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` Diminea¸a, audien¸°. S° vorbim Domnului nostru acum.
Dumnezeule Mare, Creator al cerurilor ²i p°mîntului, Care
ne-ai rînduit Divin acest timp în diminea¸a aceasta, de
închinare c°tre Tine. ³i fie ca noi, Doamne, s° ne pred°m în
inimile noastre complect voii Tale Divine ²i lucr°rii Duhului
Sfînt în noi, s° producem ceea ce Tu vrei ca noi s° ²tim.
Dorin¸a noastr° este s° fim Cre²tini mai buni ²i mai buni
reprezentan¸i ai T°i. Vrei Tu s° ne admi¸i aceasta nou° în
aceast° diminea¸°, a²a cum noi a²tept°m dup° Tine, în Numele
lui Isus Cristos. Amin.
A²eza¸i-v°. [Cineva spune, Tu vrei s° iei jos buc°¸ile din
stof° de rug°ciune?_Ed.] Da.
 Noi sîntem foarte ferici¸i s° fim din nou aici în aceast°
diminea¸°, în_în serviciul marelui Împ°rat. ³i nou° ne pare
r°u, nou°, iar°²i, c° nu avem loc pentru oameni, îns° noi avem
doar^Noi vom încerca ²i vom face tot ce putem, sub aceste
circumstan¸e.
Acum, mul¸i au batiste ²i cereri a²ezate aici sus s° se fac°
rug°ciune peste ele. Iar eu le a²ez doar deoparte; nu c° eu le-a²
ignora, îns° eu m° rog pentru ele dup° ce în principal^ca, ²i
disear°. Eu o voi face în diminea¸a aceasta, iar apoi disear° din
nou, cînd^Apoi eu m° voi ruga ²i a²tept dup° Duhul lui
Dumnezeu pentru vindecare, ²i aceasta este cînd mie îmi place
s° m° rog peste_batiste ²i lucruri.
 ³i asupra cererilor speciale, Billy mi le-a dat, pe fiecare,
mie. Exist° cam trei sute, ²i eu doar am p°r°sit înc°perile
atunci. Voi vede¸i, eu doar le iau tot a²a de repede, ²i fiecare, la
care eu pot ajunge. Iar eu voi ajunge la ele tot a²a de repede cît
este posibil s° pot. Eu nu voi fi în stare s° le iau pe toate. Doar
m° întind în°untru ²i trebuie s° iau una, ²i zic, Doamne, ²i va
fi ea aceasta, ²i va fi aceasta? Doar în felul acesta, deoarece ei
sînt, fiecare, în nevoie, cereri reale; ceva, f°r° îndoial°, despre
care noi trebuie s° discut°m împreun°. Iar eu^Mai pu¸in, voi
²ti¸i, uneori Duhul Sfînt poate spune una anume pe care eu o
citesc, care o ¸ine pe inima mea; eu m° întorc la aceea din nou,
²i o caut pe acolo pîn° o g°sesc. Altfel, doar le iau la
întîmplare.
 Acum, noi de asemenea vrem s° spunem, în aceast°
diminea¸°, ²i salut pe acei care sînt afar° în alte p°r¸i ale ¸°rii.
Noi vrem s° salut°m poporul în aceast° diminea¸° pe calea
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acestei conec¸iuni telefonice, la New York City; Beaumont,
Texas; Prescott, Arizona; Tucson, Arizona; San Jose,
California; Connecticut; Gainesville, Georgia; ²i New Albany,
Indiana; în toat° na¸iunea. Noi v° salut°m în Numele
Domnului Isus.
 Diminea¸a aceasta, în Indiana, este o diminea¸° frumoas°.
Noi am avut o ploaie noaptea trecut° care a r°corit vremea. Iar
noi sîntem^ Tabernacolul este plin, ²i fiecare a²teapt°, cu
mare anticipa¸ie, pentru lec¸ia de ²coal° Duminical°. Iar eu
sînt încredin¸at c° cele mai bogate binecuvînt°riale lui
Dumnezeu vor fi peste voi afar° acolo.
 Iar noi sper°m, ca atît de curînd cît este posibil, s° facem
o_o cale ca noi s° putem avea, unde noi putem s° ne aducem
pe noi to¸i împreun°, poate sub un cort mare, unde eu m° simt
c°l°uzit foarte hot°rîtor s° predic despre aceste ultime ³apte
Urgii în Biblie.
 Astfel acum, a²a ca noi s° nu fim prea îndelungat asupra
unei lec¸ii mari în aceast° diminea¸°^Eu am c°utat pe
Domnul, gîndindu-m°, Ce a² putea eu spune? ²tiind c° acesta
ar putea fi ultimul nostru serviciu pe care noi îl vom avea
vreodat°. Venirea Domnului este a²a de aproape la îndemîn°!
 Eu v°d, dup° acea prezicere f°cut° în California, exist°
case acolo, ²i locuri, care se scufund° într-un ritm de treizeci
de ¸oli pe or°, arbori cr°pîndu-se ²i rupîndu-se în°untru. Iar ei
nu ²tiu ce face aceasta. Noi sîntem la sfîr²it. Case de o sut° de
mii de dolari, scufundîndu-se. Eu am titluri mari din ziar,
fotografii, pe care sper s° le aduc disear°, dup° cum eu vreau
s° vorbesc despre ceva privitor la aceasta disear°.
 ³i, apoi, disear° noi avem rug°ciune pentru bolnavi. Veni¸i
în°untru în aceast° dup°-amiaz°, la ora cinci, ²ase, sau oricînd
este aceasta. Noi vom începe devreme, eu presupun, astfel ca
oamenii s° poat° pleca devreme, ²i s° primi¸i cartona²ele
voastre de rug°ciune. Iar noi ne vom ruga pentru bolnavi
disear°, cu voia Domnului.
 Acum, dup° o gîndire cu rug°ciune, Ce trebuie s° fac eu?
²tiind c° într-o zi eu trebuie s° r°spund pentru ceea ce spun eu
aici^³i eu am decis, sau m-am sim¸it c°l°uzit de Duhul Sfînt
s° vorbesc în aceast° diminea¸° despre profe¸ie, cumva s° ne
inform°m. În¸elege¸i? Aceasta este ceva care noi^Dac° noi nu
sîntem informa¸i, ²i ceva se întîmpl° doar întîmpl°tor, noi s°
²tim despre asta. Duhul Sfînt ne-a dat nou° aceasta, s°
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avertiz°m pe oameni despre ce vine. Voi ²ti¸i, c° Biblia spune,
c° Dumnezeu nu va face nimic f°r° ca El s° arate mai întîi
slujitorilor S°i, profe¸ii. ³i_²i cum c° Isus a avertizat
poporul, ce va avea loc; cum profe¸ii au avertizat poporul, ce
va avea loc. ³i aceasta ne revine nou° acum, în m°re¸ul ceas în
care tr°im noi, s° vedem în ce epoc° tr°im noi, ²i ce se
întîmpl°, ce se va întîmpla în aceast° epoc°. Astfel unul din
aceste subiecte stranii pe care probabil c° noi l-am citit de
multe ori, a c°zut pe inima mea s°_s° vorbesc poporului
despre acesta în diminea¸a aceasta.
 Acum s° întoarcem acolo în Bibliile noastre la Matei
capitolul al 24-lea ²i s° citim o por¸iune din Cuvînt. [Fratele
Branham î²i drege gîtul_Ed.] Scuza¸i-m°. Ca o cale de_de a
lua un context pentru textul ²i subiectul nostru.
 Acum, aminti¸i-v° c° noi vom înv°¸a aceasta ca o clas°
Biblic°, încet. Lua¸i-v° creioanele ²i hîrtia. Eu am multe
Scripturi scrise aici jos, ca_ca voi s° fi¸i în stare s° le nota¸i pe
acestea. Apoi merge¸i acas° ²i studia¸i-le, c°ci aceasta este
întocmai ca o clas° de ²coal° Duminical°, ca noi s° putem
cunoa²te, ²i s° fim avertiza¸i ²i preg°ti¸i pentru ceasurile în
care tr°im noi.
 În Cartea Sfîntului Matei. [Fratele Branham î²i drege
gîtul_Ed.] Scuza¸i-m°. Al 24-lea verset^Sau, al 24-lea
capitol, adic°, începînd cu versetul al 15-lea, eu doresc s°
citesc o por¸iune din Cuvîntul Lui.
³i de aceea cînd ve¸i vedea urîciunea pustiirii,
despre care a vorbit profetul Daniel, a²ezat° în locul
sfînt, (cine cite²te, s° în¸eleag°:)
Atunci cei ce sînt în Iudea s° fug° la mun¸i:
Cine va fi pe acoperi²ul casei_acoperi²ul casei s° nu
se pogoare s°-²i ia ceva din cas°:
Nici cel care este la cîmp s° nu se întoarc° s°-²i ia
hainele.
³i vai de acelea care sînt îns°rcinate, ²i de cele cari
vor da ¸î¸° în zilele acelea!
Dar ruga¸i-v° ca fuga voastr° s° nu fie iarna, nici
într-o zi de sabat:
Pentru c° atunci va fi mare necaz, cum nu a fost
niciodat° de la începutul lumii pîn° acum, nu, ²i nici
nu va mai fi.
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³i dac° zilele acelea nu ar fi fost scurtate, acolo
nimeni nu ar fi mîntuit: dar din pricina celor ale²i
zilele acelea vor fi scurtate.
Atunci dac° v° va spune cineva, Iat°, Cristosul este
aici, sau acolo; s° nu-l crede¸i.
C°ci se vor scula Cristo²i fal²i, ²i profe¸i fal²i, ²i vor
ar°ta semne mari ²i minuni; pîn° într-atît încît, dac°
ar fi cu putin¸°, ei vor în²ela chiar ²i pe cei ale²i.
Iat°, c° Eu v-am spus mai dinainte.
De aceea dac° v° vor zice, Iat°, El este în pustie; s°
nu v° duce¸i acolo: iat°, El este în od°i¸° ascuns°; s°
nu-i crede¸i.
C°ci cum iese fulgerul de la r°s°rit, ²i str°luce²te
chiar pîn° la apus; a²a va fi ²i venirea Fiului omului.
C°ci ori²iunde este stîrvul, acolo vor fi aduna¸i
vulturii^
 Acum, pentru un subiect, mi-ar place s° iau versetul al 24lea, s° accentuez asupra acestui verset pentru lec¸ia noastr°
Duminical° din diminea¸a aceasta. ³i asculta¸i îndeaproape în
timp ce eu citesc aceasta din nou.
C°ci se vor scula Cristo²i fal²i, ²i profe¸i fal²i, ²i vor
ar°ta semne mari ²i minuni; a²a încît, dac° ar fi cu
putin¸°, ei ar în²ela chiar ²i pe cei ale²i.
 Acum pentru un subiect în aceast° diminea¸°, sau un text,
adic°, eu vreau s° iau: Un²ii Din Timpul Sfîr²itului. Acesta este
subiectul asupra c°ruia eu doresc s° vorbesc, sau textul: Un²ii
Din Timpul Sfîr²itului.
 Eu cred c° noi tr°im în timpul sfîr²itului. Eu cred c°
aproape oricine care^Cititorul Scripturii, sau chiar un_un
credincios, ²tie c° noi sîntem acum la sfîr²itul istoriei lumii. Nu
ar fi de nici un folos de a scrie aceasta, deoarece nu va exista
nimeni care s° citeasc° aceasta. Acesta este sfîr²itul timpului.
Anume cînd, eu nu ²tiu. Anume cît va dura aceasta, nici chiar
Îngerii din Ceruri nu cunosc acel minut sau ceas. Îns° ni s-a
spus de c°tre Domnul Isus, c°ci, cînd aceste lucruri pe care noi
le vedem c° acum încep s° se împlineasc°, atunci s° ne ridic°m
capetele pentru c° r°scump°rarea noastr° se apropie. Acum, ce
înseamn° se apropie, eu nu ²tiu. Poate însemna^
 A²a cum oamenii de ²tiin¸° au spus ziua trecut°, la
televizor, vorbind despre marea ruptur° de mii de mile în
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p°mînt care urmeaz° s° se scufunde. Lui i s-a pus întrebarea,
Acela s-ar putea scufunda acolo? Acela era Los Angeles,
Coasta de Vest. ³i mul¸i dintre voi au v°zut cum au urm°rit ei
aceasta cu radar, ²i a mers sus prin^s-a rupt în°untru
dedesubt de San Jose, a mers pîn° dincolo în Alaska, afar° prin
Insulele Aleutiene, cam dou° sute de mile afar° în mare, ²i a
venit înapoi jos în San Diego, a mers roata în spatele Los
Angelesului, ²i a venit sus acolo, o mare adîncitur°.
³i toate cutremurele acestea pe care noi le avem este
vulcanul care love²te acest mare c°u² gol, parc°, în°untru
acolo. Eu nu pot chema numele pe care ei_ei au chemat
aceasta. Oricum, cînd acela scutur°, acela d° aceste cutremure
pe care noi le avem cu anii pe Coasta de Vest. Acum acesta este
cr°pat peste tot în jur. Iar oamenii de ²tiin¸° zic, unul^
 Omul a zis celuilalt, Acela ar putea s° cad° în°untru?
