A LEGER EA UNEI M IR ESE
 Multe persoane bolnave. Eu nu pot să ajung la ei toţi de-o
dată. Dar, ascultaţi.
2
Eu cu certitudine sunt fericit să fiu aici din nou, în seara
aceasta, în acest frumos auditoriu, printre acest grup minunat
de oameni. Şi noi am venit înăuntru, acolo afară, câteva
momente în urmă, oamenii stând afară pe stradă au spus că
ei nu au putut intra. Şi am spus, „Ei bine, poate eu vă pot
obţine ceva loc.” Şi ei nu au vrut să îi lase să vină jos. Aşa că
îmi pare rău că noi nu avem destul loc pentru ei. Ei au spus că
subsolul era plin, de asemenea. Şi astfel ne pare rău de aceea.
Dar noi suntem fericiţi să fim aici, şi fericiţi să vedem tot
grupul acesta minunat de lucrători, oamenii de afaceri aici, şi
voi toate delegaţiile din diferite părţi ale ţării.
3
Eu am avut marele privilegiu de a vorbi azi dimineaţă la
micul dejun, ceea ce eu cu certitudine îndrăgesc a fi o onoare să
vorbesc înaintea unui popor aşa de minunat. Eu am fost asupra
unui subiect despre: Pleava Nu Va Fi Moştenitoare Cu Grâul. Eu
nu am ajuns să-l termin. Şi nu a fost vina fratelui. El a încercat
să facă administraţia să ne lase să stăm puţin mai mult, dar el
doar nu a vrut s-o facă. Eu cu certitudine apreciez aceea, Frate
Demos. Aceea este foarte, foarte frumos. Eu cu certitudine
vă mulţumesc pentru bunătatea voastră, la fiecare şi la toţi.
Dar ei doar nu au vrut să ne lase s-o facem. Aşa că noi doar a
trebuit să—a trebuit să încheiem. Eu îl voi prelua acela, vreo
altă dată, să îl terminăm: Pleava Nu V-a Fi Moştenitoare Cu
Grâul. Voi l-aţi înţeles, voi care aţi fost aici? [Adunarea spune,
„Amin.”—Ed.] Eu sper că acolo a fost suficient ca să fie înţeles.
4
Acum, eu ştiu, în seara aceasta, acolo este o comisie, de
asemenea, aşa că eu nu vreau să vă ţin aici suficient de mult
ca voi să pierdeţi aceea. Deoarece, eu mă gândesc că aceea a
fost cu certitudine un bun pentru—pentru poporul credincios
Penticostal, acea comisie care noi am văzut-o seara cealaltă.
Aşa grup minunat de oameni, aşa răspunsuri minunate,
directe. Aceasta m-a făcut să mă simt foarte bine, să văd aceea.
Eu nădăjduiesc că Domnul o va binecuvânta, în seara aceasta.
Şi oricine se uită, fie ca ei să creadă. Aceea ar fi rugăciunea
mea sinceră.
5
Şi aşa de multe rapoarte vin înăuntru, astăzi, de la poştă
şi prin telefoane, despre aşa de mulţi fiind vindecaţi în această
adunare. Eu am fost aşa de bucuros de aceea. Aceea, aceea
este, să văd persoane bolnave, aceea este cumva slujba mea.
6
Eu—eu vin aici sus să predic. Eu, voi ştiţi, eu nu sunt un
predicator. Dar eu, cu această, gramatică a mea din Kentucky,
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„a lui, n-am” şi—şi toate cuvintele acelea, astfel eu—eu nu pot
spune cum ce numim noi un predicator modern astăzi. Eu—eu
nu aş putea lua locul acela, pentru că eu—eu nu am pregătire.
7
Dar mie îmi place să exprim ceea ce eu ştiu despre El,
la alţii, sau ce simt eu că ştiu despre El, la alţii, cum L-am
învăţat, cum este El pentru mine. El este toată viaţa mea, tot
ce aş putea eu vreodată să mă aştept să fiu, şi cu atât mai
mult de cum m-am gândit vreodată, că eu aş avea vreodată un
prieten, cu greu, pe pământ, când am fost un băieţel. Dar eu cu
certitudine sunt mulţumitor pentru prieteni grozavi astăzi.
8
Eu sunt…[Un frate zice, „Au puţin necaz să audă înapoi
acolo, Frate Branham. Mergi mai aproape.”—Ed.] O, îmi pare
rău. Eu—eu sunt cumva afară din concentrare aici, pe undeva,
el a spus.
9
Acum, să intrăm chiar drept în serviciu, să deschidem
pentru nişte citiri de Scriptură. Eu—mie întotdeauna îmi place
să citesc Biblia, deoarece Ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Eu
cred asta. Şi eu O cred a fi Cuvântul Infailibil al lui Dumnezeu.
Şi acum eu am câteva Scripturi scrise jos aici, şi nişte notiţe
la care mi-ar place să mă refer, pentru câteva momente, poate
pentru patruzeci şi cinci de minute.
10
Iar apoi noi vom ieşi afară la timp să mergem să vedem
această comisie minunată din nou în seara aceasta. Şi mă
încredinţez că Dumnezeu va continua să vă binecuvânteze
drept până la capăt. Şi eu ştiu ce trebuie voi să faceţi. Şi eu
trebuie să conduc la Tucson, încă, în seara aceasta, vedeţi,
astfel vă puteţi imagina. Aceea este o conducere de zece ore.
11
Şi eu plec pentru străinătate, şi eu trebuie să iau un test
de injecţie pentru febra galbenă dimineaţa la guvern. Astfel
eu—eu trebuie să ajung acolo. Eu am avut amânarea, ziua
cealaltă, şi ei nu o să mai ia nici un „nu” ca un răspuns din
nou acum. Şi eu mai am încă una de titanus şi tifos să iau, şi
întăririle mele.
12
Astfel, eu sunt aşa de mulţumitor pentru această
oportunitate, şi—şi această adunare minunată ce o avem
înainte de convenţie. Aceasta cu certitudine mi-a înviorat
inima. Voi sunteţi un grup minunat de oameni. Eu nădăjduiesc
că Dumnezeu vă v-a binecuvânta.
13
Când măreaţa oră vreodată…Acel monstru mare zăcând sus
acolo, care s-a răsucit acolo în Alaska, cu câteva zile în urmă, şi-a
aruncat iarăşi coada în sus azi dimineaţă, înainte cam, jos în jur
în Washington. El ar putea să se îndrepte încoace, tare uşor. Şi
dacă Duhul Sfânt îmi spune vreodată cu hotărâre…
14
Cineva a răspuns…m-a întrebat că, „O să se întâmple
aceasta aici, Frate Branham?” Nu, eu nu ştiu aceea. Eu doar nu
ştiu, până când eu ştiu. Acela este adevărul.
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Eu întotdeauna vreau să fiu cinstit cu voi. Eu doar nu o
să presupun, să iau ceva idei, sau ceva, ce eu cred, sau ceva
în felul acela. Când eu vă spun, aceasta o să fie. Ei bine, El
trebuie să-mi spună, întâi, şi atunci vă voi spune eu. Eu—eu
ştiu că întreaga lume este într-o stare de zguduire. Noi suntem
la timpul sfârşitului. Dar un lucru eu am încercat să fiu…
16
Fratele Shakarian spunea azi dimineaţă, cum obişnuia
el să meargă prin rândurile de rugăciune, şi se întindea jos
acolo şi lua cartonaşele acelea înainte ca oamenii să vină sus,
şi se uita la ele, şi să vadă dacă—dacă eu le-am spus ce aveau
ei scris acolo. Ei scriu tot felul de lucruri pe cartonaşele lor de
rugăciune, voi ştiţi, şi el doar a vrut să vadă dacă aceasta era
corect. El a spus, din sutele care el le-a verificat, acolo nu a
fost niciodată una greşită. [Fratele Shakarian zice, „Niciodată
una greşită.”—Ed.] Acolo niciodată nu o să fie una greşită,
vedeţi, deoarece, atât—atât timp cât acesta este Dumnezeu.
Dacă eu mă proiectez vreodată în aceasta, atunci este greşit
chiar acolo de la început.
17
O fetiţă mică a cărui tată este aşezat, ascultând la mine
acum, a venit la mine, nu de mult. Ea a avut un vis. Ea a spus,
„Frate Branham, ce înseamnă visul acesta?”
18
Am spus, „Eu nu ştiu, soră. Eu va trebui să aflu, dacă
Domnul îmi va spune.” Astfel eu am mers înainte şi am
încercat să-l întreb pe Domnul, şi El nu mi-a spus.
19
Fetiţa a venit înapoi din nou. Ea a spus, „Ei bine, acum
unde este tălmăcirea visului meu?”
20
Am spus, „Vino aici, scumpo, şezi jos.” Am spus, „Tatăl
şi mama ta sunt prieteni foarte buni de-ai mei. Înţelegi? Şi
ei au venit tot drumul din Canada, pensionaţi, şi au rămas
aici cu mine. Ei cred aceasta, ceea ce eu încerc să spun. Şi
eu niciodată nu am spus nimic greşit la nimeni, cu voia, în
viaţa mea. Dacă eu…Mă gândesc că ştiu ce înseamnă visul.
Dar până când îl văd visul acela eu însumi, şi apoi El îmi
spune ce înseamnă, eu nu îţi pot spune. Vezi, dacă eu doar
născocesc ceva, acolo ar putea să fie un timp unde tu ai avut
nevoie de mine între viaţă şi moarte, şi atunci tu nu ai şti
dacă să mă crezi sau nu.”
21
Dacă eu vă spun ceva în Numele Domnului, este
într-adevăr aşa. Acela este Cine mi-a spus aceea. Şi până
acum, din toţi anii aceştia, prin toată lumea, şi în jurul lumii,
El nu a fost greşit o dată. Căci…Şi, acum, voi ştiţi că o fiinţă
umană nu poate să fie aşa de infailibilă. Este nevoie de Duhul
lui Dumnezeu să facă aceea.
22
Şi acum eu am un Mesaj pentru care eu sunt răspunzător.
Şi de multe ori am fost considerat, printre oameni, ei bine,
poate cineva care nu s-a aşezat jos şi să gândească un minut,
că eu am fost un—un, oh, o persoană îngrozitoare, că nu mi-a
15

