentru că el a dat de un os. El doar aruncă osul și el
continuă să mănânce puiul. Este același lucru în a mânca o plăcintă cu cireșe; dacă
eu ajung la un sâmbure eu nu arunc plăcinta; eu doar arunc sâmburele la o parte.
Deci…

Și ce eu zic aici ar putea părea pentru voi ca un sâmbure în aceste întâlniri ale
mele. Păi, doar luați aceasta la o parte și îngăduiți-mi aceasta ca și cum eu nu aș
ști atât de mult despre aceasta așa cum voi știți. Astfel, voi doar mergeți înainte și
mâncați ceea ce credeți că este corect. Iar eu voi…

Eu cred că Domnul va binecuvânta Cuvântul Său, acum. Eu sunt un credincios
hotărât în Cuvânt și numai în Cuvânt. Doar numai Cuvântul; iar acesta este Mesajul

pe care Domnul mi l-a dat mie.

Noi suntem diferiți unul față de altul. Eu am notat în această dimineață, frați,
misionari, evangheliști și păstori stând aici, poate 100 sau mai mulți stând aici.
Fiecare dintre ei sunt mult mai caliﬁcați să stea aici și să vorbească decât sunt eu.
Sunt sigur de aceasta. Dar vedeți, oricare din noi nu poate lua locul altcuiva. Unul
nu poate lua mesajul altuia. Înțelegeți? Noi avem căile noastre diferite.

Dumnezeu este Suveran. Când EL… Cine i-ar ﬁ putut spune lui Dumnezeu cum să
facă lucrurile la început când acolo era doar EL singur? Înțelegeți? Iar dacă noi
avem Viață Eternă, există o singură formă de Viață Eternă și Aceasta-i Dumnezeu.
Deci, dacă noi avem Viață Eternă, noi eram cu Dumnezeu chiar atunci, o parte din
Dumnezeu. Noi eram atributele Lui. Noi suntem acum atributele Lui. Și pentru că
“La început a fost CUVÂNTUL”… Și un cuvânt este un gând exprimat. Deci, noi am
fost gândurile Lui iar apoi exprimați în Cuvânt și am devenit ce suntem. Acesta
este motivul că numele noastre, poate nu cele pe care le avem acum, dar numele
noastre au fost puse în Cartea Vieții Mielului înainte de întemeierea lumii. Vedeți?
Și dacă nu erau acolo atunci, acestea nu vor ﬁ niciodată acolo. Înțelegeți? Și Isus a
venit să răscumpere pe toți aceia a căror nume au fost în acea Carte. Vedeți? El a
știut.

“Olarul”, așa cum ne spune Romani 8, “Cine poate vorbi olarului? Poate lutul să
zică, “De ce m-ai făcut astfel?” Vedeți? Nu. Dumnezeu trebuie să-și manifeste
toate atributele Sale. Și astfel El trebuie să facă un vas de ocară și unul de cinste,
ca să-l scoată pe acesta în evidență, desigur. Acum, EL este Suveran (Vedeți voi?);
nimeni nu poate să-I spună Lui ce să facă.

Și El ne face pe noi diferit. Chiar să… că ni se spune în Biblie, că stelele sunt
diferite una de cealaltă; o stea este diferită de alta. Voi știți, există o diferență în
cer între îngeri, ﬁințele îngerești. Acolo sunt Heruvimi, Seraﬁmi și … și acolo este o
diferență. Și noi suntem toți diferiți. Și Dumnezeu are munți mari; El are câmpii,
preerii, iarbă, deșert, apă. Vedeți, El este diferit. El este… El este un Dumnezeu al
varietății. Și priviți la oamenii Lui de aici în această dimineață; unii dintre noi albi,

alții negrii, unii creoli, alții blonzi, alții roșii (Observați?); sunt oamenii Lui. El este
un Dumnezeu al varietății, și astfel eu cred că El are același lucru între slujbele Lui.

Acum, să ne aplecăm capetele doar un moment, pentru rugăciune. Și eu pot zice
aceasta acum înainte de a citi Cuvântul. Eu știu că dacă eu vorbesc puțin mai mult
și voi trebuie să vă ridicați și să plecați, eu voi înțelege (Vedeți?). Eu voi înțelege
perfect.

Acum, să ne rugăm. Iar în timp ce ne rugăm, cu capetele noastre aplecate spre
țărâna din care Dumnezeu ne-a luat, dacă există cineva aici care ar dori să ﬁe
amintit în rugăciune, doar ridicați-vă mâna. El știe drept ce este în inima voastră,
dincolo de acea mână.

Dragă Tată ceresc, noi ne apropiem solemn de Tine, cu capetele noastre
îndreptate spre țărâna din care Tu ne-ai luat. Și apoi, în mințile noastre noi ne
gândim că Tu i-ai zis lui Abraham într-o noapte dacă el poate număra ﬁrele de nisip
care erau pe țărmul mării. Și apoi Tu i-ai zis lui să se uite spre stele și dacă le
poate număra. Desigur, era imposibil. Și Tu i-ai zis lui că sămânța lui va ﬁ de
nenumărat, ca nisipurile țărmurilor mării și ca stelele care luminează cerurile.
Acum, mințile noastre, gândurile noastre în mințile noastre mai degrabă, așa cum
ne aplecăm capetele spre nisipul de unde venim; apoi inimile noastre privesc spre
cerul unde mergem: de la nisip la stele, ﬁind sămânța lui Abraham. Morți în
Christos, noi suntem sămânța lui Abraham și moștenitori cu El în ce privește
promisiunea.

Și noi nu am venit aici în această dimineață să avem părtășie în jurul hranei
naturale. Și acum noi suntem dornici ca Tu să ne dai din acea mană cerească, acea
hrană care ne va da tărie Vieții care este în noi. Așa cum sângele poartă această
hrană acum ca să întărească, ca să facă mai multe celule, ca să ne clădească
puternici astăzi, ﬁe ca noi să o primim de la Christos, astfel ca El să ajungă în
spiritele noastre în această dimineață prin Cuvânt și să ne întărească pentru ceasul
în care trăim. Pentru că ziua este mult consumată iar umbrele serii cad. Lumina de
seară este aici și noi repede să ascultăm la chemare ca să venim pe înălțime; și noi

vrem să ﬁm gata pentru acel ceas. Așa să ne ajute Tatăl.

Nu există vreun om vrednic să deschidă Cartea sau să desfacă Pecețile de acolo.
Dar Mielul care a fost ucis de la întemeierea lumii a venit, a luat Cartea și a rupt
Pecețile. O, Miel al lui Dumnezeu, vino în această dimineață, deschide Cartea
pentru noi și lasă-ne să privim înăuntru împreună cu Tine, Doamne, și să vedem ce
trebuie să facem ca să ﬁm pregătiți pentru această oră.

Binecuvintează ﬁecare biserică, binecuvintează adunările care vor urma, pe ﬁecare
din ele, și micuța noastră întâlnire, ca să ne alăturăm cu cei care vor veni. Și când
noi plecăm de aici astăzi, ﬁe ca noi să putem spune ca aceia care veneau din
Emaus, “Nu ne ardeau inimile în noi așa cum El ne vorbea pe drum?” Acordă
aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

Și acum, către voi care vreți să întoarceți… , în general către voi care vă place să
citiți împreună cu un predicator, să aﬂați de unde vorbește el; dacă vă aveți Bibliile
voastre deschideți la Sf. Matei capitolul 4.

Și acum, eu urmează să-mi dau textul înainte de a vorbi. Mai mult sau mai puțin,
vreau să învăț aceasta și s-o vorbesc așa cum noi înaintăm. Și aceasta eu am
numit-o într-un fel, eu nu știu de ce, eu am numit-o “Vremea secerișului”.

Și noi urmează să luăm o citire a Scripturii pe care să bazăm acest gând, ca să
extragem de aici contextul textului. Noi urmează să citim Sf. Matei capitolul 4, o
parte din aceasta. Aceasta este despre ispitirea lui Isus; după ce El a fost umplut
cu Duhul Sfânt, El a fost condus în pustie. Acum, când:

Isus a fost condus de Duhul în pustie ca să ﬁe ispitit de diavolul.

Și când El a postit 40 de zile și 40 de nopți, după aceea a ﬂămânzit.

Și când Ispititorul a venit la El, El a zis: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca
aceste pietre să se facă pâini”.

Dar El a răspuns și a zis: “Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu ﬁecare
Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.

Și diavolul L-a suit în Cetatea Sfântă și L-a așezat pe strașina Templului

Și I-a zis: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris că El va
porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta: în mâinile lor Te vor purta ca nu cumva
să-ți izbești piciorul de vreo piatră”.

Isus i-a zis, “Iarăși este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău”.

Și iarăși, diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate regatele lumii
și slava lor.

Și el I-a zis, “Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție dacă vei cădea la pământ și mi te
vei închina”.

Isus i-a răspuns: “Pleacă de aici, satan; căci este scris, “Domnului Dumnezeului tău
să te închini și numai Lui să-I slujești”.

Vreau să vă întoarceți puțin la versetul 4 din nou: Dar El a răspuns și i-a zis: “Este
scris, ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu”.

Acum, pentru un subiect, eu aș vrea să iau aceasta: “Fiecare Cuvânt care iese din

gura lui Dumnezeu”. Acum, rețineți aceasta în timp ce noi vorbim.

Isus a zis odată în Sf. Ioan 6:48, eu cred că aceasta este corect așa cum am notato în această dimineață: “EU SUNT Pâinea Vieții”. Aceasta era la sărbătoarea
Paștelui când iudeii mâncau kosher-ul lor în comemorarea manei care a căzut în
pustie și ei beau dintr-un izvor care reprezintă Stânca ce era în pustie; și ei aveau
un timp măreț. Iar Isus a strigat în mijlocul lor; El a zis, “EU SUNT Pâinea Vieții.
Părinții voștri au mâncat mana în pustie timp de 40 de ani și ﬁecare din ei sunt
morți. Dar EU SUNT Pâinea care vine de la Dumnezeu din cer. Dacă un om
mănâncă din ea, el nu va muri”. Și despre stâncă El a zis: “EU SUNT Acea Stâncă
care era în pustie. EU SUNT Acea Stâncă din care părinții voștri au băut”.

“Cum”, au zis ei, “Tu ești un om de nici 50 de ani și zici că Tu l-ai văzut pe
Abraham?. Acum noi știm că Tu ai un diavol și ești nebun” Și Isus a zis, “Înainte să
ﬁe Abraham, EU SUNT”. Vedeți? “EU SUNT” era Stâlpul de Foc care era în tuﬁș,
care a vorbit cu Moise. Și dacă ați așeza aceasta în substantive și pronume, nu “Eu
am fost, Eu voi ﬁ”. “EU SUNT” este timpul prezent tot timpul…

Noi ne gândim la aceasta, la ce El a zis, El Însuși acum, că “EU SUNT Pâinea Vieții”.
Acum, cum putea acest OM să ﬁe Pâinea Vieții? Aceasta-i ce ne întrebăm. “Trupul
Meu este Pâine”, El a zis. Și acum cum putea ﬁ acest OM Pâine? Aceasta e într-un
fel ciudat, dar nu ﬁți încurcați din cauza aceasta. Oamenii din vremea Lui au fost
încurcați din cauza aceasta. Ei nu știau cum Acest OM putea de fapt să ﬁe Pâinea,
El Însuși. De asemenea, în Sf. Ioan 1, ne este prezentat nouă în acest fel: “La
început a fost CUVÂNTUL, și CUVÂNTUL era cu Dumnezeu și CUVÂNTUL era
Dumnezeu. Și CUVÂNTUL S-a făcut trup și a locuit printre noi”. Astfel Cuvântul a
devenit Pâinea. Cuvântul și Pâinea aici trebuie să ﬁe Același, pentru că Isus este
Cuvântul și El este Pâinea.

Acum, cum putea El ﬁ Pâine și Cuvânt? Toate… Ar ﬁ o încurcătură pentru mintea
carnală. Dar noi sperăm că în această dimineață nu există minți carnale printre
noi, ci o minte spirituală printre noi prin care să putem înțelege ceea ce Tatăl
încearcă să ne aducă aici. Văzând că aceste cuvinte sunt enigmatice dar în același

timp ele sunt Adevărul scriptural. Înțelegeți?

“Acum, cum poate Acest OM să ﬁe Pâine?” Asta-i ce ei au zis. Asta e ce, eu cred,
Josephus, marii istorici… așa cum eu am studiat-o…

Acum, eu scriu o carte, comentariul meu la primele patru capitole ale Apocalipsei.
Eu sper să o avem destul de curând. Va ﬁ o carte cuprinzătoare. Apoi eu voi avea o
broșură despre ﬁecare epocă a Bisericii.

Și eu am studiat istoria bisericii. Eu… A fost într-un fel în mintea mea. Eu cred că
era Josephus care… sau unul dintre scriitorii timpurii oricum, care a zis aceasta:
“Acest Isus din Nazaret care a mers să vindece bolnavii, ucenicii Lui L-au dezgropat
și I-au mâncat trupul”. Înțelegeți, ei luau împărtășirea. Ei credeau că ei au
dezgropat trupul Lui și I-au mâncat trupul. Noi luăm împărtășirea într-un chip
simbolic al trupului Său, căci El era Cuvântul.

Acum, vedeți, aceasta nedumerește. Și în același timp acolo sunt Scripturi. Și Isus
a zis, “Toate Scripturile trebuiesc împlinite”. Înțelegeți? Acum, noi vrem ca
întotdeauna să tăiem mințile noastre de la orice este contrar cu acea Scriptură. Să
nu părăsiți niciodată această Scriptură pentru ceva, nici măcar un Cuvânt din
aceasta. Stați exact cu acea Scriptură.

Acum, Dumnezeu va judeca lumea într-o zi. Și dacă El urmează să judece lumea
prin biserică, care biserică va ﬁ? Ei spun, “Biserica Catolică”. Ei bine, atunci, care
biserică Catolică? Vedeți? Pentru că ele sunt diferite una de alta, mai rău decum
sunt față de noi. Vedeți, ele sunt diferite una… Ele sunt, oh, atâtea organizații din
ele, romanii și ortodocșii și Juphanite și, oh, multe triburi diferite. Și ei desigur sar
unul la gâtul altuia, deci care biserică Catolică din ele? Dacă El o face prin biserica
Protestantă, care biserică Protestantă? Fiecare este diferită una față de alta.

Dar El urmează să judece lumea și El trebuie să aibe ceva standard prin care să

judece lumea, ori El ar ﬁ nedrept să ne lase acum să mergem și să trăim această
viață fără un standard prin care să ne judece. Cine ar ﬁ corect? Unde puteți voi să
spuneți ce a fost corect? Acolo trebuie să ﬁe un standard.

Apoi, El a zis în Biblia Sa că va judeca lumea prin Isus Cristos. Iar noi citim aici că
Isus este Cuvântul. În Evrei 13:8 spune că El este Același ieri, azi și în veci. De
aceea El va judeca biserica prin atitudinea lor față de Christos, care este Cuvântul.
“Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu”. Nu din gura omului, nu din seminar, nu din biserică, ci din gura lui
Dumnezeu. Omul trebuie să trăiască prin aceasta și numai prin aceasta; nu
interpretarea omului, ci Cuvântul propriu al lui Dumnezeu !

“Păi”, voi ziceți, “aici este o greșeală”. Dacă este, Dumnezeu este responsabil
pentru aceasta. El mi-a adus-o mie. Înțelegeți? Aceasta-i ce trebuie să iau, chiar
aici este ce El a zis.

Acum, dacă aceasta este cumva derutant, despre un OM ﬁind Pâinea și ﬁind
Cuvântul, să mergem acum și să cercetăm aceasta. Să cercetăm. Căci Scripturile
sunt toate adevărate și ele nu pot ﬁ vreodată schimbate. Fiecare Scriptură va ﬁ
împlinită. Nu contează cât de ciudată pare, va ﬁ împlinită întotdeauna.

Ce ar ﬁ dacă fratele Williams sau vreun frate de aici și stră-stră-bunicul nostru s-ar
ridica pe scenă în această dimineață și să le zicem de televiziune? Și poate cineva
ar profeți în ziua lor și să zică “Va veni un timp în care veți putea auzi o voce în
jurul lumii”.

Ei ar zice, “Lasă-l pe acest sărman bătrân singur, el și-a pierdut mințile”.

“Și acolo va ﬁ un timp în care culorile vor curge drept prin aer”. Este aici chiar
acum. “Și ei vor apăsa pe un buton mic și din jurul lumii voi veți vedea oameni
mișcându-se și lucruri, chiar pe ecran”.

„Păi”, ei ar spune, “sărmanul ins bătrân”. Înțelegeți? Dar noi o avem chiar în
această cameră în această dimineață.

Și eu vreau să vă aduc aceasta conștient, înainte să mergem mai departe, căci
Dumnezeu este în această cameră. Autorul acestui Cuvânt este aici. Deci, nu
contează cum voi sunteți îmbrăcați sau ce rang ai în viață, sau în ce fel de casă
locuiți, sau ce fel de mașină conduceți, sau câtă educație ai; Dumnezeu privește la
inima ta. Și El privește în inima mea. Și noi suntem judecați din inima noastră, nici
măcar din cuvintele noastre. Inima noastră ne judecă. “Din inimă vorbește gura”.
Dacă nu este așa, este fățărnicie.

Acum, în această cameră acum vin ﬁințe umane, forme de ﬁințe umane trecând pe
aici din tot jurul lumii: voci care cântă sunt în această cameră chiar acum. Dar,
vedeți, voi sunteți numai limitați în simțurile voastre la un anumit procentaj de
vedere. Dar acum, voi puteți lua cristalul, sau tubul, sau orice este în televizor și
să-l aprindeți și cu setarea care poate devia aceasta în aceste unde și să devieze
aceasta, să le condenseze într-un canal arătând pe acei oameni din Australia,
Africa de Sud, sau India, sau oriunde pot ﬁ. Voi puteți sta aici la ecranul
televizorului și să vedeți chiar și culorile îmbrăcăminții lor, culoarea copacilor și
ﬁecare mișcare pe care ei o fac. Doar aprindeți televizorul și vedeți dacă nu este
așa.

Atunci, trebuie să ﬁe pe undeva, ascuns de ochii noștri, același lucru trece pe aici
acum. A trecut pe aici când Abraham L-a auzit pe Dumnezeu spunând, “privește la
stele”. A fost aici când Ilie a stat pe muntele Carmel. A fost aici când Adam era aici,
dar ei doar acum au descoperit-o.

Și așa este Dumnezeu aici și îngerii. Iar într-o zi va ﬁ o așa realitate cum
televiziunea sau altceva este, deoarece Duhul ne va aduce în acea viață
nemuritoare. Atunci noi vom înțelege. Astfel, noi vorbim din Cuvântul Său. Acum,
aceasta, noi vom încerca…

Dumnezeule, Dumnezeul Marele Creator, să încercăm să vorbim în formă naturală,
să-L ridicăm în natură mai întâi, să-L aducem înapoi la Cuvânt. Acum, natura doar
merge cu Cuvântul, pentru că Dumnezeu este Creatorul naturii. Când voi vedeți
felul de a lucra a naturii, aﬂați că acesta-i felul … Aceasta-i prima mea Biblie, a fost
să-L găsesc pe Dumnezeu în natură. Și grâul este produsul naturii, făcând pâine
din acesta, care susține trupul natural. Natura ține multe secrete… Acesta-i primul
meu fel de a-L găsi pe Dumnezeu, a fost să privesc natura. Am văzut că acolo
trebuie să ﬁe ceva. Și acum, eu nu am nici o educație. De aceea, eu vorbesc mult
despre natură. Și este… Eu nu încerc să sprijin ignoranța. Dar încerc să vă spun că
nici nu trebuie să ai o educație ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu.

Ioan Botezătorul, premergătorul lui Christos, când el a venit din pustie… Noi
suntem învățați că el a mers în pustie la 9 ani și a stat acolo pentru că slujba lui
era importantă. Tatăl lui era un preot. Și în acea linie sigură de preoție, sau
denominațiune, oh, tatăl lui a zis: “Acum, Ioan, tu știi că tu Îl vei prezenta pe
Mesia. Tu știi că acel cutare frate pare să ﬁe perfect Mesia”. Astfel Ioan a trebuit să
plece de la aceasta; s-a dus în pustie pentru că trebuie să ﬁe alegerea lui
Dumnezeu și nicidecum alegerea omului “cine să ﬁe Mesia”. Și astfel el a mers
acolo cam pe la vârsta de 9 ani.