El a zis, Nu ar putea, ci va c°dea.
A zis, Dar nu în genera¸ia noastr°, poate?
A zis, În urm°toarele cinci minute, sau urm°torii cinci
ani. Noi doar nu ²tim cînd.
 S°pt°mîna aceasta, mi s-a trimis un titlu de ziar, despre
mari case de o sut° de mii de dolari se frîng ²i crap°, oamenii
mutîndu-se departe. Iar ei nu ²tiu cum s° opreasc° aceasta. Nu
exist° nici o cale de a opri aceasta. Vede¸i, Dumnezeu poate s°
fac° orice vrea El, ²i nu exist° nimeni care s°-i spun° Lui cum
s° o fac°.
 Voi construi¸i case, voi pute¸i face lucruri stiin¸ifice, ²i
Dumnezeu este creatorul ²tiin¸ei. Cum Îl ve¸i putea opri? El
poate s° distrug° p°mîntul în aceast° diminea¸° prin mu²te
dac° El vrea. V° da¸i seama, El poate s° cheme mu²te în
existen¸°, ²i ele vor fi într-o jum°tate de or° de patruzeci de
mile grosime, vede¸i, nu exist°^²i îi vor mînca pe oameni de
pe p°mînt. El este Dumnezeu. El face a²a cum El vrea. El este
suveran, în Sine.
 Acum, v°zînd toat° acumularea aceasta de dovezi, c°ci
ceasul în care noi tr°im acum, eu cred c° este un lucru bun s°
repet°m aceste lucruri ²i s° le schi¸°m, de cînd Pece¸ile au fost
deschise, ²i s° afl°m adev°rul acestor lucruri, dup° cum
Dumnezeu a fost a²a de loial fa¸° de noi, cu harul S°u, ca s° ne
arate aceste lucruri.
 Eu vreau ca voi s° observa¸i aici în Matei 24, Isus a folosit
termenul de Cristo²i, C-r-i-s-t-o-²-i, Cristo²i. Nu Cristos,
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ci Cristo²i, plural, nu singular. Cristo²i. De aceea, cuvîntul
Cristos înseamn° Cel uns. Iar apoi dac° acesta este uns,
acolo nu va fi numai unul, ci mul¸i, un²i, cei un²i. În¸elege¸i?
 De altfel, dac° El vroia s° o descompun° astfel ca noi mai
mult sau mai pu¸in s° în¸elegem aceasta mai bine, El ar zice,
În zilele din urm° se vor ridica un²i, din cei fal²i. Acum, asta
pare aproape imposibil, vede¸i, termenii de un²i. Îns°
observa¸i chiar cuvintele urm°toare, ²i profe¸i fal²i, p-r-o-fe-¸-i, plural.
 Acum, cel uns, este, cel cu un mesaj. ³i singura cale în
care mesajul poate fi adus afar° este prin unul care este uns, ²i
acela ar fi un profet, uns. Acolo se vor ridica înv°¸°tori un²i,
fal²i. Un profet înva¸° ce este mesajul lui. Înv°¸°tori un²i, dar
oameni un²i cu înv°¸°tur° fals°. Cei un²i, Cristo²i, plural;
profe¸i, plural. ³i dac° exist° un astfel de lucru ca un_un
Cristos, singular, atunci ace²tia vor trebui s° fie din cei un²i,
c° profe¸ia lor despre ceea ce ei înv°¸au ar fi deosebirea,
deoarece ei sînt cei un²i, un²i.
 Acum, aceasta este o lec¸ie de ²coal° Duminical°, noi vrem
s°_s° încerc°m s° aducem aceasta la o adev°rat° expunere,
prin Scripturi, nu prin ceea ce altcineva a spus despre aceasta,
ci doar citind Scripturile.
Voi pute¸i spune, Cum poate s° fie aceasta? Vor fi cei
un²i^
 Ce erau ei? Cristo²i, C-r-i-s-t-o-²-i, un²i. Cristo²i, ²i
profe¸i fal²i! Din cei un²i, dar profe¸i fal²i!
Isus a spus, c°, Ploaia cade peste cel drept ²i cel nedrept.
 Acum, cineva ar putea s°-mi spun°, Tu crezi c° acea
ungere de pe ace²ti oameni înseamn° c° este ungerea Duhului
Sfînt? Da, domnule, Duhul Sfînt original al lui Dumnezeu
peste o persoan°, ²i totu²i ei sînt fal²i.
Acum asculta¸i îndeaproape ²i vede¸i ce spune El. ³i ei
vor ar°ta semne ²i minuni, într-atît încît aceasta ar în²ela chiar
pe Ale²i dac° ar fi fost cu putin¸°. Iar ei sînt un²i cu Duhul
Sfînt original. Eu ²tiu c° aceasta sun° foarte prostesc, îns° noi
o s° lu°m timp ²i vom explica aceasta prin Cuvînt, c° aceea
este absolut A³A VORBE³TE DOMNUL, Adev°rul.
 Acum s° întoarcem în Bibliile noastre, doar un minut, la
Matei capitolul al 5-lea, ²i începem cu_al 45-lea verset, ²i s°
vedem acum a²a cum citim pentru cîteva momente în aceste
Scripturi. ³i apoi, dup° ce noi ajungem aici, p°i, noi v° vom
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da^Astfel voi, dac° noi omitem s° citim toate din ele, atunci
voi lua¸i Biblia voastr°; ²i_²i deasemeni voi le pute¸i citi dup°
ce noi plec°m de aici iar voi merge¸i acas°, ²i_²i voi citi¸i ce
spune Biblia despre aceasta.
 Acum s° ne lu°m timpul nostru, s° ob¸inem un_un fapt de
baz°, deoarece eu fac aici o declara¸ie care este uluitoare. Cum
poate Duhul Sfînt s° ung° un înv°¸°tor fals? Îns° asta este ceea
ce Isus a spus c° se va întîmpla.
Acum, Matei, capitolul al 5-lea, versetul al 45-lea, s° citim
acum. S° lu°m, s° începem un_un pic înapoia lui, la al 44-lea.
Dar Eu v° spun vou°, Iubi¸i-v° du²manii,
binecuvînta¸i pe cei ce v° blast°m°, face¸i bine celor ce
v° ur°sc,^ruga¸i-v° pentru cei care v° asupresc ²i v°
prigonesc;
Ca voi s° pute¸i fi copii ai Tat°lui vostru care este în
ceruri: c°ci El face s° r°sar° soarele Lui peste cei r°i
²i^cei buni, ²i trimite ploaie peste cei drep¸i ²i^cei
nedrep¸i. (Ploaia vine peste cel r°u ca ²i peste cel bun.)
 Acum s° urm°rim aceasta în sus, la o alt° profe¸ie
apar¸inînd de aceasta, putem s° întoarcem acum la Evrei
capitolul al 6-lea, pentru urm°torul verset de urm°rit asupra
acesteia, unde Pavel ne readuce aminte acela²i lucru pe care
Isus l-a zis. Pavel, vorbe²te acum. În timp ce voi c°uta¸i
aceasta^Iar voi de afar° din emisiune, lua¸i-v° Bibliile
aproape de voi ²i o bucat° de hîrtie, ²i c°uta¸i aceasta acum.
Evrei capitolul al 6-lea, Pavel scriind c°tre Evrei, ar°tîndu-le
umbrele ²i modelele, aducîndu-i de sub Iudaism în Cre²tinism,
ar°tîndu-le cum c° lucrurile vechi doar au preaumbrit
lucrurile care urmau s° vin°. Pavel vorbe²te acum, Evrei 6.
De aceea l°sînd principiile înv°¸°turii lui Cristos
(C-r-i-s-t-o-s, singular), s° mergem spre des°vîr²ire;
f°r° s° mai punem din nou temelia poc°in¸ei^de
faptele moarte, ²i a credin¸ei c°tre Dumnezeu,
Despre^înv°¸°tura despre botezuri, ²i despre
punerea mîinilor, ²i despre învierea mor¸ilor, ²i despre
judecata etern°.
³i noi vom face aceasta, dac° va permite Dumnezeu.
C°ci este imposibil ca cei care au fost lumina¸i odat°,
²i au gustat din darul ceresc, ²i au fost f°cu¸i p°rta²i ai
Duhului Sfînt,
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Eu vreau s° v° atrag aten¸ia doar un minut. Voi a¸i
observat, c° acela este dar; ²i nu daruri, p°rta²i ai
darurilor cere²ti? Ci, darul ceresc, singular; Cristos,
singular; dar, singular.
^darului ceresc, ²i^s-au f°cut p°rta²i Duhului
Sfînt,
³i au gustat din^Cuvîntul lui Dumnezeu,^
(gustat din ce?)^din Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i
puterea veacului viitor,
Dac° ei vor c°dea, s° se reînoiasc° pe ei în²i²i iar°²i
înspre poc°in¸°; fiindc° r°stignesc din nou pentru ei
pe Fiul lui Dumnezeu, ²i Îl pun s° fie batjocorit.
C°ci, (asculta¸i) p°mîntul^este ad°pat de ploaia
care cade adesea pe el, s° rodeasc° o iarb° folositoare
celor pentru care este lucrat, cap°t° binecuvînt°ri de
la Dumnezeu:
Dar acela care aduce spini^²i m°r°cini este
respins, ²i aproape s° fie blestemat; a c°rui sfîr²it este
s° fie ars.
 Acum compara¸i aceasta cu Matei 5:24 din nou. Observa¸i,
Isus a zis c° ploaia ²i soarele vin peste p°mînt, c° Dumnezeu
trimete aceasta s° preg°teasc° hrana ²i lucrurile pentru
oamenii de pe p°mînt. Iar ploaia este trimis° pentru hran°,
ierburile. Dar grîul, buruienile, fiind în cîmp, primesc acela²i
lucru. Aceea²i ploaie care face grîul s° creasc° este aceea²i
ploaie care face buruienile s° creasc°.
Cum am avut o astfel de lec¸ie despre asta odat°, cînd am
întîlnit mai întîi pe oamenii Penticostali! ³i aceasta era o mare
lec¸ie pentru mine. Am v°zut doi oameni, unul^Niciodat° nu
am auzit înainte vorbind în limbi. Unul vorbea în limbi, ²i
cel°lalt t°lm°cea, ²i vice versa. ³i spuneau adev°rul, zicînd c°,
Exist° mul¸i aici care s° se poc°iasc° în seara aceasta. Exist°
²i femei ²i b°rba¸i, de amîndou°. ³i oamenii se ridicau ²i se
duceau la altar.
M° gîndeam, Ce glorios!
 Apoi cu micul dar al Duhului Sfînt, am vorbit cu acei
oameni, doar, voi ²ti¸i cum, în discern°mînt, doar o mic° cale
ca s° aflu. ³i unul din ei era un Cre²tin autentic, ²i el era un
slujitor real al lui Cristos, iar cel°lalt era un f°¸arnic. ³i unul
din ei, cel care era un f°¸arnic, tr°ia cu o femeie cu p°rul
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negru, umblînd în jur cu o blond° ²i avea copii cu ea. P°i,
aceasta a fost tocmai acolo în vedenie; nu putea fi negat°. ³i eu
am vorbit cu el despre asta. El s-a uitat la mine ²i a mers dup°
cl°dire.
 Acum eu eram confuz, destul de sigur. M-am gîndit c° am
ajuns între îngeri, apoi m-am întrebat dac° nu eram între
draci. Cum ar putea fi aceasta? Eu nu puteam în¸elege asta. ³i
pentru mul¸i ani mi-am ¸inut mîinile jos de pe asta, pîn° într-o
zi unde^
George Smith, b°iatul care umbl° cu fiica mea, noi am
mers ieri, sus la locul morii vechi unde merg s° m° rog.
³i dup° ce am fost acolo dou° zile, Duhul Sfînt mi-a adus
aceast° Scriptur° înapoi. C°ci ploaia cade adesea peste
p°mînt s°-l îmbrace cu ierburi, dar spinii ²i m°r°cinii tr°iesc
prin aceea²i ploaie, ²i a c°rui sfîr²it este ca s° fie ar²i. Tr°ind
prin aceea²i resurs° d°t°toare de via¸° de la Dumnezeu. Apoi
am în¸eles aceasta. Prin^ Isus a zis, Dup° roadele lor sînt
ei cunoscu¸i.
 Acum, de aceea, ploaia care cade peste vegeta¸ia natural° a
p°mîntului, este un simbol pentru ploaia Spiritual° care d°
Via¸a Etern°, c°zînd jos peste Biseric°, c°ci noi o numim
ploaia timpurie ²i ploaia tîrzie. Iar aceasta este o ploaie, care
curge din Duhul lui Dumnezeu, peste Biserica Lui.
 Observa¸i, este un lucru foarte ciudat aici. Vede¸i? Cînd
semin¸ele acelea au intrat în p°mînt, oricum ele au ajuns acolo,
ei erau spini de la început. Dar acolo grîul care a intrat în
p°mînt, ²i ierburile, au fost ierburi de la început. ³i fiecare
iarb° se reproduce pe sine, din nou, a ar°tat c° ea a fost în
începutul original.