4

CU VÂN T U L VORBI T

plăcut de oameni, şi eu întotdeauna îi tăiam. Şi aceea nu
este aşa. Aceea nu este aşa. Eu iubesc oamenii. Dar, voi ştiţi,
dragostea este corectivă.
23
Dacă băieţelul vostru şedea afară în stradă acolo, şi voi
aţi spus, „Junior, dragă, eu nu te vreau acolo afară, dar…”
Şi maşinile bâzâind pe lângă el, şi voi l-aţi adus înăuntru. El
a fugit înapoi afară din nou. Păi, voi ar trebui să-l corectaţi.
Dacă voi îl iubiţi, o veţi face. Voi trebuie s-o faceţi.
24
Dacă tu ai văzut un om plutind în jos pe un râu, înspre o
cascadă, într-o barcă mică, care tu ai ştiut că barca aceea urma
să se scufunde când el a ajuns la cascadă, a-i spune tu, „John,
tu, poate tu ar trebui să te gândeşti pentru o vreme, poate tu ar
putea să nu scapi”? Dacă eu ştiu că el nu urmează să scape, eu
aproape că îl smucesc afară din barcă, dacă eu pot, pentru că
este dragostea care face aceea.
25
Şi acum, în aceste Mesaje care le vorbesc, eu nu încerc să
aduc înăuntru vreo doctrină, sau aşa mai departe. Eu—eu fac
aceea în propria mea biserică. Dar aici afară printre bărbaţi
şi femei care sunt denominaţiuni diferite şi cu diferite idei, eu
doar încerc să iau într-o formă uşoară, explic; dar suficient
până unde dacă voi sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu,
eu cred că veţi înţelege ce vreau să spun, printre oameni
Creştini, Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, ce altceva.
26
Acum, în seara aceasta, eu vreau să deschid la Genesa,
al 24-lea capitol. Eu vreau să citesc…începând cu al 12-lea
verset din al 24-lea capitol din Genesa.
Şi el a spus, O DOAMNE Dumnezeule…stăpânul meu
Abraham, eu te rog, trimite-mi urare bună astăzi, şi
arată bunătate către stăpânul meu Abraham.
Iată, eu stau aici lângă fântâna de apă; şi fiicele
oamenilor din cetate vin afară să scoată apă:
Şi lasă să vină la împlinire, că fecioara la care îi voi
spune, Lasă jos ulciorul, eu te rog, ca eu să pot bea;
şi ea să spună, Bea, şi eu le voi da şi cămilelor tale să
bea: lasă ca aceeaşi să fie cea pe care tu ai hotărât-o
pentru slujitorul tău Isaac; şi prin aceea voi şti eu că
tu mi-ai arătat bunătate la…către stăpânul meu.
27
Şi apoi în Cartea despre Apocalipsa. Aceea era prima din
Biblie, Genesa. Acum, în ultima din Biblie, eu vreau să citesc
în al 21-lea capitol din Apocalipsa, şi al 9-lea verset.
28
Noi ştim ce această Scriptură din Genesa aici…Voi citiţi
întregul capitol, dacă voi doriţi. Acesta este Dumnezeu trimiţând
afară pe Eleazar. Sau, Abraham trimiţându-l afară pe Eleazar,
scuzaţi-mă, să aleagă o mireasă pentru Isaac. Şi frumoasa Rebeca
a venit afară, şi în răspuns perfect la rugăciunea care—care
Eleazar, slujitorul lui Abraham, tocmai s-a rugat.
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Acum în al 9-lea verset din al 21-lea capitol din
Apocalipsa.
Şi acolo a venit la mine unul din cei şapte îngeri care
aveau cele şapte potire pline de ultimele şapte plăgi, şi
a vorbit cu mine, spunând, Vino aici, şi eu îţi voi arăta
mireasa, soţia Mielului.
29
Acum eu vreau să iau ca un subiect, în seara aceasta,
pentru aceea: Alegerea Unei Mirese. Şi acesta este, dacă fratele
meu care înregistrează aici vrea, aceasta este banda care tu
poţi merge înainte şi s-o laşi afară.
30
Iar acum, în aceasta, nu înseamnă exact că eu vorbesc
aceasta către această adunare prezentă, dar aceste benzi merg
în jurul lumii. Ele sunt traduse în, practic, oh, în mare număr
de limbi, chiar în ţările păgâne în jurul lumii. Noi trimitem
acele benzi, gratuit, pe o societate de biserică. Şi ele sunt
traduse. Şi tot afară prin junglele din Africa, şi la India, şi în
jurul lumii, merg aceste benzi.
Acum, alegând o Mireasă!
31
În multe lucruri ale vieţii ni se dă o alegere. Felul de
viaţă, însuşi, este o alegere. Noi avem un drept să ne facem
propria noastră cale, să ne alegem propria noastră cale care
vrem s-o trăim.
32
Educaţia este o alegere. Noi putem alege dacă noi o să fim
educaţi, sau dacă noi nu o să fim educaţi. Aceea este o alegere
care noi o avem.
33
Binele şi răul este o alegere. Fiecare bărbat, fiecare femeie,
băiat şi fată, trebuie să aleagă dacă ei urmează să încerce să
trăiască drept sau să nu trăiască drept. Aceasta este o alegere.
Alegerea este un lucru mare.
34
Destinaţia voastră Eternă este o alegere. Şi poate, în seara
aceasta, unii din voi vor face acea—acea alegere, despre unde vă
veţi petrece Eternitatea, înainte ca acest serviciu să se termine
în această seară. Acolo va fi un timp, că, dacă voi l-aţi refuzat
pe Dumnezeu de multe ori, acolo va fi o dată când Îl veţi refuza
pentru ultima oară. Există o linie între milă şi judecată. Şi este
un lucru periculos ca un bărbat sau femeie, băiat sau fată, să
păşească peste linia aceea, căci nu există reîntoarcere când voi
aţi păşit peste linia aceea de limită. Deci, în seara aceasta, acesta
ar putea să fie timpul în care mulţi îşi vor face a lor decizia
lor—lor, unde ei îşi vor petrece Eternitatea nesfârşită.
35
Există o altă alegere care o avem în viaţă, aceea este,
o însoţitoare a vieţii. Un bărbat tânăr sau o femeie tânără,
păşind afară pe viaţă, i—i s-a dat un drept să facă o alegere.
Omul tânăr alege. Femeia tânără are dreptul să accepte sau
să refuze. Dar aceasta încă este o alegere, pe ambele părţi. Şi
bărbatul şi femeia, ei au dreptul să aleagă.
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De asemenea, voi aveţi o alegere, ca un Creştin.
Voi aveţi o alegere a bisericii, aici în America, până acum,
la care vă puteţi duce. Acela este propriul vostru privilegiu
American, să alegeţi orice biserică la care vreţi să aparţineţi.
Aceea este o alegere. Voi nu trebuie să mergeţi la nici una
din ele, dacă voi nu vreţi. Dar dacă vreţi să schimbaţi de
la cea Metodistă la cea Baptistă, sau cea Catolică la una
Protestantă, sau aşa mai departe, nu există nimeni să vă
poată spune sau să vă facă să veniţi la vreo anumită biserică.
Aceea este a noastră—aceea este libertatea noastră. Aceea este
ce este democraţia noastră. Fiecare om poate alege pentru
sine. Libertatea de religie, şi acela este un—un lucru mare.
Dumnezeu să ne ajute s-o păstrăm atât timp cât putem.
37
Şi voi aveţi o alegere. Fie căci…Când voi alegeţi această
biserică, voi puteţi alege fie că voi, în această biserică, fie
că voi veţi alege o biserică care vă v-a călăuzi la destinaţia
voastră Eternă. Voi puteţi alege o biserică care are un anumit
crez, care v-aţi putea gândi că acel crez este tocmai ce vreţi
voi. Sau, cealaltă biserică are crezul ei.
38
Iar apoi acolo este Cuvântul lui Dumnezeu, de care aveţi
alegere. Voi trebuie să faceţi alegerea.
Există o lege nescrisă printre noi, de a alege.
39
Eu cred că Ilie a fost, o dată, sus pe Muntele Carmel, după
darea pe faţă, într-o oră măreaţă de criză la care noi suntem
cam tocmai gata să ajungem chiar acum. Poate, ar putea să
fie pentru voi sau eu, în seara aceasta, că ne facem această
alegere, ca experienţa Muntelui Carmel. În mod direct, mă
gândesc că aceasta se petrece, în toată lumea, acum. Dar acolo
va fi în curând un timp unde voi va trebui să faceţi o alegere.
40
Şi voi bărbaţii de aici, din bisericile voastre
denominaţionale, doar credeţi aceasta, că ora este chiar
asupra voastră, când voi urmează să faceţi o alegere. Voi sau
o să mergeţi în Consiliul Mondial, sau voi nu o să mai fiţi o
denominaţiune. Voi o să trebuiască să faceţi aceea, şi alegerea
aceea vine în curând.
41
Şi este un lucru periculos să aşteptaţi până în acea ultimă
oră, de asemenea, deoarece aţi putea să vă luaţi ceva pe voi
din care niciodată nu aţi putea să vă scuturaţi afară. Voi ştiţi,
există un timp când puteţi fi avertizaţi, atunci, dacă voi păşiţi
dincolo de linia aceea de avertizare, atunci voi sunteţi deja
însemnaţi pe partea cealaltă, marcaţi.
42
Amintiţi-vă, când anul de jubileu a venit, şi preotul a
călărit cu trâmbiţa lui sunând, că fiecare rob putea să meargă
liber. Dar dacă ei au refuzat să accepte libertatea lor, atunci
el a trebuit să fie dus la templu, la un stâlp, şi o sulă l-a
perforat prin ureche, şi atunci el l-a slujit pe stăpânul lui
36
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întotdeauna. Aceasta i-a fost pus pe ureche ca o tipizare, de
auzire. „Credinţa vine prin auzire.” El a auzit trâmbiţa, dar el
nu a vrut să asculte la ea.
43
Şi de multe ori, bărbaţi şi femei aud Adevărul lui
Dumnezeu, şi Îl văd adeverit şi dovedit, Adevăr, dar totuşi ei
nu vor să-L audă. Acolo este vreun alt motiv. Acolo este vreo
altă alegere care ei o au, decât să facă faţă la Adevăr şi fapte,
de aceea urechile lor pot fi închise la Evanghelie. Ei niciodată
nu-L vor mai auzi. Sfatul meu către voi, când Dumnezeu
vorbeşte către inima voastră, voi să acţionaţi chiar atunci.
44
Ilie le-a dat o alegere care ei trebuiau: „Alegeţi voi în
această zi pe cine îl veţi sluji. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu,
slujiţi-l pe El. Dar dacă Baal este Dumnezeu, slujiţi-l pe el.”
45
Acum, aşa cum vedem că toate din lucrurile naturale sunt
o tipizare a lucrurilor spirituale, aşa cum noi am mers prin
lecţia noastră azi dimineaţă, ca soarele şi natura lui. Aceea a
fost prima mea Biblie. Înainte ca să fi citit vreodată o pagină
în Biblie, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Deoarece, Biblia este
scrisă peste tot în natură, şi ea doar corespunde cu Cuvântul lui
Dumnezeu: ca moartea, îngroparea, învierea naturii; şi soarele
răsare, traversează, apune, moare, înviază din nou. Există aşa de
multe lucruri, care noi le-am putea tipiza, Dumnezeu în natură,
care noi trebuie să le ocolim, pentru acest Mesaj.
46
Acum, dacă spiritualul sau, naturalul este o tipizare a
spiritualului, atunci, alegerea unei mirese, în natural, este o
tipizare a alegerii unei Mirese, Mireasa, în spiritual.
47
Acum, acesta este un lucru serios când ne ducem să
alegem o nevastă, un bărbat, căci jurământul aici este până
moartea ne desparte. Aşa este cum noi trebuie să-l ţinem.
Şi voi luaţi acel jurământ înaintea lui Dumnezeu, că numai
moartea vă v-a separa. Şi eu gândesc că noi ar trebui…Un
om cu mintea întreagă, care planifică un viitor, că el ar trebui
să aleagă nevasta aceea foarte atent. Fii atent ce faci. Şi o
femeie alegând un bărbat, sau acceptând alegerea unui bărbat,
ar trebui să fie foarte atentă la ce face, şi mai ales în zilele
acestea. Un bărbat ar trebui să gândească şi să se roage înainte
să aleagă o nevastă.
48
Mă gândesc, astăzi, ce a făcut aşa de multe cazuri de divorţ
acum, că noi conducem lumea în America, în cazuri de divorţ.
Noi conducem restul lumii. Există mai multe divorţuri aici
decât oriunde altundeva, naţiunea aceasta, şi se presupune
a fi, şi socotită, o naţiune Creştină. Ce o ocară, tribunalele
noastre de divorţ! Mă gândesc, motivul acesteia, este din cauză
că bărbaţii s-au îndepărtat de la Dumnezeu, şi femeile s-au
îndepărtat de la Dumnezeu.
49
Şi noi aflăm, că, dacă un bărbat s-a rugat şi o femeie s-a
rugat asupra chestiunii; nu doar să priveşti la perechea de ochi
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frumoşi, sau umeri mari puternici, sau aşa ceva, sau vreo altă
afecţiune lumească; ci să privească mai întâi la Dumnezeu, şi
să spună, „Dumnezeule, este acesta planul Tău?”
50
Mă gândesc, astăzi, există aşa de multă înşelare, chiar ca în
şcoală. Când—când copiii vin pe acolo, sau de dimineaţă, mulţi
din copiii din cartier, care—care prieteni de-ai mei, vin pe aici
şi spun, „Frate Branham, vrei să te rogi pentru noi? Noi avem
un—un examen astăzi. Eu—eu am lucrat toată noaptea, şi eu nu
se pare că eu pot—pot să-l am rezolvat. Roagă-te pentru mine.”
Mă gândesc că orice copil de şcoală, dacă voi vreţi, dacă…Şi
părinţii la masă dimineaţa, aţi putea. Zice, „Mamă, John are
un examen astăzi. Să ne rugăm pentru el acum.” Mă gândesc
că aceasta ar întrece tot ce aţi putea face vreodată în orice
alt fel, sau să te uiţi dincolo pe hârtia altcuiva şi să copiezi.
Mă gândesc dacă voi doar aţi veni afară şi să vă rugaţi asupra
chestiunii.
51
Şi dacă noi am studia ceea ce facem când noi urmează să
ne căsătorim, când noi ne alegem nevasta, bărbatul nostru,
dacă noi am studia aceasta! Un om ar trebui să se roage cu
sârguinţă, căci el ar putea să-şi ruineze viaţa lui întreagă.
Ţineţi minte, jurământul este „până ne despărţim la moarte,”
şi el ar putea să-şi ruineze viaţa prin a face alegerea greşită.
Dar dacă el ştie ce, el face alegerea greşită şi se căsătoreşte cu
o femeie care nu este potrivită să fie nevasta lui, şi el o face
oricum, atunci este vina lui. Dacă femeia ia un bărbat şi ştie
că el nu este potrivit să-ţi fie un bărbat, atunci aceea este vina
ta proprie, după ce tu ştii ce este bine şi rău. Astfel, voi nu ar
trebui s-o faceţi până când nu vă rugaţi cu desăvârşire.
52
La fel se aplică prin alegerea unei biserici. Acum, voi
trebuie să vă rugaţi despre biserica în care voi aveţi părtăşie.
Ţineţi minte, bisericile poartă spirite.
53
Acum, eu nu vreau să fiu critic. Dar îmi dau seama că eu
sunt un om bătrân, şi eu trebuie să plec de aici, într-una din
aceste zile. Şi eu trebuie să răspund la Ziua Judecăţii pentru
ce spun în seara aceasta sau orice alt timp. Şi eu, de aceea, eu
trebuie să fiu total serios şi cu adevărat convins.
54
Dar, tu mergi într-o biserică, şi dacă tu vei urmării
comportarea din biserica aceea, tu doar să-l urmăreşti pe
păstor pentru o vreme, şi tu vei afla de obicei că biserica se
comportă ca păstorul. Uneori, mă întreb dacă noi chiar nu
ne luăm spiritul unul la altul în loc de Duhul Sfânt. Voi
ajungeţi la un loc unde păstorul este foarte radical şi uşuratic,
voi veţi afla că adunarea este în acelaşi fel. Eu vă aduc la o
biserică unde eu îl văd pe păstor stând, îşi clatină capul înainte
şi-napoi. Voi urmăriţi adunarea, ei fac acelaşi lucru. Voi luaţi
un păstor, doar înghite jos orice, de obicei biserica va face
acelaşi lucru. Astfel, dacă eu alegeam o biserică, eu aş alege
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una veritabilă, fundamentală, Evanghelie Deplină, biserică
Biblică, dacă eu aş alege una să-mi pun familia înăuntru. Aleg.
M-am uitat…
55
Băieţii, zilele trecute, fiul Fratelui Shakarian şi ginerele
lui, m-au dus sus aici să mă rog pentru un ins tânăr, un
cântăreţ, băiat fin. Doar a venit înapoi…Fred Barker, acela
era numele lui, doar a venit înapoi dintr-o călătorie. Şi ei m-au
chemat, că, „Fred trăgea să moară.” Şi atunci, înainte să pot
ajunge în casă, un alt mesaj a venit, „El poate să fie mort chiar
acum.” Şi el a spus că el a avut o—o hemoragie în creieri, şi el a
fost paralizat, şi—şi el trăgea să moară, şi nevasta lui a vrut ca
eu să mă rog pentru el.
56
Şi m-am gândit, „O, dacă eu încerc să zbor, el ar fi mort
înainte să ajung acolo, şi ar putea să fie mort acum.” Astfel,
eu am sunat repede şi am prins-o pe micuţa doamnă la telefon.
Şi—şi noi am avut telefonul conectat, şi la urechea lui Fred.
El nu putea înghiţi. Ei îi dădeau înghiţire artificială. Şi când
ne-am rugat pentru el, el a spus, a făcut semn, să-l ia afară din
beregata lui. El putea înghiţi. Doctorii nu au crezut-o. Ei l-au
scos afară, şi el putea înghiţi. El a şezut sus, zilele trecute.
O biserică; alegând o biserică.
57
Chemarea la telefon doar a venit înăuntru, cu un timp în
urmă. Azi dimineaţă, o membră din biserica mea, care este de
fapt o femeie Baptistă afară din Louisville, ea a murit devreme
azi dimineaţă. Şi biserica mea acasă, un adevărat grup de
bărbaţi consacraţi, s-au adunat împreună şi au mers jos,
înainte ca antreprenorul de pompe funebre s-o îmbălsămeze,
au stat asupra ei, s-au rugat până când viaţa a venit înapoi
în ea. Şi ea trăieşte, în seara aceasta. Bătrânii din biserica
mea, păi, ei au fost învăţaţi să creadă că toate lucrurile sunt
posibile, să vină la Dumnezeu sincer.
Astfel, voi trebuie să faceţi alegerea potrivită.
58
Iarăşi, felul de femeie care un om ar alege, va reflecta
ambiţiile lui şi caracterul lui. Dacă un om alege femeia care
nu trebuie, aceasta reflectă caracterul lui. Şi la ce se leagă
el, arată într-adevăr ce este în el. O femeie reflectează ce
este în bărbat când el o alege de nevastã. Aceasta arată ce
este jos în el. Nu contează ce spune el în afară, urmăriţi cu
ce s-a căsătorit.
59
Eu merg la biroul unui om, şi el zice că este un Creştin;
afişe peste tot pe pereţi, acea veche muzică boogie-woogie se
petrece. Mie nu-mi pasă ce spune el. Eu nu cred mărturia lui,
pentru că spiritul lui se hrăneşte din lucrurile acelea ale lumii.
Ce, să zicem, dacă el s-ar căsători cu o fată din cor, sau ce este
dacă el s-ar căsători cu o regină de sex, sau doar o drăguţă,
ricketta modernă? Aceasta reflectă. Aceasta arată ce are el în
mintea lui, despre ce o să fie casa lui viitoare, deoarece el a
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luat-o pe ea prin care să-şi crească copiii. Şi orice este ea,
acela este felul cum o să-şi crească acei copii. Astfel, aceasta
reflectă ce este în bărbat. Un bărbat care ia o femeie ca aceea,
arată chiar ce gândeşte el despre viitor.
Va-ţi putea imagina un Creştin să facă un lucru ca acela?
Nu, domnule. Eu nu aş putea. Un adevărat Creştin nu se va
uita după o astfel de regină a frumuseţii, şi fete de cor, şi
regine de sex. El se va uita după caracter Creştin.