Și, notați, când el a revenit la vârsta de 30 de ani predicile lui nu erau ca ale
teologilor. El nu a folosit cuvinte mari umﬂate, ci a fost totul din natură. El le-a zis
oamenilor bisericoși ai acelei zile: “Voi, generație de șerpi”. Aceasta e ce a văzut el
în pustie, șerpi. El ura șerpii. Ei erau otrăvitori. În colții lor ei aveau otravă mortală
și el a pronunțat aceasta asupra bisericii din acea zi, “Voi, grămadă de șerpi
otrăvitori, cine v-a avertizat să fugiți de mânia viitoare? Să nu începeți să ziceți,
“noi aparținem de aceasta”sau “noi suntem asta și cealaltă”, sau “noi aparținem
de metodiști, baptiști, presbiterieni” sau oice ar ﬁ. “Să nu începeți să ziceți că aveți
asta, căci vă spun că Dumnezeu poate din aceste pietre să ridice copii de-ai lui
Abraham”. Înțelegeți?

Și de asemenea, “securea”, aceasta este ce el a folosit în pustie, “va ﬁ așezată la
rădăcina pomului. Și ﬁecare pom care nu aduce roadă bună este tăiat jos și
aruncat în foc”. Vedeți? El nu ar ﬁ tăiat un copac care aducea roadă, căci el a trăit

prin fructul pomului. Dar pomul care nu aduce rod… Oh, voi doar ați putea lua
toată Scriptura, este atât de inspirată, încât totul de-acolo se potrivește în jurul lui
Isus Christos. Voi vedeți, “Fiecare pom care nu aduce roade bune este tăiat jos și
aruncat în foc” și așa mai departe. Vedeți, el și-a vorbit mesajul în tărâmul naturii.

Și noi vrem să întâmpinăm aceasta acum, ﬁindcă noi găsim că El a zis “EU SUNT
Pâinea. Și omul va trăi prin ﬁecare Cuvânt, și EU SUNT Cuvântul”. Înțelegeți? Și
astfel noi vrem să mergem înapoi în natură. Eu am observat că de multe ori eu
trebuie să fac aceasta.

Și natura merge în același fel. Găsiți-vă timp să priviți toate păsările adunate; ele
pleacă și merg afară în câmp și merg să mănânce. Priviți toate vitele când ele sunt
afară, risipite pe câmp, mâncând. Aruncați-vă undița înăuntru; peștele va trage.
Dar când păsările se îngrămădesc sus în copaci, iar vitele se strâng într-un colț, voi
ați putea atât de bine să vă ridicați undița sus. Peștii nu vor trage, deoarece natura
merge în același fel tot timpul.

Și la fel Cuvântul lui Dumnezeu merge în continuitate. Dumnezeu întotdeauna face
totul în același fel. El a hotărât de la început, de când omul și-a pierdut părtășia cu
El, că El îl salvează prin vărsarea sângelui unui nevinovat. Și El nu-și schimbă
niciodată metoda. Noi am încercat să-i educăm în aceasta, să-i denominăm și să-i
rugăm să intre înăuntru, să-i batem înăuntru, sau să-i urlăm înăuntru; rămâne la
fel. Numai sângele lui Isus este unde Dumnezeu întâlnește pe credincios.

Nu, noi nu putem face un Consiliu Mondial al Bisericilor și toată lumea să se
întâlnească. Nu ar merge niciodată. Nu a mers niciodată; niciodată nu va merge.
Acesta este de ce sunt împotriva acestui sistem. Dumnezeu are un sistem. Voi ați
auzit-o spusă astăzi: “Toate bisericile vin împreună; va ﬁ un Consiliu Mondial al
Bisericilor. Și Isus s-a rugat pentru aceasta, ca toți să putem ﬁ una”. Păi, acum
(Înțelegeți?), aceasta e gândire carnală fără a cunoaște Duhul.

Isus a zis: “Ei să ﬁe una, Tată, așa cum Tu și Eu suntem una”. Nu ca ceva om să ﬁe

peste ceva, aceasta nu va merge niciodată. O denominațiune vrea să ﬁe peste
alta, și un om peste altul. Dar ca voi să ﬁți una cu Dumnezeu, cum Christos și
Dumnezeu erau una; aceasta este rugăciunea. Aceasta… El a fost Cuvântul și Isus
s-a rugat ca noi să ﬁm Cuvântul, să-L reﬂectăm. Aceasta era rugăciunea Lui la care
să se răspundă.

Vedeți cum satan pervertește aceasta în mintea carnală? Dar rugăciunea lui Isus
nu a fost nici de cum ca să ne adunăm toți împreună și toți să avem un crez anume
și așa mai departe. De ﬁecare dată când ei fac aceasta ei merg mai departe și mai
departe de Dumnezeu.

El vrea ca noi să ﬁm una cu Dumnezeu, și Dumnezeu este Cuvântul. Fiecare
individual în inima lui trebuie să ﬁe acest “una” cu Dumnezeu.

Dumnezeu cunoscând aceasta, toate aceste lucruri lucrând astfel… Acum, acesta
este cum noi Îl găsim pe Dumnezeu câteodată, este să ne uităm în natură.
Anotimpurile, rotindu-se în jur, Îl dovedesc pe Dumnezeu. Acolo este unde eu am
găsit prima dată aceasta, cum acolo este o viață care vine sus primăvara; își
trăiește viața, produce o sămânță, moare și merge în pământ, vine înapoi în
înviere, doar se învârte în jur. Noi am putea petrece ore întregi asupra acesteia.

Dar, acum, cât de diferit este aceasta față de frații noștri misionari de aici din
India. Eu am găsit mulți acolo și în jurul lumii, ei cred în reîncarnare, astfel că
atunci când mori aici ca om, tu te întorci înapoi ca o pasăre sau vreun animal.
Vedeți, aceasta nu este în acord cu natura.

Natura spune că aceeași sămânță care a mers în pământ, aceeași sămânță vine
sus din nou. Înțelegeți? Același Isus care S-a dus jos este Același Isus care a venit
înapoi. Aleluia! Iar când acest trup cade în pământ nu va veni înapoi ca o ﬂoare sau
altceva. Va veni înapoi un bărbat sau o femeie. Noi o vedem în natură cum se
întâmplă. Trebuie să treacă prin iarna friguroasă și să putrezească și așa mai
departe, dar viața este păstrată dacă există o viață înăuntru.

Dar dacă acolo… Și dacă această sămânță nu a fost germinizată, nu va răsări din
nou; nu poate răsări; nu este nimic înăuntru care să învie aceasta. Și dacă noi doar
devenim un creștin nominal… Există două biserici în lume: biserica naturală și
biserica spirituală; ei toți se numesc creștini. Dar biserica naturală nu poate învia;
își face ridicarea acum în Consiliul Mondial al Bisericilor.

Dar creștinul se ridică să-L întâlnească pe Christos; pentru că este o Mireasă care
merge să-L întâlnească. Există o diferență între ei. Natura deține aceste secrete
pentru noi iar noi le putem vedea în măsura în care le cercetăm. Și noi vedem
această creștinătate vorbind adevărul morții, îngropării și învierii.

Dacă există atunci o pâine de grâu prin care toți trăim, și noi știm că există o
singură cale prin care putem trăi vreodată, este prin a lua substanță moartă în
trupurile noastre. Tu nu poți trăi în alt fel.

Un vegetarian m-a întâlnit nu cu mult timp în urmă; el a zis, “Frate Branham, eu
am avut multă încredere în tine până când te-am auzit că tu mănânci șuncă cu ouă
la micul dejun”. Înțelegeți? Și a zis, “Cum poate un om evlavios să mănânce un
astfel de lucru?”

Vedeți, eu am zis, “Ce este greșit în aceasta?”

Toate lucrurile sunt necurate dar sunt sﬁnțite prin Cuvântul lui Dumnezeu și
rugăciune. Biblia spune, “Dacă ești un bun slujitor al lui Isus Christos, tu să le aduci
aminte fraților despre aceste lucruri. (Înțelegeți?) Toate lucrurile sunt sﬁnțite, nimic
nu este de refuzat, dacă sunt primite cu mulțumire”. 1 Timotei 3. Acum, noi găsim
că aceasta este adevărat. Astfel eu zic, noi…

Eu am zis, “Păi, nu trebuie să mănânci ceva mort de asemenea?”

“Oh, nu, domnule”.

Am zis, “Dacă tu trăiești, tu trebuie să trăiești prin substanță moartă. Dacă tu
mănânci pâine, grâul a murit. Dacă tu mănânci grăunțe, ele au murit. Orice ai face,
chiar și la lapte, tu bei bacteria care l-a produs. Tu trebuie”. Tu poți trăi numai prin
substanță care moare.

Și apoi dacă ceva trebuie să moară ca noi să putem trăi ﬁzic, cu cât mai mult ceva
trebuie să moară ca noi să putem trăi etern? Moartea o va face. Pâinea… Văzând
că Isus a zis, “EU SUNT Pâinea”, și acolo este o pâine de grâu, iar El nu a fost acel
fel de pâine, deci acolo trebuie să ﬁe două feluri de vieți care sunt susținute prin
pâine. Ne va conduce la aceasta. Acolo nu pot ﬁ… El nu a fost grâu; și El nu a fost
Cuvânt; El a fost trup, astfel acolo trebuie să ﬁe două feluri de viață. Noi știm că
grâul moare ca noi să trăim ﬁzic, așa cum am zis. Isus, Cuvântul Pâine a murit ca
noi să putem trăi etern. El a fost Cuvântul Pâine. Acum, observați, păstrați aceasta
în minte. Acum, să dovedim Cuvântul lui Isus ca ﬁind adevărat, noi vedem aceasta
în natură, cum merge aceasta.

Acum, să mergem la Scriptură să găsim din nou, înapoi în Scriptură până ajungem
la textul nostru principal. În grădină Dumnezeu a dăruit primei Lui familii Cuvântul
lui Dumnezeu prin care să trăiască, ﬁecare Cuvânt din acesta. Primei familii care a
fost pusă aici pe pământ i-a fost dăruită Viața Eternă atât cât ei au stat cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a fost planul Lui. “EU SUNT Dumnezeu”, El zice,
“Eu nu mă schimb”. Acesta încă este planul Lui. Planul Lui nu este pentru crez sau
organizație, sau reguli făcute de mâini omenești, prin care omul să trăiască, ci prin
ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

Acum, să mergem înapoi la Geneza, care este începutul. “Geneza” înseamnă
“începutul”. Noi găsim că Dumnezeu a dăruit familiei Sale Viața Eternă atât timp
cât ei au stat în Cuvântul acesta și au trăit prin Cuvântul acesta. Dar când ei l-au
rupt, doar o verigă în lanțul făgăduințelor, moartea i-a lovit, care era o promisiune
de asemenea.

Este un lanț. Voi atârnați deasupra iadului cu un lanț, și acesta este singurul lucru
care vă va purta peste. Când credinciosul devine un credincios prefăcut și trăiește
pe un cuvânt care este contrar cu acest Cuvânt, el își taie părtășia lui cu
Dumnezeu. O singură verigă ruptă… Și amintiți-vă, credința voastră în acest
Cuvânt este ca un lanț. Lanțul este atât de rezistent cât cea mai slabă verigă. Așai. Aceasta e ceea ce-l ține. Și dacă acolo este ceva în Cuvânt care este încurcat
pentru voi, ceva care tu ai auzit diferit… dar ei zic, “Oh, aceasta a fost pentru
apostoli, iar aceste lucruri au fost pentru zilele trecute”, când Scriptura a spus că
Isus Christos este Același ieri, azi și-n veci, nu lăsați ca aceasta să ﬁe o slăbiciune.
Fortiﬁcați-o și păziți-o, și înfășurați-vă viața în aceasta, pentru că acesta este
singurul lucru care vă va lua peste ﬂăcările iadului. Aceasta-i corect.

Când acest lanț este rupt prin Adam și Eva, prima familie… Acum, amintiți-vă, ei nu
au rupt o propoziție; ei nu au rupt trei Cuvinte; un singur Cuvânt. Omul va atârna
deasupra iadului prin ﬁecare Cuvânt, ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu. Astfel este determinată destinația eternă a omului. El va ﬁ atârnat de
acel lanț, sau el va ﬁ atârnat de un crez; sau dacă acolo este crezul amestecat în
lanț, acolo este veriga slabă, iar voi sunteți pierduți. Aici este unde veriga slabă a
fost cu Adam și Eva. Acea verigă slabă; “desigur”, el a zis, “Dumnezeu… ”. Dar cu
siguranță Dumnezeu a zis-o. Și dacă Dumnezeu a zis-o, a vorbit serios. Și El de
asemenea Își ține Cuvântul zicând, “În ziua în care veți mânca de acolo, în acea zi
veți muri”. În ziua în care voi puneți în voi altceva pe lângă Cuvântul neamestecat
al lui Dumnezeu, în suﬂetul vostru, aceasta este ziua în care voi sunteți separați de
Dumnezeu.

Acum, aceasta este foarte puternic, dar doar ascultați îndeaproape. Acum, notați.
Un Cuvânt, un Cuvânt la începutul Bibliei, Dumnezeu a zis că un singur Cuvânt a
separat pe om de lanțul Vieții Eterne.

Aceasta-i ca și cum ai lua un om și l-ai atârna de picioarele lui și având mâinile lui
în aer, indiferent de ce parte îl agățați. Dacă rupeți acel lanț ,oriunde, el este dus.
Țineți aceasta în minte.

Amintiți-vă, Biblia a zis, “În gura a trei martori să ﬁe stabilit orice cuvânt”. Noi vom
ajunge la aceasta în câteva minute, la cele trei ispitiri ale lui Isus. Cele trei ispitiri
ale slujitorilor astăzi, unde ei cad. Trei tentații ale bisericii și unde ei cad. Trei
tentații ale organizației, unde ea cade; și trei tentații pentru individuali și unde ei
cad. Acum, toate merg în treiuri, ca și neprihănirea, sﬁnțirea, botezul cu Duhul
Sfânt. Tată, Fiu, Duh Sfânt. Totul este perfecționat în trei.

Acum, observați. Dumnezeu, la început, chiar primul lucru pe care El l-a dat
copiilor Lui prin care să trăiască a fost Cuvântul Său. Acum, noi aﬂăm că acesta
este adevărul. Apoi, în mijlocul Bibliei, noi Îl auzim pe Isus venind și zicând aceasta,
“Omul va trăi prin ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Și apoi, în
Apocalipsa 22:18 Isus Însuși vorbind din nou, spune: “Eu mărturisesc despre aceste
lucruri. Dacă vreun om va adăuga un singur cuvânt la aceasta, sau va scoate un
Cuvânt din această Carte, partea lui va ﬁ scoasă afară din Cartea Vieții”.

Vedeți, nu este viața noastră bună; aceasta într-un fel merge cu aceasta. Aceasta
nu este loialitatea noastră față de biserică; asta merge cu aceasta. Dar lucrul
principal este să stai cu acest Cuvânt. Nu mânca nimic altceva decât acel Cuvânt.
Stați cu acesta. El este acest Cuvânt. Acum, noi vrem să privim aproape.

Care este diferența în această pâine creată pentru viață? Acum, grâul este pâinea
vieții; dacă nu este un grâu hibrid, acesta va ﬁ îngropat și va veni din nou sus.
Trebuie să ﬁe un bob bun, copt. Boabele defecte nu vor răsări. Noi toți știm asta. Și
fratele Sothmann, stând aici, un crescător de grâu din Canada, știe că voi nu
puneți boabe defecte în pământ și să vă așteptați la o recoltă. Pentru că bacteriile,
sau orice este în bob, îl mănâncă, mănâncă viața din el mai întâi.

Știați căci chiar viermii care vă vor distruge, care vă vor mânca trupul, sunt în voi
chiar acum? Iov a zis, [Iov 19:26] “Chiar dacă viermii pielii mele distrug acest
trup… ” Puneți-vă într-un coșciug și sigilați-l ermetic. Totuși viermii care sunt în voi
vă vor mânca.

Voi aveți făină și altele, așezați-le pentru o vreme; dacă ajunge o gângănie
înăuntru, sigilați-o; ce se întâmplă? Acea gânganie este acolo ca să treacă la
treabă. Este acolo ca să înceapă.

Acum, acest bob trebuie să ﬁe unul bun. Trebuie să ﬁe fără defecte, lipsuri și așa
mai departe. Trebuie să ﬁe un grâu de rasă. Nu poate ﬁ un bob hibrid, pentru că
atunci când vine sus, voi îl plantați din nou, iar grâul vostru este dus, pentru că un
bob hibrid nu va crește din nou. Nu poate crește din nou. Voi luați afară din acesta
când voi îl hibridați.

Și așa se întâmplă cu bisericile. Ele au fost hibridate de lume și acesta-i motivul că
ﬁecare trezire dacă vine, voi nu mai puteți avea o altă trezire în spatele acesteia.
Fiecare organizație care s-a organizat vreodată a murit pe loc și nu s-a mai ridicat
din nou, pentru că organizează lumea în sistemele ei. De aceea nu a mai făcut-o
niciodată. Nu există nici o istorie care să arate că vreo biserică care s-a organizat
vreodată să se ﬁ ridicat din nou. Ea a murit acolo. De ce? Voi ați hibridat-o.

Nu puneți un episcop peste aceasta. Lăsați ca Duhul Sfânt să stea peste aceasta.
Înțelegeți? Duhul Sfânt a fost trimis ca să păstreze buruienile și alte lucruri afară.
Nu ce episcopul gândește, sau supraveghetorii, sau așa mai departe. Îi revine
Duhului Sfânt să păstreze această biserică în condiția ei. El a fost Cuvântul perfect
așa cum noi vom vedea.

Adam și-a avut alegerea: Cuvântul ca să trăiască, sau a nu crede un Cuvânt și să
moară. Noi avem aceeași alegere. Dacă Dumnezeu l-a pus pe Adam pe Cuvânt și
numai pe Cuvânt, apoi să ne pună pe noi pe un crez sau un altfel de crez, atunci
Dumnezeu nu este drept în judecata Lui. Aceasta nu I se potrivește sﬁnțeniei sau
suveranității Lui. Dar ce I se potrivește suveranității Sale este să vezi că El a așezat
ﬁecare om pe aceeași temelie. Și El este Dumnezeu care nu Se schimbă. Ce a făcut
Dumnezeu prima dată, El face pentru totdeauna același lucru. El nu schimbă
niciodată programul Său. Singurul lucru, El îl ampliﬁcă, dar El niciodată nu-l
schimbă. Același lucru continuă.

Acum, Adam a avut o alegere. Și dacă el ar ﬁ ținut de Cuvânt, el ar ﬁ trăit. Dacă el
nu a ținut de Cuvânt, el a murit. Și noi avem același lucru. Dacă noi stăm cu
Cuvântul, trăim. “Omul va trăi prin ﬁecare Cuvânt”. Dar dacă nu, noi murim; noi
murim spiritual. Oh, noi încă putem face zgomot, desigur, să țipăăm în jur și să
strigăm, și tot așa, dar aceasta nu este viață. Aceasta nu este viață. Eu sunt un
misionar. Eu am auzit păgâni țipâând și strigând mai tare decât noi am putea și
pretinzând că ei cunosc zei și așa mai departe. Ei nu trăiesc. “Ei sunt morți în timp
ce trăiesc”. Biblia a spus astfel. Acum, noi găsim că această alegere ne este dată
nouă.

Dar Eva a compromis pentru satan un singur Cuvânt, apoi a murit. Și dacă,
începutul, când Dumnezeu în bunăvoința și mila Lui ar ﬁ putut ocoli toate
suferințele prin care am trecut, toate aceste decese ale bebelușilor, și toate, și
războaiele și internările și cruciﬁcările și lucrurile care le-am avut; dacă El ar ﬁ
putut ocoli acestea, dacă suveranitatea Cuvântului I-ar ﬁ permis să o ocolească, El
ar ﬁ nedrept dacă El nu ar ﬁ ocolit-o și atunci. Ați priceput? El nu o poate ocoli. El
nu a ocolit-o pentru Adam; și El nu ar ocoli-o pentru voi sau pentru mine. Noi
trebuie să venim la acel lucru, numai Cuvântul. “Lăsați ca cuvântul ﬁecărui om să
ﬁe o minciună iar al Meu să ﬁe Adevărul”, El a zis.