 ³i ei vor în²ela pe Ale²i dac° aceasta era posibil,
deoarece ei primesc aceea²i ploaie, ²i aceea²i binecuvîntare,
ar°tînd acelea²i semne, acelea²i minuni. Vede¸i? Ei vor în²ela,
sau vor în²ela pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Acum, un spin nu
poate face nimic ca s° fie un spin, nici grîul nu poate face
nimic ca s° fie un grîu; aceasta este ceea ce Creatorul a hot°rît
despre fiecare la început. Aceia sînt Ale²ii. Aceea²i ploaie!
 Soarele unei dimine¸i r°sare ²i se împr°²tie peste p°mînt,
cum a f°cut el peste acest p°mînt ²i ziua în care noi tr°im. ³i
soarele, acela²i soare care r°sare în est este acela²i soare care
apune în vest. Iar soarele este trimis s° coac° grîul pe p°mînt,
din care sînt f°cute trupurile noastre.
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 Noi tr°im cu substan¸e moarte. Aceasta-i singura cale prin
care voi pute¸i tr°i. ³i dac° ceva trebuie s° moar° în fiecare zi
ca voi s° tr°i¸i, natural, atunci nu este adev°rat c° dac° al
vostru^Trupul vostru trebuie s° tr°iasc° cu substan¸e
moarte, pentru via¸a natural°, atunci voi trebuie s° ave¸i Ceva
s° moar°, spiritual, ca s° salveze via¸a voastr° spiritual°. ³i
Dumnezeu, a devenit material, trup, ²i a murit pentru ca noi s°
putem tr°i. Nu exist° nici o biseric°, nici vreun alt lucru în
lume care poate s° v° salveze decît Dumnezeu. Acesta-i
singurul lucru prin care ei tr°iesc.
 Acum urm°ri¸i Scripturile. Isus este Cuvîntul. La început
era Cuvîntul. ³i Cuvîntul s-a f°cut trup ²i a locuit printre noi.
La început era Cuvîntul, ²i Cuvîntul era cu Dumnezeu. ³i
Cuvîntul s-a f°cut trup, ²i Care a tr°it, locuit printre noi. ³i
omul nu va tr°i numai cu pîine, pentru fizic, ci cu fiecare
Cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi, voi vede¸i, noi
tr°im prin Cuvînt, ²i acela-i Dumnezeu.
 Acum soarele traverseaz° ²i coace grîul. Acum, el nu poate
coace aceasta tot dintr-o dat°. A²a cum merge înainte, se
maturizeaz°, ²i se coace constant pîn° cînd ajunge la un spic
deplin.
A²a este asta, ast°zi, cu Biserica. Ea a început în fa²°, în
urm° în epoca întunecoas°, unde ea era sub p°mînt. Aceasta a
crescut acum la maturitate. ³i noi o putem vedea, perfect, cum
c° Dumnezeu prin natur° întotdeauna^
 Voi nu pute¸i conturba natura. Aceasta este ce se întîmpl°
ast°zi. Noi lans°m bombe, ²i afar° acolo în ocean, sp°rgîndu-le
²i explodîndu-le în jur cu bombe atomice. Voi doar rupe¸i mai
mult din acel p°mînt tot timpul, aruncînd în el. Voi t°ia¸i
pomii; furtunile v° vor lua. St°vili¸i rîul; acesta va curge peste.
Voi trebuie s° afla¸i calea lui Dumnezeu de a face lucrurile
²i s° r°mîne¸i în ea. Noi am denominat pe oameni în biserici ²i
organiza¸ii; iat° ce avem noi! Sta¸i în calea rînduit° de
Dumnezeu pentru aceasta.
 Dar, vede¸i voi, El trimite ploaia, înapoi la subiectul
nostru, peste cel drept ²i cel nedrept. Isus v° spune aici
acum, în Matei 24, acesta va fi un semn la timpul sfîr²itului.
Acum, dac° acest semn
timpul sfîr²itului, atunci
deschiderea acelor Pece¸i.
sfîr²itului. Acesta va fi, cînd

este ca s° fie cunoscut numai la
acesta va trebui s° fie dup°
Vede¸i? Acesta-i un semn al
aceste lucruri se întîmpl°, aceasta
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va fi la timpul sfîr²itului. ³i acesta va fi un semn, acum, astfel
ca Ale²ii s° nu fie în confuzie în aceste lucruri. Voi o vede¸i?
Atunci, el trebuie s° fie descoperit, expus.
 Observa¸i, c° amîndou° grîul ²i neghina tr°iesc prin
aceea²i Ungere din Ceruri. Amîndou° se bucur° de Ea.
Eu îmi amintesc aceasta, referindu-m° în urm° la acest
exemplu de acolo sus în ziua aceea la Greens Mill. Eu_eu am
v°zut vedenia aceea venind în sus. ³i acolo era un p°mînt
mare, ²i acesta era tot discuit. ³i acolo a mers înainte un
Sem°n°tor, întîi. Eu vreau s° ¸in asta înaintea voastr°. Privi¸i
ce merge înainte mai întîi, ²i apoi ce urmeaz° aceasta. ³i a²a
cum acest Om îmbr°cat în alb a venit înainte în jurul
p°mîntului, sem°nînd s°mîn¸°, apoi în urma Lui a venit un om,
îmbr°cat cu haine negre, p°rea foarte furi²at, strecurîndu-se în
urma Lui, sem°nînd buruieni. ³i cum aceasta se întîmpla,
atunci am v°zut cum au crescut amîndou° recoltele. ³i cum ele
cre²teau, una era grîu iar cealalt° era neghin°.
³i acolo a venit o secet°, care cînd, se p°rea c°, amîndou°
²i-au plecat capetele ²i strigau dup° ploaie. Apoi a venit un nor
mare peste p°mînt, ²i a plouat. ³i grîul s-a ridicat sus ²i a zis,
Laud° Domnului! Laud° Domnului! ³i neghina s-a ridicat
strigînd, Laud° Domnului! Laud° Domnului! Acelea²i
rezultate. Amîndou° pieriau, amîndou° ducîndu-se. ³i apoi
grîul vine sus ²i înseteaz°. ³i din cauz° c° erau în acela²i cîmp,
aceea²i gr°din°, în acela²i loc, sub aceea²i rev°rsare, acolo a
r°s°rit grîu ²i acolo a r°s°rit neghin° tocmai prin acela²i lucru.
Observa¸i, aceea²i ap° ung°toare care produce grîul, produce
neghina.
 Acela²i Duh Sfînt care unge Biserica, care le d° dorin¸a s°
salveze suflete, care le d° putere s° fac° minuni, El cade peste
cel nedrept tot la fel ca ²i peste cel drept. Tocmai acela²i Duh!
Acum, voi nu pute¸i face aceasta pe o alt° cale ²i s° în¸elege¸i
Matei 24:24. El a zis, Se vor scula Cristo²i fal²i, din cei un²i,
fal²i. Un²i cu Lucrul original, dar vor fi profe¸i fal²i de Acesta,
înv°¸°tori fal²i de Acesta.
Ce l-ar face pe un om s° vrea s° fie un înv°¸°tor fals a ceva
ceea ce este Adev°r? Acum noi vom ajunge jos la semnul fiarei
în cîteva minute, ²i ve¸i vedea c° aceasta-i denomina¸iune.
Vede¸i? Înv°¸°tori fal²i; un²i, fal²i. Cristo²i un²i, dar înv°¸°tori
fal²i. Aceasta-i singura cale prin care voi pute¸i s° vede¸i
aceasta.
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 Întocmai ca aici cu un timp în urm°, eu am citat aceasta.
Eu a² putea cita aceasta deoarece noi sîntem conecta¸i în toat°
na¸iunea. Într-o zi eu am vorbit cu un prieten de al meu, unde
aceasta vine în°untru în aceast° diminea¸°, în Arizona. ³i el
avea o_o ferm° de citrice. ³i el avea acolo un pom care era
portocal ²i care rodea grapefruits, ²i l°mîi, tangerine, tangelos.
³i eu am uitat cîte fructe diferite erau pe acel singur pom. ³i
eu i-am spus_omului, am zis, Cum este asta? Ce fel de pom
este acela?
El a zis, Pomul, însu²i, este un portocal.
Eu am spus, De ce are acesta grapefruits pe el? De ce are
acesta l°mîi pe el?
El a zis, Ele sînt altoite în el.
Eu am zis, Eu în¸eleg. Bine, acum, am zis, acum, anul
viitor cînd pomul acela vine cu o alt° recolt° de fructe, care se
vor coace ele toate în acela²i timp, am zis, atunci vor produce
toate acestea împreun° portocale. Dac° acesta-i un pom de
portocal cu buric, el va produce portocale cu buric, nu-i a²a,
domnule?
El a zis, Nu, domnule. Fiecare ramur° altoit° va produce
dup° soiul ei.
Eu am spus, Tu vrei s° spui c° ramura de l°mîi va rodi
l°mîi din acel pom de portocal?
El a spus, Da, domnule.
Ramura de grapefruits va rodi grapefruits din acel pom de
portocal?
El a spus, Da, domnule. Aceea-i natura ramurii care este
altoit° în el.
Eu am spus, Laud° lui Dumnezeu!
El a zis, Ce vrei s° spui?
Eu am spus, Înc° o întrebare. Acum, va produce vreodat°
acel portocal din nou portocale?
El a zis, Cînd el va da o alt° ml°di¸°.Cînd el va da o alt°
ml°di¸°, nu cînd una este altoit° în el. Dar, ele toate sînt fructe
citrice, ²i ele tr°iesc din via¸a citric° care este în pomul citric.
 Am zis, Acolo sînte¸i! Cea Metodist° va produce
Metodi²ti, de fiecare dat°. Cea Baptist° va produce Bapti²ti, de
fiecare dat°. Cea Catolic° va produce Catolici, de fiecare dat°.
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Îns° Biserica viului Dumnezeu va produce pe Cristos de la
r°d°cin°, Cuvîntul de fiecare dat°, dac° ea î²i pune vreodat°
înainte o alt° ml°di¸° de a ei Proprie.
 Acum, voi pute¸i altoi aceasta în°untru acolo, voi vede¸i.
Fiecare grapefruit, l°mîie, tangelo, tangerine, orice sînt
fructele citrice, fiecare din ele pot tr°i în acel pom; îns°
purtînd m°rturie fals° despre pom, tr°ind prin pom. Voi vede¸i
aceasta? Ei tr°iesc ²i prosper° din via¸a original° care este în
acel pom.
Acum, acolo este Matei 24:24, tr°ind prin aceea²i Via¸°, dar
ei nu erau corec¸i, la început. Ei aduc o m°rturie fals° despre
Pomul acela! Acesta este un pom de portocal, ²i totu²i este un
pom de citric. ³i ei spun, Aceast° biseric°, aceast°
denomina¸iune m°rturise²te despre Cristos, ²i are un botez
fals, m°rturie fals° despre Cuvînt, încercînd s° spun° c°
puterea lui Dumnezeu a fost numai pentru ucenici.
Isus, Însu²i, a spus, Merge¸i în toat° lumea ²i predica¸i
Evanghelia la fiecare ramur° care va fi vreodat°^pomul care
va rodi vreodat°, vreo ramur° care va fi în pom. ³i aceste
semne vor urma ramurile originale. Unde? Atît timp cît acesta
este un Pom, atît timp cît El produce ramuri, pîn° la sfîr²itul
lumii. În Numele Meu ei vor scoate draci; vor vorbi în limbi
noi; vor lua în mîn° ²erpi; vor bea ceva de moarte; vor pune
mîinile peste bolnavi ²i ei se vor îns°n°to²a. Vede¸i ceasul în
care noi tr°im? Vede¸i ce a spus Isus?
 Aminti¸i-v°, aceasta era la timpul sfîr²itului, nu în urm°
sub Wesley ²i acolo în urm°. Acum, la timpul sfîr²itului,
aceasta trebuie s° ia loc.
Acum privi¸i Scripturile; Ele s° m°rturiseasc°. Isus a zis,
Cerceta¸i Scripturile, c°ci în Ele v° gîndi¸i, sau crede¸i, c° voi
ave¸i Via¸° Etern°, ²i Ele sînt Acelea care m°rturisesc despre
Mine. În alte cuvinte, dac° acest pom produce vreodat° o
ramur°^ Eu sînt Vi¸a, Pomul; voi sînte¸i ml°di¸ele. Acel
care crede în Mine, lucr°rile pe care le fac Eu le va face ²i el,
Sfîntul Ioan 14:12.
 Acum, Cel ce r°mîne în Mine, cel care^acel care era în
r°d°cina Mea la început.
Acesta-i motivul c° Isus era ²i R°d°cina ²i Vl°starul lui
David. El era înainte de David, în David, ²i dup° David, ²i
R°d°cin° ²i Vl°star al lui David; Luceaf°rul de Diminea¸°,
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Trandafirul din Sharon, Crinul din Vale, Alfa ²i Omega; Tat°,
Fiu, ²i Duh Sfînt. În El locuie²te trupe²te toat° plin°tatea
Dumnezeirii. Amîndou° R°d°cin° ²i Vl°star al lui David!