60

Acum, tu nu poţi avea toate lucrurile. Acolo ar putea să
fie o fată care este foarte frumoasă. Şi cealaltă fată, poate ea
este…statura ei arată mai bine decât aceasta una. Şi tu s-ar
putea să trebuiască să sacrifici una pentru cealaltă, dar, dacă
ea nu este statura unei doamne, a unei femei. Şi, ea…Mie
nu-mi pasă dacă ea este drăguţă sau nu. Tu mai bine să te uiţi
la caracterul ei, fie că ea este frumoasă sau nu este frumoasă.

61

Acum, că, aceasta se cuvine, dacă un Creştin ar alege o
nevastă, el ar trebui să aleagă una veritabilă, femeie născută
din nou, indiferent cum arată ea. Aceasta este ce este ea, ce o
face pe ea. Şi atunci, iarăşi, aceea reflectă propriul lui caracter
evlavios, şi reflectă ce este în mintea lui şi ce o să fie în viitor,
căci familia lui va fi crescută de o astfel de femeie, pentru
planurile viitoare pentru căminul lui.

62

Dacă el se căsătoreşte cu una din aceste rickettas
moderne, regine de sex, ce ar putea el aştepta? Ce fel
de cămin s-ar putea aştepta un om să aibă? Dacă el se
căsătoreşte cu o fată care nu are moral suficient pe lângă ea
să stea acasă şi să aibă grijă de casă, şi vrea să lucreze afară
în biroul cuiva, ce fel de gospodină ar fi ea? Tu vei avea
supraveghetoare de copii şi fiecare alt lucru. Aceasta este
adevărat.

63

Acum, eu nu sunt mult din acest gust modernistic,
despre femei să lucreze. Când eu le-am văzut pe aceste femei
îmbrăcate cu aceste uniforme, conducând în jur prin oraş,
pe motociclete, ca poliţiste, este o dizgraţie pentru orice
oraş care va lăsa o femeie să facă aceea. Vedeţi? Vedeţi?
După cum aşa de mulţi bărbaţi care sunt fără lucru, aceasta
arată gândirea modernă a oraşului nostru. Aceasta arată
degradarea. Noi nu trebuie să avem femeile acelea acolo
afară în felul acela. Ele nu au nici o treabă acolo afară în
felul acela.

64

Când Dumnezeu i-a dat la un om o nevastă, El i-a dat cel
mai bun lucru care El a putut să-i dea, în afară de mântuire.
Dar când una merge să încerce să ia locul unui bărbat, atunci
ea este cam cel mai rău lucru pe care el l-ar putea apuca.
Acum, aceea este adevărat. Vedeţi?

65

Acum noi putem vedea aplicarea spirituală.
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Eu—eu ştiu că aceea este rău, voi gândiţi că este rău, dar
este Adevărul. Nouă nu ne pasă cât de rău este, noi trebuie să-i
facem faţă la faptă. Aceea este ce învaţă Biblia. Vedeţi?
67
Acum, noi vedem aici limpede planul spiritual, despre
planificarea lui Dumnezeu pentru Casa Lui viitoare cu Mireasa
Lui viitoare, vine în vedere acum.
68
Dacă un om se căsătoreşte cu o regină de sex, voi vedeţi
după ce se uită el pentru viitor. Dacă un om se căsătoreşte cu o
femeie care nu vrea să stea acasă, voi vedeţi după ce se uită el
în viitor. Şi eu o dată…
69
Aceasta sună îngrozitor. Eu doar simt să o spun. Şi eu—eu,
de obicei, dacă eu simt să spun lucrul, eu se cuvine să-l spun.
Şi aceasta este de obicei calea lui Dumnezeu.
70
Eu—eu obişnuiam să merg cu un fermier cu care am
lucrat, să cumpere vite. Şi eu am observat că bătrânul ins
întotdeauna se uita chiar în faţa unei viţele înainte să
meargă să liciteze. Apoi el i-a întors capul, şi s-a uitat
înainte şi înapoi. Eu l-am urmat înainte, l-am urmărit. Şi
el s-a uitat la ea în sus şi-n jos, dacă ea a arătat în regulă,
statura. Apoi el s-a întors şi a privit-o în faţă, şi uneori el
dădea din cap si pleca.
Am spus, „Jeff, eu vreau să te întreb ceva.”
El a spus, „Spune, Bill.”
71
Şi eu am spus, „De ce te uiţi întotdeauna la vaca aceea în
faţă?” Am spus, „Ea arată bine, o vacă bună—bună grea.”
72
A spus, „Eu vreau să-ţi spun, băiete, tu ai mult de învăţat.”
Şi eu—eu mi-am dat seama după ce el mi-a spus. A spus, „Mie
nu-mi pasă cum este ea făcută. Ea ar putea să fie carne, până
la copită. Dar dacă ea are privirea aceea sălbatică în faţa ei, să
nu o cumperi tu niciodată.”
Am spus, „De ce este aşa, Jeff?”
73
„Ei bine,” a spus, „primul lucru este,” a spus, „ea niciodată
nu va sta liniştită.” Şi el a spus, „Următorul lucru este că, ea
niciodată nu va fi o mamă la viţelul ei.” Şi a spus, „Ei au pus-o
într-un staul acum, motivul că ea este grasă. Tu îi dai drumul,
cu privirea aceea sălbatică, ea ar alerga până să moară.”
74
Am spus, „Tu ştii, eu cumva am învăţat ceva. Eu cred că
aceea se aplică la femei, de asemenea.” Drept. Drept.
75
Acea privire, sălbatică, uitătură de ricketta, mai bine să
stai departe de ea, băiete, tot lucrul acela vânăt acolo deasupra
ochilor. Şi eu nu am…eu nu aş vrea aceea. Eu nu cred că
aceea i se cuvine unei Creştine. Mie nu-mi pasă cât de mult
spune televiziunea şi ziarul că este frumoasă. Acesta este lucrul
cu cea mai oribilă arătare, privelişte hidoasă care am văzut-o
vreodată în viaţa mea.
66
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Când am văzut întâi aceea, aici la Cafeteria lui Clifton,
într-o dimineaţă, la un mic dejun. Am văzut câteva din
acele doamne tinere să vină sus. Fratele Arganbright tocmai
a venit înăuntru, şi eu. Şi el a mers jos la parter. Şi m-am
uitat, şi fata aceea a venit înăuntru. M-am gândit, „Ei bine,
eu—eu—eu—eu nu ştiu.” Eu niciodată nu am văzut aceasta
înainte. Aceasta a fost vreun fel. Oh, a arătat de parcă ea a
fost plăguită, voi ştiţi, doar un fel de arătare comică. Eu
nu spun aceea să fie comic. Eu—eu o spun. Voi ştiţi, eu am
văzut lepră. Eu sunt un misionar. Eu am văzut tot felul de
ciudăţenii, voi ştiţi, despre cum bolile. Şi eu urma să mă duc
la doamna tânără şi să-i spun, „Eu—eu—eu sunt un lucrător.
Eu—eu mă rog pentru bolnavi. Ai—ai vrea ca eu să mă rog
pentru tine?” Şi eu niciodată nu am văzut aşa ceva. Şi atunci,
aici vin încă două sau trei, înăuntru. Eu cumva am păşit
înapoi atunci şi am aşteptat.
77
Şi Fratele Arganbright a venit aproape, astfel am spus,
„Frate Arganbright?” El ar putea să fie aici. Am spus, „Ce se
petrece cu femeia aceea?” Vedeţi?
Şi el a spus, „Aceea, aceea este vopsea.”
78
Am spus, „Păi, vai, vai!” Vedeţi? M-am gândit că ei ar
trebui s-o aibă într-un spital pentru ciumaţi pe undeva, voi
ştiţi, s-o ferească să se împrăştie peste tot pe alte femei.
79
Dar, voi ştiţi, tu trebuie să planifici, să cauţi, să te
rogi, când tu alegi. Căci, noi vedem, prin aceasta, Cuvântul
promisiunii. Ea, mireasa pe care un bărbat ar alege, va reflecta
caracterul lui. Aceasta reflectă ce este în el.
80
Acum, v-aţi putea imagina un om, umplut cu Duhul Sfânt,
să ia aşa ceva să fie o nevastă? [Adunarea spune, „Nu.”—Ed.]
Eu—eu—eu doar nu o văd, frate. Acum, poate eu sunt doar
un bătrân ciudat. Însă, voi ştiţi, eu—eu nu pot înţelege aceea,
vedeţi, observaţi, că aceasta o să reflecte ce este în el. Ea o să-l
ajute să facă căminul lui viitor.
81
Acum, deci, când noi schimbăm înapoi acum pentru un
moment, la partea spirituală. Şi când voi vedeţi o biserică care
este în lume, se comportă ca lumea, anticipând în lume, luând
parte din lume, socotind Poruncile lui Dumnezeu de parcă El
niciodată nu Le-a scris, atunci vă—vă puteţi doar imagina că
Cristos nu o să ia o Mirească ca aceea. V-aţi putea imagina
s-o ia pe biserica modernă de astăzi ca o Mireasă? Nu Domnul
meu. Eu nu…Eu aş putea cu greu să văd aceea. Nu. Ţineţi
minte, acum, un bărbat şi nevasta lui sunt unul. V-aţi uni voi
înşivă cu o persoană ca aceea? Dacă da, aceasta cu certitudine
mi-ar dezamăgi cumva credinţa mea în voi.
82
Şi, atunci, cum să se unească Dumnezeu pe Sine cu aşa
ceva, o prostituată denominaţională obişnuită? Vă gândiţi că
El ar face aceasta, „Având o formă de evlavie dar tăgăduind
76
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puterea de-acolo”? El niciodată nu ar face aceasta. Ea trebuie
să aibă caracterul Lui în ea. Adevărata, Biserică adevărată
născută din nou trebuie să aibă caracterul care era în Cristos,
pentru că soţul şi soţia sunt unul. Şi dacă Isus a făcut
numai ce i-a plăcut lui Dumnezeu, a ţinut Cuvântul Lui şi
a manifestat Cuvântul Lui, Mireasa Lui va trebui să fie din
acelaşi fel de caracter. Ea nu ar putea, sub nici o formă, să fie o
denominaţiune. Deoarece, atunci, nu contează cât de mult vrei
tu să spui, „nu,” ea este controlată de vreun comitet pe undeva,
care îi spune ce să facă şi ce nu poate ea să facă, şi, de multe
ori, la un milion de mile deviaţi de adevăratul Cuvânt.
83
Este destul de rău că noi ne-am îndepărtat odată de la
adevăratul Conducător care ni l-a lăsat Dumnezeu să conducă
Biserica. El nu a trimis prezbiteri de stat. El nu a trimis
episcopi, cardinali, preoţi, papi. El a trimis pe Duhul Sfânt
pentru Biserică, să conducă Biserica. „Când El Duhul Sfânt
este venit, El vă v-a conduce în tot Adevărul, vă v-a descoperii
aceste lucruri, care vi le-am spus, vă v-a aduce aminte de ele,
şi vă v-a arăta lucruri care o să vină.” Duhul Sfânt a fost să
facă aceea. Acum, biserica modernă îl urăşte pe Acela. Lor nu
le place de El, astfel cum ar putea ea să fie Mireasa lui Cristos?
Oamenii de astăzi aleg o denominaţiune modernă. Ce face
aceasta, reflectă numai înţelegerea lor săracă a Cuvântului.
84
Eu nu vreau să rănesc, ci eu vreau să o las să meargă adânc
până când vă veţi uita la aceasta.
85
Eu am căsătorit multe perechi, dar aceasta întotdeauna îmi
reaminteşte de Cristos şi Mireasa Lui. Una din căsătoriile care
le-am înfăptuit aici, cu un timp în urmă, acesta—acesta a fost
un lucru cam remarcabil în viaţa mea. Au fost câţiva ani în
urmă, când eu eram doar un lucrător tânăr.
86
Fratele meu a lucrat la P.W.A. Eu nu ştiu dacă careva îşi
aminteşte vreodată aceea, încă, sau nu, careva aşa de bătrân ca
mine. Şi acela a fost un—un proiect care l-a avut guvernul. Şi
fratele meu a lucrat sus, vreo treizeci de mile. Ei săpau afară
nişte lacuri, un proiect pentru conservare.
87
Şi acolo a fost un băiat care a lucrat sus acolo, cu el, de
la Indianapolis, cam, oh, cam o sută de mile deasupra de
Jeffersonville unde eu—eu locuiesc, sau am locuit. Şi acolo era
un…El i-a spus la fratele meu, într-o zi. El a spus, „Doc,”
a spus, „eu—eu vreau…eu o să mă căsătoresc, dacă eu doar
aveam destui bani să plătesc predicatorul.” El a spus, „Eu—eu
am destui bani să-mi obţin certificatul, dar,” a spus, „eu nu am
destui bani să-l plătesc pe predicator.”
88
Doc a spus, „Ei bine, fratele meu este un predicator, şi—şi
el—el ar putea să te căsătorească.” El a spus, „El niciodată nu-i
încasează pe oameni pentru lucruri ca acela.”
El a spus, „Vrei să-l întrebi dacă el mă va căsători?”
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Ei bine, în seara aceea fratele meu m-a întrebat. Am spus,
„Dacă el niciodată nu a fost căsătorit înainte, oricare din ei şi
ei sunt…totul este în regulă.” El a spus, „Ei bine, da, eu îl voi
întreba.” Şi am spus, „Dacă aceasta este, spune-i, să vină jos.”
90
Astfel, când a venit sâmbăta şi băiatul a venit jos. Acesta a
fost un lucru mare pentru mine, să privesc întotdeauna înapoi
la aceasta. Eu aş…După amează ploioasă, şi o maşină veche
Chevrolet, cu farurile legate cu o sârmă de balotat, aceea a
mânat sus, în faţă. Doar puţin după ce mi-am pierdut soţia, şi
eu eram burlăcit, două camere mici. Şi—şi Doc a fost sus acolo
cu mine, aşteptând după ei.
91
Şi—şi un băiat a ieşit afară din maşină, şi el cu certitudine
nu a arătat ca un mire, pentru mine, sau să arate pentru
oricine, eu presupun. Da. Eu puteam simplu…să cumpăr o
pereche de pantofi, destul de buni pentru un dolar şi jumătate.
Şi el avea o pereche, erau uzaţi. Şi pantalonii lui foarte
largi. Şi el avea pe el una din aceste jackete vechi din piele
de cârtiţă. Eu nu presupun că unii din voi oamenii mai în
vârstă să vă amintiţi. Ea arăta parcă a trecut printr-o maşină
de spălat fără să fie limpezită, şi a fost cu dungi, legată sus în
felul acesta, şi colţul în sus.
92
Şi o—o doamnă mică a ieşit afară pe o parte, cu o micuţă,
oh, una din acele rochiţe cu carouri.
93
Eu nu ştiu. Eu am făcut o greşeală prin a numi felul acela
de bunuri, o dată. Gingham, eu cred că se numesc. Şi astfel
aceasta a fost o…[Adunarea râde—Ed.] Eu am spus-o iarăşi
greşit. Eu—eu întotdeauna o fac. Şi am spus…
94
Ea a ieşit din maşină, şi ei au venit sus pe scări. Şi—şi când
ei au intrat înăuntru, sărmana micuţă, ea…Eu presupun, că ea,
cam cu tot ce era ea îmbrăcată era o fustă. Şi ea nu avea pantofi,
de-abea, pe ea. Ea a venit cu auto-stopul de la Indianapolis, jos.
Avea puţin păr atârnând în jos, în spate, lung, un fel de codiţe în
jos pe spatele ei. A arătat foarte tânără.
Şi am spus către ea, „Eşti tu suficient de în vârstă să te
căsătoreşti?”
95
Ea a spus, „Da, domnule.” Şi ea a spus, „Eu am permisiunea
mea scrisă de la tatăl meu şi mama mea.” Ea a spus, „Eu a
trebuit s-o arăt la—la tribunal aici, să-mi obţin certificatul.”
96
Am spus, „În regulă.” Am spus, „Mi-ar place să vorbesc
cu voi înainte să efectuăm această căsătorie.” Ei au şezut jos.
Băiatul a continuat să se uite în jurul camerei; el avea nevoie
de o tunsoare foarte mult. Şi el a continuat să se uite în jurul
camerei. El nu asculta la mine. Am spus, „Fiule, eu vreau ca tu
să asculţi la ce eu spun.”
A spus, „Da, domnule.”
Şi am spus, „Tu o iubeşti pe fata aceasta?”
89
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El a spus, „Da, domnule. Eu o iubesc.”
Am spus, „Tu îl iubeşti pe el?”
„Da, domnule. Eu îl iubesc.”
97
Am spus, „Acum, ai tu un loc să o duci după ce te
căsătoreşti?”
A spus, ”Da, domnule.”
98
Am spus, „În regulă. Acum,” am spus, „eu vreau să te
întreb ceva. Eu înţeleg, că tu lucrezi sus aici pe acest P.W.A.”
Şi el a spus, „Da, domnule.” Aceea era cam doisprezece
dolari pe săptămână.
Am spus, „Tu crezi că poţi să câştigi o existenţă pentru ea?”
El a spus, „Eu voi face tot ce pot eu să fac.”
99
Şi am spus, „Ei bine, aceea este în regulă.” Şi am spus,
„Acum, ce este dacă el iese afară din…Ce este dacă el îşi
pierde slujba, soră? Ce o să faci tu, o să fugi înapoi sus acasă,
la mama, tata?”
Ea spus, „Nu, domnule. Eu o să stau cu el.”
100 Şi am spus, „Ce este, domnule, dacă tu ai trei sau patru
copii, nimic cu ce să-i hrăneşti, şi tu nu ai nimic de lucru. Ce o
să faci tu, îi dai drumul?”
101 A spus, „Nu, domnule. Eu mă voi zbate drept înainte. Noi o
să reuşim, în vreun fel.”
102 M-am simţit mărunt. Şi am văzut că el într-adevăr a
iubit-o, şi ei s-au iubit unul pe altul. Eu i-am căsătorit.
103 Atunci m-am întrebat unde a dus-o el. Câteva zile, l-am
întrebat pe fratele meu, Doc, unde este acesta. El a spus,
„Mergi jos la New Albany,” un oraş mic sub noi.
104 Şi jos pe râu, unde eu am avut ceva tablă pusă sus, unde
am mers în fiecare zi când eu-eu am fost un instalator de linie.
Astfel când restul ortacilor, ei toţi şedeau în jur, spuneau glume
şi lucruri, eu mă urcam în camion şi am condus jos pe râu şi mă
rugam în timpul acela…?…Şi îmi citeam Biblia, sub o bucată
mare de tablă unde obişnuia să fie o fierărie veche. Acolo erau o
grămadă de vagoane vechi aşezate jos acolo.
105 Şi insul acesta a mers jos acolo şi a luat unul din vagoanele
acelea şi şi-a tăiat o uşă în el. Şi a luat un ziar şi cuie cu buton.
106 Câţi ştiu ce este un cui cu buton? Nu sunt Kentuckieni aici,
atunci. Acesta este, să iei o bucată de carton, pui o pioneză în el,
un ţepuş mic. Şi atunci îl împingi în…Acela este un cui cu buton.
107 Astfel, ei l-au pus peste tot. Şi el a mers sus acolo la
fierărie şi şi-a luat nişte material, şi a făcut o treaptă, să vină
sus. Şi a luat nişte lăzi vechi, şi şi-a avut o masă. Şi m-am
gândit, într-o zi, „Eu mă duc jos şi să văd cum se înţeleg ei.”
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Vreo şase luni înainte de aceea, am căsătorit-o pe fiica
lui E. V. Knight cu fiul lui E. T. Slider. E. V. Knight, unul din
cei mai bogaţi oameni ce există pe Râul Ohio, şi, oh, operează
marile fabrici pe acolo, făcând aceste case prefabricate, şi aşa
mai departe. Şi—şi Slider, E. T. Slider, este companie de nisip
şi pietriş, copii de milionari. Şi eu i-am căsătorit.
109 Şi am mers înapoi într-un loc, am practicat pentru vreo două
săptămâni, şi mergând înapoi într-o cabină şi îngenunchiam
pe o perină. Şi toată pompa şi fiecare lucru prin care am mers
vreodată, aproape, prin ce a trebuit să trec, să căsătoresc acest
cuplu! Şi când ei au venit afară, păi, ei erau…Acest alt cuplu
micuţ doar au stat acolo într-o cămăruţă veche unde noi aveam
o canapea mică şi un pat pliant, dar ei amândoi au fost căsătoriţi
prin aceeaşi ceremonie.
110 Şi atunci, într-o zi, m-am gândit să mă duc jos şi să vizitez
acest cuplu bogat. Ei nu au trebuit să lucreze, taţii lor erau
milionari, le-au construit o casă frumoasă. În mod direct, acest
E. V. Knight, sus, aici pe deal, mânerele lui de la uşă sunt de
paisprezece carate la palatul lui mare, astfel vă puteţi imagina
în ce fel de casă locuiesc ei. Ei nu trebuiau să lucreze. Lor li se
dădea un Cadillac frumos în fiecare an. Şi doar, singurii copii,
şi ei aveau chiar tot ce au vrut. Când am păşit sus într-o zi…
111 Acum, cum am devenit cunoscut cu ei, unul din prietenii
lor a fost un prieten bun de-al meu. Noi toţi ne-am împrietenit
cumva împreună. Şi aşa a fost cum am devenit cunoscut, când
ei au vrut ca eu să-i căsătoresc.
112 Astfel am mers sus să-i vizitez. Am ieşit afară din Fordul
meu, afară, şi am urcat sus pe scări. Şi—şi am ajuns sus, un pic
prea aproape, şi i-am auzit. Şi ei într-adevăr se certau. Ei erau
geloşi unul de altul. Ei au fost la un dans. Ea era o fată foarte
drăguţă. Şi ea era cumva una din acele regini de frumuseţe.
Ea a luat multe premii pe acolo, şi a câştigat nişte maşini şi
lucruri, ca fiind regină a frumuseţii. Şi m-am uitat la ei, şi unul
şedea într-un colţ şi unul în celălalt, certându-se despre ceva
băiat cu care ea a dansat, sau ceva fată, ceva.
113 Când am venit sus, ei au sărit sus foarte repede şi s-au
apucat unul pe altul peste duşumea, şi mâinile lor—lor, peste
duşumea, au venit umblând încoace înspre uşă. A spus, „Păi,
salutare, Frate Branham! Cum o mai duci?”
Am spus, „Toate bune. Cum o duceţi voi?”
114 Şi, ”Oh,” a spus el, „eu—eu…Noi suntem foarte fericiţi.
Nu este aşa, scumpo?”
Şi ea a spus, „Da, dragă.” Vedeţi?
115 Acum, voi vedeţi, voi puneţi ceva înainte care nu este real.
Acum, tu nu te poţi încălzi la un foc pictat, cum unele din
aceste biserici încearcă să picteze cincizecimea, despre ceva
108
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care s-a întâmplat o mie de ani în urmă sau două mii de ani în
urmă. Tu nu te poţi încălzi la un foc pictat. Cincizecimea este
tot atât de reală cum a fost atunci. Vedeţi? Da. Focul încă cade.
El nu este un foc pictat. El este un Foc real.
116 Astfel, ei, chiar acolo erau ei. Vedeţi? Eu—eu nu aş vrea să
trăiesc în felul acela.