Acum, noi doar privim la ziua în care trăim noi, vremea secerișului.

Apoi Dumnezeu, după ce Adam a căzut (încercat prin Cuvânt și căzut), Dumnezeu
a continuat în creația Sa să încerce să găsească un om care va trăi ﬁecare Cuvânt.
Acum, priviți. El a încercat să găsească pe acesta care să trăiască Cuvântul pentru
epoca lui. Acum, voi vedeți, Dumnezeu a împrăștiat Cuvântul Său pentru că El
putea…

El este inﬁnit și El este omniprezent, atotștiutor, de acea El știe toate lucrurile. El
nu poate ﬁ prezent peste tot; prin a ﬁ atotștiutor, doar știind toate lucrurile, El
poate ﬁ prezent peste tot. Căci acesta este felul în care El ne-a predestinat, prin
cunoștința mai dinainte, nu pentru că El a dorit ca această persoană să ﬁe salvată
și astalaltă pierdută. Dar El a știut cine va ﬁ pierdut și cine va ﬁ salvat. Înțelegeți?

De aceea, prin cunoștința Lui mai dinainte El poate predestina. Și El face toate
lucrurile să lucreze pentru Slava Sa. Aceasta este ceea ce fac atributele Sale,
manifestându-se pentru Slava Sa. Un vas de cinste și unul de ocară, dar Dumnezeu
este Cel care le face. “Nu cel ce vrea sau cel ce aleargă, ci Dumnezeu care arată
milă”. Vedeți?

“Nici un om nu poate veni la Mine”, a zis Isus, “decât dacă Tatăl Meu îl atrage. Și
pe toți aceia pe care Tatăl Mi i-a dăruit (timpul trecut), vor veni la Mine”, la Cuvânt.
Cum pot ei veni dacă nu au fost predestinați să vină? “Atâți câți L-au primit, lor le-a
dat El puterea să devină ﬁi ai lui Dumnezeu”. Înțelegeți? Căci numele lor erau în
Carte; El vine să răscumpere ce era în Carte.

În Apocalipsa noi aﬂăm, când Pecețile au fost deschise, acolo era o Carte. Și Cel ce
stătea pe tron, Dumnezeu, O avea în mâna Lui dreaptă. Și acolo nu era nimic,
nimeni în cer, sau pe pământ, sau oriunde, care să ﬁ fost vrednic să vină să ia
Cartea sau chiar să privească la Ea. Ioan a plâns cu amar… pentru că întreaga
Carte de Răscumpărare era acolo.

Era la adunarea de seara trecută, când frații din “Adunarea lui Dumnezeu” au
cântat acea cântare, “Eu mă întreb dacă Ioan m-a văzut când el a văzut toate
națiunile adunate. M-a văzut?” Desigur că el te-a văzut, dacă numele tău a fost în
Acea Carte. Iar când…

Numele lui Ioan era în Aceasta de asemenea, iar el plângea deoarece acolo nu era
nimeni care s-o poată atinge. Și apoi… unul din bătrâni a venit și a zis, “Nu plânge,
Ioan, căci Leul din seminția lui Iuda a biruit”.

Și Ioan privea în jur să găsească un leu; și de după cortine a venit un Miel, un Miel
care a fost ucis încă dinainte de întemeierea lumii. Atunci el a văzut un Miel
însângerat venind și El a venit și a luat Cartea din mâna dreaptă a LUI și a chemat
tot ce era în acea Carte. Este Cartea desăvârșită a Răscumpărării. Asta e. Cartea
Răscumpărării; El a răscumpărat tot ce era în acea Carte, nu afară din Carte.

Tot ce are un început are și un sfârșit. Dar dacă voi aveți Viață Eternă, voi nu ați
avut un început și voi nu puteți avea un sfârșit pentru că voi sunteți ﬁi și ﬁice ale
lui Dumnezeu, atribute ale gândurilor Lui și ale Cuvântului Său. Voi nu aveți un
sfârșit al vieții dacă numele vostru este în acea Carte. Mielul vine să o răscumpere.
Nu toți care pretind a ﬁ creștini, nu toți care încearcă să trăiască bine și sfânt, ci
aceia a căror nume au fost scrise acolo, El a răscumpărat pe aceia și numai aceia,
a căror nume au fost în Carte.

Acum, noi aﬂăm că satan a provocat căderea lui Adam prin acel singur Cuvânt. Și
Dumnezeu a continuat până acum în creația Lui să încerce să găsească un om care
va trăi prin ﬁecare Cuvânt. Primul Lui om a căzut. Iar acest om va trăi timpul lui,
epoca lui în care trăiește.

Acum, vedeți, sunt diferite epoci pe care Dumnezeu le-a profețit de la început, care
vor veni toate. Acesta este motivul că el a putut spune sfârșitul de la început, este
pentru că El a știut toate lucrurile. El a făcut toate lucrurile prin Isus Cristos și
pentru El și pentru propria Lui plăcere.

Stați pe-aproape acum. Să nu o ratați. Ce dacă Moise ar ﬁ venit să aducă mesajul
lui Noe? Nu ar ﬁ mers. Nu putea. Nu. Ce dacă Isus ar ﬁ venit să aducă mesajul lui
Moise? Nu ar ﬁ mers.

Ce dacă noi venim încercând să aducem mesajul metodist, baptist, sau
penticostal? Nu ar merge. Ei au fost în regulă. Vom dovedi aceasta într-un minut,
prin Cuvânt. Ei au fost în regulă în epoca lor. Acea epocă s-a dus. Noi trebuie să
găsim ce Scriptura spune pentru astăzi. În această zi, aceasta-i prin ce omul
trebuie să trăiască în epoca lui.

El a încercat să găsească un om care va trăi întregul Cuvânt. Primul lucru pe care
El l-a făcut, El l-a încercat pe Noe. Noe a căzut față de El; s-a îmbătat; el a dat greș.

Moise, acea măreață capodoperă a lui Dumnezeu; El l-a încercat și el a eșuat. El sa slăvit pe sine și nu i-a fost permis să meargă în țara promisă.

Apoi a venit David; El urma să reﬂecte marele Lui Mileniu în David și El urma să
arate ce era Regele Său. Și Dumnezeu a jurat prin David că El va ridica pe ﬁul său
să stea pe tronul lui. Și David era un așa om galant încât el era după inima lui
Dumnezeu. Și David făcea bine. El i-a lovit pe toți ﬁlistenii și a zdrobit altarele lor și
a stat cu Cuvântul. Dar în ﬁnal o femeie frumușică l-a răsturnat pe el și el a
încălcat porunca, a pierdut Cuvântul, a comis adulter. Înțelegeți? Un om după
propria Lui inimă. Vedeți? Totuși David a eșuat față de El.

Moise a eșuat față de El; tot restul din ei au eșuat față de El, dar toate viețile lor au
fost doar reﬂecțiile Unuia care urma să vină.

În cartea Apocalipsa, pe care eu o scriu, un om care traduce sau o gramatizează…
gramatica mea este așa de săracă; eu am un bun învățat care să gramatizeze
aceasta, să pună substantivele și pronumele corect împreună. Eu nu știu care este
diferența între un substantiv și un pronume. Dar el o face și el le pune… eu știu…
Singurul lucru care eu îl știu, Dumnezeu mi-l dăruiește iar eu doar îl scriu jos.
Vedeți? Și ei trebuie să o așeze astfel să meargă prin școli și lucruri, ei cunosc ce
poate să ﬁe citit în felul lor de înțelegere. Și astfel scriitorul mi-a zis, cel cu
gramatica, cel care gramatizează, mi-a zis, “Dar frate Branham, noi aﬂăm în Epoca
Bisericii Pergam… Isus a zis acolo, ‘celui care biruiește îi voi da Steaua Dimineții’. Îi
va da Steaua Dimineții?” El a zis, “Acum, cum poate el obține Steaua Dimineții
când Isus Însuși a zis că El este Steaua Dimineții?”

Vedeți, toate acele semințe ale lui Abraham sunt reﬂectate prin stele și ele sunt
diferite una de cealaltă și noi suntem diferiți unul de celălalt. Și Isus este acea Stea
a Dimineții, cea mai strălucitoare dintre toate. Dar noi Îl găsim pe El în Apocalipsa
1 cu 7 stele în mâna Sa. El interpretează aceasta și spune “Aceste 7 stele sunt cei
7 îngeri la cele 7 Biserici”, cele 7 Biserici care urmau să vină.

Apoi el a zis, “Cum poate ﬁ aceasta atunci dacă ei au Steaua Dimineții?”

Eu am zis, “Stelele care erau în mâna Sa erau numai stelele reﬂectate din Steaua
Dimineții, înțelegeți? Pentru că mesagerul acelei zile a avut Cuvântul”. Și El este
Cuvântul; el doar a avut porțiunea pentru acea zi. Și oamenii care sunt gata să
vină deoparte de la sistemele lumii și lucrurile lumii și să umble cu El, văd reﬂecția
Stelei Dimineții prin mesagerul acelei epoci. Așa cum El a făcut-o prin Noe, prin
Moise și așa mai departe, așa cum El a reﬂectat Vechiul Testament.

În ﬁnal ei toți au ajuns la Unul. Și așa va ﬁ la sfârșitul Epocilor Bisericii; totul va
ajunge înapoi la Isus, căci El este Cuvântul. Noi, ca creștini doar Îl reﬂectăm pe El.

Luna numai reﬂectă soarele în absența lui. Iar creștinul doar reﬂectă pe Fiul lui
Dumnezeu în absența Fiului lui Dumnezeu. Este Lumina Bibliei, Scripturile, ﬁind
adeverite în viețile noastre, Cuvântul care face Lumină în întuneric. Voi sunteți
candele care stați pe un deal. Acesta nu este soarele; este o candelă. Candela doar
ia locul soarelui, doar arată o anumită cantitate de lumină. Noi suntem copiii lui
Dumnezeu; noi suntem ﬁi și ﬁice ale lui Dumnezeu, numai prin Duhul cu măsură. El
Îl are fără măsură. Noi suntem o stea care strălucește, toți împreună facem o
Lumină pentru lume; dar El este Fiul întreg care reﬂectă Lumina ﬁecărei stele.
Aleluiah. Eu Îl cred. Dumnezeu să ajute necredinței mele.

În ﬁnal, Acest Unul sosise. Acum, El a sosit ca să ﬁe ispitit în ﬁecare punct așa cum
noi suntem. Biblia a spus că El a fost. El a fost ispitit ca și Noe. El a fost ispitit ca și
Moise. El a fost ispitit ca restul din ei. Dacă noi am ﬁ avut timp să răsfrângem
aceasta jos și să vă arăt, dar noi nu avem, pentru că eu nu vreau să iau prea mult
din timpul vostru. Dar ca să o răsfrâng și să v-o arăt, El a fost ispitit în același fel.

Satan nu-și schimbă niciodată tactica, la fel nici Dumnezeu. Doar epocile se
schimbă. Dar ce… Satan a ajuns înapoi acolo la prima familie a lui Dumnezeu pe
pământ… Aici este, frate și soră. Să nu pierdeți aceasta. Cum a obținut satan prima
familie? El nu o putea distruge în nici un fel decât să obțină acel Cuvânt rupt, căci

ei erau fortiﬁcați în spatele acelui Cuvânt. Dacă el putea numai să obțină o
spărtură…

Astfel este cum el a obținut ﬁecare biserică în ﬁecare epocă, a obținut ﬁecare
credincios, doar a făcut o spărtură. “Păi, eu cred că Biblia este corectă, dar eu nu
cred aceasta”. Oh, acolo se duce. Ce păcat, dar acolo se duce.

Fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu…

Acum, rețineți aceasta îndeaproape. Acum, El în ﬁnal, Acest Unul care urma să
sosească și să ﬁe ispitit doar exact ca restul din ei. Acum, notați cum satan își face
ﬁecare atac doar la fel în ﬁecare timp. Acum, el a încercat să-I dăruiască Lui pâinea
naturală doar la fel cum a făcut Evei. “Dacă tu vei mânca aceasta… ”, sau altceva;
el doar a avut-o.

Și aceasta este ceea ce face el la ﬁecare organizație; aceasta este ceea ce face la
ﬁecare individual; el încearcă să vă dea lucrurile naturale la care voi puteți să
priviți, și vă ia la o parte. “Păi, privește la această mare biserică de seamă. De ce?
Ei au atâtea milioane în aceasta. Biserica noastră este cea mai mare biserică din
oraș. Ei bine, noi avem… Primarul vine la biserica noastră”. Oh, vedeți toate
acestea. “Pastorul nostru are un rang de D. D. , L. D. , Ph. D. Aceasta, păi,
aceasta… de ce? El trebuie să ﬁe un om deștept”. Un preot catolic poate veni în jur
și să-l decoreze în orice timp cu gradațiile lui. El are șaizeci și ceva de cărți pe care
să le cunoască atât de rău… atât cât voi cunoașteți Biblia, ca să obțină gradația lui
de a ﬁ un preot; așa că, să nu încercați să comparați educațiile.

Aceasta-i doar cum lumea încearcă întotdeauna să compare. Nu comparați cu
lucrurile lumii. Nu comparați cu bisericile. Comparați cu Biblia. Aceasta e ceea ce
facem astăzi. Aceasta este problema cu noi, bisericile penticostale. Aceasta este
problema cu cvartetele și cântările noastre și așa mai departe, așa cum noi
încercăm să acționăm ca Hollywood-ul. Hollywood-ul strălucește, Evanghelia
radiază. Este o mare diferență între a străluci și a radia. Înțelegeți? Hollywood-ul

strălucește cu haine, Ricky și Ricketa. Dar Dumnezeu radiază în smerenia
credinciosului, nu contează cât de neștiutor este el. El radiază în smerenie, nu în
Hollywood.

Observați, el și-a încercat tactica lui veche pe Isus; același lucru l-a făcut la Moise,
același lucru l-a făcut la restul din ei. El a încercat aceasta. El va încerca aceasta
cu voi ca să acceptați ceva măreț care arată strălucitor.

Îmi amintesc când eu obișnuiam să vânez ratoni. Tatăl meu folosea tutun. Eu nu
știu dacă voi ați cunoscut vreodată una din acele etichete vechi care obișnuiau să
ﬁe pe ambalajele de tutun. Eu luam aceasta și mergeam la un buștean, în preajma
locului în care un raton dădea târcoale. Apoi eu dădeam o gaură acolo și băgam
această etichetă acolo. Apoi aduceam niște cuie îndoindu-le în felul acesta. Ratonii
întotdeauna sunt atrași de ceva strălucitor. Și astfel când luna vine sus și el
aleargă pe acolo, el se uită înapoi acolo; el își bagă mâna lui acolo ca s-o apuce. El
nu-i va mai da drumul.

El este ca niște membrii de biserică. Deși el știe că este prins el nu-i va da drumul.
“Dacă eu o fac ei mă vor pune în afara organizației”. Aceasta e chiar moartea lui.
Asta e tot. În regulă; observați, acolo el ține de aceasta; el nu-i va da drumul.

Acum, satan a încercat aceeași tactică asupra lui Isus pe care a încercat-o cu restul
din ei; el a încercat să-L facă pe El să mănânce ceva pe lângă Cuvântul Pâine
promis. Căci Isus a zis, “Este scris, ‘Omul nu va trăi numai cu pâine’”. Vedeți el a
încercat să-L facă pe El să-l asculte. Deși aceasta arăta destul de bine, arăta astfel
încât El ar ﬁ putut să Se hrănească; și El o putea face.

Voi puteți acționa în orice fel în care voi vreți, de asemenea. Voi puteți să o luați
sau să o lăsați, pe oricare din ele. Acum, dacă acel raton ar socoti puțin, doar să-și
strângă mâna înapoi, el și-ar putea-o scoate afară. Dar el nu o va face; El doar se
ține pe sine acolo. Și acesta este felul cum o mulțime de creștini nominali fac la fel.
Ei nu vor să audă nimic despre aceasta, nu vor să vină și să asculte. Ei nu vor nimic

despre aceasta. Mergeți înainte și țineți-vă de aceasta atunci. Înțelegeți? Voi veți
vedea ce se întâmplă.

Acum, observați, ei au încercat să-L facă pe El să mănânce ceva pe lângă Pâinea
Vieții prin care ﬁecare om ar trebui să trăiască. Dar Isus a stat cu Cuvântul Tatălui.
Oh, el nu a lovit-o pe Eva atunci; el niciodată nu l-a lovit pe Moise; el niciodată nu a
lovit pe vreunul din ei; el a lovit pe Unul care urma să reﬂecte ﬁecare Cuvânt.
Înțelegeți? El… Acesta este motivul că El era Cuvântul. Dar Isus a stat cu Cuvântul,
a refuzat doctrina seminarului teologic (Da, domnule!), lumină nouă, mai multă
experiență. El nu I-a putut-o plasa lui Isus așa cum i-a plasat-o lui Eva, să-i arate,
“Oh, desigur Dumnezeu… ”

“Oh, desigur, Dumnezeu va ﬁ în aceasta dacă noi ne-am putea aduna împreună și
să facem un întreg Consiliu Mondial al bisericii. Sigur, Dumnezeu va ﬁ. El vrea
unitate. El vrea frățietate”. Cu Însuși El, nu cu lumea; frățietate cu El Însuși,
închinare Lui Însuși. Aceasta este pentru ce El a murit, ca voi să vă închinați Lui.

Ca întotdeauna, dacă el nu poate obține… Acum, noi aﬂăm că el a eșuat. Isus a
mers chiar înapoi la el cu AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Amin.

Acum, când el vede că un credincios… Priviți pe credincios venind în aceste
aceleași categorii acum, ﬁecare din voi. Când el vede că voi aveți de gând să stați
cu Biblia “Da, eu cred Biblia. Eu nu mă alătur nici unui crez și lucru acolo. Eu voi
sta cu Biblia”. Și, ca întotdeauna, dacă el nu vă poate obține de la a crede, de la a
trăi Adevărul real și a crede Cuvântul, eu vreau ca voi să notați ce I-a făcut el lui
Isus a doua oară, dacă el nu vă poate obține. Spuneți, “Eu nu mă voi alătura nici
unui crez. Eu nu. Eu sunt… eu am fost născut liber; eu voi sta cu aceasta. Eu voi
face aceasta, aceea sau cealaltă”. Înțelegeți, aderați la biserică, și voi veniți
împreună și altele; dacă el nu poate să vă obțină să faceți aceea atunci vă va face
altceva. Oh, fraților, priviți la aceasta.

Dacă el nu, atunci el vă va trimite departe la propriul lui seminariu ca să ﬁți

învățați de propriii lui teologi (înțelegeți?), unde satan este interpretul. “Oh, zilele
miracolelor au trecut. Acei oameni de acolo, eu… păi, acela-i in grup de eretici. Ei
nu sunt”. Înțelegeți? El vă va trimite acolo.

Oh, voi ați putea zice, “Așteaptă un minut, frate Branham. Doar un minut acum”.
Da, chiar să așteptăm un minut. Înțelegeți? Voi spuneți acum, “Nu o presupui tu?
Nu o presupunem noi?” Nu, domnule. Nu, domnule.

Dar Isus a zis: “Când Duhul Adevărului vine (Înțelegeți?) El vă va aduce aminte
ceea ce v-am învățat, Cuvântul. Și El de asemenea vă va arăta lucruri care au să
vină”. Este Duhul real care a umplut biserica acum, stă cu Cuvântul, reﬂectă
Cuvântul, Dumnezeu pe pământ. Înțelegeți? El nu are nevoie de vreun teolog, căci
Cuvântul Lui nu este de nici o interpretare personală. El Își interpretează propriul
Lui Cuvânt prin a-L adeveri și dovedi că este Adevărul.

Când biserica metodistă v-a spus că voi nu puteți primi Duhul Sfânt cum au făcut-o
cei din ziua Cincizecimii, ați acordat vreo atenție la aceasta? Desigur că nu. Voi ați
mers drept înainte și oricum ați primit Duhul Sfânt. Căci…

Eu discutam despre trinitate cu un pastor baptist, seara trecută, și eu i-am spus că
era numai terminologia. Și astfel urma să aﬂăm, el a zis, un alt pastor micuț de
acolo din seminar, el a zis, “Ei bine, domnule Branham, tu încerci să îi faci pe
oameni să creadă o religie apostolică”.