Cel care este Via¸a aleas°, Via¸a predestinat°, acela este în
Mine, ²i El este Cuvîntul, de la început; cînd el r°sare, el va
purta roadele Mele. Sfîntul Ioan 14:12.
Dar al¸ii vor tr°i prin acela²i lucru, numindu-se Cre²tini ²i
credincio²i. Nu to¸i care zic, Doamne, Doamne, vor intra
în°untru.
Acum, ²i acestea sînt ca s° aibe loc ²i s° fie manifestate în
zilele din urm°, cînd tainele lui Dumnezeu se vor termina,
a²a cum vom ajunge la ele pu¸in mai tîrziu.
 Ace²ti pomi, vi¸a adev°rat° ²i vi¸a fals°! Voi m-a¸i auzit
predicînd despre aceasta de atunci, cu ani în urm°, cum ele au
crescut împreun°. I-am adus în individuali ²i am ar°tat c°, de
la Cain ²i Abel, cele dou° vi¸e care s-au întîlnit la un altar; ei
amîndoi erau religio²i, ei amîndoi erau un²i, ei amîndoi doreau
via¸°, ²i se închinau la acela²i Dumnezeu. ³i unul a fost respins
iar cel°lalt primit.
³i singura cale c° acel care a fost primit putea s° fac° ceva
diferit de fratele s°u, aceasta i-a fost descoperit. C°ci Biblia a
spus, Prin credin¸°^ Evrei, capitolul al 11-lea, Prin
credin¸° Abel a oferit lui Dumnezeu o jertf° mai bun° decît
acea a lui Cain, despre care Dumnezeu a m°rturisit c° el era
neprih°nit.
Isus, a zis, descoperirea spiritual° despre Cine era El!
Cine spun oamenii c° sînt Eu Fiul omului?
El a spus, Petru a spus, Tu e²ti Cristosul, Fiul
Dumnezeului celui viu.
Ferice de tine, Simone_Simone, fiul lui Iona; nu carnea ²i
sîngele ¸i-a descoperit acest lucru. Tat°l Meu care este în
Ceruri ¸i-a descoperit aceasta. Pe aceast° stînc° Eu voi zidi
Biserica Mea,(ce?) adev°rata descoperire a Cuvîntului. Acolo
este adev°rata Vi¸° din nou. Abel, prin credin¸°!
Voi a¸i spus, Aceea nu a fost o descoperire.
 Ce este credin¸a? Credin¸a este ceva care v° este descoperit;
care înc° nu este, dar voi crede¸i c° aceasta va fi. Credin¸a este
o descoperire a voiei lui Dumnezeu. Astfel, prin descoperire!
 ³i bisericile de ast°zi nici nu cred m°car în descoperire
spiritual°. Ele cred într-o înv°¸°tur° dogmatic° a vreunui
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sistem. Prin descoperire Abel a oferit lui Dumnezeu o jertf°
mai bun° decît aceea a lui Cain, despre care Dumnezeu a
m°rturisit c° el este neprih°nit.Amin. Eu sper c° voi vede¸i
asta. Vede¸i unde tr°im noi? Vede¸i ceasul?
Eu am vorbit cu un_un domn nu cu mult în urm°, un
Cre²tin înv°¸at un domn. El a zis, D-le Branham, noi refuz°m
toate descoperirile.
 Eu am zis, Atunci voi trebuie s°-l refuza¸i pe Isus Cristos,
c°ci El este descoperirea lui Dumnezeu, Dumnezeu descoperit
în trup uman. Dac° nu vede¸i aceasta, sînte¸i pierdu¸i.
Isus a zis, Dac° voi nu crede¸i c° Eu sînt Acela, voi ve¸i
muri în p°catele voastre. El este descoperirea lui Dumnezeu,
Duhul lui Dumnezeu descoperit în form° uman°. Dac° voi nu
pute¸i crede aceasta, voi sînte¸i pierdu¸i. Voi îl pune¸i pe El o a
treia persoan°, a doua persoan°, sau vreo alt° persoan° pe
lîng° Dumnezeu, voi sînte¸i pierdu¸i. Dac° nu crede¸i c° Eu
sînt Acela, ve¸i muri în p°catele voastre. O descoperire!
 Nu-i de mirare c° ei nu L-au putut vedea. Nici un om nu
poate veni la Mine dac° nu-l atrage Tat°l Meu. ³i to¸i acei pe
care Tat°l Mi i-a dat, în r°d°cini, vor veni la Mine. Vede¸i?
Voi pricepe¸i? Oh, cum ar trebui noi s°-L iubim, s°-L ador°m,
s°-L l°ud°m; s° vedem roadele Duhului în zilele din urm°, ²i
Pomul Miresei în coacere în vîrful timpului!
 Vi¸a adev°rat° ²i vi¸a fals°, amîndou° aveau aceea²i
ungere. Apa a c°zut peste amîndou° din ele. Nu-i de mirare c°
El ne-a avertizat, Aceasta va în²ela chiar pe cei Ale²i dac° ar
fi posibil.
 Observa¸i, ele arat° la fel. Ele sînt unse la fel. Dar
observa¸i, Prin roadele lor^ Cum ²ti¸i voi aceasta?
Cum ²ti¸i voi c° acela nu este un portocal? Deoarece el
rode²te un grapefruit. Vi¸a aceea este în regul°, ea tr°ie²te în
pom, dar el rode²te un grapefruit. Acesta nu este ca ²i cel
dintîi.
³i dac° o biseric° spune c° ei, cred c° Isus Cristos este
acela²i ieri, azi, ²i în veci, ²i neag° Puterea Lui, neag°
lucr°rile Lui, neag° Cuvîntul Lui; dac°_dac°^Biserica care
crede în Isus Cristos, va face lucr°rile lui Isus Cristos, ea va
avea Via¸a lui Isus Cristos. Dac° aceasta nu este, nu conteaz°
dac° Via¸a este turnat° în ea; dac° ea nu este predestinat°, de
la r°d°cini, ea va produce grapefruits de fiecare dat°, sau ceva
diferit. Dar dac° ea este Via¸a predestinat°, în r°d°cini, ea îl
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va produce pe Isus Cristos acela²i ieri, azi, ²i în veci, dac°
acesta-i Cuvîntul care vine sus prin R°d°cin°. Care, El este
R°d°cina, începutul timpului.
 Observa¸i, dar ceea ce ei produc este ceea ce v° spune
diferen¸a. Prin roadele lor, a spus Isus, voi îi ve¸i cunoa²te.
Oamenii nu strîng struguri din sc°ie¸i, chiar dac° sc°ie¸ii vor
fi chiar în vie. Aceea ar putea fi posibil, dar rodul va spune
aceasta.
Ce este rodul? Cuvîntul, pentru rod pentru anotimp.
Aceasta-i ceea ce este, înv°¸°tura lor. Înv°¸°tura despre ce?
Înv°¸°tura anotimpului, ce timp este. Înv°¸°tura omului,
înv°¸°tur° denomina¸ional°, dar, sau Cuvîntul lui Dumnezeu
pentru anotimp?
Acum, timpul trece a²a de repede, încît noi am putea s°
st°m la aceasta mult timp. Dar eu sînt sigur c° voi prezen¸i
aici, ²i eu sînt sigur c° voi de-a lungul na¸iunii, pute¸i vedea
ceea ce eu încerc s° v° spun, pentru c° noi nu mai avem prea
mult s° st°m asupra acesteia.
 Dar voi a¸i putea vedea c° Ungerea vine peste cei nedrep¸i,
peste înv°¸°torii fal²i, ²i îi determin° s° fac° exact ceea ce
Dumnezeu le-a spus s° nu fac°; dar ei o vor face, oricum. De
ce? Ei nu se pot ab¸ine. Cum poate un sc°iete s° fie altceva
decît un sc°iete? Nu conteaz° cît° ploaie bun° este stropit°
peste el, el trebuie s° fie un sc°iete. Acesta-i motivul c° Isus a
spus, Ei vor fi a²a de apropia¸i ca s°-i în²ele chiar ²i pe cei
Ale²i, care sînt în r°d°cini, dac° ar fi posibil, dar aceasta
nu este posibil. Un grîu nu poate s° fac° nimic decît s°
rodeasc° grîu; aceasta este tot ceea ce poate s° rodeasc°.
 Observa¸i. Aminti¸i-v°, Dumnezeu nu este autorul
organiza¸iei. Diavolul este autorul organiza¸iei. Eu am dovedit
aceasta prin Cuvînt, ²i înapoi ²i înainte, ²i iar°²i ²i iar°²i; nu va
trebui s° intr°m în aceea în diminea¸a aceasta. Noi ²tim c°
Dumnezeu niciodat° nu a organizat oamenii împreun° în acest
fel, f°cînd o organiza¸ie. Cu sute de ani dup° moartea
ultimului ucenic, înainte ca ei s° aib° vreodat° prima
organiza¸ie. Aceasta întotdeauna s-a dovedit a fi un e²ec. Dac°
nu este, de ce nu sîntem împreun° în dragoste ast°zi, Metodi²ti,
Babti²ti, Prezbiterieni, Catolici ²i to¸i? De ce nu ne urmeaz°
lucr°rile lui Dumnezeu, atunci, fiecare biseric° asupra acelui
lucru, Cuvîntul? Acele lucruri care despart pe oameni,
fr°¸ietatea^Noi sîntem mai departe de Dumnezeu decît cum
eram vreodat°, despre biserici, vorbind.
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 Acum, ni s-a spus, c°, Toate lucrurile vechi s-au întîmplat
ca pilde, pentru înv°¸°tura noastr°, dojeniri, mustr°ri. C°ci,
toate lucrurile vechi din Vechiul Testament s-au întîmplat, au
preaumbrit, ca s° vedem ce va fi în Noul Testament, în ziua
noastr°.
Întocmai cum ar fi dac° nu v-a¸i v°zut niciodat° mîna, ²i
a¸i privit în sus ²i a¸i v°zut o umbr° pe perete, a²a cum ar fi
mîna mea de la lumin°, dac° ea are cinci degete aici în umbr°,
cînd negativul; iar voi v° mi²ca¸i mîna înspre, fiind pozitivul,
înspre_înspre negativ, ea trebuie s° ajung° la cinci degete.
A²a cum ne spune Biblia, c°, Vechiul Testament fiind o
umbr°, model al lucrurilor noi, sau al lucrurilor care erau s°
vin°; nu chiar lucrurile care sînt, ci este o umbr°, un model al
lucrurilor care sînt s° vin°.
 S° mergem în urm° ²i s° vedem dac° acest lucru a mai fost
vreodat° în vreo alt° epoc°. Vre¸i voi? [Adunarea spune,
Amin._Ed.] Astfel noi vom ²ti, s° dovedim aceasta, înainte ²i
înapoi, prin Cuvînt; nu prin ideea vreunui om, vreo teorie.
Mie nu-mi pas° cine este el; oricare alt om, eu însumi sau
oricare altul, Dac° el nu vorbe²te conform legii ²i prorocilor,
în el nu este Lumin°. Vede¸i? Aceasta-i ceea ce a spus Biblia.
Cuvîntul fiec°rui om s° fie o minciun°, ²i al Meu s° fie
adev°rat, indiferent cine este el.
 Acum s° mergem în urm° ²i s° afl°m dac° s-a întîmplat
aceasta vreodat°, s° ne arate un exemplu.
Noi am putea merge înapoi acolo acum în Cartea Exodului
²i s° vorbim despre un caracter numit Moise, care era un profet
uns trimis de Dumnezeu, cu Cuvîntul lui Dumnezeu ²i voia lui
Dumnezeu pentru genera¸ia lui. A²a cum Cuvîntul lui
Dumnezeu întotdeauna merge în continuitate, El a zis, El nu a
f°cut nimic pîn° cînd El nu a descoperit Aceasta profe¸ilor S°i
mai întîi. Apoi El a f°cut-o. Vede¸i?
Acum, El nu poate min¸i. El nu poate min¸i ²i s° fie
Dumnezeu. Nu, domnule. El trebuie s° r°mîn° adev°rat. Nu
exist° nici o minciun° în El. El este^
³i El nu poate schimba Aceasta. Dac° El o face, atunci El nu
este Dumnezeu; El a f°cut o gre²eal°. El trebuie s° fie infinit. ³i
infinitul nu poate face o gre²eal°. Vede¸i? Astfel ceea ce a spus
Dumnezeu vreodat°, aceea este corect Etern. Vede¸i? ³i El a
promis aceasta. Astfel, privi¸i, nu este niciunde în Biblie f°r° ca
aceasta s° urmeze în continuitate drept la aceasta.
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 Acum, Dumnezeu i-a promis lui Abraham c° s°mîn¸a lui va
fi str°in° în o_în o ¸ar° str°in° pentru patru sute de ani, apoi
El îi va scoate afar° cu un bra¸ m°re¸ de t°rie ²i putere, î²i va
ar°ta semnele Lui ²i minunile printre popoarele cu care ei au
locuit. Timpul promisiunii se apropia. Oamenii au uitat despre
aceasta. Ei aveau Farisei ²i Saduchei, ²i a²a mai departe,
denomina¸iuni. Dar, cu totul dintr-o dat°, acolo a venit
Dumnezeu singur ²i i-a atras de acolo, afar°, departe de
oricare din ei.