„Oh,” m-am gândit, „tu ştii, doar jos peste deal acolo şi
acolo pe râu, acolo este unde acest alt cuplu au ajuns.” M-am
gândit, „Într-o sâmbătă după-masă mă voi strecura jos acolo şi
să văd cum se înţelegeau ei.”
117

118 Astfel eu, murdar pe faţă, îmbrăcat cu salopetă murdară,
sculele pe mine. M-am gândit, „Mă voi strecura asupra lor.”
M-am strecurat înainte de parcă mă uitam după izolatoare
să fie crăpate de fulgere sau ceva, şi aşa cum am umblat de-a
lungul sârmei de telefon, cablurile electrice de-a lungul râului.
Şi acolo era vechiul Chevrolet, era aşezat afară în faţă. Cam un
an mai târziu, după ce i-am căsătorit. Şi acolo era o—o…Uşa
era deschisă, şi eu i-am putut auzi vorbind. Deşi aceasta sună
ca un făţarnic, dar eu am păşit sus destul de aproape până
când am putut să ascult, să văd ce spuneau ei. Am stat acolo.
Şi eu doar vreau să ştiu, pentru mine.
119 Îmi place să aflu şi să fiu sigur că eu ştiu despre ce
vorbesc. Acela este felul cum o fac privitor la Cuvântul
lui Dumnezeu. Este Acesta Adevărul, sau nu este Acesta
Adevărul? Îşi v-a ţine El Cuvântul Lui, sau nu-şi va ţine El
Cuvântul Lui? Dacă El nu-şi ţine Cuvântul Lui, atunci El nu
este Dumnezeu. Înţelegeţi? El îşi ţine Cuvântul Lui, El este
Dumnezeu. Vedeţi?
120 Şi astfel eu vreau să văd cum se înţelegeau ei. Şi m-am
strecurat pe la margine, foarte uşor. L-am auzit să spună, „O,
scumpo, am vrut să iau aceea pentru tine, foarte mult.”
121 Ea a spus, „Acum, uite, scumpule.” Ea a spus, „Rochia
aceasta este în regulă.” Ea a spus, „Păi, aceasta este chiar
bună.” A spus, „Eu apreciez aceea. Dar tu vezi…”