Eu am zis: “Desigur, este singura care există”. Și el a zis: “Domnule, unde ai mers
tu la școală?” Eu am zis: “Pe genunchii mei, frate. Nu la… Vedeți, aceasta este
unde eu am obținut, nu teologie, ci genunchiologie”. Am zis, “aceasta este unde eu
L-am găsit pe El”.

Și el a zis, “Domnule Branham, botezul Duhului Sfânt, cum ei L-au obținut în ziua
Cincizecimii, tu vrei să spui că aceasta este astăzi?”

Eu am zis, “Biblia spune așa, domnule, că Isus este Același ieri, azi și în veci”. Am
zis, “Acesta a fost Isus Christos care a venit în ziua Cincizecimii”. Oh, da. Același
Unul. “Încă puțină vreme… Eu voi ruga pe Tatăl; El vă va trimite un alt Mângâietor,
care este Duhul Sfânt. Puțină vreme și lumea nu Mă va mai vedea; totuși voi Mă
veți vedea, căci Eu voi ﬁ cu voi, chiar în voi până la sfârșitul lumii”.

Eu am zis, “Da, Acesta este El care a venit la Cincizecime. Da, domnule. El a venit,
a trăit în ei, observați, în forma Persoanei Duhului Sfânt, Isus Christos în Persoana
Duhului Sfânt, așa cum noi înțelegem Dumnezeirea”.

Acum, observați, satan nu a avut nevoie de teologia lui. Iar acest om mi-a zis,
“Domnule Branham, eu te voi face să înțelegi, eu sunt dintr-o anumită școală, și
noi suntem instruiți”. Eu am zis, “Eu ascult programul vostru tot timpul” Înțelegeți?

El a zis, “Noi suntem antrenați acolo” A zis, “Botezul Duhului Sfânt este numai
pentru ucenici”.

Eu am zis, “Biblia spune că acolo erau 120 în camera de sus”. Și am zis, “Acum,
cine este corect, tu sau Cuvântul?” Și am zis, “Și apoi, de asemenea, când Filip a
mers jos și a predicat la samariteni și el a botezat în Numele de Isus Christos, dar
Duhul Sfânt încă nu venise peste ei încă, pentru că Petru avea cheile. Astfel el a
trimes la Ierusalim și l-a obținut pe Petru care a venit jos și și-a așezat mâinile
peste ei și Duhul Sfânt a venit peste ei. Biblia spune, “Duhul Sfânt… ”

Eu am zis, “Apoi, Petru, cu o viziune, cu cheile, a mers sus la casa lui Cornelius,
Fapte 10:49… Și în timp ce el încă le vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut
peste ei. Pentru că ei i-au auzit pe ei vorbind în limbi, și profețind, preamărind pe
Dumnezeu. Apoi Petru a zis, putem noi opri apa ca aceștia să nu ﬁe botezați,
văzând că ei au primit Duhul Sfânt ca și noi la început? Și el le-a poruncit lor să ﬁe
botezați în Numele lui Isus Christos”.

Noi aﬂăm că 30 de ani mai târziu Pavel a trecut prin coasta de sus a Efesului a
găsit câțiva oameni botezați care aveau o mare trezire. Mari lucruri se petreceau.
Ei strigau, lăudau pe Domnul. Și Pavel a vizitat biserica unde aproximativ 20 de
oameni participau, unde Aquila și Priscila participau la întâlnire; unde Apolo, un
avocat convertit, dovedea prin Biblie că Isus era Christosul. Și ei au avut o mare
bucurie și o mare adunare. Pavel trecând pe acolo, după ce Domnul l-a eliberat din
închisoare, pentru alungarea unui demon afară dintr-un prezicător. Și atunci el a
venit pe acolo în lucrarea Domnului și el a mers ca să asculte adunarea. Și el a zis,
“Acest om este un om mare, în regulă, dar a zis, ați primit voi Duhul Sfânt de când
ați crezut?” El a crezut că voi L-ați primit când voi ați crezut. Dar el a zis, “Ați
primit voi Duhul Sfânt de când voi ați crezut?” El a zis, “Noi nu știm dacă ar ﬁ un
Duh Sfânt”.

A zis, “Atunci cum ați fost voi botezați?” Aceasta era întrebarea. Ei au zis “Noi am
fost botezați de același care L-a botezat pe Isus: Ioan. Noi am fost botezați cu
botezul lui Ioan” Înțelegeți? El a zis, “Ioan doar a botezat spre pocăință, nu pentru
iertarea păcatelor”. Ioan… căci Mielul nu a fost ucis încă. El a zis, “Ioan a botezat
spre pocăință, văzând că voi veți crede pe Cel care urma să vină, Isus Christos”. Și
când ei au auzit aceasta, ei au fost botezați în Numele lui Isus Christos. Și Pavel șia așezat mâinile lui peste ei și Duhul Sfânt a venit peste ei și ei au profețit și au
vorbit în limbi, 30 de ani mai târziu.

Și am zis, “Apropo, tu crezi Biblia?” El a zis, “Desigur”. Eu am zis, “Petru, în ziua
Cincizecimii, când acolo era numai zgomot peste tot, și ei toți strigau și lăudau pe
Dumnezeu, ei au zis: “Bărbați și frați, ce putem face noi ca să ﬁm salvați?” Petru a
zis, “Pocăiți-vă, și ﬁecare din voi, să ﬁți botezați în Numele lui Isus Christos pentru
iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt; căci promisiunea este pentru
voi și pentru copiii voștri și pentru cei care sunt departe, chiar atât cât de mulți
Domnul Dumnezeul nostru va chema”. Cerurile și pământul vor trece, dar acest
Cuvânt nu va greși niciodată”.

Voi penticostalilor nu dați nici o atenție metodiștilor, baptiștilor sau presbiterienilor.
Voi știți că Acesta a fost pentru ﬁecare generație și voi ați stăruit în Acesta.
Desigur. Acum, doar nu încetați să presați chiar acolo; doar continuați să presați

mai departe. Înțelegeți? Aici este unde metodiștii și-au făcut greșelile lor; ei au
stăruit în sﬁnțire dar s-au oprit. Luteranii au presat în justiﬁcare și s-au oprit.
Vedeți, apoi o organizează și acolo ea moare. Acesta este sfârșitul ei. Aceea este
totul cu aceasta.

Priviți acum așa cum noi ne grăbim. “Când Duhul Adevărului vine, El vă va învăța
toate lucrurile, ceea ce v-am învățat”, oh, “aducându-vă aminte de ce v-am spus
Eu. Și El vă va arăta lucrurile care vor veni. El va adeveri ﬁecare Cuvânt,
conﬁrmând Cuvântul cu semnele urmând”. Tot ce El a promis, ce Dumnezeu a
promis în Biblie, dacă voi vă veți dezlega de ﬁecare crez și orice altceva și veți ține
la Cuvânt, Dumnezeu este obligat să poarte grijă de Cuvântul Său. Și astfel când ei
au făcut aceasta, Cuvântul se adeverește pe Sine. El nu are nevoie de cineva care
să spună, “Ei bine, zilele miracolelor au trecut”. Cine este acel om care să-mi
spună că zilele miracolelor au trecut când eu am fost odată un om orb? Aleluiah!
Odată eu am zăcut unde doctorii mi-au dat 3 minute de trăit, și eu trăiesc astăzi.
Cum pot ei să-mi spună diferit? Odată un căldicel membru de biserică, acum
umplut cu Duhul Sfânt…

Dumnezeu nu are nevoie de vreun interpret. Duhul Însuși, care este Cuvântul, Îl
interpretează ca ﬁind Adevărul. Dacă un om va îndrăzni să stea afară și să-L ia. El
este propriul Său interpret. Încercați-L odată și aﬂați dacă aceasta nu este așa. Nu
acordați atenție la ce cineva a zis. Faceți ce Dumnezeu a zis să faceți. “Păi”, voi
spuneți, “eu fac aceasta”. Ei bine, cum rămâne cu cealaltă, ﬁecare Cuvânt? Un
singur Cuvânt rupe lanțul. Aceasta este unde bisericile întotdeauna dau greș, drept
la lanț. Ei organizează și obțin lucrul împreună și fac o mare denominațiune. Acești
oameni ajung împreună, sfânt părinte și așa mai departe și doctor episcop și altele.
Și care este primul lucru care îl aveți? Acolo sunteți. Voi muriți chiar acolo. Noi o
vom dovedi prin natură și prin Cuvânt, dacă Domnul dorește, în câteva minute. În
regulă.

“Aduce aminte”; El adeverește ﬁecare Cuvânt și noi trăim prin Acesta. Aleluiah!
Trăind prin Acesta. “Omul va trăi prin ﬁecare Cuvânt”, ﬁecare Cuvânt adeverit. Isus
a zis, “Aceste semne vor urma pe cei care cred”. Vor urma pe cei care cred.
Rețineți aceasta. Dumnezeu adeverește că Acesta că este adevărul. Unde

seminariile și teologii, inspirați de satan spun, “Nu poți avea încredere în aceasta.
Aceea este pentru apostoli. Zilele au trecut. Nu există un astfel de lucru. Aceea a
fost menit numai pentru apostoli ca să dovedească Evanghelia atunci. Noi avem
oameni învățați astăzi”. Ei au avut o mai bună învățătură atunci decât avem noi
acum. Spuneți-mi vreo biserică care să vină sus cu acel Sanhedrin când stră-străstrăbunicii lor au trebuit să ﬁe preoți înapoia lor. Un cuvânt strâmbat din acel sul,
ei erau uciși cu pietre pentru aceasta. Ei trebuiau să stea drept exact. Dar ei au
omis să vadă realul “Sâmbure” al Cuvântului când Acesta a venit, Viața. De aceea
ei au fost condamnați și numiți lucrători ai lui satan.

Vedeți, aceea nu reﬂectă Cuvântul lui Dumnezeu când un student de seminar vă
spune, “Duhul Sfânt nu este pentru astăzi. Și aceste lucruri, toate vindecările
divine sunt pentru o altă zi”. Înțelegeți, nu este o reﬂecție de la Dumnezeu; este o
reﬂecție de la un crez. Este o reﬂecție dintr-o doctrină care este în afara Bibliei.

Evrei 13:8 spune că El este Același ieri, azi și în veci. Sfântul Ioan 14:12 spune:
“Cel care crede în Mine lucrările pe care le fac Eu le va face și el de asemenea”.
Acum, cum veți lua acel Cuvânt afară de acolo? Cum veți adăuga ceva în locul lui?
Voi vă rupeți lanțul vieții. Omul trăiește numai cu Pâine, Pâinea, el trăiește etern
prin acea Pâine. Fizic, el trăiește prin această pâine. Există cele două pâini. Duhul
Sfânt, Duhul Sfânt este în voi, spuneți “amin” la ﬁecare Cuvânt al lui Dumnezeu,
dacă acesta este Duhul Sfânt. Acum, vreau să vă întreb ceva. Acum, aceasta este
o parte dură.

Mama obișnuia să-mi dea ulei de castor când eu eram copil. Și eu încă nu pot
suporta mirosul acelui lucru. Înțelegeți? Noi am crescut săraci și mama ﬁerbea
pielea de pe carne. Noi o luam de la o soră numită Goodman, care avea o brutărie
acolo jos și ea ﬁerbea șunci și altele, iar aceea o arunca afară. Noi obțineam carne
și luam acea grăsime și ne făceam pâinea noastră de porumb. Și noi aveam o
hrană săracă; nu-i de mirare că noi am avut malnutriție și așa mai departe, plăgi.
Dar mama atunci, în ﬁecare sâmbătă seara… noi nu luam hrană corespunzătoare,
astfel ea ne făcea pe toți să luăm o mare doză de ulei de castor. Și eu doar îmi
țineam nasul și țipam. Ziceam, “Mamă, aceasta mă face așa de bolnav”.

Ea îmi zicea, “Dacă nu te face bolnav, nu-ți face nici un bine”. Astfel poate aceasta
va lucra într-un fel. Acum, cum…

Eu vă voi întreba ceva. Cum poate un bărbat sau femeie care pretinde să ﬁe
umplut cu Duhul Sfânt, care este Cuvântul (Corect?) și cum puteți ﬁ voi trupul
Acelui Duh Sfânt care v-a făcut parte din El ca să reﬂectați Evanghelia epocii
voastre și să negați Cuvântul pe care El l-a scris? Nu-mi pasă cât de buni sunteți.
Eu vă pot lua în Africa, la hotentoți acolo și să vă arăt o viață la care un creștin nu
poate ajunge. Dacă ei au fost prinși în adulter…

Dacă una dintre femei, înainte ca ea să ﬁe căsătorită, o femeie tânără, ea trebuie
să ﬁe testată mai întâi pentru fecioria ei. Dacă ea este găsită vinovată ea trebuie
să spună cu ce bărbat a făcut-o și ei sunt amândoi omorâți împreună. Ce ar ﬁ dacă
aceea s-ar întâmpla în Statele Unite? Cine ar mai îngropa toate cadavrele?
Înțelegeți? Deci, înțelegeți? Dar acolo sunteți. Înțelegeți? Dar ei sunt păgâni. Dar
priviți morala. Priviți, astfel voi nu puteți testa prin aceea. Fratele nostru indian de
aici vă poate spune acum, mahomedanii probabil trăiesc o viață cu mult mai bună
decât noi ne-am gândi vreodată.

Dar ce este atunci? Este Cuvântul care dă testul. Fariseii erau de două ori mai umili
decât Isus. El mergea în jur sfâșiind bisericile lor și aruncându-i afară, și certându-i
afară și toate ca acestea.

Și acest preot evlavios, voi știți, de ce, cine a fost… Dacă eu aveam o întâlnire
împotriva Lui în această dimineață eu aș spune, “Cine a venit la tine când ai fost
bolnav, s-a rugat pentru tine? Acel bătrân preot evlavios. Cine a împrumutat pe
tata cu acei bani când recolta lui s-a dus? Acel bătrân preot evlavios. Cine v-a
dedicat lui Dumnezeu pentru o viață de slujire? Acel preot bătrân evlavios. Cine a
fost acela, când tu ai fost închis, care te-a vizitat. Acel bătrân preot evlavios. Iar
Acest tânăr numit Isus, ce face El? A numit pe pastorul vostru un șarpe”.
Înțelegeți? NU este prin roade.

Este prin Cuvânt. “Omul nu va trăi numai prin roade, ci cu ﬁecare Cuvânt care iese
din gura lui Dumnezeu”.

Și El era Cuvântul. Ei doar au omis să-L vadă. Aceea este ceea ce era presupus să
facă. Ei nu au putut să-L vadă, pentru că ei nu au fost hotărâți să vadă. A zis, “Nu
puteți veni la Mine”. Priviți la ei, sărmanii iudei, ochii lor erau orbiți. Sigur, El a
făcut-o. El i-a orbit, El Însuși.

Gândiți-vă cum ar ﬁ să ﬁți orbiți. Mai bine ﬁți mulțumitori lui Dumnezeu pentru ce
vedere aveți în Scriptură.

Acum, observați. Acum, El, El era Acest Cuvânt. Acum, după aceasta, El a fost
testat. Testarea lui Isus. Acum, noi trecem prin aceasta.

Vedeți, nu reﬂectă Cuvântul când cineva zice, “Păi, aceasta a fost pentru o altă
epocă”, căci Biblia a spus că El este Același ieri, azi și-n veci. Cum Duhul Sfânt în
voi ar putea spune aceasta? Voi sunteți umpluți cu Duhul Sfânt?

Acum, pot să vă rănesc un pic? Este în regulă? Ridicați-vă mâinile. Nu vă veți
supăra pe mine? Dacă da, voi trebuie să ﬁți.

Cum puteți voi, femeilor, cu părul scurtat, îmi spuneți că voi sunteți umplute cu
Duhul Sfânt? Un singur Cuvânt. “Oh, eu vorbesc în limbi”. Aceea nu face nici o
diferență. Am văzut doctori în vrăjitorie vorbind în limbi, interpretând, strigând în
duhul, dansând în duhul. Cum puteți voi bărbaților să vă numiți capul casei și să vă
lăsați nevasta să îmbrace pantaloni scurți și să umble în felul în care umblă; și vă
numiți pe voi înșivă creștini?

Cum puteți voi pastorilor vreodată să întâmpinați pe Dumnezeu cu un lucru ca
acela, fără a sta sus și să protestați? Tu nu poți să-i faci pe ei s-o facă. Dar dacă tu

o ajungi să predici în felul acesta tu nu vei mai aparține în seminar prea mult sau
cu un grup. Tu va trebui să obții cooperare din altă parte. Noi vom ajunge la
aceasta doar într-un moment, cu voia Domnului. Înțelegeți?

Dar acolo sunteți. Nu, eu nu intenționez să vă rănesc. Eu vă iubesc. Acesta este
motivul. Dacă voi ați pluti jos pe râu și eu aș vedea că ești pe cale să te îneci, eu aș
ﬁ un om nenorocit să zic, “Ei bine, ﬁi o persoană bună, dragă”. Tu mai degrabă i-ai
avertiza. Aceasta-i corect. Spune-le.

Așa cum am zis seara trecută, dacă eu sunt un creștin eu trebuie să ﬁu identiﬁcat
cu ﬁecare personaj al Bibliei. Eu a trebuit să stau cu Noe și să predic cu el în acele
zile și să avertizez oamenii. Asta-i corect. A trebuit să stau pe Muntele Carmel
singur cu Ilie. A trebuit să stau la Calvar și să ﬁu cruciﬁcat eu însumi și gândurile
mele proprii, cu El. Dar apoi din nou am înviat cu El de Paște, triumfător peste
toate lucrurile. Toată carnalitatea lumii, ridicați deasupra acesteia prin El.

Observați, nu reﬂectă Cuvântul atunci, nu, nu-L adeverește. Acum, dar dacă
credeți Cuvântul, Dumnezeu Se va adeveri pe Sine așa cum El a făcut-o aici în Isus.

Cuvântul Pâine întotdeauna înseamnă hrănire. “Omul nu va trăi numai cu această
pâine, ci prin ﬁecare Cuvânt”. Deci, Aceasta-I Pâinea Cuvânt; păstrați aceasta în
minte. Aceasta este Pâinea cu care Biserica în ﬁecare epocă s-a hrănit, a fost mana
ascunsă numai pentru biruitor. Apocalipsa spune așa. Acum, eu nu am timp ca să
aduc întregul lucru jos, căci probabil mai am 30 de minute.

Dar priviți, când mana sfântă a căzut din cer, care era un simbol al Duhului Sfânt.
Veți ﬁ de acord cu aceasta. Dumnezeu i-a spus lui Moise să meargă afară și să ia
un omer plin din aceasta și să o pună în sfânta sﬁntelor. Căci dacă ei nu o puneau
în sfânta sﬁntelor ea devenea stătută. Este așa? Viermii ajungeau în aceasta.
Acum, El a zis, “Dar pune-o în sfânta sﬁntelor, în acest omer” ca ﬁecare generație
care va veni după acea preoție, când un om urmează să devină preot, să
mânuiască Cuvântul, primul lucru care urmează să-l facă, după ce el este ordinat,

este să meargă înăuntru și să ia o mână din acea mană originală și s-o mănânce.

Aceasta era să reprezinte acea Lumină în mâna Lui în noua epocă a bisericii,
reﬂectând Lumina Lui, Mana; și numai omul care va birui perfect, omul care
întradevăr se așează jos și aruncă la o parte orice altceva care este pe lângă
Cuvânt… Și Cuvântul este acea Mană. Oh, este Isus. “Omul va trăi prin ﬁecare
Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Aceasta este mana ascunsă pentru
biruitor, oh, aceasta a fost așezată pentru ﬁecare preoție care va urma.
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de teologie cu mult timp în urmă au schimbat acest lucru binecuvântat
un blid de linte (Aceea este exact corect. Da, domnule) cum a făcut Esau.
Esau, moral era un om mai bun decât Iacov, dar el nu a avut respecte
dreptul lui de naștere care era Cuvântul. Câți cunosc aceasta? Dreptul de

naștere era Cuvântul, promisul, ﬁul mai mare. Dar el era un om bun, un om moral,
oh, ca creștinul nominal astăzi, un om bun. El nu a mințit, nu a furat; el era bun
pentru tăticul lui. El a făcut toate acele lucruri. Dar, vedeți, dreptul lui de naștere,
el a zis că nu-i pasă de aceea. “Ce diferență face aceea? Eu sunt un israelit
oricum”. Înțelegeți, “eu aparțin la aceasta oricum”. Dar era dreptul lui de naștere
care a contat. Înțelegeți? Naturalul lui era în regulă, dar spiritualul lui era tot greșit.