Dumnezeu niciodat°, în vreo zi sau în vreun timp, nu a
chemat vreodat° un profet dintr-o denomina¸iune. Nu,
domnule. El era a²a de sucit, c° el nu o putea face; el ar fi
trebuit s° stea cu acea denomina¸iune.
 Moise, un om trimis de Dumnezeu, cu Cuvîntul lui
Dumnezeu, ²i în c°l°toria sa ducînd pe Israel în ¸ara promis°,
strict cu porunca lui Dumnezeu, el a întîlnit un alt profet, un alt
uns care avea o ungere original° a aceluia²i Duh Sfînt care era
peste Moise. Asta-i corect. El era un profet. Duhul Sfînt era
peste acest om. Numele lui era Balaam. Noi to¸i sîntem
familiariza¸i cu el. P°i, tocmai lucrurile, acelea²i, lucrurile_
lucrurile pe care le-a spus omul, înc° se împlinesc, cam cu dou°
mii opt sute de ani în urm°. Tu e²ti ca un unicorn, O Israel.
Oricine te binecuvinteaz° va fi binecuvîntat. Oricine te
blast°m° va fi blestemat. T°ria ta, ²i puterea, cît de neprih°nite
sînt corturile tale, O Iacob! Vede¸i, el nu se putea ab¸ine. El a
venit acolo precugetînd în inima lui s° blesteme poporul.
 Oh, voi înv°¸°tori fal²i ascultînd la aceste casete to¸i anii
ace²tia, ²i vede¸i c° Dumnezeu confirm° exact ce a spus El, ²i
voi a¸i stat în biroul vostru ²i ²ti¸i c° acesta-i Adev°rul; ²i din
cauza diferen¸elor voastre denomina¸ionale, voi le contrazice¸i
²i spune¸i oamenilor vo²tri c° ele nu sînt a²a. Vai de voi!
Timpul vostru este aproape la îndemîn°.
 Balaam, uns cu acela²i Duh care era peste Moise. Care era
diferen¸a? Înv°¸°tura lui Moise era perfect°. Biblia zice aici în
2 Petru, c° aceea era înv°¸°tura lui Balaam pe care a primito Israel, care Dumnezeu nu a iertat-o niciodat°. P°cat de
neiertat! Nici unul din ei nu au fost salva¸i, de²i ei au ie²it sub
binecuvînt°rile lui Dumnezeu, ²i au v°zut mîna lui Dumnezeu
mi²cîndu-se prin acest profet puternic, ²i au v°zut aceasta
adeverit exact de Dumnezeu. ³i, deoarece, a venit un alt profet
cu o alt° înv°¸°tur°, contrar°, ²i s-a contrazis cu Moise, ²i a
încercat s° dovedeasc° oamenilor c° Moise era gre²it. ³i Datan,
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Core, ²i mul¸i dintre ei, au fost de acord cu el ²i au înv°¸at pe
copiii lui Israel ca s° curveasc°, s° mearg° dup° organiza¸ia
lui, c°ci, Noi to¸i sîntem la fel.
Dac° noi sîntem Metodi²ti, Bapti²ti, Prezbiterieni, sau
Penticostali, ²i cîte altele, noi to¸i sîntem la fel.
 Noi nu sîntem la fel! Noi sîntem un popor separat, sfînt
pentru Domnul, dedicat Cuvîntului ²i Duhului lui Dumnezeu,
s° aducem roada promisiunii Sale din ziua aceasta. ³i voi nu
sînte¸i dintre ei! Eu ²tiu c° aceasta este îngrozitor de tare, dar
acesta-i Adev°rul întocmai la fel. Dedicat pentru o slujb° în
aceste zile din urm°. Ie²i¸i afar° din mijlocul ei.
 Acum, înv°¸°tura lui Balaam, nu profe¸ia lui Balaam.
Aceea era în regul°. Acela era Dumnezeu. Cî¸i crede¸i aceasta?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Profe¸ia lui Balaam era exact
corect°, deoarece el nu a vorbit nimic altceva. Ungerea lui
Dumnezeu nu ar fi vorbit nimic altceva, iar Dumnezeu a
adeverit aceasta prin a dovedi c° acesta era Adev°rul. Dar
aceasta a fost înv°¸°tura lui Balaam.
 Acum compara¸i aceasta cu Matei 24:24. Cei un²i, dar
înv°¸°tura lor este fals°. Trinit°¸ile, ²i toate lucrurile ca
acestea; gre²ite, anticrist!
Eu sper c° sim¸urile voastre nu sînt r°nite. ³i nu le
închide¸i, acele telefoane. ³i s° nu v° ridica¸i ca s° ie²i¸i. Doar
²ede¸i lini²ti¸i, ²i s° vedem dac° Duhul Sfînt nu ne va descoperi
nou° aceasta, ²i ne va dovedi. Voi spune¸i, Dar aceasta^
Doar orice crede¸i voi, doar ²ede¸i lini²ti¸i ²i asculta¸i. ³i cere¸i
lui Dumnezeu s° v° deschid° inima, atunci voi ve¸i afla dac°
sînte¸i un spin, sau un sc°iete, sau oriunde sta¸i voi. Vede¸i?
 Acum, chiar ²i Iuda, rînduit dinainte spre condamnare el
era, ²edea acolo înaintea lui Isus. ³i Isus i-a spus, Tu e²ti
acela. Orice urmeaz° s° faci, ²i orice ai tu de f°cut, du-te ²i f°
repede. El ²tiind ce f°cea el, dar, pentru acele treizeci de piese
de argint, ²i popularitate, l-a vîndut pe Domnul Isus Cristos.
Unul din ucenicii Lui, casierul bisericii, Isus l-a numit
prietenul S°u. Vede¸i? Biblia a zis, El a fost n°scut fiul
pierz°rii, întocmai la fel cum Isus a fost n°scut Fiul lui
Dumnezeu. În²eal° chiar pe cei Ale²i dac° ar fi posibil.
 Observa¸i îndeaproape a²a cum studiem înainte. Noi vom
lua un alt exemplu, acolo în Cartea Împ°ra¸ilor. Acolo era
un_un profet, iar numele lui era Mica. El era Fiul lui Imla, ²i el
era un profet. El era.
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Iar acolo era un alt profet, capul unei organiza¸ii de
profe¸i, cei un²i. Biblia spune c° ei erau profe¸i, tot la fel
cum a spus El c° Balaam era un profet, unul uns.
³i acolo era unul dintre ei cu numele de Mica, care era uns
cu Dumnezeu ²i trimis de Dumnezeu, cu Cuvîntul lui
Dumnezeu.
Acolo era unul, Zedechia, care se gîndea c° el era trimis de
Dumnezeu. El era uns de Dumnezeu, dar înv°¸°tura lui era
contrar° Cuvîntului lui Dumnezeu. Se ridic°, Cristo²i fal²i,
arat° semne mari, c° ar în²ela pe Ale²i dac° ar fi posibil.
 Observa¸i, amîndoi dintre ei, amîndoi dintre ei un²i. Acum,
cum a¸i putea voi spune care era corect, ²i gre²it? Privi¸i ce i-a
promis Cuvîntul lui Ahab. Profetul care a fost înaintea lui,
care era Ilie, unul dintre cei mai mari profe¸i ai epocii, care a
fost un profet adeverit. Acel profet adeverit a spus, c°,
Pentru c° Ahab a f°cut acest r°u, cîinii îi vor linge sîngele;
c°ci i-a luat via¸a lui Nabot. ³i cîinii o vor mînca pe Izabela,
²i^trupul ei va fi ca o baleg° pe cîmp. Acum, cum pute¸i
voi binecuvînta ceea ce a blestemat Dumnezeu? Sau cum
pute¸i voi blestema, a²a cum a zis Balaam, ce a binecuvîntat
Dumnezeu? Vede¸i?
Dar ace²ti profe¸i erau sinceri. Nu era nici o îndoial° c° ei
erau oameni buni, oameni onorabili. C°ci, s° fii un profet în
Israel, tu trebuie s° fii onorabil, sau chiar s° fii un Israelit. Tu
erai împro²cat cu pietre, dac° nu. Ei erau oameni onorabili. Ei
erau oameni de²tep¸i. Ei erau oameni educa¸i. Ei erau selecta¸ii
lui Ahab, din na¸iune. (Vezi asta, sor° Wright?) Cei selecta¸i
din na¸iune, bine potrivi¸i pentru par-^
 Iar acum, cînd Mica a v°zut vedenia lui, el a ²tiut în inima
lui ce a spus Cuvîntul, dar el a vrut s° vad° ce va spune Duhul
care era în el.
Astfel ei i-au zis, ei au zis, Tu spui acela²i lucru cum spun
²i ceilal¸i proroci. ³i cînd tu spui, p°i, tu vei fi, noi te vom lua
în p°rt°²ie, din nou, f°r° îndoial°. Vede¸i? Noi te vom face unul
din noi. Noi te vom lua înapoi în denomina¸iune cu noi. Tu
e²ti^Noi ²tim c° tu e²ti un profet, dar tu spui întotdeauna
lucruri de blestem. Tu întotdeauna îl blestemi pe Ahab. Acum,
Zedechia, c°petenia, papa, sau^ orice era el. Acum el l-a
binecuvîntat pe Ahab, ²i a zis, Du-te f° aceasta. Acum tu s°
spui acela²i lucru, Imla. P°i, tu e²ti doar un b°iat s°rac. Tu nu
ai nici o adunare, aproape c°, deloc. ³i ace²ti oameni au
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milioane. Toat° na¸iunea este pentru ei. Acum tu s° spui la fel
ca ²i ei, vezi ce vei face, tu vei_tu vei mînca bog°¸ia ¸°rii. El
vorbea cu omul nepotrivit acolo!
 Ce dac° el ar fi spus, Po¸i tu s° g°se²ti vreo gre²eal° în
Zedechia, Mica? Nu. L-ai prins tu vreodat° în p°cat?
Nu. L-ai auzit tu s° înjure pe cineva? Nu. L-ai prins tu
vreodat° beat? Nu. Po¸i tu s°-i pui la îndoial° educa¸ia
lui? Nu. Crezi tu c° doctoratul lui este fals? Nu. Crezi
tu c° a lui_a lui Ph.D. este în regul°?
Sigur. Prin consiliul Sanhedrin; eu presupun c° este tot
consiliu, eu presupun c° este în regul°.
P°i, atunci, de ce nu te ata²ezi cu el?
Pentru c° el este în afara Cuvîntului!
 P°i, noi vom avea o demonstra¸ie despre aceasta, atunci, ca
²i Ilie profetul înainte de acela. ³i dac° tu e²ti un copil al lui
Dumnezeu, tu vei sta cu profetul acestei Biblii. Acesta este
Cuvîntul. Observa¸i ceasul, anotimpul.
 P°i, ce dac° Zedechia ar fi zis, Oh, eu ²tiu c° profetul a zis
aceasta, dar aceasta este pentru o genera¸ie viitoare. Aceasta
este pentru un timp îndelungat de acum?
El a zis, A²teapt° pîn° cînd eu v°d o vedenie de la
Dumnezeu, iar apoi eu î¸i voi spune.
A zis, Atunci tu spui acela²i lucru?
El a zis, Eu voi spune întocmai ce spune Dumnezeu; nimic
altceva, nimic mai mult. Eu nu pot s° adaug nici un cuvînt la
Acesta, sau s° scot un Cuvînt din El.
Astfel în seara aceea, în rug°ciune, Domnul a venit la el
într-o vedenie. El a ie²it în diminea¸a urm°toare, ²i el a zis^
Acolo sînt doi profe¸i!
 Cel mai mare om din na¸iune, în armat° ²i în vederea
na¸ional°, era Zedechia. El era profetul c°petenie, lîng°
împ°rat. El era c°petenia tuturor celorlal¸i profe¸i, prin
organiza¸ie. El a fost f°cut, de organiza¸ia lui, c°petenia la to¸i
dintre ei; probabil cel mai citit, cel mai educat, cel mai
îndrept°¸it pentru slujb°. ³i el era uns cu Duhul Sfînt, c°ci el
era numit un profet. Sigur, nu doar un profet obi²nuit, el era
un profet Evreu. Acum privi¸i-l.
 Zedechia a zis, Domnul mi-a vorbit, F°-Mi aceste dou°
coarne de fier, un simbol. Un profet de obicei d° simboluri.
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El a spus, F° aceste coarne de fier. Duhul Sfînt mi-a spus, Ia
acestea, Ungerea care m-a binecuvîntat. S° nu gîndi¸i c°
acesta este ca un sacrificiu, ci s° scoat° ceva în relief. Duhul
Sfînt care vorbe²te în limbi prin mine, Acela care m-a adeverit,
El a zis, Ia aceste coarne, ²i, prin aceasta, spune-i împ°ratului
c° el va împinge Siria drept afar° din ¸ar°. ³i Eu îi voi da
înapoi ¸ara care apar¸ine de drept lui Israel, biserica.