M-am strecurat roata, aşa ca să pot vedea prin crăpătură,
unde uşa a fost larg deschisă în vagon. Şi acolo era el, şezând
înăuntru acolo, şi ea în poala lui; şi braţele lui în jurul ei, şi
braţul ei în jurul lui. Şi el avea una din aceste pălării vechi moi,
şi a avut o gaură mică, a turtit-o în jos, vârful, şi şi-a tras afară
cecul de plată, în aceea. El—el l-a aşezat afară pe masă. A spus,
„Atât de mult pentru alimente. Atât de mult pentru asigurare. Şi
atât de mult pentru maşină.” Şi ei nu puteau să-şi îndeplinească
cheltuielile. Am ajuns să aflu, că el a văzut o rochiţă sus acolo
într-o vitrină, se uita la ea timp de două săptămâni, care costa
un dolar şi ceva. El a vrut s-o cumpere. A spus, „Ei bine, scumpo,
tu ai arăta aşa de drăguţă în ea.” Şi el a spus…
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Ea a spus, „Dar, scumpule, eu—eu am o rochie. Eu—eu de
fapt nu am nevoie de ea.” Vedeţi? Şi regina aceea micuţă…
124 M-am dat înapoi, şi m-am uitat sus. Am putut vedea turnul
pe vârful celeilalte case. Am stat acolo şi m-am uitat, câteva
minute. M-am gândit, „Cine este omul bogat?” M-am gândit,
„Dacă, Bill Branham, dacă tu vrei să iei care loc, unde te-ai
duce?” Pentru mine, eu nu aş lua lucrul acela frumos pe vârful
dealului. Eu aş lua acest caracter jos aici, ca o adevărată
gospodină, cineva care m-a iubit şi a stat cu mine, cineva care
a încercat să facă un cămin; şi nu să te stoarcă pentru totul,
pentru podoabe; şi cineva care era cu tine, parte din tine.
125 Aceea întotdeauna a stat cu mine, despre cum a fost aceea.
Unul a ales o fată frumoasă, celălalt a ales un caracter. Acum,
acela este singurul fel cum ai putea alege. Întâi, caută după
caracter şi, apoi, dacă o iubeşti. Bine.
126 Observaţi, primul Adam al lui Dumnezeu nu a avut
vreo alegere, pentru nevasta lui. El nu a căpătat o alegere.
Dumnezeu doar i-a făcut una, şi el nu a ajuns s-o aleagă.
Astfel noi aflăm că ea l-a condus în rătăcire de la Cuvântul
lui Dumnezeu. El nu a ajuns să se roage asupra chestiunii.
El—el—el nu este ca voi şi eu. El nu a căpătat o alegere.
Şi iarăşi, prin a face aceea, ea l-a condus de la poziţia lui
potrivită ca fiind un fiu al lui Dumnezeu. Şi ea a făcut-o prin
a-i arăta o cale mai modernă de trăire, ceva ce ei de fapt nu ar
fi trebuit să facă. Dar caracterul din ea a arătat că ea a fost
greşită. Motivele şi obiectivele ei au fost simplu greşite. Şi l-a
lămurit, prin judecarea ei, că lumina nouă modernă care ea a
aflat-o, care a fost contrară la Cuvântul lui Dumnezeu, era o
cale mai bună de trăit.
127 Şi câte femei astăzi, şi viceversa, bărbaţi, care ar putea
trage o femeie bună departe de la Dumnezeu, sau să tragă un
bărbat bun departe de la Dumnezeu, prin a încerca să-i spună,
„Religia aceasta, voi băieţii Penticostali! Religia aceea,” spun
ele, „oh, Aceea este de modă veche. Ea este veche confuză. Să
nu crezi tu Aceea.” Tu mai bine să te rogi tare înainte să te
căsătoreşti cu fata aceea. Mie nu-mi pasă cât de drăguţă este
ea. Acelaşi lucru la un bărbat.
128 Ea l-a lămurit afară din voia lui Dumnezeu şi l-a făcut
să facă ceva care el nu ar fi trebuit să facă, şi, prin aceasta, a
cauzat moarte pentru întreaga rasă umană. De aceea Biblia îi
interzice să înveţe, sau să predice, sau să mânuiască Cuvântul
lui Dumnezeu, în orice fel.
129 Eu ştiu, soră, multe din voi ziceţi, „Domnul m-a chemat să
predic.”
130 Eu nu o să mă cert cu voi. Dar eu o să vă spun, Cuvântul
vă spune să nu o faceţi. „Ea să nu înveţe, sau să uzurpe vreo
autoritate, ci să fie în tăcere.”
123
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„Ei bine,” voi ziceţi, „Domnul mi-a spus s-o fac.”
Eu nu mă îndoiesc de aceea un pic. Aţi auzit Mesajul meu
serile trecute despre Balaam? Balaam a primit întâi decizia
dreaptă clară a lui Dumnezeu, „Să nu o faci.” Dar el a
continuat să se ocupe în jur până când in final Dumnezeu i-a
spus să meargă s-o facă.
132 Dumnezeu ar putea să-ţi permită să predici. Eu nu spun că
El nu. Dar aceasta nu este conform cu planul şi Cuvântul Lui
original. „Căci ea trebuie să fie sub supunere, aşa cum spune şi
legea.” Aceasta este adevărat. De aceea, ea nu trebuie s-o facă.
133 Acum, observaţi iarăşi cum o tipizează mireasa naturală
pe cea spirituală. Cuvântul zice, că, „Ea a fost făcută pentru
bărbat, şi nu bărbatul pentru ea.”
134 Acum eu o să vorbesc, şi de ce, în câteva minute, despre
Mireasa lui Cristos, dar încerc să vă arăt baza despre aceasta.
135 „Femeia a fost făcută pentru bărbat, şi nu bărbatul pentru
femeie.” Acela este motivul, sub vechile legi, că poligamia a
fost legală. Priviţi la David şezând jos acolo cu cinci sute de
neveste, şi Biblia a spus, „El a fost un om după inima lui
Dumnezeu.” Cu cinci sute de neveste, şi Solomon cu o mie, dar
nici una din femeile acelea nu putea avea un alt bărbat.
136 Voi să luaţi banda mea despre Căsătorie şi Divorţ. Aceea, sus
pe vârful muntelui la Tucson, aici nu de mult, am fost sus acolo
să mă rog despre aceasta. Ei au eliberat şcolile, să privească
acel Stâlp de Foc încercuind muntele şi să meargă într-o pâlnie,
înainte şi înapoi, în sus şi-n jos. Oamenii aici în jur ştiu aceasta,
acolo şi L-au văzut; şi aceasta…când El mi-a spus Adevărul
despre aceste chestiuni de căsătorie şi divorţ. Dacă există o parte
mergând pe calea aceasta, şi una mergând pe calea aceea, acolo
trebuie să fie un Adevăr pe undeva. După acele Şapte Peceţi, El
a arătat care era Adevărul despre aceasta.
137 Observaţi, acum, ea nu putea să aibă decât un bărbat,
deoarece, „Femeia a fost făcută pentru bărbat, şi nu bărbatul
pentru femeie.” Acel întreg de cinci sute de femei a fost
nevasta lui David, şi acesta era un model. Când Cristos şade
pe Tron în Mileniu, Mireasa Lui nu va fi o persoană, ci ea
va fi zeci de mii, Mireasa, toate în Una. Şi David avea multe
neveste, ca individuale, dar numai ele toate împreună au fost
nevasta lui. Cum întregul Trup de credincioşi este Mireasa lui
Cristos, căci Aceasta este Ea, femeia. El era Bărbatul. Acum,
noi am fost făcuţi pentru Cristos. Cristos nu a fost făcut
pentru noi.
138 Aceea este ce încercăm noi să facem astăzi în cărţile
noastre de text, este să încercăm să facem Cuvântul (care este
Cristos) să se potrivescă nouă, în loc ca noi să încercăm să ne
potrivim Cuvântului. Aceea este deosebirea.
131
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Când un om alege o anumită fată dintr-o familie, el trebuie
să nu se bazeze pe frumuseţe, căci frumuseţea este înşelătoare.
Şi frumuseţea, frumuseţea modernă lumească, este de la
diavolul.
„O,” îl aud pe cineva să spună acolo afară, „fii atent aici,
predicatorule!”
140 Eu spun că lucrurile acestea pe acest pământ, care
se numesc frumoase, sunt absolut de la diavolul. Eu vă voi
dovedi aceasta. Atunci, în lumina acestei remarci, să cercetăm
Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să vedem dacă este corect sau
nu. Şi unele dintre voi femeile vreţi să fiţi aşa de frumoase!
Vedeţi de unde vine aceasta. La început, noi aflăm că Satan
a fost aşa de frumos încât a înşelat Îngeri. Şi el a fost cel
mai frumos Înger dintre ei toţi. A arătat, că aceasta zace în
diavolul. Proverbe a spus, Solomon a spus, „Frumuseţea este
deşertăciune.” Aceea este corect. Păcatul este frumos. Cu
certitudine, el este. El este atrăgător.
141 Eu vreau să vă întreb, şi să vă spun ceva aici. Eu vreau ca
voi să observaţi, câteva minute. Din toate aceste specii din lume,
păsări, animale, noi aflăm că în viaţa animală, toate în afară de
oameni, este masculul care este frumos, şi nu femela. De ce aşa?
Priviţi la…Priviţi la cerb, ţapul mare frumos cu coarnele lui,
şi micuţa căprioară fără coarne. Priviţi la găină, micuţa, găină
pistriţă, şi cocoşul mare cu pene frumoase. Priviţi la pasărea
mascul şi pasărea femelă. Priviţi la răţoiul sălbatic şi femela.
Vedeţi? Şi nu există nici o specie în lume, care a fost făcută, care
poate amăgi şi să coboare aşa de jos ca o femeie.
142 Acum, soră, să nu te ridici şi să mergi afară. Doar aşteaptă
până când noi auzim sfârşitul din Acesta. Vedeţi? Vedeţi?
143 Nu există nimic, nici o femelă în afară de femeie, să poată
să fie imorală. Voi numiţi o căţea „o lepădătură,” voi numiţi o
purcea „o—o scroafă,” dar, moral, ele au mai multe moraluri
decât jumătate din stelele de cinema care există aici afară. Ele
nu pot să fie nimic altceva decât moral.
144 Şi femeia a fost aceea care a fost schimbată, pentru
perversiune. Aceea este corect. Vedeţi unde o duce frumuseţea?
Acum, aceea este de ce aceea, astăzi, noi aflăm că femeile
sunt în creştere în frumuseţe. Voi s-o luaţi pe Pearl Bryan,
ia-ţi văzut vreodată poza? Presupusă a fi marea frumuseţe a
Americii. Nu există nici un copil de şcoală fără să o aibe pe
ea într-un—un rând din spate. Aţi ştiut voi că trebuie să fie în
felul acela? Aţi ştiut voi că Biblia vorbeşte că acela este felul
cum o să fie?
145 Ştiţi voi căci căderea a venit prin femeie la început? Şi
căderea…Sfârşitul urmează să o sfârşească în acelaşi fel,
femeile venind în autoritate şi stăpânesc peste bărbaţi, şi aşa
mai departe. Voi ştiţi că Scriptura spune aceea? [Adunarea
139
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spune, „Amin.”—Ed.] Voi ştiţi, în ziua în care se îmbracă cu
haine bărbăteşti, şi îşi scurtează părul, toate lucrurile acelea
sunt contrare la Cuvântul lui Dumnezeu. Şi voi ştiţi că ea
reprezintă biserica? [„Da.”] Când voi urmăriţi ce fac femeile,
voi veţi vedea ce face biserica. Aceea este exact corect.
Acum, acum, aceea este tot aşa de adevărat cum Cuvântul lui
Dumnezeu este adevărat.
146 Nici o altă femelă nu este făcută care poate să se înjosească
cum poate o femeie. Şi totuşi, prin aceea, fiind făcută un pro…
147 Ea nu a fost în creaţia originală. Toate celelalte femele
sunt în creaţia originală: păsările, mascul şi femelă; animalele,
mascul şi femelă. Dar, în viaţa umană, Dumnezeu a făcut
numai un bărbat, şi El a luat din el. Şi femeia este produsul
secundar dintr-un bărbat, pentru că Dumnezeu nu a instituit
un astfel de lucru. Cercetaţi Scripturile. Exact corect.
Dumnezeu, nu, domnule, în creaţia Lui originală. Ea a fost
pusă acolo afară.
148 Dar dacă ea se poate ţine corect, ce o mai mare răsplată
are ea decât bărbatul. Ea este pusă pe o bază de încercare.
Prin ea a venit moartea. Ea este vinovată de toată moartea.
Dar atunci Dumnezeu s-a întors în jur şi a folosit-o pe una să
aducă Viaţa iarăşi înapoi; l-a adus pe Fiul Lui prin femeie, una
ascultătoare. Dar una rea este cea—cea mai rea ce există; nu
există nimic să poată fi aşa de înjosit.
149 Cain, fiul lui Satan, s-a gândit că Dumnezeu a acceptat
frumuseţe. El o face astăzi. Cain a fost fiul lui Satan. „O,
acum!” ziceţi voi. Noi nu vom intra în detalii asupra aceleea,
dar lăsaţi-mă să o stabilesc pentru voi. Biblia a spus că el „a
fost de la cel rău.” Astfel, aceea o stabileşte. În regulă. Acum,
el a fost fiul lui Satan. Şi el s-a gândit că, aducând înăuntru un
altar şi făcându-l foarte frumos pentru închinare, aceea era ce
ar respecta Dumnezeu.
150 Ei gândesc, gândesc acelaşi lucru astăzi. Cu certitudine.
Acest, „Noi zidim o clădire mare. Noi vom avea mari
denominaţiuni. Noi vom face cea mai mare clădire şi cei mai
bine îmbrăcaţi oameni, cei mai culţi preoţi.” Uneori Dumnezeu
este la zece milioane de mile de la aceasta. Aceea este corect.
Încă, aceasta este o biserică.
151 Astfel,
dacă Dumnezeu doar respectă închinarea,
sinceritatea, sacrificiul, Cain a fost tot atât de just ca şi Abel.
Dar aceasta a fost prin descoperire, că el a înţeles că nu merele
au fost ceea ce au mâncat părinţii lui.
152 Eu o să spun ceva aici care nu sună bine pentru un
lucrător, dar eu o să o spun, oricum. Eu îi aud pe aceştia
alţii spunând lucruri, aşa spunând glume mici. Eu nu o
intenţionez. Am spus aceasta, totuşi, „Dacă mâncând mere le
face pe femei să-şi dea seama că ele erau goale, noi mai bine
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să le dăm merele din nou.” Vedeţi? Vedeţi? Aha. Iertaţi-mă
pentru aceea, însă doar aşa ca să-l schimbe. Eu vă am pe
voi legaţi aici, şi vorbind despre femei, şi aşa mai departe.
Eu—eu—eu vreau să vă relaxez un minut, pentru ce urmează
să vină. Acum, observaţi, voi. Acestea nu au fost mere. Noi
ştim aceea.
153 Biserica a devenit în zilele acestea, cu realizările lor,