Așa este și astăzi, lintea, biserica amestecată cu lumea, câte puțin din ﬁecare;
petreceri bingo, dansuri, în biserică adoptându-se orice; femei cu părul scurt,
purtând pantaloni scurți.

Păi, voi spuneți, “Frate Branham, care este problema?”

Acela este unul din Cuvinte, căci Biblia spune că este greșit ca o femeie să-și taie
părul. Așa este. Dacă ea o face, cum va intra ea înăuntru? Înțelegeți? Doar
întrebați, oricare predicator vă va spune că Cuvântul spune așa. Înțelegeți? Ea își
dezonorează capul ei; ea își dezonorează soțul ei. Ea ar trebui divorțată. Aceea
este exact corect. “Pentru că cea care își va tăia părul, lăsați-o să ﬁe tunsă de tot,
rasă”. Vedeți, dacă ea dorește să facă aceea. Nu doar tăiat scurt. Dumnezeu nu o

vrea în felul acela. Nu vă jucați cu aceasta. Ori îl tăiați de tot jos ori îl lăsați să
crească; aceea este ce a spus Dumnezeu; orice predicator al Evangheliei cunoaște
aceea ca ﬁind Adevărul, chiar dacă o spuneți sau nu. Dar acela este Adevărul.
Înțelegeți? Ei bine, la ce bun dacă voi veți face tot restul dar lăsați aceasta să
scape?

Există doar puțin din stilul lumii în voi, încercând să acționați doar puțin ca
celelalte biserici. Aceea este exact unde Israelul a ajuns în necaz. Acolo este unde
ei mor. Aceea este unde Adam a ajuns în necaz. Aceea este unde toți din ei au
ajuns în necaz. Doar un Cuvânt, aceea este tot ce trebuie, doar un singur punct.
Linte, amestecată cu lumea, puțin din lume, puțin din Hollywood, puțin din
biserică, puțin din teologie, și ce obțineți?

Observați, dacă satan dă greș aici atunci el va încerca a doua lui schemă pe voi ca
să nu credeți Cuvântul, el va … să mergeți la seminar. El va încerca următoarea, o
schemă. Acum, aici este unde voi vreți să ﬁți foarte atenți și doar să stați doar
pentru alte cinci minute pentru această parte, dacă voi doriți. Apoi el vă face o
ofertă supranaturală. Eu voi reveni la toate acestea, doar înainte de a încheia. El
vă face… Înțelegeți, dacă el nu poate să vă ispitească departe de la Cuvânt, “Nu,
eu voi sta cu Cuvântul”, atunci el vă va da o ofertă supranaturală.

El a zis, “eu vă voi spune ceva. Tu urcă-te aici sus și aruncă-te de pe Templu și
vino iarăși sus. Vedeți, arată-le oamenilor că Tu poți face ceva supranatural”.

Băiete, el îi are pe ei acolo. Acum priviți la aceasta. Aceasta este… Priviți când voi
ajungeți la sfârșit, când această ispită vine. Poate El vă va putea lăsa să vorbiți în
limbi pe unii dintre voi, gândind că voi Îl aveți. Înțelegeți? Sau vă va putea chiar
lăsa să profețiți, deși nu ar ﬁ cu Cuvântul. Eu am văzut oameni stând în picioare și
profețind; era așa de contrar cu Cuvântul cum este estul față de vest. Înțelegeți?
Este Cuvântul prin care trăiți. Daruri supranaturale, satan le poate lucra cu
grămada. Desigur. Aceea nu înseamnă nimic.

Nu a zis Isus, “Mulți vor veni la Mine în ziua aceea și vor spune ‘Doamne, nu am
profețit eu în Numele Tău? În Numele Tău eu am scos afară draci. Eu am făcut
lucruri mari. Eu am fost un om mare în organizație. Eu am făcut toate aceste
lucruri, aceste lucruri’”? El va spune, “Depărtați-vă de la Mine, voi care lucrați
fărădelege”.

Ce este fărădelegea? Este ceva care voi știți că este corect și voi o admiteți și nu o
faceți din inimă. Când voi știți că acea Biblie învață un anumit lucru și voi nu o
faceți, aceea este fărădelege. Și David a zis, “Dacă eu ascund fărădelegea în inima
mea Dumnezeu nici măcar nu-mi va asculta rugăciunea”. Este acesta Adevărul?
Este aceasta Biblia? Acum, desigur că voi nu v-ați putea supăra de aceasta.
Înțelegeți? Isus a spus aceea, “Mulți vor veni la Mine în ziua aceea și vor spune, ‘eu
am făcut toate aceste lucruri’ iar Eu voi spune, ‘Depărtați-vă, voi lucrători ai
fărădelegii’”.

La fel cum a făcut Adam. Adam a zis, “Doamne, eu am făcut asta și cealaltă”. Dar
un singur Cuvânt. Înțelegeți? Un Cuvânt a făcut-o. Aceasta e suﬁcient, doar a
neasculta un singur Cuvânt.

Da, poate profeția să ﬁe contrară cu Cuvântul. Dar acum în acest timp el are acest
dar supranatural, el este așa purtat departe zgomotos, prin strălucirea acesteia.
“Slavă lui Dumnezeu, mă rog pentru cutare și cutare, ei vin sus și umblă încolo.
Aleluiah, eu pot vorbi în limbi. Și cineva o interpretează; este veritabil,
adevărul”.Pavel a zis, “Eu pot vorbi în limbi omenești și îngerești și totuși să ﬁu
nimic. Eu pot avea credință să mut munții și totuși sunt nimic”. Este adevărat?

Dar vedeți, el vă va oferi aceasta. Oh, oameni penticostali, eu vă iubesc, ori altfel
eu nu aș ﬁ cu voi. Acolo este unde voi ați căzut. Înțelegeți? Urmăriți Cuvântul, nu
darul. Urmăriți pe Dătător, vedeți unde… vedeți de unde vine. Înțelegeți, el este
purtat departe; el dansează în Duhul, băiete… [loc gol pe bandă]… singurul lucru.
El are așa mulți oameni în jurul său, și toți chemându-l aici și acolo și uită Cuvântul.

Oh, voi sunteți populari atât timp cât stați departe de acel Cuvânt. Dar intrați
odată în acel Cuvânt, priviți cine va mai coopera cu voi atunci. Înțelegeți? Priviți ce
se întâmplă atunci. Noi vom ajunge la aceasta în altă fază a naturii, într-un
moment. Înțelegeți, priviți cine vă vrea atunci; nimeni. “Oh, luați-vă mâinile de pe
aceea”.

Ca o anumită asociație adunată împreună aici cu câteva săptămâni în urmă, m-au
încercuit; orice predicator care a venit în oraș, Evanghelia Deplină, care va vrea să
mă rog pentru bolnavii lor va ﬁ complet excomunicat din asociație. În regulă,
pentru că mă rog pentru bolnavi. În regulă. “Nu ascultați la aceasta” ei spun… Și
acolo este Cuvântul adeverit.

Acesta e același lucru pe care ei l-au făcut cu Domnul nostru. Acesta e același
lucru pe care ei l-au făcut cu ﬁecare om în ﬁecare epocă. Aceasta e ceea ce au
făcut cu Luther, Wesley și toți. Aceasta e ce au făcut cu voi la început, acum voi vați întors drept înapoi în aceeași bălăceală din care ați venit. Înțelegeți? Observați
felul, a fost întotdeauna în același fel. Nu a eșuat niciodată, satan face același
lucru.

Acum, el este așa purtat departe prin sunetul strălucirii și așa mai departe, încât,
oh, el nici măcar nu dă vreo atenție la Cuvânt. “Oh, frate, fratele cutare a zis asta
și cealaltă și eu a trebuit să vin până aici. Eu… ”. Vedeți, el doar este așa purtat
departe, el nici măcar nu o observă. Că este Cuvântul sau nu Cuvântul, aceasta nu
face nici o diferență. “Ceilalți au spus că a fost în regulă, astfel aceea nu face nici o
deosebire”. Denominațiunea spune, “Băiatule, tu Îl ai; nu lăsați pe nimeni să vă
spună… ”. Ce ai tu? Înțelegeți? Observați.

Satan întotdeauna a avut, chiar și atunci… Priviți în acest loc aici, el a învelit
Cuvântul. Chiar asupra acestui supranatural pe care el a încercat să-L provoace pe
Isus să-l facă, supranaturalul, înțelegeți, ﬁința care avea supranaturalul, ce s-ar ﬁ
întâmplat dacă Isus l-ar ﬁ ascultat? Înțelegeți, el a zis, “Acum, așteaptă. Tu vrei să
stai cu Cuvântul, așa-i? Tu vrei să stai cu Cuvântul?” A zis, “Este scris că El va da
îngerilor Săi poruncă să poarte de grijă ca nu cumva să-ți izbești piciorul de vreo

piatră, Te vor purta pe sus”. Dar El nu își lovea piciorul de nici o piatră. Înțelegeți?
Priviți. Ce ar ﬁ fost dacă El ar ﬁ stat cu aceasta? El… Ați observat că eu niciodată
nu am zis că el a citat Cuvântul; el l-a învelit, l-a învelit, ca și cum ai pune
înghețată pe o prăjitură, învelind-o deasupra, zugrăvind-o, înțelegeți; nu era în
locul corect.

Asta e ce încearcă să spună ei astăzi, încercând să zugrăvească aceasta, dar nu o
poți face să meargă cu restul Scripturii. Trebuie să ﬁe totul, “Isus Christos Același
ieri, azi, în veci”. Înțelegeți, nu contează cât Cuvânt încerci să învelești, aceea nu
face …

Trebuie să ﬁe citat doar în felul în care El a zis-o. Apoi, dacă este citat corect, El Îl
va adeveri să ﬁe așa în viața voastră. “Așa este cum toți oamenii știu că voi sunteți
epistole scrise citite de Dumnezeu”. Epistola vie este Biblia. Este aceea corect? O
epistolă este Biblia. Și voi sunteți o Biblie scrisă reﬂectând Cuvântul Lui, acel om
perfect din nou, în Dumnezeu. Dar Isus a zis, “Este de asemenea scris”. Vedeți?

Dar observați, Eva la această aceeași etapă, purtată departe de înțelegerea ei
supranaturală, ea a avut o experiență teologică. Educația ei era supremă în
comparație cu orice teolog din ținut la acel timp. Înțelegeți, ea a fost așa purtată
departe, ea nu a știut-o. Ea știa că avea ceva care Adam nu a avut niciodată. Poate
ea ar ﬁ capabilă să conducă peste el chiar acum, pentru că ea știa mai mult despre
aceasta decât al ei Adam. Priviți ce fac Adamii ei astăzi. Ea deosebea binele de rău,
educație raﬁnată a adevărului. Așa este. Ea a avut o educație raﬁnată a
adevărului, pe care nu a cunoscut-o mai dinainte, și era Adevărul lui Dumnezeu.
Dar ea a fost moartă prin ruperea Cuvântului. Înțelegeți? Ea și-a primit educația, în
regulă.

Așa face seminariul, vă dă o experiență teologică, prin care voi puteți cita ﬁecare
personaj al Vechiului Testament sau Noul. Dar ﬁți atenți ce faceți, dacă aceasta nu
rupe Cuvântul chiar acolo, dacă voi o faceți. Doar spuneți, “Ei bine, este pentru ei”.
Nu, este pentru tine, oricine ai ﬁ. Înțelegeți, înțelegeți? Fiți atenți. “Oh, aceea a fost
pentru biserică cu mult timp în urmă”. El este Același ieri, azi și-n veci. Ea a avut o

educație raﬁnată, dar ea era moartă de asemenea în păcat și greșită.

Acum, a treia schemă a lui Satan. Noi vom ajunge repede la aceasta căci noi nu
vrem să luăm mai mult timp decât este posibil, poate încă 15-20 de minute, dacă
vreți să mergem atât de departe. Observați a treia lui schemă, sau a treia lui ispită.
Dacă celelalte au dat greș, aceasta una nu. Înțelegeți? El acum vă oferă o poziție în
biserică, cum I-a făcut lui Isus. “Eu îți voi da Ție lumea. Tu să ﬁ Regele. Eu te voi
face. Toate îmi aparțin mie, astfel Ți le dau Ție”.

Cum poți face un om un predicator? Cine poate da unui om un dar prin a-și pune
mâinile peste el? “Dumnezeu a rânduit în biserică… ” Înțelegeți? Vedeți cum ei
răsucesc Cuvântul? Ca și Eva acum, cu cunoașterea ei nouă, cunoștință, ea l-a avut
pe Adam la stăpânirea ei. Ea putea face ce vroia ea, înțelegeți, de îndată ce ea l-a
avut pe Adam să accepte aceasta.

Și, dar când el a venit la Isus, El nu a acceptat-o. El a zis, “Înapoia Mea, satan”. Cu
alte cuvinte, lasă-mă să nu citez, dar doar să adaug aceasta. “Este scris, ﬁecare
om va trăi prin ﬁecare Cuvânt al lui Dumnezeu, nu prin aﬁrmațiile voastre: ‘te voi
face supraveghetor general, un presbiter, sau diacon, sau te voi lăsa să cânți la
pian, soră’”. Înțelegeți, toate aceste propuneri, “tu ești o persoană foarte populară
și noi avem nevoie de talentul tău în biserica noastră”. Vedeți, veniți la Cuvânt.

Ea îl putea conduce sau învăța, cum este recolta de astăzi. Ãsta e felul în care ei o
fac astăzi, să devină un D. D. , un presbiter declarat, supraveghetor, manager de
regiune, sau altceva de felul acesta.

Cât de diferit în comparație cu Isus! El a stat cu Cuvântul. Acum, în următoarele
câteva minute, eu vreau să dovedesc toate aceste lucruri ca ﬁind adevărate,
înțelegeți, prin natură și prin Cuvânt, aducându-le împreună. Aceasta dovedește că
El era Cuvântul făcut trup pentru Pâine. El era Cuvântul făcut trup. Pentru că El a
reﬂectat ce? Numai Cuvântul.

Dacă voi scrieți o epistolă, voi reﬂectați numai Cuvântul; nu ce seminarul spune, ce
altcineva spune, ce domnișoara Jones gândește despre acesta, ce doctorul cutare
și cutare gândește despre acesta, ci ceea ce Dumnezeu spune despre acesta.
“Lăsați ca cuvântul ﬁecărui om să ﬁe o minciună și al Meu să ﬁe Adevărul. Oricine
va rupe cea mai neînsemnată din aceste porunci, învățând oamenii… Oricine va
scoate un Cuvânt din Această Carte, sau va adăuga un Cuvânt la Aceasta… Omul
nu va trăi numai cu pâine, ci cu ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.
Trăiește etern prin Acel Cuvânt.

Doar așa cum voi trebuie să aveți substanță moartă acolo prin care să trăiți, voi
trebuie să-L aveți pe Christos prin care să trăiți aici sau voi muriți. Și ce este
Christos? “La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era
Dumnezeu. Și Cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi”.

Și voi sunteți o epistolă scrisă, unul pentru o epocă și unul pentru alta, Lumina din
acea oră; dar ei au omis să o vadă. Tu doar o reﬂecți pe aceea.

Alții au dat greș numai într-un punct; dar El nu. Și cum am spus, în Apocalipsa
22:18, El a zis, “Oricine va adăuga la Această… ”

Acum priviți foarte atenți acum. Matei 24:24 este cea mai surprinzătoare, cum că
ei… Isus a zis “În aceste zile din urmă chiar cei aleși cât pe ce să ﬁe înșelați de
acest lucru”. Priviți duhurile. “În zilele din urmă”, acum acea Scriptură trebuie să
ﬁe împlinită. Voi o credeți? Acum, aceea era “În zilele din urmă, cei aleși,
predestinați, aleși pentru aceasta, ar ﬁ înșelați… ” Este atât de perfect; este atât
de scriptural, și arată așa de frumușel și clar încât voi nu puteți vedea un defect în
aceasta oricum, numai cei aleși vor scăpa. Acum, aceasta e ceea ce Isus a zis. Voi
o credeți? “Ar înșela chiar și pe cei aleși dacă ar ﬁ posibil”.

“De ce, este perfect Scriptura, tu o poți vedea cu ochiul natural”. Dar, vedeți, nu
este așa. Isus… Fariseii au avut acea Scriptură doar atât de perfect cum putea să
ﬁe, dar prin propria lor interpretare.

Cum știau ei că El nu era greșit? Pentru că Dumnezeu a adeverit ﬁecare Cuvânt pe
care El l-a promis Lui în acea epocă. Acesta e motivul că ei au cunoscut că El era
Mesia. Înțelegeți?

Acum, observați, “… dacă era posibil”, în aceste zile. Numai un singur Cuvânt, un
Cuvânt este suﬁcient. Aceea este tot ce satan a trebuit să aibe la Adam, doar să-l
obțină pe un singur Cuvânt. Aceea este tot ce el trebuie să aibe astăzi; doar să
obțină un lucru răsucit. Aceea este tot ce are el nevoie. Acum, voi știți că acela
este Adevărul. A adăuga unul, sau a lua unul este eșec total. Fiecare bucățică
“ﬁecare Cuvânt al lui Dumnezeu… ” Gândiți-vă acum la interpretările seminariilor,
ﬁecare diferită de cealaltă. Trebuie să ﬁe un Adevăr pe undeva, și acesta este:
Biblia. Acum, Isus a zis…

Voi spuneți, “Păi, frate Branham, ei au cea mai frumoasă închinare”. Isus a zis, “În
zadar se închină ei Mie, învățând ca doctrină teologia omului, nu Cuvântul”. Omul,
concepția lui proprie despre Cuvânt, ﬁind interpretat. Așa cum am zis, Dumnezeu
nu are nevoie de nici un interpret. El Însuși interpretează ﬁecare Cuvânt. Înțelegeți,
voi nu aveți nevoie de cineva să-L interpreteze pentru voi; Dumnezeu Îl
interpretează pentru voi când voi sunteți dornici să Îl acceptați. Înțelegeți, aceasta
este Viața, este Viața Însăși.

Isus a zis, “În zadar ei Mi se închină”. Ei de fapt se închinau lui Dumnezeu. Cain de
fapt se închina lui Dumnezeu la început. “Dar în zadar se închină ei Mie”. Ce este
“zadar”? “Nu face nici un bine”.

Ei ar putea spune, “Ei bine, eu fac asta, eu dansez în Duhul, eu vorbesc în limbi, eu
profețesc, eu predic Evanghelia”. Dar greșiți în a nu vă lăsa părul să crească,
greșiți într-un lucru și vedeți ce se întâmplă; Duhul vă va părăsi chiar acolo. Aceea
e ce s-a întâmplat cu bisericile noastre: au căzut.

“În zadar se închină Mie. Oh, este o închinare frumoasă, dar în zadar Mi se închină,
învățând ca doctrină porunci omenești”. Acei farisei erau învățați teologi. Să nu

îndrăzniți să-mi spuneți că noi nu avem nimic astăzi să comparăm cu ei. Nu,
întradevăr. Ei cunoșteau un cuvânt, ﬁecare cuvânt, doar în felul în care a fost scris,
dar în zadar ei se închinau. Gândiți-vă la aceasta, “în zadar”, mari școli raﬁnate și
seminarii și învățători și tineri și toate în felul acesta, dar pierdut.

La fel ca pustietatea. El a zis, “Ei toți au băut din acea Stâncă”, “și ei toți au
mâncat mană afară din Aceasta”. Și Isus a zis “Dar ei sunt ﬁecare morți”. “Mort”
înseamnă “separat etern”. De ce? Pentru că ei au dat greș în a crede promisiunea
lui Dumnezeu.

Oh, eu urăsc să vă țin în felul acesta, dar eu trebuie să o spun. Priviți, eu nu voi lua
un minut pentru aceasta. Fiecare din ei, oamenii care au venit afară sub Stâlpul de
Foc, ei au venit afară, în pustie, crezând pe Dumnezeu, mărșăluind înainte. Dar
când ei au venit să vadă obstacolul, când cei zece au venit înapoi și au zis, “Noi nu
putem lua țara. Oh, vai, acolo sunt uriași. Ei sunt asta și cealaltă. Ei doar… Noi nu o
putem face. Este imposibil”.