Frate, aceasta-i destul de fundamental, cam întocmai cum
era Balaam aici sus. Balaam vorbea tot a²a de fundamental ca ²i
Moise. Moise^Num°rul corect al lui Dumnezeu este ²apte.
³i Balaam a zis, Zidi¸i-mi ²apte altare; ²apte jertfe curate, boi,
²i ²apte berbeci. Aceea vorbea despre venirea Fiului
lui Dumnezeu. Fundamental, el era tot atît de corect ca oricare
din ei.
 ³i aici este Zedechia, tot atît de fundamental corect, C°ci
aceast° ¸ar° ne apar¸ine. P°i, acei Sirieni ²i Filisteni de acolo
umplîndu-²i pîntecele lor, al copiilor lor ²i a²a mai departe,
du²manii no²tri, cu hrana pe care copiii no²tri nu o au! Cînd,
Dumnezeu ne-a dat nou° aceast° ¸ar°!
Frate, acesta-i un argument bun. Eu presupun c° el a putut
s° strige aceasta în fa¸a Israelului, ²i ei puteau ¸ipa cît de tare
au putut. Acum, eu vorbesc despre ziua de azi acum. Eu sper c°
m° urm°ri¸i. Toate strig°tele, ²i ¸ipetele!
 V° aminti¸i de David Duminica trecut°? Vede¸i? Voi cei de
afar° pe t°rîmul radioului, sau pe t°rîmul acestei conec¸iuni
telefonice; voi care nu a¸i ob¸inut Mesajul din ultima
Duminic°, asigura¸i-v° s°-l lua¸i. Încercînd S° Faci Lui
Dumnezeu O Slujb° F°r° S° Fii Ordinat S° Faci Aceasta, nu
conteaz° cît e²ti de sincer, bun, aceasta absolut nu este primit°
de Dumnezeu. Vede¸i?
Acum, aici era Zedechia, gîndindu-se c° el era corect.
 Mica a zis, Las°-m° s° întreb pe Dumnezeu. Astfel el a
venit în diminea¸a urm°toare cu A³A VORBE³TE DOMNUL.
El ²i-a verificat vedenia cu Cuvîntul.
 Acum dac° el i-ar fi zis lui Zedechia, ³tii tu ce a spus
profetul din Biblie aici c° se va întîmpla cu acest om?
 Dar nu de data aceasta, deoarece acest om este un om
onorabil. El încearc°. S° nu omite¸i s° pricepe¸i aceasta. El
încearc° s° dea înapoi bisericii lucrurile care apar¸in la
biseric°. El încearc° s° dea proprietatea înapoi, nu lucrurile
Spirituale; dac° le-ar da, el ar fi zguduit întreaga na¸iune cum
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a f°cut Ilie. Dar, încearc° s° le dea lucrurile materiale, Noi
posed°m proprietate. Noi sîntem o organiza¸ie mare. Noi
apar¸inem de ea. Noi to¸i, voi to¸i oamenii, voi Protestan¸ilor,
ar trebui to¸i s° adera¸i cu noi. Ah-ah.
Noi vom veni la aceasta dup° pu¸in timp. To¸i sînt fra¸i
²i surori, oricum. Nu este a²a! Nu a fost niciodat° ²i nici nu
va fi, cu adev°rata Biseric° original° a lui Dumnezeu. Nu
poate fi!
 Observa¸i, el a v°zut vedenia. ³i astfel el a zis, Dumnezeu
mi-a vorbit. Acum, privi¸i, omul era sincer. El a zis, El a zis,
F° aceste coarne, ²i du-te acolo sus înaintea împ°ratului ²i
împinge înspre vest, sau în orice parte va fi ¸ara de locul
unde st°teau ei. Împinge, ²i aceea va fi A³A VORBE³TE
DOMNUL, c° el va cî²tiga victoria ²i va veni înapoi, cu o
victorie pentru biseric°. Îi va scoate pe ei afar°! Aceasta este
destul de apropiat, nu-i a²a? Care era treaba?
Aici vine Mica jos. A zis, Acum d° tu profe¸ia ta.
 A zis, Du-te sus înainte! Dar eu am v°zut Israelul ca o
turm°, risipit°, neavînd p°stor. Iuh! Exact vice versa.
 Acum, voi sînte¸i adunarea. Acum care are dreptate?
Amîndoi, profe¸i. Singura cale prin care voi pute¸i spune
diferen¸a dintre ei, este, s° verifica¸i aceasta prin Cuvînt.
A zis, Cum ai ob¸inut tu aceasta?
El a spus, Eu l-am v°zut pe Dumnezeu ²ezînd pe un
Tron. Zicea, Eu am v°zut tot consiliul în jurul Lui.
 Acum aminti¸i-v°, Zedechia a spus doar c° l-a v°zut pe
Dumnezeu, deasemeni, ²i acela²i Duh. Eu l-am v°zut pe
Dumnezeu. El mi-a spus s° fac aceste coarne din_din fier. Dute acolo ²i împinge na¸iunile afar° de aici, c°ci aceasta ne
apar¸ine. Ceilal¸i nu au nici un drept la ea. Ei ar fi avut dac°
st°teau drept cu Dumnezeu. Ei ar fi avut aceasta, dar ei s-au
îndep°rtat de Dumnezeu.
Acesta-i felul în care este organiza¸ia, biserica. Ea are un
drept la aceste lucruri, dar voi a¸i fost în²ela¸i din acesta,
deoarece voi v-a¸i îndep°rtat din Cuvîntul lui Dumnezeu ²i
Duhul lui Dumnezeu, ungerea, ca s° adevereasc° Cuvîntul
acestui timp. S° nu omite¸i s° ob¸ine¸i acest Mesaj.
 Observa¸i ce a avut loc acum. El a zis, Eu am v°zut pe
Dumnezeu, el Mica, ²ezînd pe Tron în Cer. Consiliul S°u era
adunat în jurul Lui. El a zis, Pe cine îl putem noi lua s°
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mearg° jos ²i s° am°geasc° pe Ahab, s° fac° cuvintele lui Ilie
s° devin° adev°rate; Profetul Meu care a fost adeverit. Eu am
vorbit c° el va veni. ³i Ilie avea Cuvîntul Meu. ³i cerurile ²i
p°mîntul vor trece, dar Cuvîntul Meu nu va da gre². Mie nu-mi
pas° cît de moderni devin ei, sau cît de buni devin ei, sau cît de
educa¸i devin ei, sau cît de mari sînt ei, Cuvintele Mele nu vor
da gre² niciodat°.
³i un duh de minciun° a ie²it din iad, a c°zut jos pe
genunchi, ²i a zis, Dac° Tu îmi vei permite, eu pot s° le dau
ungerea mea, îi fac pe ei s° fac° orice fel de semn sau minune,
atît timp cît eu pot s°-i dau jos de pe Cuvînt. Ei nici m°car nu
vor ²ti c° Acela este Cuvîntul T°u. El Îl va ignora, pentru
popularitate. Frate, vremurile nu s-au schimbat. Frate
Neville, asta-i adev°rat. Tu ¸ine minte, c° asta-i adev°rat. Eu
voi merge peste el, s°-l fac s° fac° acelea²i lucruri pe care le
fac ²i ceilal¸i. Eu îl voi face s° proroceasc°, ²i s° spun° o
minciun°. Cum poate aceasta s° fie o minciun°? Deoarece ea
era contrar° Cuvîntului.
 Voi lua¸i oricare din aceste botezuri false, cutare-²i-cutare²i-cutare fals, mie nu-mi pas° cît de real sun° aceasta, cît de
mult încearc° ei s° imite, ea este o minciun° dac° este contrar°
Cuvîntului lui Dumnezeu din ceasul acesta. Aceasta-i exact.
Voi zice¸i, P°i, ai no²tri, p°i, noi am f°cut aceasta, ²i noi
facem aceasta, ²i biserica noastr° este în acest fel ²i acela.
Mie nu-mi pas° ce este aceea. Dac° este contrar Cuvîntului
scris pentru ceasul acesta, aceasta este o minciun°. Dumnezeu
nu va avea nimic de a face cu aceasta, nu conteaz° cît este de
sincer, cît este de educat, cît este de de²tept, cît de adev°rat
sun° aceasta, cît de rezonabil sun°, dac° este contrar
Cuvîntului pentru aceast° or°. [Fratele Branham bate de dou°
ori în amvon_Ed.] Noi vom intra pu¸in mai adînc în aceasta în
cîteva minute, dac° ne permite timpul. Dac° nu, o s° relu°m
aceasta disear° din nou.
 Observa¸i, el era sincer, om bun, f°r° îndoial°. ³i el a
zis^Apoi, de altfel, Mica i-a spus, nu direct în fa¸°, ci cu alte
cuvinte, Voi sînte¸i un²i cu un duh de minciun°. Nu este
aceasta ceva ca s°-i spui unui episcop? Dar el a f°cut-o.
 ³i astfel acest episcop a mers sus ²i a zis, Tu nu vei mai
avea nici o p°rt°²ie, ²i l-a lovit în fa¸°. A zis, Tu ²tii c° eu
sînt un om adeverit. Biserica mea m-a f°cut c°petenia ei, acest
lucru. Votul popular al poporului lui Dumnezeu m-a f°cut pe
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mine asta. Organiza¸ia mea m-a f°cut pe mine asta. ³i
Dumnezeu ne-a dat ¸ara aceasta, ²i El vrea ca ea s° ne
apar¸in° nou°. ³i eu am A³A VORBE³TE DOMNUL. L-a
lovit, ²i a zis, Pe unde s-a dus Duhul lui Dumnezeu cînd El
m-a p°r°sit?
 Mica a zis, Tu vei afla, într-una din aceste zile, cînd
California este sub mare acolo afar°, ²i toate aceste lucruri.
Vede¸i? Voi ve¸i vedea pe ce cale a plecat El, cînd ve¸i sta în
temni¸ele din interior.
 Acum, Ahab, ce o s° spui tu? Eu cred profetul meu, a zis
el. Ce dac° el ar fi cercetat Cuvîntul? Vede¸i, el nu a vrut s° se
vad° pe sine blestemat. Asculta¸i-m°! El nu a vrut s° se vad°
pe sine blestemat. Nici un om nu vrea.
³i organiza-^fratele meu de organiza¸ie, aceasta-i treaba
cu tine. Tu vrei s° gînde²ti c° e²ti în regul°, cînd, tu ²tii în
inima ta, cînd tu botezi folosind numele de Tat°, Fiu, Duh
Sfînt, tu min¸i. Tu ²tii cînd tu prezi-^zici lucrurile acelea pe
care le faci, ²i iei dovezile ini¸iale, ²i toate lucrurile ca acelea,
tu e²ti gre²it. Cum poate fi dovada ini¸ial° vorbirea în limbi, ²i
apoi s° vorbe²ti contrar fa¸° de o promisiune a lui Dumnezeu
pentru aceast° or°? Cum poate fi aceasta? Tu nu vrei
blestemul, nu-i a²a? Dar Aici aceasta este scris, a²a va fi
aceasta. Acela-i semnul fiarei, a²a de aproape c° aceasta ar
în²ela pe cei Ale²i dac° ar fi posibil.
 Fiecare semn, fiecare minune, om uns, profe¸ie, tot felul de
lucruri care merg înainte; tot felul de semne, tot felul de
minuni, cum o s° spune¸i voi deosebirea? Privi¸i Cuvîntul
pentru ceasul acesta. Aceasta este cum voi lua¸i^
 Privi¸i la Moise, cum îi putea el spune lui Balaam. Privi¸i-l
pe Mica aici, cum am ²tiut noi c° el avea dreptate? Cuvîntul,
înaintea lui, a profe¸it aceasta pentru Ahab. [Fratele Branham
love²te de cîteva ori în amvon_Ed.]
³i Cuvîntul, înaintea noastr°, a peofe¸it despre aceste
organiza¸ii pentru aceast° zi, ²i blestemul acesta peste ele. Iar
lucrurile care vor avea loc prin Biserica Lui cu adev°rat uns°,
va avea Cuvîntul, o Mireas° Cuvînt. Aici sîntem noi. Aici este
aceasta, ast°zi, întocmai cum a fost atunci.
 Biblia a zis, Prin gura a doi sau trei martori s° se
stabileasc° fiecare cuvînt. Eu am vorbit despre Balaam, eu am
vorbit despre Balaam ²i despre Moise. ³i am vorbit acum
despre Mica ²i Zedechia. Acum eu am s° mai dau înc° unul.
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Care, exist° sute de cazuri, dar înc° unul, ca s° fac trei
martori. Eu am un ²ir întreg de ei scri²i aici jos; dar s° scutim
timpul.
 Ieremia care a fost adeverit, proscris, dar un profet
adeverit de Dumnezeu. Ei l-au urît pe acest om. Ei au aruncat
necoap-^cu fructe prea coapte în el, ²i toate celelalte. Iar el a
pus blestemul peste ei. ³i lucrurile care el le-a f°cut, ²i s-a
întins afar° acolo pe coastele lui, ²i altele, ²i a dat semne c°
Israelul era gre²it.