ca toate celelalte realizări făcute de om, devin ştiinţific.
Ei încearcă să facă o biserică ştiinţifică, prin atracţia de
tablouri şi turnuri mari. Şi este destul de rău că Penticostalii
au intrat în acel făgaş. Ar fi mai bine de voi cu o tamburină,
jos la colţ, şi Duhul lui Dumnezeu în jurul vostru. Dar
voi încercaţi să vă comparaţi cu restul din ei, pentru că
v-aţi denominat. Aceea este ce a făcut-o. Vedeţi? Bisericile
încearcă să fie ştiinţifice.
154 Şi ţineţi minte, cum omul dobândeşte progres prin ştiinţă, el
se ucide pe sine în fiecare zi. Când el a inventat praful de puşcă,
priviţi ce a făcut acesta. Când el a inventat un automobil, acesta
ucide mai mult decât praful de puşcă. Acum el îşi are o bombă cu
hidrogen. Mă întreb ce o să facă el cu aceea? Corect.
155 Şi aşa este biserica, cum ea încearcă să dobândească prin
ştiinţă, prin schemă făcută de om, aceasta vă duce mai departe
la o parte de Dumnezeu, şi în moarte, mai mult decât cum a
fost în primul rând. Aceea este corect. Să nu-ţi alegi biserica
în acelaşi fel cum ţi-ai ales nevasta. Înţelegi? Ce a făcut ştiinţa
pentru ea a fost o minune, dar tu mai bine să te ţii departe de
biserica ta pe aceea; el a făcut vopsele, pudre, şi toate aceste
alte lucruri. Alege prin caracterul Cuvântului Lui.
156 Acum să comparăm mireasa naturală de astăzi cu aşa
numita biserică mireasă de astăzi. Comparăm o femeie,
urmând să se căsătorească astăzi.
157 Acum, doar priviţi ce a făcut ştiinţa pentru ea. Ea vine afară,
întâi, cu părul ei tăiat, cu una din aceste coafuri de Jaqueline
Kennedy, vedeţi, sau ceva în felul acela. Şi voi ştiţi ce zice
Biblia? Biblia îi dă de fapt unui bărbat, dacă el vrea, dreptul s-o
pună la o parte în divorţ, dacă ea face aceea. „Ea este o femeie
dezonorabilă, care îşi va tăia părul.” Biblia a spus aşa. Corect.
Nu aţi ştiut aceea? Ha? O, da! Eu predic prea mult în California
ca voi să nu ştiţi aceea. Aceea este. O, da! La ce îmi foloseşte mie
aceasta? Ele o fac, oricum. Tu nu poţi lua purcelul şi să-i este
schimbi numele, să-l faci un miel. Observaţi.
158 Voi o să mă urâţi după aceasta, dar voi o să ştiţi
Adevărul. Înţelegeţi?
159 Priviţi. Să o comparăm. Aici apare ea cu foarte multă
vopsea, ceva ce ea nu este, o mireasă modernă. Îşi spală faţa,
el ar fugi de la ea, poate. Te sperie de moarte, să ia tot lucrul
acela jos de pe ea. Şi aşa este biserica cu o mare, faţadă
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vopsită, un complet Max Factor teologic. Aha. Amândouă au
o—o faţă, frumoasă falsă pe ele, frumuseţe făcută de om şi nu
frumuseţe făcută de Dumnezeu. Fără mult caracter în nici una.
160 Observaţi, întocmai ca Satan, suficient cu ce să amăgească,
comparaţi-o pe biserica modernă cu ea: poartă pantaloni
scurţi, poartă vopsele, îşi taie jos părul, poartă haine care arată
ca bărbaţii, şi ascultă la un păstor care i-a spus că aceea era
în regulă. El este un înşelător. El va suferi pentru aceasta în
regiunile de dincolo. Aşa este. Făcând aceea să amăgească, să
fie ceva ce ea nu este.
161 Acela este felul cum face biserica, obţine mari DD., Ph.D.,
LL.D. Astfel voi ziceţi, „Păstorul nostru este aceasta, aceea, şi
cealaltă,” poate nu ştie nimic mai mult despre Dumnezeu decât
ştie un Hottentot despre noaptea Egipteană. Aceea este corect.
Corect. Vreo experienţă de seminariu teologic afară acolo, şi
nu ştie nimic mai mult despre Dumnezeu decât nimic.
162 Biserică modernă şi vopseaua lor teologică, îşi au femeile
lor toate cu slava lor rasă jos, prin ceva ricky al lor şi un
păstor care ei îl au, ca o Izabelă dacă a existat vreodată una.
Păr scurtat, pantaloni scurţi, vopsele, toate aranjate într-un
gust teologic, acela este felul cum stă biserica. Adevărat. Dar
caracterul ei spiritual este departe de acela de a fi o gospodină
la care Isus Cristos vine s-o primească.
163 Dacă vreun Creştin s-ar căsători cu o femeie ca aceea, aceasta
arată că el a căzut din har. Gustul lui de Dumnezeu şi gustul lui
despre un cămin, ce cămin s-ar cuveni să fie, este departe, când
el alege o femeie ca aceea. Nu, domnule. Ea sigur nu s-ar potrivi
gustului unui Creştin. Caracterul ei spiritual este cel mai jos
declin, mort, în frumuseţe denominaţională şi pofta lumii.
164 Aceea este exact unde stă biserica astăzi, şi-a vândut
caracterul dat de Cuvânt la Satan, pentru o religie ştiinţifică
făcută de om. Când, ea a avut dreptul, ca o biserică a lui
Dumnezeu, să stea cu Cuvântul lui Dumnezeu şi să aibă Duhul
Sfânt să lucreze printre ei, să sudeze Trupul împreună cu
Cuvântul şi dragostea lui Dumnezeu. În loc de aceea, ea şi-a
vândut drepturile de naştere, ca Esau, şi a luat o denominaţiune,
a lăsat-o să facă, orice a vrut ea, corect, doar să fie populară cum
a făcut mama ei la Nicea Roma. Cuvântul lui Dumnezeu!
165 O, cum a intrat aceasta în tărâmul Penticostal! Aceasta
este destul de rău, dar a făcut-o.
166 Observaţi, doar un minut, o călugăriţă într-o biserică
Catolică. Femeia aceea, să devină o călugăriţă, şi ia acel ultim
voal, ea este absolut vândută la biserica aceea. Ea este (suflet,
trup, şi spirit) proprietatea acelei biserici. Ea nu are gând de-al
ei propriu. Ea nu poate avea, când ea ia acel ultim voal, nici un
gând de-al ei propriu, nici o voinţă de-a ei proprie. Vedeţi aici
afară, cum Satan le face falsul lui, ca adevărul.
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Adevărata Biserică a lui Cristos, Mireasa, este aşa de
vândută Lui şi Cuvântului Lui promis, încât chiar gândul care
este în Cristos este în voi. Ce diferenţă!
168 Şi noi aflăm astăzi, că, biserica modernă, o biserică modernă
a lumii. Biserica modernă a lumii şi de asemenea acea Biserică
spirituală sunt amândouă împregnate, să dea naştere la fii.
169 Una din ele, o naştere denominaţională, urmează să fie dată,
una din…la…aceste zile, la Consiliul Mondial al Bisericilor,
care îl va produce lumii pe anticrist, printr-o denominaţiune.
Acela este exact Adevărul. Eu aş putea să nu trăiesc s-o văd. Eu
cred că voi trăi. Dar, voi oamenii tineri, amintiţi-vă că l-aţi auzit
pe un lucrător să spună aceea. Aceea în final o va sfârşi. Şi acela
este semnul fiarei, când ea formează acel Consiliu Mondial al
Bisericilor. Şi ea îi va da naştere la fiul ei, anticristul.
170 Cealaltă este împregnată de Cuvântul lui Dumnezeu şi va
produce Trupul, Trupul terminat al lui Isus Cristos, care este
Mireasa. Trupul lui Cristos nu este terminat încă. Câţi ştiu
asta? Un bărbat şi o femeie sunt unul. Şi Cristos este un Trup,
Cuvântul. Mireasa va trebui să fie restul din acel Trup. Şi cei
doi, împreună, formează acel Trup din nou. Cum a fost Adam
la început: bărbatul, nevasta lui, sunt unul. Acum, Ea, Mireasa
adevărată, aşa s-a vândut Lui, încât Ea nu foloseşte nici un
gând de-al Ei propriu. Gândul Lui, desigur, este voia Lui, şi
voia Lui este Cuvântul Lui.
171 Acum priviţi la aşa numita mireasă aleasă de om, şi
comparaţi-o pe cea spirituală cu cea naturală de astăzi, o
Izabelă modernă vrăjită de către Ahab al ei, frumuseţile Max
Factor, totul. Priviţi la biserică, acelaşi fel, dar o prostituată
faţă de Cuvântul Dumnezeului cel Viu; denominaţiuni mari,
clădiri mari, bani mulţi, salarii mari, toţi s-au vândut. Bărbaţi
stând în amvon susţinând aceea că este în regulă, şi le lasă să
le meargă cu aceasta. Doar amăgire, asta este tot. Cu adevărat o
Epocă a Bisericii Laodiciene oarbă, chiar exact ce Biblia a spus
că va fi. „Ai spus, ,Eu sunt bogată. Eu şed ca o regină. Eu nu
am nevoie de nimic.’ Şi tu nu ştii că tu eşti săracă, mizerabilă,
oarbă, nenorocită, goală: şi nu o ştii.” Dacă aceea nu este AŞA
VORBEŞTE DOMNUL, Apocalipsa 3, eu niciodată nu am
citit-O. Aceea este ce este ea, şi nu o ştie! Gândiţi-vă la aceasta.
172 Dacă tu ia-i spune unui bărbat sau unei femei, pe stradă,
care erau complet goi, şi să le spui că ei erau goi, şi ei spun,
„Vezi-ţi de treaba ta,” păi, acolo este o deficienţă mintală
acolo pe undeva. Acolo este ceva ce a mers greşit cu mintea lor.
173 Şi când voi puteţi citi Cuvântul lui Dumnezeu, cum ar
trebui oamenii să facă, şi acest botez al Duhului Sfânt care-l
avem astăzi, şi, oamenii, păi, ei se uită la tine de parcă ai fi
nebun. Tu le spui, „Voi trebuie…” Ei trebuie să fie născuţi
din nou. Ei trebuie să creadă Biblia.
167
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Ei spun, „Aceea a fost o poveste Evreiască, cu ani în urmă.
Biserica noastră are calea.” Nenorocită, mizerabilă, oarbă,
goală, şi nici măcar nu o ştie. Ce o…Şi Biblia a spus că aceea
este starea în care ei ajung.
Cum ar putea un adevărat profet să omită vreodată să vadă
aceasta? Eu nu ştiu.
175 Plutind drept în toate bisericile noastre, peste tot.
Doar priviţi la ea, chiar în mersul modern. „Bătrâna curvă
şi fiicele,” din Apocalipsa 17, dând la oameni „săraci, orbi,
mizerabili” învăţătura ei de teologie contrară la Cuvântul lui
Dumnezeu. „Şi ei au aflat în ea sufletele robilor, şi bărbaţi şi
femei de—de pretutindeni.” În loc să-i atragă pe oameni…
176 Cristos îşi adevereşte Cuvântul Lui, care atrage oamenii.
El nu-i atrage pe oameni la bisericile care sunt atrase de
denominaţiuni mari şi fapte mari, şi mari atracţii şi lucruri
frumoase. Dar Cuvântul lui Dumnezeu o atrage pe Mireasă
la Cristos.
177 Acum observaţi. Este interesant să—să observăm cum
căci—căci biserica încearcă să atragă atenţia oamenilor prin
robe fine şi coruri îmbrăcate, şi femei cu părul scurtat şi feţe
vopsite. Şi ei gândesc…Şi a cântat ca un Înger. Mint ca un
diavol, aleargă în jur toată noaptea la un dans că, nu gândesc
nimic despre aceasta. Şi aceea este ce gândesc ei, „Aceasta este
în regulă. Aceea este frumos.” Dar, voi vedeţi, aceea este făcut
fals. Acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu.
178 În timp ce, adevărata Mireasă atrage atenţia lui Dumnezeu,
prin a-i ţine Cuvântul Lui. Acum observaţi. Acum să-l
observăm pe Cristos.
179 Voi ziceţi, „Bine, acum, aşteaptă un minut, cum este cu
această frumuseţe despre care tu vorbeşti?”
180 Biblia a spus, în Isaia 53:2, căci, când Isus a venit, „Acolo
nu era nici o frumuseţe de El, ca noi să-L dorim.” Este corect?
[Adunarea zice, „Amin.”—Ed.] Acolo nu era frumuseţe. Dacă
El ar fi venit în frumuseţea lumească, cum este Satan astăzi,
poporul ar fi alergat în jurul Lui şi Îl accepta în felul cum
acceptă ei biserica astăzi. Ei L-ar fi crezut, L-ar fi primit, cum
îl primesc pe Satan astăzi. Cu certitudine, ar primi. Dar El nu
a venit în felul acela de frumuseţe, ci El întotdeauna vine în
frumuseţea de caracter. Acolo, Cristos nu a fost unul frumos,
mare, puternic, Om solid. Dumnezeu nu alege felul acela.
181 Îmi amintesc o dată un profet a mers sus să—să ia un rege,
să facă un rege din fiul lui Isai, să-i ia locul altui rege, Saul. Şi
astfel Isai l-a adus afară, pe băiatul lui măreţ, mare, fain. El a
spus, „Coroana va arăta bine, pe capul lui.”
182 Profetul a mers să toarne uleiul pe el. El a spus,
„Dumnezeu l-a refuzat.” Şi El i-a refuzat pe fiecare din
174
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ei, până când a ajuns la unul micuţ, cu umerii aplecaţi,
ins cu arătare roşcată. Şi el a turnat uleiul pe el, şi a spus,
„Dumnezeu l-a ales pe el.” Vedeţi? Noi alegem după privire.
Dumnezeu alege după caracter.
183 Caracter, niciodată nu a existat un caracter ca Isus Cristos.
Acesta locuieşte în voi şi îl manifestă pe El. Noi vedem că
aceasta este adevărat. Nu este frumuseţe lumească de El care
atrage Mireasa Lui. Este caracterul Lui, caracterul Bisericii,
după care se uită Isus; nu unde sunt clădiri mari, unde sunt
mari denominaţiuni, unde este membrime mare. El a promis să
se întâlnească cu oriunde sunt doi sau trei adunaţi împreună.
Într-adevăr. Acolo este unde adevăratul credincios îşi
odihneşte speranţele, este pe acel Cuvânt al lui Dumnezeu fiind
adeverit în Adevăr, ce este. Alege prin Cuvântul Lui, nu un
grup iubitor de lume. Ei urăsc aceea.
184 Nu este de mirare că ea este divorţată de El, deoarece ea
a pierdut descoperirea Lui, şi ea nu o are. Lui nu-i pasă de
ea, felul cum ea se comportă şi face, şi cât de mult din lucrul
acesta lumesc are ea.
185 El caută după caracterul ei, caracterul lui Cristos. Acum,
doar un moment acum. Aceea este tot. El alege o Mireasă să
reflecte caracterul Lui, la care bisericile moderne de astăzi cu
certitudine pierd a Lui programul Lui aici, un milion de mile,