Dar ce a făcut Caleb și Iosua? Ei au liniștit poporul. Ei au zis, “Noi suntem mai mult
decât capabili să o luăm”. De ce? Acei oameni priveau la ce se putea vedea,
înțelegeți, ei priveau la ce ei puteau vedea. Dar Caleb și Iosua priveau la
promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, “Eu v-am dat acea țară. Duceți-vă și
luați-o”.

Acum, Evrei 6, dacă l-aș putea cita, “Căci este imposibil pentru cei care au fost
odată luminați și au gustat din Duhul Sfânt, puterea veacului viitor, dacă ei cad la o
parte din nou și tăgăduiesc, sunt duși”. Ca acei inși care au urcat sus acolo și au
mâncat roadele de dincolo, în cealaltă țară, au stat acolo și când a fost să urmeze
Cuvântul până la capăt, ei au zis, “Noi nu o putem face”. Și ei au murit în pustie.

Acolo este unde ajungem noi. Noi am gustat un Cuvânt bun al lui Dumnezeu. Dar
întreaga promisiune, “Nu, nu, noi nu putem face aceea”, înțelegeți, “căci doctor
cutare sau altcineva a spus că noi nu o putem face. Aceea este pentru apostoli.

Aceea a fost o altă zi”. Acolo muriți. Înțelegeți, Scriptura toată se leagă împreună;
ﬁecare Cuvânt din Aceasta se leagă împreună. Și nu poate ﬁ dată de teoria vreunui
om, sistem, sau altceva. Este numai descoperit prin Duhul Sfânt. Isus a zis, “Tată,
îți mulțumesc că ai ascuns aceste lucruri de înțelepți și iscusiți și le-ai descoperit
pruncilor care vor învăța”.

Acum, repede să mergem la acest gând următor aici dacă putem. “În zadar Mi se
închină”. Acei farisei, învățați, oh, morală bună, dar numiți de Isus “draci”.
Teologilor învățați, Isus le-a zis, “Voi sunteți draci iar lucrările tatălui vostru le veți
face”. A zis, “Voi împodobiți mormintele profeților, dar părinții voștri înapoi în
același timp… Profeții au venit înainte să zdrobească acele sisteme religioase”.
Aceea e ce au făcut ei.

Profeții… La ce vine Cuvântul, la un teolog sau la un profet? Nu la teologi și la
școală. Vine întotdeauna la profet. Dumnezeu nu-și schimbă niciodată sistemul,
niciodată. Întotdeauna are, întotdeauna… Nu la un grup, la individual; niciodată la
un grup. Individual, da, domnule, un profet. Și ei ziceau…

Isus a zis, “Voi împodobiți mormintele profeților și părinții voștri i-a pus acolo”. Și ei
fac exact același lucru sub orbirea seminarului lui satan. Vedeți?

Și acum, penticostalilor, luați-vă nasul din acel Consiliu Mondial al Bisericilor.
Acum, voi predicatorilor de aici, voi veți scrie în cartierele generale pentru acești
oameni. Acum, voi nu va trebui să scrieți la adunări, multe din ele, căci ei au
așezat lucrul afară; ei nu vor să aibe nimic de-a face cu aceasta. Și voi fraților
baptiști de asemenea, păstrați-vă capul afară de-acolo. Nu vedeți că aceea este
exact semnul ﬁarei venind sus? Voi știți cine va înghiți totul, dacă voi știți ceva
despre Scriptură. Dacă Cuvântul de reﬂectă pe Sine în voi, stați deoparte de la acel
lucru. Denominațiunea voastră va alerga în aceea. Și voi va trebui să o faceți sau
să excomunicați denominațiunea voastră. Voi nu puteți ﬁ o denominațiune și să
stați acolo, căci voi va trebui să intrați sau să rămâneți afară.

Atunci, voi nu mai sunteți o organizație, atunci vă expuneți. Exact. Dumnezeu să
vă binecuvinteze dacă voi o faceți. Cu greu pot să spun câți o vor face. Dar unii o
vor face, fără îndoială. Da, domnule.

… înșelat. Și Isus i-a numit pe ei draci. Acum, dar când Isus stătea acolo (ce?),
ﬁecare ispită El a mustrat-o cu Cuvântul și a stat acolo cu Cuvântul. Dumnezeu L-a
adeverit.

Ca și seara trecută, am predicat despre Michelangelo. Câți ați fost vreodată la
Forest Lawn și ați văzut monumentul lui Moise acolo, de Michelangelo? Aceea era
uimitor când eu am mers acolo pentru prima dată și l-am văzut. Michelangelo
aproape și-a cheltuit timpul vieții lui pentru a-l face. În mintea lui el avea cum
Moise se cuvenea să arate. Și el a căutat să termine înainte de a muri. Și el a
cheltuit ani și ani în a sculpta, ciupind de aici și rupând dincolo și lustruind aici,
până când în ﬁnal într-o zi când a terminat, după mulți ani, el stătea acolo cu o
cârpă în mâna lui, ca aceasta. El a stat înapoi și a privit la acesta, viziunea care era
în mintea lui de când a auzit pentru prima dată de Moise, trebuia să arate ca
aceea. Acolo era, strălucind înaintea lui. El a devenit așa inspirat de propria-i
lucrare încât el a luat un ciocan și l-a lovit în picior strigând: “Vorbește, Moise!” El
credea că Moise ar vorbi, el arăta atât de mult cu lucrul care era în mintea lui. Și
acea scobitură pe picior este încă acolo. Este o statuie perfectă în afară de acea
bucățică sărită de la picior, piciorul drept. Priviți-o la Forest Lawn, așa cum voi
intrați pe ușă, o reproducție a acesteia. Moise al lui Michelangelo, capodopera lui.
Aceea a pecetluit viața lui.

Dumnezeu este un mare sculptor, corect. El a făcut om în imaginea Lui ca să-L
reﬂecte; și El este Cuvântul. Și ce a făcut El? El l-a încercat pe Adam: el a căzut.
Moise a căzut. Tot restul din ei au căzut. Dar aici este Unul perfect. Aleluiah. Ce era
El? Nimic mai puțin decât Dumnezeu Însuși în trup, Cuvântul reﬂectat. În El locuia
trupește Plinătatea Dumnezeirii; nu un profet, deși El era un profet; nu un om, deși
El era un OM.

Evreilor, nu încercați să-L pretindeți pe El ca ﬁind al vostru. El nu era nici evreu nici

neam. El era Dumnezeu. Înțelegeți? Voi sunteți ce sângele vostru este, înțelegeți,
și, desigur, voi sunteți carne. Și Maria, desigur, Maria nu a avut o concepție cu
Duhul Sfânt dându-i ei o senzație. Dumnezeu, Tatăl, a creat un germene, sau un ou
în Maria și o celulă de sânge în ea de asemenea și era Sângele lui Dumnezeu.

Sângele vine de la masculin. Deci nu era nici…Hemoglobina este în sânge, trebuie
să vină de la tată, căci copilul nu poate nici măcar să ia boala mamei, ca TB. Ar
putea-o moșteni din respirația mamei, dar nu o moștenește eu vreau să zic, dar o
poate respira și s-o prindă. Dar nu o poate lua de la mamă, pentru că el, ea este
liberă de aceasta; el nu are sângele mamei.

Acum, dar Isus nu era sânge de evreu sau neam, El era un Sânge creat de Jehovah
Însuși. El era Sângele lui Dumnezeu. Biblia spune că noi suntem salvați prin
Sângele lui Dumnezeu, nu sângele unui evreu sau sângele unui neam. Acesta a
fost Sângele lui Dumnezeu.

Observați acum când EL a văzut pe Acel Unul perfect, EL L-a lovit și L-a rănit. Isaia
a zis, “El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre”. Ce era El? El era acel Cuvânt perfect, reﬂectat pentru Pâine, prin care
ﬁecare om să trăiască. El era acel Grâu al Cuvântului lui Dumnezeu care putea ﬁ
măcinat și pus în cele patru Evanghelii, 66 de Cărți. Și omul va trăi prin Acela și
numai prin Acela și prin ﬁecare Cuvânt al Acestuia. Amin. Aceea a fost capodopera
lui Michelangelo. Și când Dumnezeu Se putea vedea reﬂectat într-un OM, EL a avut
Acel OM perfect creat în propria-I imagine. Oh, ce OM. El a trebuit să moară pentru
toți din noi. (Am putea rămâne la aceea, dar noi nu). El a trebuit să moară pentru
toți dintre noi. Și El a murit, Acel Unul perfect, ca noi, imperfecți, să putem ﬁ făcuți
perfecți în El prin a ne înfrupta din ﬁecare Cuvânt al Bibliei Lui. Acum, apoi El L-a
înălțat pe El sus din nou pentru justiﬁcarea noastră, ca noi să avem un drept, așa
cum Isus S-a înălțat, că El este aici acum să ne predice ﬁecare Cuvânt al lui
Dumnezeu prin care noi să trăim.

Acum, repede apoi noi încheiem. Acum, a doua mireasă Eva. Acum, primul mire,
Adam, a trebuit să ﬁe adus sus printr-un lung șir de profeți și așa mai departe, apoi

vine afară perfect și apoi a trebuit să moară ca să ﬁe Pâine pentru restul din ei.

Acum, cum este cu Eva? Ea trebuie să facă același lucru. Dar când Isus vine…
Amintiți-vă, Eva era femeia. Biserica întotdeauna este reprezentată printr-o femeie
în Biblie, căci ea este mireasă. Acum, priviți ce a făcut ea. Ea a încercat să-L
convingă spre doctrina ei. Atât cât El predica doar ce ei gândeau, El era un Ins
mare. Dar într-o zi El a început să vorbească și a zis: “Eu și Tatăl suntem Una”.

“Oh, Tu te faci pe Tine Însuți egal cu Dumnezeu”. Înțelegeți? “Oh. Noi nu vrem să
mai avem de-aface nimic cu tipul ăsta vreodată”.

Și toate aceste alte lucruri pe care El a început să le zică: “Dacă nu mâncați Trupul
Fiului Omului”. Ce credeți că ar ﬁ gândit un doctor stând acolo sau vreun om cu
gândirea normală? “Voi trebuie să mâncați Trupul Meu și să beți Sângele Meu”.

Ei au zis, “Acest om este un vampir, nu un predicator. Depărtați-vă de acel om;
este dus. Stați departe de El”.

Dar era Adevărul. Înțelegeți, era Adevărul. “Dacă voi nu-L mâncați, voi veți pieri.
Veți muri cu toții dacă nu-L mâncați”.

Este același lucru astăzi. Pâinea și vinul sunt numai un simbol; nu lăsați ca acel
lucru natural să vă doboare. Voi trebuie să-L mâncați pe Christos care este
Cuvântul prin care voi trăiți, “ﬁecare Cuvânt care iese”, întreaga Biblie de la
Genesa la Apocalipsa.

Acum, a doua Evă, priviți-o. Ea a fost creată din nou, cum El a fost, la ziua
Cincizecimii, umplută cu Duhul și hrănită cu Cuvântul. Amin. Acum, eu devin
religios. Mă simt bine. Acea primă biserică, acea primă Evă, care era să ﬁe Mireasa
lui Christos…

Câți pot spune “amin” la aceea? [ Adunarea spune “amin”]. Ea era să ﬁe Mireasa
lui Christos. Ea a fost născută la Cincizecime, nu la Niceea, Roma; nu în Londra,
Anglia, nici în Statele Unite; nu în Germania cu Luther, nu în Anglia cu Wesley, nu
în Statele Unite cu Penticostalii, așa numiți. Ea a fost născută în ziua Cincizecimii.
Ea a fost umplută cu Duhul. Și Ea a fost umplută cu Duhul și hrănită cu Cuvântul,
“ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Chiar și lui Iuda… Și oh, ei doar
trebuie să ia totul, doar Cuvânt cu Cuvânt, o plantă reală înﬂorită pe pământul lui
Dumnezeu, reprezentându-L pe El, un alt Pom Mireasă.

Cuvântul Lui al promisiunii Îl reﬂectă pe El în Ea. Ei au trebuit să ia aminte la Petru
și ceilalți. Ei nu au fost la un seminar și ei știau aceasta. Ei nu au fost la nici o
școală a Bibliei, la ceva seminar teologic. Ei nu aveau nici o educație căci ei nici
măcar nu-și puteau scrie propriile lor nume. Biblia spune că ei erau neștiutori și
neînvățați. Dar ce s-a întâmplat? Ei au trebuit să ia aminte că ei au fost cu Isus,
căci acolo El era în ei reﬂectând promisiunea Lui. Aleluiah. Slavă lui Dumnezeu.
Aceea e ce avem noi nevoie în această epocă. Cuvântul Lui reﬂectă pe El în Ea,
Biserica. Ea era vie prin ﬁecare Cuvânt care ieșea din gura lui Dumnezeu. Dar apoi,
ca și Eva, ea a întâmpinat căderea ei de la Cuvânt, la Niceea.

A fost prima organizație care s-a organizat vreodată, Biserica Universală Creștină.
Este vreun învățat al Bibliei aici? Este un… Este vreun teolog aici care cunoaște că
acesta este adevărul? Prima organizație a fost la Niceea. Dumnezeu nu a avut
niciodată o organizație și nu va avea niciodată. Aceasta e controlată de om.
Aceasta e unde ei toți…

Eu sunt un creștin; “La ce biserică aparții?” Există numai una. Eu am fost un
Branham 55 de ani și nu m-am alăturat familiei niciodată; am fost născut unul.
Aceea este cum voi sunteți născuți în Împărăția lui Dumnezeu și voi sunteți o
reﬂecție a Cuvântului Său.

Observați, Eva a întâlnit pe a ei. Și tot așa a făcut a doua Evă, a întâlnit pe a ei la
Niceea, i-a dăruit o denominațiune, crez, a acceptat dogme în locul Cuvântului,
luând jos idolii păgâni ca Jupiter și așa mai departe și punând în loc pe Pavel și

Barnaba, și luând jos zeul soare și zeița lună, Aștarot, zeița lună cu azima rotundă
și a făcut-o să ﬁe mama zeului soare, care este Jupiter. Și a schimbat ziua de
naștere a lui Isus din aprilie, unde toată natura, unde El a fost născut sub zodia
berbecului, și au schimbat aceea cu ziua de naștere a zeului soare unde fac o zi…

Este cam doar un singur minut diferență în ziua când trece în a 25-a zi a lui
decembrie, ziua de naștere a zeului soare, nu a Fiului lui Dumnezeu. Și ﬁecare din
noi cântă “Moș Crăciun” și decorează pomi, păgânătate, și lucruri ca acelea și apoi
ne numim creștini? Ce se întâmplă cu biserica creștină?

Se va ridica vreodată cineva dintre noi care să poată predica Cuvântul și să spună
Adevărul și Dumnezeu să adeverească și să dovedească oamenilor că El este
Același ieri, azi și-n veci? Noi nu avem nevoie de un seminar. Noi nu avem nevoie
de un teolog. Noi avem nevoie de un profet. Aceea e corect. Dumnezeu a promis
aceasta, de asemenea.

Apoi Eva a întâmpinat căderea ei, așa a făcut și biserica; dăruită denominațiunii,
regulilor omului, să ﬁe condusă de oameni, nu controlată de Duhul. Ea s-a
îndepărtat de Cuvânt și a acceptat dogme. Cine poate spune “amin”? [ Adunarea
spune “amin”]. Desigur. Dar voi știți că noi, protestanții acceptăm atâtea dogme
câte ei au când noi adăugăm ceva sau scoatem ceva din acest Cuvânt?

Satan a obținut-o cu aceeași tehnică veche a lui pe care a folosit-o la Eva:
compromisul. Acolo este unde el a obținut-o: să accepte ceva diferit de Cuvânt, un
crez sau o denominațiune.

Originalul a mers în pământ în martiraj, pietrele de moară ale Romei a măcinat
acel grâu de la Cincizecime în praf și i-a ars pe rug și a hrănit leii cu ei. Ei au mers
înăuntru cum celălalt grâu a făcut-o, aceea e corect; dar El a început să o ridice din
nou în reformă, aceeași una, a doua oară.

Cum El a făcut celui de-al doilea Adam. După ce Adam a căzut, El a început să
ridice un al doilea Adam. Și al doilea Adam a căzut, apoi El a fost luat sus. Primul
Adam a căzut în păcatul lui și a rămas acolo. Al doilea Adam a căzut ca să
răscumpere omul din păcat și a fost luat sus.

Acum, prima biserică a căzut la Niceea, Roma, prima dată, printr-un Cuvânt al
Adevărului scos din Biblie, unde biserica romană și-a adăugat dogmele lor și
crezuri. Acolo a venit un mic preot cu numele de Martin Luther care a zis: “Aceasta
nu este împărtășirea; aceasta nu este trupul lui Christos. Este un kosher. Și
oamenii, cel drept va trăi prin credință”. Și el a aruncat lucrul acela pe podea și a
protestat. Acolo vine prima voastră stea strălucind după epoca Tiatira. Da,
domnule, justiﬁcat prin credință. El, Marele Sculptor, S-a pregătit să facă o Mireasă
capodoperă care va reﬂecta Cuvântul Său.

Dar ce au făcut luteranii după ce Luther a murit? Ei l-au întâlnit pe satan și au făcut
o denominațiune afară din aceasta și au murit. Ea nu a făcut nimic altceva după
aceea; ea a fost terminată, doar a devenit o mare îngrămădire de oameni. În
regulă.

Apoi Dumnezeu a ridicat-o din nou în zilele lui John Wesley cu un alt adevăr
reﬂectat. Ce a făcut el? El a zis : “Sﬁnțirea este a doua lucrare a Harului”. Și ce a
făcut Dumnezeu? El a binecuvântat-o. Și el a protestat biserica anglicană și
biserica Zwingly și tot restul din ele și toți legaliștii și toți calviniștii și a protestat.
Și a zis: “Cel drept va trăi prin credință”, a zis Luther. “Și a doua lucrare a Harului
este sﬁnțirea”. Și aceea este adevărat. Aceea este corect, înțelegeți?

Apoi ce a făcut el? Același lucru, după moartea lui Wesley și a lui Asbury, iar ei,
același lucru pe care Luther l-a făcut, s-a organizat, a murit. Priviți la aceasta
acum.

Am fost acolo, aici nu cu mult în urmă ca să mă rog pentru o femeie în spital care
trecea printr-o operație. Am mers înăuntru acolo; ea a zis: Frate Branham, eu te-

am chemat. Tu nu mă cunoști” ea a zis, “dar te-ai ruga pentru mine? Eu trebuie să
am o operație dimineață”.

Eu am zis, “Desigur, soră”.

Acolo era un alt om, o femeie și un copil stând acolo de vreo 18 ani și ei mă
priveau îndeaproape. Și eu m-am întors în jur și am zis: “Scuzați-mă, eu voi… ”

Ea a zis, “Trageți acea cortină”.

Eu am zis, “Nu sunteți o creștină?”

Ea a zis, “Noi suntem metodiști”.

Eu am zis, “Aceea nu e ce v-am întrebat. Eu v-am întrebat… dacă sunteți doar
metodistă eu voi trage cortina. Dacă sunteți o creștină tu nu vrei cortina trasă”.
Astfel, da, aceea e corect.

Acolo este o diferență mare în a ﬁ un metodist sau baptist sau presbiterian și a ﬁ
un creștin; nu a ﬁ un campbellite, ci a ﬁ un creștin. Înțelegeți?

Ce a făcut ea? Același lucru. Apoi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a ridicat un grup
mic jos aici în sud, un om mic de culoare cu ochii încrucișați. Și El, ce a făcut El? El
a turnat afară restituirea darurilor și aceasta a devenit penticostală. Și mulți din voi
din vremurile vechi, ca fratele Valdez stând acolo în spate, un înțelept în vârstă,
predica când eu aveam cinci ani. El își amintește de penticostalii timpurii. Băiete,
tu să nu le vorbești lor de organizație; ei au ieșit afară din acel lucru dezgustător.
Și ei aveau mesajul lui Dumnezeu.