Fiecare profet, profet adev°rat care s-a ridicat vreodat° în
lume, a blestemat acele organiza¸ii denomina¸iuni ale bisericii.
Cum poate aceasta s° se schimbe, prin Dumnezeul
neschimb°tor?
 Duhul Sfînt este Profetul din ceasul acesta; El adevere²te
Cuvîntul S°u, dovedindu-L. Duhul Sfînt era Profetul din
ceasul lui Moise. Duhul Sfînt era Profetul din ceasul lui Mica.
Duhul Sfînt, care a scris Cuvîntul, vine ²i confirm° Cuvîntul.
 Acum ce s-a întîmplat în timpul lui Mica? Ahab a fost
ucis, iar cîini i-au lins sîngele, conform cu Cuvîntul lui
Dumnezeu.
Voi to¸i înv°¸°tori fal²i, a²a spune Dumnezeu, c° într-o zi
voi ve¸i culege ce sem°na¸i, voi conduc°tori orbi ai celor orbi!
Eu nu sînt sup°rat. Eu doar v° spun un Adev°r. ³i eu nu a² fi
spus aceasta dac° sus aici, în camera aceea, dac° Duhul Sfînt
nu ar fi spus, Spune-o în acest fel. V-am spus eu vreodat°
ceva gre²it sau numai ce a dovedit Dumnezeu de a fi corect?
Trezi¸i-v°, fra¸ii mei, pîn° nu este prea tîrziu!
 Dar da¸i-mi voie s° spun acest lucru. Cum poate s° se
trezeasc° un spin ²i s° fie un sc°iete, cînd el a fost predestinat
pentru aceea? Cum pot cei Ale²i s° se re¸in° s° nu vad°
aceasta? Pentru c°, ei sînt ale²i s° o vad°. To¸i acei pe care
Mi i-a dat Tat°l vor veni, a zis Isus, dar nici unul din ei nu
poate veni numai dac° El Mi i-a dat mai înainte de
întemeierea lumii, cînd numele lor au fost puse în Cartea
Vie¸ii Mielului, nu în registrul unei biserici, ci în Carte,
Cartea Vie¸ii Mielului.
 Observa¸i, Ieremia s-a ridicat, adeverit înaintea poporului,
totu²i ei îl urau.
 ³i astfel ei au mers afar° ²i au f°cut un jug, el a f°cut, ²i l-a
pus pe gîtul s°u, ²i a mers înaintea poporului. Ei au zis, Oh,
noi sîntem poporul cel mare al lui Dumnezeu. P°i, noi sîntem
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Israel. Noi sîntem a²a de sinceri la sinagoga noastr°! Noi
particip°m în fiecare Duminic°, noi, noi oferim jertfe, ²i noi
pl°tim cu banii no²tri. Cum poate Nebucadne¸ar s° ¸in°
vreodat° lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu? Uh! P°catele
voastre au f°cut aceasta.
Dumnezeu a zis, Dac° voi ve¸i p°zi poruncile Mele, Eu nu
voi face aceasta. Dar, dac° voi nu, aceasta vine peste voi.
Aceasta-i exact corect. Înc° este la fel. ¹ine¸i poruncile Lui,
Cuvîntul S°u pentru ora, ce ne-a promis El.
 Acum observa¸i. Acum, Ieremia, prin voia lui Dumnezeu,
profet adeverit, de²i urît^Fiecare din ei au fost urî¸i în zilele
lor. Ei au f°cut a²a lucruri ciudate contrare denomina¸iunii din
ziua aceea, fiecare l-au urît chiar ²i împ°ra¸ii ²i toate celelalte.
Astfel el ²i-a pus un_un jug pe gîtul lui, ²i a zis, A³A
VORBE³TE DOMNUL. Voi o s° fi¸i acolo jos timp de ²aptezeci
de ani, deoarece el a avut o în¸elegere din Cuvîntul lui
Dumnezeu. ³aptezeci de ani!
 Atunci Hanania, Hanania, eu presupun c° voi îl
pronun¸a¸i, H-a-n-a-n-i-a. Hanania, un profet printre oameni,
a venit sus, ²i a luat jugul de pe gîtul lui Ieremia, ²i l-a rupt. ³i
el a zis, ca s° fie mare ²tab printre oameni, vede¸i, cînd acesta
vorbea contrar Cuvîntului lui Dumnezeu. ³i el a zis, În doi ani
ei vor fi înapoi. A³A VORBE³TE DOMNUL.
Doi profe¸i un²i. Care era diferen¸a dintre ei? Unul avea
vorbirea Cuvîntului, iar cel°lalt nu. Ieremia a spus, Amin.
 În fa¸a tuturor b°trînilor ²i a adun°rii, tot Israelul, vede¸i,
el a vrut s° arate c° el putea s° fie tot a²a de mare ca Ieremia.
Tu ²tii c° lor nu le place de tine, oricum. Astfel eu sînt un
profet, de asemenea. Eu sînt un profet mai mare decît tine,
deoarece tu proroce²ti o minciun°. Tu îmi spui mie c° poporul
lui Dumnezeu va fi sub un cutare-²i-cutare lucru?
Aceasta este ceea ce spun ei ast°zi, îns° voi ve¸i fi acolo
întocmai la fel, ca o biseric°. Voi sînte¸i blestema¸i cu un
blestem. Voi toate bisericile, denomina¸iunile se ¸in de
tradi¸iile lor omene²ti în loc de Cuvîntul lui Dumnezeu, voi
sînte¸i blestema¸i de Dumnezeu.
 Acum observa¸i, aici vine el. Hanania îi smulge acest jug de
pe gîtul lui, un simbol al lui Dumnezeu, l-a rupt, ²i a zis, A³A
VORBE³TE DOMNUL. În doi ani ei vor fi înapoi. Doar ca s°
se arate, Eu sînt Cutare-²i-cutare. Deoarece el a stat
în°untru, el a fost un profet de organiza¸ie.
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 Ieremia a fost un om al pustiului care a tr°it de unul
singur. El a profe¸it r°u împotriva lor tot timpul, deoarece ei
erau r°i.
³i acest om le spunea, Oh, voi sînte¸i în ordine atît timp
cît voi apar¸ine¸i. Atît timp cît sînte¸i Israel, aceasta este tot ce
este necesar. Vede¸i, voi, noi^Dumnezeu nu o s° fac° aceasta.
Eu ²tiu c° exist° ceva care s-a întîmplat aici, dar s° nu fi¸i
alarma¸i, nu v° speria¸i.
Oh, frate, ei înc° tr°iesc ²i ast°zi. Nu v° îngrijora¸i, totul
este în regul°. Noi avem totul sub control. Noi sîntem
Biserica. S° nu gîndi¸i voi asta. Da.
 Astfel el a zis, Totul este în regul°. Ei vor fi înapoi în doi
ani. Acela-i doar un lucru mic care s-a întîmplat. Nu este nimic
neobi²nuit. Noi avem asta. Doar Nebucadne¸ar a venit aici sus,
dar Dumnezeul nostru va purta de grij° de toate acestea.
Dar Cuvîntul a spus c° ei vor fi acolo ²aptezeci de ani; pîn°
cînd s-a ²ters genera¸ia aceea, ²i o alt° genera¸ie. O genera¸ie
este patru zeci de ani. Aceasta este aproape dou° genera¸ii în
care voi urmeaz° s° fi¸i acolo jos. ³i Ieremia a spus-o conform
cu Cuvîntul lui Dumnezeu.
 Hanania l-a rupt! Ieremia a zis, În regul°. Amin. Dar,
Hanania, s° ne amintim aceasta, c° noi sîntem amîndoi profe¸i.
Noi sîntem lucr°tori.
³i eu î¸i spun aceasta ¸ie, fratele meu. S° ne amintim c°
înaintea noastr° au existat profe¸i, ²i ei au profe¸it împotriva
împ°r°¸iilor, ²i ei profe¸eau împotriva anumitor lucruri. Dar,
aminte²te-¸i, cînd profetul a spus ceva, el trebuie s°
profe¸easc° conform Cuvîntului. Ca ²i Mica, ²i Moise, ²i to¸i
ceilal¸i dintre ei. Aceasta trebuie s° fie conform cu Cuvîntul.
Dac° aceasta nu este, atunci aminte²te-¸i ce s-a întîmplat.
 Atunci, Hanania, indignarea lui neprih°nit° s-a ridicat.
Eu sînt Hanania (f°r° îndoial°), profetul Domnului, ²i eu
spun, Doi ani. Cu alte cuvinte, Mie nu-mi pas° ce spune
Cuvîntul. Ungerea lui, Eu zic, Doi ani, ²i ei vor fi înapoi.
 Ieremia a plecat din fa¸a lui, a mers afar° ²i a zis,
Doamne, mie nu-mi pas° ce a spus el, eu înc° cred ²i ²tiu c°
acel Cuvînt spune a²a. Eu voi sta adev°rat cu Tine. Eu nu voi fi
am°git de el.
 Dumnezeu a zis, Du-te spune-i lui Hanania, Eu îl voi face
din fier, jugul urm°tor. ³i din cauz° c° el a f°cut aceasta, el a
fost luat de pe fa¸a p°mîntului, Hanania a fost, în acela²i an.
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Acolo sînt exemplele noastre, amîndoi profe¸i. A²a de
multe ar putea înc° s° fie spuse ²i discutate în timpul acesta.
 Dar privi¸i. Isus a zis, c°, în acest timp al sfîr²itului, din
nou, cele dou° duhuri vor fi foarte aproape din nou împreun°.
Este asta adev°rat? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Acum
observa¸i. Aceasta va fi mai apropiat decît cum era aceea.
Acesta este timpul sfîr²itului. Oh, copii! Dumnezeu s° aibe
mil° de noi! Încît, Aceasta va fi chiar a²a de real încît ar
în²ela chiar pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Acum voi cum ve¸i,
cum am spus noi în acele zile? Cum o ve¸i spune voi ast°zi? În
acela²i fel, sta¸i cu Cuvîntul, Isus Cristos acela²i ieri, azi, ²i în
veci.
Acum lua¸i seama la tot acest Mesaj. ³i cînd voi îl asculta¸i pe
benzi, chiar dac° poate într-o zi eu voi fi plecat cînd Domnul
va termina cu mine aici pe p°mînt, voi s° v° referi¸i din nou la
acesta. Asculta¸i la glasul meu, ceea ce eu v° spun. Dac° El m°
ia înainte de Venirea Lui, doar aminti¸i-v°, c° eu v-am vorbit
în Numele Domnului, prin Cuvîntul Domnului. Da.
 Observa¸i, Vor fi a²a de apropia¸i împreun° încît aceasta
va în²ela pe cei Ale²i dac° ar fi posibil, vor face acelea²i
semne, acelea²i minuni, prin acela²i Duh. Este asta adev°rat?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Întocmai a²a cum au fost
profe¸ii despre care noi tocmai am vorbit, profe¸ii. Acum, de
asemenea este scris^
 S° întoarcem la aceasta, pentru acest unul, dac° voi
vre¸i, la 2 Timotei 3. S° nu o l°s°m pe aceasta. ³i eu nu vreau
s°^
 Eu privesc la ceasul acela sus acolo, ²i eu_eu vreau s° omit
mai mult din acesta, ²i eu nu cred c° noi ar trebui s° o facem
acum. Vede¸i? Observa¸i. Doar^Dac° eu stau aici,
transpirînd a²a cum eu transpir, vede¸i, dar eu sînt fericit. ³i
eu ²tiu c° aceasta este adev°rat. 2 Timotei 3:8.
 Pavel, omul care a zis, Dac° un Înger vine din Ceruri ²i v°
vorbe²te vreun alt cuvînt decît acela care l-am spus eu, s° fie
anatema, acum, un Înger a venit jos. Aceasta-i la 2
Tesaloniceni^Oh, îmi pare r°u.
 Observa¸i la 2 Timotei 3:8. Privi¸i acum vorbe²te Pavel. S°
începem cam cu^S° începem de la începutul versetului, ²i
asculta¸i acum foarte îndeaproape. Voi care ave¸i Biblia
voastr°, citi¸i cu mine. Voi care nu ave¸i Biblia voastr°,
asculta¸i îndeaproape.
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S° sti¸i de asemenea c°, în zilele din urm°^
Sublinia¸i aceasta, zilele din urm°. Atunci este cînd
aceasta urmeaz° s° se întîmple.
^vor veni vremuri grele. (Noi sîntem în ele.)
C°ci oamenii vor fi iubitori de sine, lacomi,
l°ud°ro²i, trufa²i, hulitori, neascult°tori de p°rin¸i,
nemul¸umitori, f°r° evlavie,
 Privi¸i la acest grup pe care îl avem noi ast°zi, putred.
Chiar ²i b°rba¸ii de pe strad°, tineri, î²i trag p°rul pe frunte, ca
²i o femeie cu breton. Perversiune! Sodomi¸i!