căci ei îl tăgăduiesc pe Acesta de a fi Adevărul. Astfel cum
poate să fie aceasta? Acum, El aşteaptă după ziua ca Mireasa
aceea să fie formată, Evrei 13:8, chiar exact cum Acesta a fost,
cum El a fost. Ea trebuie să fie aceeaşi carne a Lui, aceleaşi
oase, acelaşi Spirit, totul la fel, doar exact construită, şi acei
doi atunci devin unul. Până nu devine biserica aşa, ei nu sunt
una. Caracterul din El, Cuvântul, pentru această epocă, trebuie
să fie format. Ea trebuie să fie formată cum este El.
186 Acum, în încheiere, eu vreau să spun motivul că eu am spus
aceste lucruri, şi eu voi—eu voi încheia. Seara trecută, pe la ora
trei dimineaţa, eu am fost trezit.
187 Eu iau pe oricare din voi să răspundă la aceasta. V-am
spus eu vreodată ceva în Numele Domnului fără ca aceasta să
fie corect? Aceasta întotdeauna a fost corect. [Adunarea zice,
„Amin.”—Ed.] Aşa să mă ajute, Dumnezeu ştie că aceea este
adevărat. Nu există nici unul, nicăieri în lume, din miile de
lucruri care s-au spus, ca El să greşească vreodată un cuvânt
din acesta. Întotdeauna a venit perfect la împlinire.
188 Chiar până când am fost în Phoenix, zilele trecute, sau
cu vreun an în urmă a fost, şi v-am spus despre acel Mesaj
despre—despre Cât Este Timpul, Domnilor? Şi v-am spus,
„Şapte Îngeri să întâlnesc acolo afară,” şi să fie deschiderea
acestor Peceţi, şi ce. Şi acolo revista Life a publicat articolul
despre aceasta, această Flacără mare mergând sus în aer,
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treizeci de mile înălţime, douăzecişişapte de mile lăţime. Ei au
spus că ei nu au putut să-şi dea seama ce a fost; încă nu ştiu.
Şi oameni aşezaţi chiar aici în această clădire în seara aceasta,
au stat chiar acolo cu mine când s-a întâmplat, chiar exact ce
El a spus. El mi-a spus că lucrurile vor veni la împlinire, şi
s-au întâmplat chiar exact. Cum fiecare din acele Peceţi s-au
deschis, şi a spus tainele care au fost ascunse în jos prin acele
epoci ale reformatorilor şi aşa mai departe, chiar perfect.
189 Cum, stând sus pe vârful dealului, bărbaţi, trei sau patru
din ei stând chiar aici prezenţi acum, da, mai mulţi decât atât.
Mergând în sus pe deal, Duhul Sfânt a spus, „Ia piatra aceea.”
Noi vânam. El a spus, „Arunc-o sus în aer, şi spune, ,AŞA
VORBEŞTE DOMNUL.’” Am spus. Jos de-acolo a venit o mică
pâlnie de vânt. Am spus. „În decursul a douăzeci şi patru de
ore, voi veţi vedea mâna lui Dumnezeu.” Bărbaţi aşezaţi chiar
aici prezenţi acum.
190 Ziua următoare, pe la ora zece, stând acolo, am spus,
„Pregătiţi-vă. Băgaţi-vă sub maşină acolo,” un veteran. Am
spus, „Ceva urmează să se întâmple.” A fost un cer senin, chiar
sus într-un mare canion. A venit jos un vârtej de Foc din Cer,
tot atât de tare cât a putut Acesta să şuiere, a lovit pereţii în
felul acela. Eu—eu stăteam chiar sub Acesta. Mi-am luat jos
pălăria, mi-am ţinut capul. El a venit la vreo trei picioare sau
patru picioare deasupra mea, şi a tăiat un şanţ chiar în jurul
acelui zid în felul acela, şi a detonat. Şi a mers înapoi sus în
aer, şi s-a învârtit în jur din nou, şi a venit jos, de trei ori, şi
chiar a tăiat jos vârfurile la tufele de mesquite, pentru două
sute de iarzi. Îi auziţi pe acei oameni zicând, „Amin”? Ei au
fost acolo când s-a întâmplat, vedeţi, şi a făcut trei detunături.
191 Când ei au ieşit afară de sub maşini şi totul, au venit înapoi
acolo, a spus, „Acela să te lovească, acolo nu ar fi fost nici o
pată de grăsime.”
192 Am spus, „Acesta a fost—Acesta a fost El. El vorbea cu
mine.” Dumnezeu vorbeşte prin vârtej. Vedeţi? Şi acolo a fost
chiar acelaşi Stâlp de Foc pe care îl vedeţi în poză, stând acolo.
Şi când El a mers sus, ei au spus, „Ce este aceasta?”
Am spus, „Judecata loveşte Coasta de Vest.”
193 A doua zi de-acolo, Alaska aproape s-a scufundat. Vedeţi?
A lovit o dată, acolo, prima lovitură.
194 Unde, tu trebuie să faci ceva, s-o simbolizeze. Cum un om a
pus nişte sare într-un ulcior, şi a aruncat-o în apă, şi a spus, „AŞA
VORBEŞTE DOMNUL, acolo să fie apă dulce.” Şi un altul, Isus a
luat apă şi a turnat-o într-un vas, şi—şi a făcut vin din ea.
195 Tu trebuie să ai ceva, să simbolizeze. Asta este ce a fost
aceea, care a mers sus în aer şi a venit jos. Aceea a pornit acel
mic vârtej. În douăzeci şi patru de ore, El a zguduit muntele
încât a tăiat o creastă în jurul lui.
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Rev. D-ul Blair şezând aici, eu mă uit chiar la el acum, el a
fost sus acolo şi a cules câteva din bucăţile din el, şi aşa mai
departe. Aici este Terry Sothmann, ei, şi stau aici, şi Billy Paul.
Şi fraţi, unii dintre mulţi din aceştia alţii şezând aici, care au fost
chiar acolo s-o vadă să se întâmple când Acesta a sfâşiat afară.
197 Aceea nu este ficţiune. Acela este adevărul. Aceea nu a fost
în urmă în zilele Bibliei. Aceea este acum. Vedeţi? [Adunarea
zice, „Amin.”—Ed.] Chiar acelaşi Dumnezeu care întotdeauna
mi-a arătat aceste lucruri, şi ele au venit la împlinire, exact
până la literă. Niciodată nu au dat ele greş o singură dată.
Acum eu mă laud cu El.
198 Câteva săptămâni în urmă, am fost într-o viziune. Şi eu
stăteam sus pe un—un loc înalt, şi eu urma să văd vizionarea
Bisericii. Şi am observat, venind din a mea…Eu stăteam mai
mult cam în partea aceasta, cu faţa spre Vest. Şi venind pe
partea aceasta era grupul drăgălaş de femei, foarte frumos
îmbrăcate, păr lung aranjat frumos în spate, mâneci, şi fuste
în jos îngrijite. Şi ele erau toate într-un ritm de marş, parcă,
„Înainte, soldaţi Creştini, mergând ca la război, cu crucea lui
Isus mergând înainte în faţă.” Şi cum ele au trecut alături, am
stat, şi acolo a fost Ceva acolo, ceva Spirit, era Dumnezeu, şi
a spus, „Acolo este Mireasa.” Şi m-am uitat, şi inima mea era
fericită. Şi Ea a mers roata pe partea aceasta, şi a trecut roata
înapoia mea.
199 După o vreme, când ea a venit înapoi pe aici, El a spus,
„Acum biserica modernă va veni în vizionare.” Şi acolo a venit
sus biserica Asiatică. Eu niciodată nu am văzut un grup aşa de
murdar.
200 Aici vin sus celelalte biserici, din diferite naţiuni. Ele au
arătat oribil.
201 Şi eu—eu spun aceasta pentru că eu sunt legat de datorie să
spun adevărul, înaintea lui Dumnezeu. Şi când El a spus, „Aici
vine biserica din America acum, să fie vizionată.” Dacă eu am
văzut vreodată o grămadă de draci, aceasta a fost aceea. Acele
femei au fost despuiate goale, cu un lucru ce arăta gri, ca o
culoare a pielii unui elefant. Şi ele o ţineau înaintea lor, cu nici
o parte de sus pe ea deloc. Şi ele făceau felul acesta de lucru,
care, aceste—aceste dansuri care aceşti copii le fac aici afară,
acel răsucit şi lucruri, şi felul acela de muzică se petrecea. Şi
când am văzut-o pe Miss U.S.A. să vină sus, eu aproape am
leşinat.
202 Acum, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dacă mă
credeţi a fi slujitorul Lui, voi credeţi-mă acum. Eu nu aş spune
aceea pentru nimic în lume. Nu există suficienţi bani în toată
lumea să mă facă să spun aceea dacă nu a fost adevărat.
203 Şi când ea a venit pe-acolo, acela a fost cel mai murdar
lucru care l-am văzut vreodată. M-am gândit, „Dumnezeule,
196
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aşa de tare cât predicatori şi noi fraţii am muncit să-Ţi
aducem o Mireasă, şi aceea este tot ce am putut noi face.” Ea
se răsucea, ţinând aceasta înaintea ei, ca una din aceste fuste
hula dintr-un lucru, ţinând-o înaintea părţilor ei, partea ei
de jos, cam aşa, dansând şi sucindu-se cum fac copiii aceştia
aici afară pe…la spectacolele acestea vulgare care ei le au,
răsucindu-se. Aceea era Miss Creştinătate din America.
204 Aşa să mă ajute, prin ajutorul lui Dumnezeu, aceea este
cum arată aceasta în faţa Lui. Eu—eu doar…Eu încep…
Eu aş fi putut să leşin. M-am gândit, „Toată încercarea, şi
predicarea, şi lămurirea?” Fiecare din ele cu păr scurtat, şi ele
se răsuceau şi se agitau, ţinând aceasta în faţă. Ele au venit
roata, unde eu stăteam acolo cu această Fiinţă supranaturală.
Eu nu Îl puteam vedea. Eu Îl auzeam vorbind cu mine; era
chiar în jurul meu. Dar când ele s-au întors pe aici, ele au
ţinut aceasta. Şi doar se răsuceau şi râdeau şi mergeau înainte,
agitându-se în felul acela, ţinând aceasta înaintea lor.
205 Acum, eu stând în Prezenţa Lui acolo, şi slujitorul Lui. „Şi
din tot ce am încercat, aceea era cel mai bine ce am putut să
fac?” M-am gândit, „Dumnezeule, la ce mi-a folosit aceasta?
La ce a folosit aceasta? Tot plânsul şi implorarea, şi lămurirea,
şi marile semne şi minuni şi miracole care Tu le-ai arătat. Şi
cum am stat acolo, şi să merg acasă şi să plâng după ce le-am
predicat şi lucruri, şi la ce mi-a folosit aceasta? Şi atunci eu
trebuie să-ţi prezint aşa ceva Ţie, ca o Mireasă?”
206 Şi cum am stat acolo, privind, ea a trecut pe aproape. Şi
vă puteţi imagina partea din spate a ei, cu nimic pe ea, ţinând
aceasta înaintea ei, aşa cum ea a mers tremurând aproape, aşa,
la această răsucire, aruncându-şi membrele afară aşa. Şi, ea,
oh, a fost vulgară, cum se agita ea, trupul ei scuturându-se în
jur aşa. Acum eu…
207 Voi ziceţi, „Ce înseamnă aceasta, Frate Branham?” Eu nu
ştiu. Eu doar vă spun ce am văzut.
208 Şi când ea a trecut aproape aşa. M-am uitat la ea. O, eu
doar am ajuns foarte slăbit. Eu doar m-am întors în jur. M-am
gândit, „Dumnezeule, eu sunt condamnat. Acolo—acolo nu este
necesar ca eu să încerc ceva acum. Doar aş putea tot atât de
bine să mă las.”
209 D-na Carl Williams, dacă tu şezi aici, şi visul acela
despre care tu mi-ai spus, cu un timp în urmă, care tu l-ai
avut noaptea cealaltă, care te-a frământat, acolo este acesta.
Volanul este luat din mâna mea.
210 Atunci, eu doar m-am gândit, „Eu—eu aş putea tot atât de
bine s-o uit.” Am fost dus.
211 Atunci, dintr-o dată, am auzit-o venind din nou. Şi venind
în sus pe partea aceasta a venit aceeaşi Mireasă care a mers
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roata pe aici. Aici vin aceste doamne micuţe din nou, şi fiecare
din ele au fost îmbrăcate în portul lor naţional de unde veneau
ele, ca Elveţia, Germania, şi aşa mai departe, fiecare purtând
felul acela de port, toate cu păr lung, chiar exact ca prima
la început. Şi aici veneau ele, mărşăluind. „Înainte, soldaţi
Creştini, mărşăluind ca la război.” Şi când ele toate au trecut
pe lângă tribuna de vizionare unde stăteam noi, doar dintr-o
dată, fiecare ochi a mers încolo. Şi atunci ele s-au întors
înapoi, şi au mers înainte, mărşăluind.
212 Şi chiar cum ele au pornit să meargă drept sus în ceruri,
aceasta cealaltă a mers până la marginea unui deal şi a mers în
jos, în felul acela.
213 Acestea au pornit să mărşăluiască drept în sus în ceruri.
Şi când ele au mers să mărşăluiască, am observat două fete
mici în spate, se părea că ele puteau fi din ceva fete străine,
ca Suedia sau Elveţia, sau undeva. Ele au început să se uite în
jur, şi au…Am spus, „Să nu faceţi asta! Să nu ieşiţi din pasul
acela!” Şi cum am strigat aşa, mi-am revenit, în viziune, stând
acolo cu mâna mea întinsă aşa. M-am gândit, „Bine…”
214 Acela este motivul că am spus ce am spus, în seara aceasta. Eu
vreau să vă pun o întrebare. Este mai târziu decât ne gândim? Ar
putea Ea să fie deja chemată şi aleasă, sigilată de-o parte? Acolo
nu va fi una în plus, voi ştiţi. Ar putea să fie posibil? O, da. O, da.
215 Vă amintiţi ce am spus, zilele trecute la micul dejun. În
polenul de încrucişare de mascul şi femelă, există un milion de
germeni să meargă înainte, un milion de ouă merg înainte. Dar
acolo este numai unul din ei să trăiască, şi, totuşi, ei sunt fiecare
chiar la fel: unul dintr-un milion. Fiecare din ei, acelaşi ou şi
acelaşi fel de germene. Unul din ei trăieşte. Restul din ei mor.
216 Nimeni nu poate spune care este acela care este un ou copt,
şi oh, ce ziceţi de aceasta. Dumnezeu trebuie să decidă aceea,
dacă o să fie un băiat sau fată, blond sau brunet, sau orice
urmează să fie. Dumnezeu hotărăşte aceea. Nu primul care
se întâlneşte, ci primul care Dumnezeu a hotărât. Poate unul
vine sus aici, şi unul…Dacă aţi observat vreodată, în tubul
de testare, să-i vezi pe aceia venind împreună. Eu am urmărit
aceasta. Dumnezeu trebuie să decidă aceea. Unul, fiecare din
ei, întocmai la fel, dar prin alegere. Naşterea naturală este prin
alegere. Dumnezeu ia unul afară dintr-un milion.