Dar ce au făcut ei? Același lucru pe care ceilalți l-au făcut: au organizat-o. Acum, ei
au aproximativ 30 sau 40 de organizații diferite, unitarienii, duotarienii, trinitarienii,
încât, milă, eu niciodată nu am auzit de așa ceva în viața mea. Ce ați făcut voi? Voi
ați murit chiar acolo. Aceea este cât de departe ați putut merge. Organizația
voastră nu ar accepta aceasta. Voi v-ați recrutat omul vostru, “acest om dacă nu
crede ca noi să nu-l aveți acolo înăuntru. Părtășia noastră nu-l va avea”. Oh.

Priviți, repede, acolo trebuie să vină o adevărată Sămânță. Acolo doar trebuie să
ﬁe, căci El vine pentru Mireasa fără pată sau zbârcitură. El vine pentru Ea, O
Mireasă Cuvânt adeverită. Oh, Ea va ﬁ un așa mic grup. Isus a zis, “Așa cum a fost
în zilele lui Noe (unde 8 suﬂete au fost salvate, este corect?), astfel va ﬁ și la
venirea Fiului Omului”. Câți? Eu nu știu.

Dar, vedeți, Mireasa va ﬁ gata toată, care au avut Cuvântul din epoca lor. Nu este
numai acest grup din urmă, Dumnezeu va lua întregul lucru afară de aici. Oh, nu.
Va ﬁ atât de mic, va ﬁ surprinzător.

Ei vor veni sus lipsind; voi nici măcar nu veți ști că ei sunt duși. Ce ar ﬁ dacă El ar
lua cinci sute în această zi din urmă? Voi nu ați ști niciodată aceasta. Să ia 500 în
câteva zile, două sau trei zile, există atâția oameni care lipsesc dea-lungul lumii,
nici măcar nu se știe unde sunt, nu mai aud nimic despre ei. Venirea secretă a
Domnului Isus, Ea va ﬁ luată departe.

Și restul din ei mergând drept înainte predicând doar cum a fost în vremea lui Noe,
“Glorie lui Dumnezeu, noi Îl avem, Aleluiah”, și pecetluiți spre moartea lor. Aceasta
este ce Biblia spune și nu poate greși.Cum Noe, Moise, David au reﬂectat venirea
Acestui Mire perfect, tot așa și Luther, Wesley și penticostalii au reﬂectat venirea
unei Mirese perfecte.

Observați, de ﬁecare dată când ea a indicat, ce a făcut ea? De ﬁecare dată această
biserică, cum Eva a făcut, ea a forțat pe al ei Adam să creadă lumina ei nouă,
schema ei și acolo a murit cu aceasta. “Noi vom, ei bine, grupul nostru se va aduna

împreună (înțelegeți?) oh, noile noastre binecuvântări la ce noi am găsit” și așa
mai departe.

Ce au făcut acestea toate lui Eva? (Noi mai avem puțin timp acum). Ce au făcut
acestea toate Evei, primei mame biserici, prima mireasă la primul Adam? Ce i-a
făcut ei? Acum ascultați aproape; voi veți ﬁ în dezacord cu aceasta. Dar a produs
sămânța șarpelui. Aceea este exact corect.

Primul ei ﬁu nu a fost ﬁul lui Adam. Dacă era, el avea dreptul de naștere. Biblia, în
Iuda spune că Adam… că Enoh a fost al șaptelea de la Adam. Este corect? Și el
începe: Adam a născut pe ﬁul lui, Set. Cum rămâne cu Cain care avea dreptul de
naștere? El nu era ﬁul lui Adam. Set, și Set a născut pe Iared și tot așa de la Adam
în jos până la… care era al șaptelea de la Adam. Apoi dacă Cain era ﬁul lui, nu
există nici un loc în Bibie, nici chiar în Luca unde să se refere la el din nou, el nu se
referă la Cain ca ﬁind ﬁul lui Adam. Dacă el nu era, al cui ﬁu era el? Dacă el era ﬁul
lui Adam, el era întâiul lui născut care avea tot dreptul de naștere.

Oh, acolo este acea biserică carnală, nu o puteți vedea? Care a acceptat ceva,
adulterul în locul Cuvântului. Oameni penticostali, ﬁți binecuvântați. În regulă, ce a
produs Evei? Sămânța Șarpelui. Ce a făcut în aceste zile din urmă prin
denominațiune? A produs sămânța șarpelui din nou, respingând Cuvântul. Ce a
oferit el? Roade și lucruri, nu Sângele… ?…

Prin descoperirea Cuvântului, Cuvântul lui Dumnezeu înainte ca acesta să ﬁe
măcar scris, “Abel prin credință a oferit lui Dumnezeu un sacriﬁciu mai excelent
decât cel al lui Cain, care mărturisea că el era neprihănit”, Cuvântul reﬂectându-se
Însuși prin el prin jertfa lui.

Oh, Cain a mers și a obținut roade de pe câmp; el credea că Eva a mâncat un măr.
Majoritatea seminariilor teologice au schimbat aceea cu o caisă. A fost un adulter.
Și oricine cunoaște aceea, care cunosc Biblia. Sigur a fost.

Observați, sămânța șarpelui a fost produsă prin îndepărtarea de la Cuvânt a primei
Eve. A doua Evă a făcut același lucru la Niceea. Și ce a obținut ea? O grămadă de
copii denominaționali. Aceea este corect. Oh, morali, buni desigur, minunați. Dar
ce este cu aceasta? Moarte prin crezurile lor.

La fel acum. Descoperirea lui Cain a Cuvântului a făcut același lucru cum au făcut
aceștia. Ce? I-a promis ei la timpul de sfârșit, ce i-a promis Evei de acum? Ascultați
atenți acum, eu închei. Ce promisiune este pentru această Evă la timpul
sfârșitului? Bogată, Laodicea, nume mare, mare persoană, bogată; dar moartă și
goală și nu o știe. Aceea e în ce epoca bisericii s-a încheiat.

Dar ea neagă Cuvântul. Ca să facă Matei 24:24 real pentru ea, ea încearcă să se
mute înăuntru cu mult zgomot, mult zgomot și o mulțime de poziții sociale și
lucruri ca acestea, încercând să spună, “Ei bine, noi avem putere. Slavă lui
Dumnezeu. Aleluiah. Noi avem putere”. Având o formă de evlavie dar negând
puterea din aceasta, atât de aproape încât ar înșela și pe cei aleși… Cum poate un
om dansa în Duhul și să vorbească în limbi și să nege Cuvântul lui Dumnezeu ﬁind
Adevărul și Duhul Sfânt? Doar nu poate ﬁ.

Fiecare Cuvânt… Dumnezeu spune un lucru, este axact ce El vrea să spună. Nu o
interpretați în vreun fel. Biblia spune că nu este de nici o interpretare personală.
Spuneți-o în felul în care El a spus-o.

Observați. O putere falsă, asta este exact ce satan a vrut să-I dea lui Isus, urcat
acolo sus și să-L facă pe El să Se expună. Oamenii fac aceasta, chiar și Consiliul
Mondial, toți din ei. “Cine poate face război cu el” a zis Biblia, “acest chip al ﬁarei
care se va ridica?” Dacă noi avem timp noi vom intra în aceasta, dar noi nu avem.

Observați-L pe Isus, al doilea Cuvânt Adam în zilele ei… Priviți în zilele acestei
biserici acum care va ﬁ așa de aproape. Ultima epocă a bisericii este Laodicea. Câți
pot spune “amin” la aceasta? [Adunarea spune “amin”]. Ce face ea? Cum merge
ea, în etapa glorioasă? Căldicei, fără Dumnezeu. Și ce a făcut ea?

Acum, Adam a văzut-o pe Eva dornică… sau nu dornică, dar înșelată neștiutor; și
Adam a mers afară cu Eva ca el s-o poată răscumpăra. Este corect? Biblia spune că
Adam nu a fost înșelat. Acesta este motivul că îi este interzis femeii să predice
Evanghelia. Înțelegeți? Adam nu a fost în păcat, deși Eva era. Deci acesta este
motivul că ea nu ar trebui să învețe, înțelegeți, sau să uzurpe vreo autoritate
asupra oamenilor și așa mai departe. Aceea este ce Cuvântul spune.

Voi spuneți, “Păi, aceasta… ” Mie nu-mi pasă ce face aceasta și aceea. Este ce
Cuvântul spune, frate și soră. Eu încerc să vă aduc aceasta vouă, înțelegeți? Este
ce Cuvântul spune. Noi trăim prin Cuvânt nu prin ceva dovadă sau ceva lucru
carnal sau ceva experiență, că nu avem nimic de-aface cu aceasta. Nici un fel de
experiență nu va funcționa dacă neagă Cuvântul. “Mulți vor veni la Mine și vor
spune, ‘Eu am profețit, am scos draci, am vorbit în limbi, am făcut toate aceste
lucruri, am predicat Evanghelia și am fost un doctor în divinitate’. Va spune : ‘Voi,
lucrători ai fărădelegii, Eu nici măcar nu vă cunosc’”. Știind că Cuvântul spune
aceasta; și apoi compromis din cauza unei organizații sau ceva, ceva sistem. Oh,
prietene, lasă-mă să te avertizez ca un frate drag care te iubește. Ascultați
îndeaproape.

Acum, primul Adam a mers afară cu Eva căci ea a fost înșelată. Dar a fost cineva
aici în această Laodicee. Ea a știut diferit. Da, domnule. Pentru că ea L-a pus pe El
afară din patul ei… camera ei, … El a fost pe dinafară, bătând, încercând să intre
înăuntru. Încă ea a avut cultură; ea a fost așezată sus. Și ea a fost, oh, nu avea
nevoie de nimic, ea zicea, dar nu știa că ea era goală, mizerabilă. Aceea este
biserica care înșeală chiar și pe cei aleși dacă ar ﬁ cu putință. Observați, ea a avut
putere, putere falsă. Ea a luat o parte din Cuvânt; nu a luat restul din acesta.

Care este cea mai mare minciună care a fost spusă vreodată? Are 99% adevăr în
aceasta. Dacă cineva a spus: “William Branham, la această anumită dată a fost sus
acolo în Houston, Texas, beat cât putea el ﬁ”. Aceea este o minciună. Înțelegeți?
“Oh”, spune, “nu, el era în Phoenix, Arizona. El predica la Oamenii de Afaceri
Creștini, el predica despre un anumit subiect; atâția oameni erau acolo; ei au
ascultat până pe la 10:30. Și la 10:30 știți ce a făcut el? A ajuns jos și a luat o
băutură de lichior și a băut”. Acum, acolo este o minciună. Restul din aceasta era

tot adevărat. Vedeți, trebuie să arate doar exact ca adevărul ca să înșele.

Aceea este cum oamenii fac astăzi. Ei au atât de mult din adevăr încât ei înșeală
chiar pe cei aleși… Dar, un Cuvânt, aceea este tot ce este nevoie. Și am dovedit
aceea prin Biblie.

Observați, El niciodată nu a mers cu ea afară. Ea L-a pus pe El afară, Cuvântul, L-a
respins. Acum, aceasta este o priveliște compătimitoare, când noi ajungem la
sfârșit.

Doar cum a fost în Babilon, omul nu se va opri de la ceva care el încearcă să
obțină. El doar nu se va opri. Ca în zilele lui Noe, nu conta cât Noe predica și
avertiza, nu a făcut nici un bine. În zilele când Ahab, el trebuia să-și facă propria lui
pâine ca să-i trimită pe ai lui proprii în iad. Asta este exact. El trebuie să-și facă
pâinea lui și astfel legătura se va rupe, astfel aceasta va trimite pe ai lui proprii în
iad. Doar ca Ahab și Izabela, ei… Dar lucrul despre aceasta este că ei nu credeau
că ei păcătuiau. Ei credeau că ei făceau bine.

Voi știți, Isus a zis, “Se va întâmpla că ei chiar vă vor ucide crezând că ei fac un
serviciu lui Dumnezeu”. Așteptați până ce această nouă carte a mea va ﬁ
publicată. Ei au tras asupra unor oameni seara trecută pentru că au zis că a fost
greșit să se unească biserica romană cu protestanții. Trei focuri au mers printr-o
clădire a unui prieten de-al meu, doar cât pe ce să îi nimerească. Așteptați până ce
această carte intră în circulație. Ei nu cred că ei păcătuiesc; ei cred că ei fac lucrul
corect. Ei cred că ei fac aceea pentru o cauză pentru Dumnezeu, neștiind.

Iudeii au ucis pe Isus crezând că ei făceau lucrul corect pentru că doctrina bisericii
lor spunea că El era greșit. Oh, spunea pentru ei că El… Ei au cruciﬁcat chiar
Pâinea prin care ei presupuneau că vor trăi.

Acum, atâți câți L-au primit pe El ca ﬁind Viața lor, Viața Eternă, ei au trăit prin El și

El le-a dat putere să devină parte din El: ﬁii lui Dumnezeu. Este corect?

Lor le plac dovleceii sălbatici, moarte în ciorbă de la școala teologilor lor; ei nu-L
vor pe Isus, Pâinea Vieții. Ei nu-L vor pe El. Ei L-au pus afară din biserica lor. Ei
trebuie să o facă. Mie nu-mi pasă ce fac ei.

Voi spuneți, “Tu crezi că tu o vei schimba, frate Branham?” Nu, domnule. Dar eu
vorbesc aleșilor.

Ei L-au pus afară. De ce? Ei au luat ciorba lor amestecată cu lumea, ceva teorii
despre ceva și amestecate împreună făcând o ciorbă de seminar teologic. Și ei
refuză făina profetului Ilie care să o vindece.

Au făcut-o ei în acea zi? Ilie a avut ceva făină. Acea făină era Christos, jertfa de
făină, măcinată toată la fel. Fiecare piatră de moară trebuie să ﬁe la fel ca să o
macine. Și el a aruncat aceea acolo și a vindecat boala lor… sau moartea din oală.

Dar astăzi ei au moarte în oală și ei nu vor făina lui Ilie, Christos, Pâinea, Cuvântul.
“Nu, domnule. Este erezie”. Ei nu o vor avea. Mergeți înainte și mâncați-o iar voi
veți muri la fel de sigur ca lumea. Acolo este otravă în oală. Ei nu vor accepta
această Făină în oalele lor teologice, nu domnule. Ei doar nu o vor face. Acum, ei
vă vor pune afară din aceasta; ei nu vor nimic de-a face cu El.

Acum, a doua Evă, pâinea grăunte, a fost Cincizecimea – așa ca prima pâine Adam
– a mers la moarte sub pietrele de moară ale Romei, sub persecuție, martiraj. Dar
sora ei care a devenit o curvă – este aceasta ce spune Biblia? Aceasta-i corect. Ce
a făcut ea? Ea a mers drept afară în lume și a născut copii. Cine poate spune
“amin” la aceea? [Adunarea spune “Amin”]. Apocalipsa 17: “Curva și ﬁicele ei”, nu
bărbați; femei, biserici. Denominațiunea, ce a făcut-o pe ea o curvă? Ea a respins
Cuvântul și a luat denominațiunea; ea a devenit o curvă. Ce au făcut ﬁicele ei? Ele
erau curve, care este același lucru. Au făcut același lucru, au respins Cuvântul și au

luat denominațiunea. “Copiii ei”, ﬁice, biserici, priviți-i.

Acum, lăsați-mă să spun aceasta în profeție. Veți înțelege? Zbuciumul marii familii
este pe terminate. Ei toți vin înapoi împreună. Vechea mamă este pe cale să-și ia
copiii înapoi din nou. Ei sunt toți la fel oricum. Ei vor să ﬁe una. Este timpul ca
Biserica și Dumnezeu, Biserica și Cuvântul să devină Una, chiar aici, deoarece
aceea este după ce vine El; nu “un grup” ca acela. Nu, domnule.

Un bob de grâu va ﬁ… Acum, priviți natura și noi vom încheia asupra acestui gând.
Priviți natura. Un om plantează grâu.

Ei au scris o carte; eu cred că voi toți ați citit-o, probabil unii din voi, teologii, carte
numită “Dumnezeul tăcut”. Eu cred că o puteți obține poate în librării: “Dumnezeul
tăcut”; spune cum… Un inﬁdel a spus: “Cum vă puteți aștepta să ﬁe un Dumnezeu
care a stat sus acolo pe durata epocilor întunecoase și să privească cum micuții
copii erau puși la moarte prin foc; femeile cu părul lor lung dat cu smoală și aprin;
un taur legat la o mână și unul la cealaltă mână ca să tragă de o parte și de alta
pentru că ei nu sărutau un cruciﬁx; și toate lucrurile acelea?” A spus: “Cum a putut
un Dumnezeu, dacă acolo a fost vre-unul, să stea acolo sus și să privească cum
acești copii micuți sunt arși?”. Înțelegeți, aceea este naturalul, mintea carnală.
Înțelegeți?

Priviți, voi știați că un grâu când merge în pământ trebuie să se așeze acolo și să
putrezească? Aceea este ce acea biserică de la Cincizecime a trebuit să facă: să
stea acolo și să meargă în pământ și să moară. Trebuie să moară ca să aducă
înainte viață din nou. Este corect?

Acum priviți; și acum acestea sunt gândurile mele la încheiere. Acum, ca să
încheiem totul, să luăm natura. Câți din voi credeți că Dumnezeu lucrează paralel
în natură cu toate lucrurile?

El… priviți, El a făcut lumea. El răscumpără lumea în același fel cum răscumpără
omul. El crede apoi este botezat, apoi este curățit prin Sânge, sﬁnțirea, care a fost
mesajul lui Wesley; apoi el este umplut cu Focul Duhului Sfânt, ca să ia lumea
afară din el și el este umplut cu Duhul, care este Cuvântul. Voi credeți aceasta?
Acum ﬁți atenți la ceva. Dumnezeu Își va răscumpăra lumea în același fel.

Câți din voi au “Casa viitoare a Mirelui și Miresei” pe bandă? Vedeți, eu am adus-o
afară acolo. Dumnezeu mi-a dat-o. Eu v-o dau vouă după cum El mi-o dă mie.

Priviți, primul lucru; lumea a fost condamnată sub căderea lui Adam de la Cuvânt.
Predicarea lui Noe a adus justiﬁcarea și Dumnezeu a botezat pământul cu apă.
Apoi înainte a venit Fiul și și-a scurs Sângele Său peste acesta ca să-l sﬁnțească,
ca să-l pretindă pentru ai Lui proprii; apoi, la încheierea ﬁnală, renovarea va ﬁ cu
focul care va arde ﬁecare germene, ﬁecare lucru; va merge spre mii de mile sus în
aer.

Și apoi ce va ﬁ? “Am văzut un cer nou și un pământ nou; primul cer și pământ au
trecut. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim coborând de la Dumnezeu din
cer împodobit ca o mireasă pentru al ei… împodobită ca o mireasă pentru soțul ei
(Înțelegeți?) venind jos pe pământ”. Și atunci Dumnezeu și omul…

Același lucru cu Isus, priviți, când El a fost botezat în apă făcându-și pregătirea, El
a fost sﬁnțit la început de Tatăl; astfel El și-a ridicat mâinile Lui și aici vine
Porumbelul peste Miel. Ce făcea Dumnezeu când El a pus Porumbelul acolo? El a
pretins acea parte a vieții care… care era parte a pământului; Isus a mâncat hrană
ca noi, pâine naturală. Dar acum Dumnezeu pretinde aceasta; nu va ﬁ nimic care
să o țină. Moartea nu o poate ține. A spus: “Distrugeți acest templu, Eu îl voi ridica
din nou”.

Și când un om și o femeie merg cu Dumnezeu, deplin acum, nu sub ceva literă, nu
sub ceva emoție, ci într-adevăr când Cuvântul și el devin una; Dumnezeu a salvat
acea persoană, l-a sﬁnțit de la lucrurile lumii, i-a reînnoit, tot ce e al lumii departe

de ei cu Focul Duhului Sfânt și trăiește în acea persoană reﬂectându-Se pe Sine,
acel perfect bărbat sau femeie trăind prin Cuvânt. Înțelegeți, acela este pământul
care este curățit. El va lucra cu pământul în același fel. El îl răscumpără.

Acum, priviți. Un bob de grâu cade în pământ. Acum, Isus a fost acel Bob de grâu
care a căzut în pământ care a fost făcut desăvârșit. A avut Viață în El. Moise nu a
înviat. Adam nu a înviat. Nici unul din ei nu a înviat. Dar Acest Unul perfect a
reﬂectat Cuvântul în ﬁecare situație, și a trăit prin ﬁecare Cuvânt. Câți pot spune
“amin” la aceasta? [Adunarea spune “Amin”]. Fiecare Cuvânt prin care El a trăit.
Ce s-a întâmplat? Ei l-au pus într-un mormânt. Dar după trei zile, El a rupt poarta și
a venit sus din nou. Înțelegeți?

Acum, aici vine biserica din nou, înțelegeți, venind la Acel Unul perfect pentru
răpire. Acum, ce s-a întâmplat după ce biserica a căzut în pământ la Niceea, la
prima organizare? Poate cineva să spună “amin”, că aceasta este corect? [“Amin”].
Ce a făcut ea? Ea vine sus din nou în învierea temporară; El a încercat prin Luther
așa cum a încercat prin Noe. Dar ce a făcut el? El a căzut de la Cuvânt; el s-a
organizat. Ce a făcut aceasta?

Este ca un bob de grâu venind sus. Când grâul vine sus, care este primul lucru care
vine sus? Două ﬁricele mici. Acum, ascultați foarte atent. Ce vine sus, în natural?
Noi vom urmări naturalul cu spiritualul, pâinea naturală cu pâinea spirituală. Ce se
întâmplă? “Cum poate acest om să ﬁe pâine?”. Observați.

Când biserica a venit sus, ea a fost doar o mică frunză. Acum, aceea nu arată deloc
ca bobul care a mers în pământ, dar este o purtătoare a vieții. Vedeți, acum ce se
întâmplă? Acum omul zice: “Oh, eu am un câmp bun cu grâu”. Nu, el îl are
potențial. Ce s-a întâmplat? Următorul care a venit sus a fost Zwingli, care a fost o
altă mișcare care a venit sus după Luther. Totuși aceea nu era acesta. Este un ﬁr.
Apoi tulpina produce multe ﬁre, cum ar ﬁ Calvin și alții venind sus. În ﬁnal biserica
anglicană a apărut, toate ﬁre. Înțelegeți, toate doar exact la fel, același lucru.

Apoi ce s-a întâmplat? Grâul se schimbă și grăuntele se schimbă și totul se
schimbă. Ce a venit a fost un spic. Voi l-ați putea numi spic. Ei bine, când a venit,
priviți ce atârnă de el, polene mici. Acum, aceasta arată doar puțin mai mult ca
bobul original care s-a dus înăuntru decât ﬁrul. Este corect? Ei bine, mesajul lui
Wesley a fost mai aproape de Biblie decât mesajul lui Luther. Voi știți aceasta. Este
corect? Ce sunt toate micile spice acum? Acolo au fost wesleyeni, metodiști,
nazarineni, Sﬁnțenia Pelerinului, Frățietatea Unită, toate acelea sub sﬁnțire. Și ce
vine din aceea apoi? În ﬁnal ce a făcut? S-au organizat, și au murit.

Ce a venit afară din aceea au fost penticostalii. Voi spuneți, “Oh, frate”.

Acum, reverent, și spun aceasta cu dragoste dumnezeiască… Și ﬁe ca marele Tată
despre care tocmai v-am spus, la început, a fost prezent aici, omniprezent… Dacă
eu o spun ca un prejudiciu atunci El mă va judeca. Dacă eu o spun ca un adevăr, El
mă va binecuvânta. El vă va lăsa să o vedeți dacă voi sunteți hotărâți la Viață.

Când primul bob mic de grâu apare pe tulpina grâului, acesta arată absolut ca
bobul. Este corect? Dar ce este acesta? Nu este bobul. Aceea este acel Matei
24:24, “atât de aproape încât ar înșela chiar și pe cei aleși dacă ar ﬁ posibil”.
Observați, arată doar ca bobul. Dar voi trageți aceea la o parte și o așezați jos și
luați un microscop și începeți să o trageți înapoi. Este doar pleava pe bob, sau
pleava pe grâu. Nu face decât să îl protejeze; dar arată doar exact ca bobul. Acum,
câți cunosc aceea ca ﬁind Adevărul, ridicați-vă mâinile. Desigur, dar este pleava.

Acum, frați penticostali, să nu mă-nțelegeți greșit, dar acesta este Adevărul. Voi nu
puteți sﬁda natura. Și natura Îl declară pe Dumnezeu în totul; este Creatorul.

Acum priviți la pleavă. Arată… ce fac ei? Ei vorbesc în limbi. Ei acționează doar la
fel cum ei au acționat la Cincizecime. Dar dacă voi veți tăia aceea, să luați acel mic
lucru și să îl trageți înapoi, aceasta are multe mici pleve înăuntru. Și când voi o
trageți înapoi, voi puteți vedea drept înapoi în spatele aceleia; voi va trebui să
aveți ochelari buni, priviți în spate acolo. Acolo este un mugure mititel a unui bob

venind înainte. Acolo este lucrul real.

Este un purtător. De ce? Trebuie să ﬁe acolo ca să protejeze bobul. Lucrează în
armonie, dar este ca să protejeze acel bob. Acum, unde bobul a venit din pământ,
sus prin luterani, prin biserici, prin Wesley și pe acolo, afară prin spice și acum jos
în pleavă. Acum, aceasta arată doar perfect. Nu-i de mirare că Isus a zis că ar
înșela chiar și pe cei aleși dacă ar ﬁ posibil. Arată doar ca și grâul, chiar în locul în
care bobul se cuvine să ﬁe, dar ce s-a întâmplat? A făcut același lucru ca și ceilalți
dinainte: s-a organizat. Ce a devenit? Un purtător.

Acum, în zilele în care trăim, orice istoric de aici cunoaște că orice trezire a durat
numai cam trei ani și apoi din acea trezire vine o organizație. Frate, soră, din
această mare trezire de 15 ani în care am trăit, ﬁind privilegiat să o trăiesc cu voi,
nu a existat o organizație să vină din aceasta. Nu mai există organizații. Nu vor mai
ﬁ. Acolo este ultima. Acum, penticostalii au trebuit să ﬁe acolo să protejeze
aceasta. Unde am ﬁ mers noi cu un Mesaj ca acesta dacă nu ar ﬁ fost un
penticostal să îl creadă? Acum, întorceți-vă înapoi la râul Ohio în 1933. Înțelegeți?
Scuzați aceasta dar eu vreau ca voi să cunoașteți Adevărul. Și eu nu mai am timp
prea mult rămas. Voi știți aceasta; eu sunt de 55 de ani. Dar aceste benzi vor trăi
când eu sunt dus și voi veți vedea dacă este corect sau nu, dacă eu sunt un slujitor
adevărat sau un profet fals. Eu nu v-am spus nimic niciodată decât ce s-a
întâmplat, tot astfel se va întâmpla și cu aceasta.

Este un purtător; trebuie să ﬁe. Dar când acel grâu începe să crească, la fel cum
biserica mai întâi a fost o purtătoare pentru Isus, dar când El a început să le spună
lor Adevărul lui Dumnezeu, ei s-au separat de El. Acum ce se întâmplă? Nici o
cooperare. De ce? Trebuie să ﬁe în acest fel astfel ca grâul însuși să se poată așeza
înaintea soarelui și tot astfel grâul spiritual să se poată așeza înaintea Fiului să ﬁe
transformat într-un grâu auriu al Cuvântului, înțelegeți, făcut Cuvânt, Dumnezeu
făcut trup, adeverit.

“Cel care crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face și el de asemenea”.
Biserica care trăiește prin acel Cuvânt, drept, nu prin organizație, ci în prezența

Cuvântului, Fiul, devine (ce?), chiar același Cuvânt care a mers jos la ziua
Cincizecimii.

Acum, nu ne învață Maleahi 4 că înainte ca marea și teribilă zi a Domnului să vină
aceasta va avea loc? Câți cunosc aceea? Și El va întoarce inima copiilor spre părinți
(este așa?), credința părinților originali.

Și în acea zi, Luca 17:30 eu cred că este; Isus a zis: “Când Fiul Omului este
descoperit”, nu omul, Fiul Omului, nu o organizație. Fiul Omului, Cuvântul trăind
Însuși din nou printre oameni. Înțelegeți?

Cuvântul Însuși făcut trup în voi; voi sunteți o reﬂectare a acestei ore, Mesajul, o
reﬂectare a acestuia. Înțelegeți? Voi trăiți din nou, trăiți Viața care a fost în Isus
Christos. Voi sunteți în prezența Fiului. Apoi la…

Ce i s-a întâmplat acesteia, ce s-a întâmplat acelei biserici? În ﬁnal, ascultați. Acea
pleavă se trage la o parte de la acel grâu când începe să ﬁe manifestat. Ce s-a
întâmplat? Viața care a fost în pleavă s-a dus afară în grâu. Viața nu se va
schimba. Purtătorii se schimbă; ei se denominează (înțelegeți?): ﬁricelele, spicul,
pleava. Dar grâul nu se poate schimba. Trebuie să ﬁe o slujbă doar exact pe
Cuvânt cum El a fost pe Cuvânt și cum prima biserică a fost pe Cuvânt umplută cu
Duhul, hrănită cu Cuvântul; nu hrănită denominațional. Hrănită cu Cuvântul.

Acum, acolo este natura și Cuvântul lui Dumnezeu. El este Acea Pâine. Omul nu va
trăi numai cu pâine ci cu ﬁecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În
încheiere acum, înainte de rugăciune. Observați aici, aici vine lucrul care vreau să-l
spun.

Acum, acea pleavă trebuie să se tragă la o parte de la acel grâu; aceea este în
prevederea lui Dumnezeu. Câți pot spune “amin”? [“Amin”]. Pleava trebuie să se
tragă la o parte de la grâu căci acum se maturizează. Este sus. Acum, dacă acea

pleavă nu ar ﬁ fost acolo… a fost un suport, a fost un purtător al Vieții, astfel Viața
de acolo a mers drept afară în grâu. Acum, acela este motivul. Ascultați, prieteni,
în ce zi trăim noi? Noi am avut o trezire de 15 ani. Câți pot spune “amin” la
aceasta? [Adunarea spune “Amin”]. Ce organizație s-a ridicat? Nici una. Ei au
încercat să mă prindă să fac o organizație zicând:”Vei face o organizație, frate
Branham, pe slujba ta? Aceasta va bate… ”. Acum, nu eu, eu nu vorbesc despre
mine. Eu vorbesc despre Mesajul orei, al zilei.

Și ei au mers acolo în Canada și au obținut câțiva frați cu “ploaia târzie”. A murit
chiar acolo. Vă amintiți de ploaia târzie, fraților? Unde s-a dus? Unde s-a dus orice
altceva? Dar ce a făcut organizația ieșită din aceasta? Milioane de convertiți făcând
sclavi din ei pentru crezul lor, devenind bogați și construind clădiri și lucruri ca
acelea de milioane și miliarde de dolari spunând “Domnul vine”, trimițând
predicatori la seminarii și lucruri ca să-i educe cu teologie făcută de mâini
omenești, ca Luther, Wesley și restul. A devenit o pleavă.

Dar mulțumim lui Dumnezeu că bobul se duce mai departe. Atunci dacă asta e
adevărat prin Cuvânt, spre ce trăim noi, aceea este adevărat prin natură, este
adeverit, bobul de grâu, în ﬁecare situație, cât timp mai avem noi? Știți ce? Eu aud
venirea combinei, Consiliul Mondial. Aceasta va separa. Ce face aceasta? O rade
pe Ea de pe tulpina ei. Dar Ea are un elevator care o așteaptă. Ea va merge acasă
într-una din aceste dimineți. Oh, da. Dacă voi înțelegeți spuneți “amin”. [“Amin”].

Eu știu că lumea nu crede aceea. Ei nu o pot crede. Nu… Doar îmi pare rău pentru
ei, pentru că, “Nici un om nu poate veni decât dacă Tatăl Meu îl atrage. Și toți pe
care Tatăl Meu Mi i-a dat vor veni”. Dacă numele lui este în Cartea Vieții el cu
siguranță recunoaște Cuvântul. El trebuie să o facă. S-a făcut prea mult; S-a
adeverit atât de perfect încât este pozitiv-Adevărul.

Noi nu vom mai avea organizații, dar toate organizațiile vor merge într-una. Pentru
ce o face ea? Să meargă… Căci ce fac ei cu paiele? Le ard. Isus a zis: “Îngerii vor
veni, vor aduna grâul în grânar”. Și ce va avea loc? Tulpinile, miriștea și mărăcinii
vor ﬁ arse cu foc nestins”. Înțelegeți voi? Și ce trebuie să ﬁe făcut mai întâi? Îngerii

au mers înainte și au legat neghina mai întâi. Este corect? Înțelegeți, ei se leagă pe
ei înșiși împreună într-o mare organizație de seamă; nu mai sunt organizații.

Grâul este aici. Mulțumiri ﬁe aduse lui Dumnezeu, grâul este aici. Christos este aici.
El dovedește Cuvântul Lui ca ﬁind Adevărul. Grâul este aici; acum se maturizează;
este așezat în prezența Fiului.

Nu orice om poate atinge aceasta, totul este tras la o parte, “Noi nu vom avea
nimic de-a face cu aceasta”. Voi trebuie să o faceți. Oh, frate, dute în grâu, lasă-ți
viața care este în tine să vină afară în grâu. Vrei tu? Crede pe Dumnezeu. Nu…
Doar stai cu Dumnezeu. Ești sigur că o să reușești? Dacă cineva ar spune… nu
contează.

Ca o poveste pe care am citit-o odată. Era un doctor; el era un om minunat și el
iubea oamenii săraci. Și de ﬁecare dată cei săraci nu-și puteau achita datoriile, voi
știți ce a făcut el? El doar semna în cerneală roșie spunând “Ești iertat”. În ﬁnal,
doctorul a murit. Iar când doctorul a murit nevasta lui a fost arogantă. Ea era
diferită, ca și biserica astăzi. Ea a mers și i-a asuprit pe toți împreună. Ea a apelat
la justiție și i-a aruncat pe toți în judecătorie, “Veți plăti aceste plăți oricum”.

Dar judecătorul a ridicat câteva chitanțe spunând, “Veniți aici, doamnă”. El a zis,
“Este această semnătură cu cerneală roșie a soțului dumneavoastră?”

Ea a zis, “Da, domnule, este. ”

El a zis: “Nu există o judecătorie în țară care să țină cont de aceste chitanțe. Ele
sunt grațiate”.

Să-i lăsăm să zică ce vor. El a semnat Cuvântul Lui cu propriul Lui Sânge. Nu există
nimic care să-L poată lua de la noi, frate. Noi suntem liberi. Să ne rugăm. Desigur

voi… [O profeție este dată. Loc gol pe bandă]. Amin.

Acum, cu capetele voastre aplecate; dacă eu înțeleg, unul s-a ridicat sus în mijlocul
lor în zilele regelui și a dat o profeție, unde ei urmau să întâlnească dușmanul și săi distrugă. Acum dacă eu înțeleg aceea corect, există un singur loc unde să întâlniți
dușmanul vostru; acela este la Cuvânt. Acolo este unde el încearcă să vă
întâlnească. Voi îl întâmpinați acolo cu “AȘA VORBEȘTE DOMNUL”.

Câți de aici cu capetele voastre aplecate… este aproape de prânz încât eu nu mai
am timp pentru o chemare la altar, dar astfel doar, ridicați-vă mâinile cu capetele
voastre aplecate, ochii voștri închiși: “Eu vreau să ﬁu o parte din El. Vreau eu
însumi să mă unesc cu El și Cuvântul Lui. Nu contează ce vine sau se duce, ce
lumea zice; eu vreau să ﬁu o parte din El”. Ridicați-vă mâinile și spuneți “Da”.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu cred că au fost peste tot.

Cu capetele noastre aplecate, în timp ce noi gândim, haideți să fredonăm acest
cântec micuț acum. Fiecare să se roage.

Binecuvântată ﬁe legătura care leagă (Cuvântul)

Inimile noastre în dragoste creștină;

Părtășia cu gândire asemănătoare

Este ca cea de sus…

“După cum Eu și Tatăl Meu suntem Una, și voi sunteți Una cu El de asemenea”.

Când noi ne despărțim,

Aceasta ne dă durere lăuntrică;

Dar noi încă vom ﬁ uniți în inimă,

Și sperăm să ne întâlnim din nou.

Sâmbăta viitoare, dimineața, la Flagstaﬀ, Arizona, cu voia Domnului, eu sper să mă
întâlnesc cu voi din nou. Îl iubiți voi?

Acum, eu urmează să părăsesc aceasta așa. Înțelegeți? Biblia a zis, “Atâți câți au
crezut în El și atâți câți au primit Cuvântul… ”. Înțelegeți? Eu nu pot spune cine
este și cine nu este; aceasta depinde de voi. Dar dacă voi vă țineți de un anumit
mic crez, unii dintre voi metodiști, baptiști sau penticostali sau orice ați putea ﬁ,
aceea ține de ceva contrar cu acel Cuvânt. Vă rog, oamenii mei dragi, întorceți-vă
de la aceea astăzi. Nu ați vrea voi? Întorceți-vă de la aceea spre El. Nu lăsați ca un
Cuvânt să vă rupă de la părtășia lui Christos. Fie ca Duhul Lui să acorde aceasta.

Tată, Dumnezeule, acești oameni au stat aici pentru mult timp. Îmi amintește de
odată când Pavel, predicând în acest același fel… era Evanghelia. Ei au stat toată
noaptea și l-au ascultat. Un tânăr a căzut de la fereastră și a murit. Pavel s-a dus și
și-a așezat trupul peste acel tânăr și a spus: “Viața s-a întors la el”. Acum, Tată,
aici sunt bolnavi și îndurerați; aici sunt aceia care au nevoie de rugăciune pentru
trupurile lor. Eu mă rog, dragă Dumnezeule, să nu așteptăm până la întâlnire. Ei nu
trebuie să aștepte pentru nimic. Cuvântul este întotdeauna aici; Acela este
Christos. Eu mă rog ca Tu să vindeci pe ﬁecare din ei. Lasă ca ﬁecare din ei să ﬁe
făcuți complet întregi, Dumnezeule. Acordă aceasta. Binecuvintează-i pe ei și
eforturile lor. Ei nu ar ﬁ stat aici, Doamne, ei nu ar ﬁ ascultat la Aceasta dacă ei nu
ar ﬁ crezut Aceasta. Acum, Doamne, ei și-au ridicat mâinile; ei cred Aceasta. Fie ca
acum să o primească în inimile lor, ﬁecare păstor, ﬁecare din laici. Păcătosul, ﬁe ca

el să-L primească pe Christos, căzutul să se întoarcă. Acordă aceasta, Tată. Aceste
binecuvântări noi le cerem în Numele lui Isus Christos. Amin.

Îl iubesc, Îl iubesc

(El mi-a pus numele acolo cu mulți ani în urmă)…

… că-ntâi El m-a iubit Și a câștigat salvarea mea Pe lemnul Calvarului.

Îl iubiți voi? Acum, în timp ce noi cântăm aceea din nou, doar întindeți-vă și dați
mâna cu cineva zicând, “Dragă pelerinule, eu sunt bucuros să ﬁu aici în această
dimineață. Eu Îl cred pe Christos. Tu nu?” Ceva de felul acesta, când noi cântăm
din nou. [Fratele Branham dă mâna cu ceilalți]

… câștigat salvarea

Pe lemnul Calvarului.

Acum, de acum înainte încetăm noi cu lumea? Încetăm noi cu modele lumii? Și cu
tot non-sensul și cu toată această strălucire de aici și cu luarea Evangheliei pentru
a face un lucru comercial din aceasta, încetăm noi cu aceasta? Nu-i așa? Doar dățimi-l pe Isus; aceasta este tot ce eu vreau. “A-L cunoaște pe El este Viață”, a-L
cunoaște pe El. Eu Îl iubesc. Nu-L iubiți voi? Oh, cât Îl iubim noi!

Acum, eu voi înmâna serviciul fratelui Carl, eu nu știu ce altceva va face el.

Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și sper să vă văd din nou sâmbăta viitoare. Dar
dacă nu vă voi vedea atunci, ne vedem jos la Tucson. Dacă nu atunci, eu vă voi

vedea înapoi aici pe 17. Dacă nu atunci, eu vă voi vedea în Slavă. Amin. Fratele
Carl acum, eu nu știu ce vrea el să facă chiar acum, frate Williams.