217 Când Israel a plecat din Egipt, pe drumul lor spre ţara
promisă, ei au fost aproximativ două milioane de oameni.
Fiecare din ei au fost sub acelaşi miel de jertfă, sau ei nu ar
fi trăit. Fiecare din ei au ascultat la Moise, profetul. Fiecare
din ei au fost botezaţi la el, în Marea Roşie. Fiecare din ei a
dansat, femeile cu Miriam, în sus şi-n jos alături de (când)
malul mării, când Dumnezeu a nimicit vrăjmaşul. Fiecare din
ei a stat cu Moise, şi l-au auzit să cânte în Duhul. Ei, fiecare,
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au mâncat mana din pustie, care a căzut jos din Cer. Mană
nouă, în fiecare seară, care este o tipizare a Mesajului, fiecare
din ei au mâncat din ea. Dar, afară din cele două milioane, câţi
au reuşit? Doi. Unul dintr-un million.
218 Există aproximativ cinci sute de milioane de Creştini în
lume în seara aceasta, socotind Catolici şi toţi. Cinci sute de
milioane de aşa zişi credincioşi în lume. Dacă Răpirea vine în
seara aceasta, aceea ar însemna…dacă unul dintr-un milion
era numărul. Eu nu spun că aceasta este. Dar dacă aceasta a fost,
cinci sute de persoane, în următoarele douăzeci şi patru de ore,
ar fi lipsă. Voi nici măcar nu aţi auzi de aceasta. Acolo vor fi aşa
de mulţi să lipsească, oricum, nu pot nici măcar să se ştie de ei.
219 Apoi ar putea să fie, să ni se întâmple, prieteni, cum s-a
întâmplat când Ioan Botezătorul a venit. Chiar şi ucenicii
au spus, „De ce au spus Scripturile, de ce spun apostolii sau
profeţii, de ce spune că Ilie trebuie să vină mai întâi şi să
reaşeze toate lucrurile?”
220 El a spus, „Eu vă spun vouă că Ilie deja a venit, şi voi nu
aţi ştiut-o.”
221 Una din aceste zile noi am putea fi lăsaţi să şedem aici,
„Cum îi cu Răpirea înainte să se aşeze înăuntru necazul?”
„Aceasta deja a venit şi voi nu aţi ştiut-o.”
222 Tot Trupul, sigilat înăuntru, doar ţinându-L în pas. Eu nu
spun că va fi în felul acela. Eu sper că nu este în felul acela.
Dar, prietene, când aceasta lasă…
223 Dacă noi avem un simţământ în inima noastră, în seara
aceasta, că noi ar trebui să ne îndreptăm vieţile, şi lucrurile
care noi le-am făcut, lăsaţi-mă să vă sfătuiesc, ca un frate
lucrător. Eu o să spun aceasta pentru prima data, peste
amvon. Eu m-am întins afară mai departe în această seară, pe
Aceasta, decât cum am făcut pe orice altceva, orice timp, ori
cum, înaintea publicului, deoarece eu am avut o mare libertate
în aceste adunări. Dacă voi mă credeţi că sunt profetul lui
Dumnezeu, voi să ascultaţi la ce eu v-am spus. Dacă există un
mic sunet de simţire în inima voastră, voi mergeţi la Dumnezeu
chiar acum. Voi s-o faceţi.
224 Opriţi
doar un minut, bărbaţilor. Priviţi la a
voastre—crezurile voastre care le slujiţi. Uitaţi-vă în bisericile
voastre. Este aceasta chiar exact cu Cuvântul lui Dumnezeu?
Aţi împlinit voi fiecare calificare? Ziceţi, „Eu sunt un om bun.”
Aşa a fost Nicodim, şi aşa au fost toţi ceilalţi. Ei—ei au fost bine.
Vedeţi? Aceea nu are nimic de-a face cu Aceasta.
225 Şi, femeilor, eu vreau ca să vă uitaţi în oglindă, şi priviţi
ce cere Dumnezeu ca să facă o femeie. Şi vedeţi în oglinda lui
Dumnezeu, nu în oglinda bisericii voastre acum, în oglinda lui
Dumnezeu; şi vedeţi dacă v-aţi putea califica, în viaţa voastră,
ca Mireasa spirituală a lui Isus Cristos.
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Lucrătorilor, gândiţi la fel. Tăiaţi voi colţuri aici, să cruţaţi
simţămintele cuiva pe acolo? Aţi face voi aceasta dacă nu a
fost…şi ei vă vor da afară din biserică? Dacă tu simţi în felul
acela, scumpul meu frate, lasă-mă să te avertizez, în Numele
lui Isus Cristos, fugi de la aceea chiar acum.
227 Şi, doamnă, dacă tu nu te poţi măsura la calificarea unei
Creştine, nu ca o Creştină cu numele; ci în inima ta, şi viaţa ta
este modelată exact cum spune aici certificatul de căsătorie al
lui Dumnezeu că trebuie să fie aici.
228 Şi, membru de biserică, dacă biserica ta nu este aşa, să se
poată măsura cu calificarea lui Dumnezeu a Cuvântului Său,
ieşi afară din ea şi intră în Cristos.
229 Aceea este avertizare solemnă. Noi nu ştim la ce timp, şi
voi nu ştiţi la ce timp, că acest oraş într-o zi o să zacă aici
afară în fundul oceanului.
230 „O, Capernaum,” a spus Isus, „tu care te-ai înălţat până
la cer, vei fi adus jos în iad. Căci, dacă lucrările puternice ar fi
fost făcute în Sodoma şi Gomora, acestea ar fi stat până în ziua
de azi.” Şi Sodoma, Gomora zac în fundul Mării Moarte. Şi
Capernaum este în fundul mării.
231 Tu cetate, care pretinzi să fi cetatea Îngerilor, care te-ai
înălţat până la cer, şi ai trimis toate lucrurile murdare, stricate de
mode şi lucruri, până chiar şi ţările străine vin aici să ia murdăria
noastră şi s-o trimită departe, la bisericile şi turnurile voastre
fine, şi aşa mai departe, felul cum faceţi. Ţineţi minte, într-o zi
tu vei zăcea în fundul mării, ciurul tău mare este sub tine chiar
acum. Mânia lui Dumnezeu clocoteşte chiar sub tine. Cât de mult
o să mai ţină El acest banc de nisip atârnând afară peste acela?
Când, oceanul acolo afară, o milă adâncime, va aluneca înăuntru
acolo, drept înapoi până la Marea Salton. Aceasta va fi mai rău
decât ultima zi din Pompei. Pocăieşte-te, Los Angeles.
232 Pocăiţi-vă, restul din voi, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu.
Ora mâniei Lui este asupra pământului. Fugiţi până când este
timp să fugiţi, şi veniţi în Cristos.
Să ne rugăm.
233 Scumpe Dumnezeule, când, în duhul meu, se scutură,
inima mea picură cu picături de lacrimi de avertizare. Acordă,
O Dumnezeule, ca bărbaţii şi femeile să nu gândească despre
ce am spus ca o glumă, şi oamenii bisericii să nu gândească
despre aceasta ca ceva care era cu prejudecată sau împotriva
lor. Fie ca ei să vadă, Doamne, că aceasta este în dragoste.
234 Tu îmi porţi mărturie, Dumnezeule Atotputernic, că am
mers în sus şi-n jos pe această coastă, an după an, proclamând
Cuvântul Tău. Poartă-mi mărturie, O Dumnezeule, că dacă
aceasta s-ar întâmpla în seara aceasta, eu am spus Adevărul.
Tu ştii că această vedenie despre Mireasă este Adevărul. Eu
226
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am luat Numele Tău prin aceasta, Doamne, şi am spus că a
fost AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi eu simt că sunt conştient,
Doamne, de ceea ce fac.
235 Astfel eu Te rog, Doamne, în Numele lui Isus, lasă ca
oamenii să se cutremure, în seara aceasta, şi să fugă de la mânia
care are să vină, căci Icabod este scris peste uşi şi peste naţiuni.
O bifare neagră a venit peste aceasta. Duhul lui Dumnezeu este
întristat de-o parte de la aceasta, şi ei sunt cântăriţi în balanţă şi
găsiţi în lipsă. Ospăţul lui Nebucadneţar s-a repetat din nou, cu
partide de beţie şi femei goale, numindu-se Creştini.
236 O Dumnezeule din Cer, ai milă de o lume păcătoasă şi
un popor păcătos, Doamne, cum suntem noi în seara aceasta.
Dumnezeule, eu încerc să stau în spărtură şi să cer după milă
Divină, ca Tu să vorbeşti în această mulţime în seara aceasta
şi să chemi Mireasa Ta la atenţie, Doamne, să nu mărşăluiască
prin semnul vreunui crez, ci prin sunetul Evangheliei lui Isus
Cristos. Admite aceasta, O Dumnezeule. Lasă să fie cunoscut,
în seara aceasta, că Tu eşti Dumnezeu, şi Cuvântul Tău
este Adevăr. În timp ce, solemn, în faţa acestui popor, noi îi
chemăm la atenţia Cuvântului Tău.
237 În Numele lui Isus Cristos, mă rog pentru ei, Doamne.
Ei Te-au văzut, dincolo de ori ce umbră de îndoială, mutat
peste mulţimile lor şi le-ai spus ce era în inima lor. Şi Tu
ştii, Doamne, că, chiar acum, ce se petrece. Tu îl ştii acela a
fi Adevărul, O Dumnezeule. Şi eu Te rog, în Numele lui Isus,
lasă ca Duhul Sfânt să mijlocească din nou, Doamne, şi să-i
tragă din această audienţă, Doamne, pe aceia care sunt scrişi
în Cartea Vieţii Mielului. Admite aceasta, O Dumnezeule. Mă
rog cu toată inima mea.
238 Aceşti oameni, natural, Doamne, mi-ar da ultimul bănuţ
care-l aveau, să sprijinească Mesajul. Ei ar face orice ar
putea ei. Dar, Dumnezeule, când se ajunge să-i facem faţă, şi
să venim în El, mă rog, Dumnezeule, ca aceasta să fie seara
când Tu îi vei răsplăti şi vei turna jos Duhul Tău Sfânt asupra
acestei convenţii. Şi fie ca acolo să nu fie o veselie sau sărind
în jur, ci o plângere şi o strigare, şi o pocăinţă, ţinând de
coarnele altarului, în timp ce noi vedem judecăţile rulându-se
dedesubtul nostru, în seara aceasta. Admite aceasta,
Dumnezeule. Eu mă rog aşa de sincer cum ştiu eu, în Numele
lui Isus Cristos.
239 Fratele meu, soră, eu—eu nu ştiu ce să mai spun, dacă am
aflat har în privirea voastră, prin puterea lui Dumnezeu, dacă
voi mă credeţi a fi profetul Lui. Aceasta este prima data în
public că am spus aceea vreodată. Dar eu simt o avertizare
stranie de vreun fel. Eu nu sunt înclinat la aceasta. Voi ştiţi că
nu sunt. Eu nu acţionez aşa. Eu am ezitat să vorbesc acel Mesaj
şi să spun lucrurile acelea. Eu am mers într-o parte şi fiecare
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lucru, să mă feresc s-o fac. Dar Acesta s-a spus, şi Acesta va
sta la Ziua Judecăţii, ca un martor că eu am spus Adevărul.
Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU!…?…
240 O, Penticostalule, fugi pentru viaţa ta. Fugi la coarnele
altarului şi strigă, înainte să fie prea târziu, căci va veni o oră
când tu poţi striga şi nu va ajuta la nimic. Căci Esau a căutat
să afle un loc, din dreptul lui de naştere, şi el nu a putut să-l
afle. Eu vă predau, o, California. O, convenţie a Evangheliei
Depline a Oamenilor de Afaceri, care eu îi iubesc, care eu i-am
lăsat şi le-am strunit, cu toată inima mea, eu vă predau la Isus
Cristos, în seara aceasta. Fugiţi la El! Să nu lăsaţi vreodată ca
Diavolul să vă răcească de la Acesta. Staţi chiar cu El până
când sunteţi, fiecare, umpluţi cu Duhul Sfânt, într-atât, ca
să vă facă să veniţi la acest Cuvânt, care vă va face pe voi
femeile să vă îndreptaţi, care vă va face pe voi bărbaţii să
vă îndreptaţi. Dacă voi spuneţi că aveţi Duhul Sfânt, şi nu
faceţi faţă cu Cuvântul, acesta este un alt spirit în voi. Duhul
lui Dumnezeu este pe Cuvântul Lui, Cuvântul Mesianic, uns.
Mireasa trebuie să fie o Mesianică, Cuvântul uns.
241 Să ne ridicăm în picioare, în Numele Domnului Isus
Cristos. Dacă niciodată nu-mi auziţi glasul din nou…Însă,
cu voia lui Dumnezeu, mă aşez spre Africa, în câteva ore. Eu
pot să nu mă întorc niciodată. Eu nu ştiu. Dar eu vă spun, cu
toată inima mea, eu v-am spus Adevărul. Eu nu m-am ferit să
vă declar tot ce Dumnezeu mi-a spus să spun. Şi eu am spus
Aceasta în Numele Domnului.
242 Acesta este un moment solemn. Eu nu ştiu cum să-l exprim.
Eu am încercat să părăsesc amvonul de două sau trei ori, şi eu nu
o pot face. Aceasta este o oră solemnă. Să nu o uitaţi niciodată.
Acesta este timpul care, poate, Dumnezeu poate să facă ultima
Lui chemare. Eu nu ştiu. El va face ultima Lui chemare, într-o
zi. Când? Eu nu ştiu. Dar eu vă spun, conform cu vedenia aceea,
se pare de parcă Mireasa aceea este cam terminată.
243 Priviţi la bisericile nominale venind înăuntru. Când
fecioara adormită a venit după Ulei, ea a omis să-L obţină.
Mireasa a mers înăuntru. Răpirea a mers sus. „În timp ce ele au
mers să cumpere Ulei, Mirele a venit.”
244 Sunteţi voi adormiţi? Treziţi-vă, repede, şi veniţi-vă în fire.
Şi să ne rugăm, fiecare, de parcă am muri în minutul acesta, în
Numele Domnului. Haideţi, fiecare, rugaţi-vă în felul vostru.
245 Dumnezeu Atotputernic, ai milă de noi. Doamne, ai milă de
mine. Ai milă de noi toţi. La ce foloseşte, nu contează ce facem
noi, dacă noi greşim în lucrurile acestea? Eu stau şi cer după
milă, O Dumnezeule, înainte ca acest mare oraş să se scufunde
sub mare şi judecăţile lui Dumnezeu străbat această coastă.
Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să chemi Mireasa Ta. Eu îi predau
la Tine acum, în Numele lui Isus Cristos. Amin.


A LEGEREA UNEI M IR ESE ROM65-0429E
(The Choosing Of A Bride)
Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, a fost dat original în
Engleză joi seara, la 29 aprilie, 1965, pentru convenţia Internaţională a
Părtăşiei Evangheliei Depline a Oamenilor de Afaceri la Hotelul Biltmore în
Los Angeles, California, U.S.A., a fost luat de pe o bandă de înregistrare
magnetică şi tipărit neprescurtat în Engleză. Această traducere în limba
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