 A¸i citit voi în acest an, Readers Digest din luna aceasta? A
zis, Poporul American la vîrsta, care eu cred c° era, între
dou°zeci ²i dou°zeci ²i cinci de ani, sînt deja în starea vîrstei
mijlocii. Ei sînt termina¸i! Ei sînt putrezi! ³tiin¸a o spune, c°
un b°rbat este în vîrsta lui mijlocie, ²i o femeie, cînd ei sînt
înc° la dou°zeci ²i ceva de ani. Trupul lor este a²a de corupt ²i
dedat la murd°rie.
 Oh, America, de cîte ori Dumnezeu te-ar fi ocrotit, dar
acum ceasul t°u a venit! Tu conduci lumea în murd°rie.
^badjocoritori,
neascult°tori
nemul¸umitori, neevlavio²i,

de

p°rin¸i,

F°r° dragoste fireasc°,^
Nu-i dragoste adev°rat° nici m°car unul pentru altul,
b°rbat c°tre femeie, femeie c°tre b°rbat. Nici m°car afec¸iune
natural°. Murd°rie, sexual!
^c°lc°tori de cuvînt, învinuitori fal²i, neînfrîna¸i,
nest°pîni¸i, ²i dispre¸uitori ai acelora care sînt buni,
Cu alte cuvinte, ei zic, Voi gr°mad° de holy rollers.
Cineva a întrebat zilele trecute despre venirea aici la adunare.
Zicea, Nu te duce acolo sus. Tot ce este îi o mul¸ime mare de
g°l°gie ²i agitare.
Vede¸i, dispre¸uitori ai acelora.
Tr°d°tori, înc°p°¸îna¸i, îngîmfa¸i, iubitori mai mult
de pl°ceri decît iubitori de Dumnezeu;
Voi zice¸i, Frate Branham, ace²tia-s comuni²tii. Dar ce
spune urm°torul verset?
Avînd doar o form° de evlavie, dar (ce?) negînd
puterea din ea: (Cuvîntul, Isus Cristos acela²i ieri, azi,
²i în veci, a manifestat, promisiunea zilei)^
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Exact întocmai ca Hanania, exact întocmai ca Zedechia,
exact întocmai ca Balaam, ²i în urm°, ceilal¸i profe¸i fal²i.
Avînd o form° de evlavie, un²i^Vede¸i?
Avînd o form°, un²i, lucr°tori ordina¸i^
Avînd o form° de evlavie, dar negînd c° El este
acela²i ieri, azi^Negînd Cuvîntul Lui!
Cum l-au negat ei pe Isus în ziua aceea? Pe cine l-au negat
ei cînd l-au negat pe Isus? Cuvîntul. Ei erau religio²i. Ei au
înv°¸at din Biblia lor, dar au negat Cuvîntul din ziua prezent°.
Ce sînt ei ast°zi? Acela²i lucru, un²i, predicînd Evanghelia
despre cincizecime, dar neag° promisiunea zilei prezente a
Cuvîntului care este adeverit, Isus Cristos acela²i ieri, azi, ²i
în veci. Voi o vede¸i? [Adunarea, Amin._Ed.]
C°ci acesta este felul acelora care se vîr° prin case, ²i
conduc^femeile u²uratice îngreuiate cu p°cat, ²i
fr°mîntate de felurite pofte,
³ez°torile noastre de cusut ²i a²a-²i-a²a ale noastre.
Cineva vine pe acolo ²i încearc° s° interpreteze gre²it Cuvîntul,
²i zicînd c°, Este în regul°, sor°, ca tu s° ai p°rul scurt. S° nu
dai nici o aten¸ie la prostia aceea. Vede¸i? Sau, dac° tu_tu
por¸i aceasta; nu este asta, aceasta este ceea ce iese din inima
omului care îl întineaz°. Vede¸i? ³i tu î¸i dai seama c° tu e²ti
uns cu un duh r°u, pofticios, ²i murdar? Ave¸i grij°, voi a¸i
putea s° cînta¸i în cor, cu p°rul scurt, dar voi ave¸i un duh r°u.
Aceasta-i contrar Cuvîntului. Asta-i adev°rat. Aceasta-i ceea
ce a spus Biblia. ³i voi zice¸i, P°i, eu port pantaloni scur¸i.
Aceasta nu m° condamn°.
Oricine, dac° o femeie se îmbrac° cu o îmbr°c°minte care
apar¸ine unui b°rbat, este o urîciune înaintea lui Dumnezeu.
Dumnezeul care nu se schimb° a spus asta.
 Oh, a²a de multe lucruri, cum am putea noi s° mergem doar
prin ele; timpul nostru ar fi departe. Dar voi ²ti¸i destul ca s°
cunoa²te¸i ce este drept ²i ce este r°u. ³i cum pot eu s°-i fac s°
o fac°? Cum pot eu s° o fac? Zici, P°i, despre ce tot strigi tu?
Eu sînt un martor împotriva voastr°. Într-o zi, în Ziua
Judec°¸ii, voi nu ve¸i avea un col¸ în care s° intra¸i.
 Cum a putut Mica s° opreasc° aceea? Cum poate Moise;
strigînd, încercînd s° o opreasc°, iar Iosua ²i ceilal¸i alergînd
printre oameni, iar Levi ²i-a scos sabia ²i i-a ucis, chiar? Ei au
mers înainte întocmai la fel.
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Este prezis c° ei urmeaz° s° o fac°. ³i ei urmeaz° s° o fac°,
c°ci aceasta este A³A VORBE³TE DOMNUL ei urmeaz° s° o
fac°. Voi crede¸i c° acele nomina¸iuni se vor rupe vreodat°, c°
denomina¸iunea lor vine înapoi la Cuvînt? Aceasta este A³A
VORBE³TE DOMNUL, ei nu o vor face! Vor merge ei în
anticrist? Exact. Aceasta este A³A VORBE³TE DOMNUL, ei
vor merge! Astfel ce spui tu despre aceasta? Eu trebuie s° fiu
un martor, ²i tot a²a ²i voi, to¸i credincio²ii. Privi¸i.
^femeile u²uratice îngreuiate cu^diferite pofte,
 P°i, toate celelalte femei o fac. Profe¸i fal²i! Acum
asculta¸i. Eu vorbesc, despre profe¸i fal²i. Acum ce vor face ei
în zilele din urm°?
^vor momi femeile u²uratice^le vor momi cu
diferite pofte,
P°i, eu ²tiu c° toate celelalte femei^ În regul°, mergi
înainte.
 Ce am spus doar înainte de aceast° mare întîmplare de aici
în California? Voi oamenii de aici din Los Angeles, în fiecare an
cînd vin înapoi aici sînt mai multe femei cu p°rul t°iat ²i b°rba¸i
sisifica¸i decît au fost de prima dat°, mai mul¸i predicatori
mergînd în organiza¸ie. Voi nu ave¸i scuz°! Dac° lucr°rile
puternice care s-au f°cut la voi ar fi fost f°cute în Sodoma ²i
Gomora, ele ar fi r°mas pîn° ast°zi. Oh, Capernaum, tu care te
nume²ti cu nume de îngeri, Los Angeles! Vede¸i ce se întîmpl°?
Ea va merge drept pîn° în fundul m°rii. Cînd? Eu nu ²tiu cînd se
va duce, dar se va duce. Voi cei tineri, dac° eu nu o v°d în ziua
mea, voi urm°ri¸i. Ea este dus°!
Întotdeauna înva¸°,^niciodat° în stare s° ajung°
la cuno²tin¸a adev°rului.
Acum aici este ²ocarea, aici este partea ²ocant°. Asculta¸i
la aceasta.
Dup° cum Iane ²i Iambre s-au împotrivit lui Moise,
tot astfel fac ²i ace²tia se împotrivesc adev°rului:
oameni strica¸i la minte, resping°tori în ce prive²te
credin¸a care a fost odat° predat° sfin¸ilor, desigur.
Privind Credin¸a. ³i el va întoarce Credin¸a p°rin¸ilor,
sau a copiilor, înapoi la p°rin¸i.
 Resping°tori în ce prive²te Credin¸a. Uh! Voi ²ti¸i ce
înseamn° resping°tor? Dac° voi ave¸i o Biblie Scofield, exist°
un h acolo. Chiar acolo sus, zice, apostazie. [Lep°dare de
credin¸°_Trans.] O apostazie, aceasta este.
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 Acum, doar un minut. Eu vreau s° caut ceva aici. Eu cred c°
am scris asta corect. Eu nu sînt sigur, dar eu vreau s° o spun, ²i
s° o caut mai înainte ca eu_eu s° o spun. Acum, doar un minut.
[Por¸iune goal° pe band°_Ed.] Resping°tori privind Adev°rul,
privind Credin¸a. Credin¸a, exist° numai o Credin¸°. Asta-i
adev°rat. Privitor la Credin¸°, resping°tori!
Acum eu vreau s° citesc Luca 18. Doar un minut. Voi
nu^Voi pute¸i s° v° nota¸i; voi nu trebuie s° o citi¸i.
³i El le-a spus o pild° înspre acest sfîr²it, c° b°rba¸ii
trebuie s° se roage necurmat, ²i s° nu^sl°beasc°;
Zicînd_zicînd, Într-o cetate era un judec°tor, care
de Dumnezeu nu se temea, ²i nu considera pe nici un
om:
În cetatea aceea era ²i o v°duv°; ²i ea a venit la el,
zicînd, F°-mi dreptate cu pîrî²ul meu.
Iar el nu a_iar el nu a vrut pentru o vreme: dar dup°
aceea el a spus în sine însu²i, M°car c° de Dumnezeu
nu m° tem, nici nu-mi pas° de oameni;
Totu²i pentru c° aceast° v°duv° m° nec°je²te, îi voi
face dreptate, ca s° nu^tot vin° ²i s°-mi bat° capul.
³i Domnul a zis, Auzi¸i ce zice judec°torul nedrept.
³i Dumnezeu nu va face dreptate la ai Lui^ale²i,
care strig° c°tre el zi ²i noapte c°tre el, m°car c°
z°bove²te fa¸° de ei?
Eu v° spun c° el le va face dreptate cu repeziciune.
Dar cînd va veni Fiul omului, va g°si el credin¸° pe
p°mînt?
  Acum aceasta-i întrebarea. Aici este unde am vrut eu s°
ajung, în Apocalipsa 10. Noi vom ajunge la aceasta în cîteva
minute, ²i un alt verset din Scriptur°. El a zis, În zilele
Mesajului îngerului al ²aptelea, taina lui Dumnezeu trebuie s°
se sfîr²easc°. Aici este întrebarea, este, dac° voi urma¸i în
acea linie în ceasul acesta, se va sfîr²i aceasta? Voi afla eu
Credin¸a? Va fi Maleahi 4 împlinit în acest timp, S°
restaureze Credin¸a copiilor, înapoi la Credin¸a p°rin¸ilor, cea
original°, Cuvîntul? Vede¸i?
  Resping°tori, Iane ²i Iambre, a²a cum s-au împotrivit.
Acum, de asemenea, asculta¸i, 2 Timotei 3:8. Ca Ian-^s-a
împotrivit lui Moise, deasemeni în zilele din urm° vor veni
aceea²i resping°tori, acum vede¸i unde Aceasta spune aici,
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avînd o form° de evlavie, cei un²i. Acum haide¸i doar^Voi
merge¸i înapoi ²i_²i citi¸i aceasta cînd ajunge¸i acas°, astfel ca
eu s° pot termina aceasta, în aceast° diminea¸°, dac° eu pot.
Resping°tori în ce prive²te^ Nu resping°tori în_în_în
tr°ire; ei sînt bine, oameni cul¸i.
  Acum observa¸i cînd Moise a mers jos în Egipt, cu un mesaj
de A³A VORBE³TE DOMNUL, ²i a fost adeverit; a chemat
Israelul, care era un popor, nu o biseric°. Israel era un popor;
ei nu au fost o biseric°. Deoarece, cuvîntul biseric° înseamn°
cei chema¸i afar°. Ei erau poporul lui Dumnezeu. Apoi cînd
ei au devenit un²i sub Cuvînt, ²i chema¸i afar°, ei au devenit
biserica lui Dumnezeu. ³i apoi au alunecat, deoarece ei nu au
crezut Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i au ascultat de un profet fals.
Eu sper c° aceasta p°trunde.
Israel, fiind un popor al lui Dumnezeu, a ie²it sub mîna lui
Dumnezeu, uns cu Cuvîntul^cu Puterea lui Dumnezeu, au
v°zut semnele ²i minunile lui Dumnezeu. ³i atunci cînd
Dumnezeu se mi²ca înainte cu ei, un profet fals a venit
în°untru, uns, ²i a înv°¸at ceva contrar Cuvîntului original al
lui Dumnezeu pe care ei l-au auzit; ²i fiecare din ei au pierit în
pustie, în afar° de trei oameni. Acum sta¸i.
 A²a cum era în zilele lui Noe, în care opt suflete au fost
salvate prin ap°, tot a²a va fi la venirea Fiului omului. Cum
era în zilele lui Lot, unde au ie²it trei afar° din Sodoma, tot a²a
va fi în timpul cînd Fiul omului va fi descoperit. Eu doar citez
Scriptura, Cuvîntul Domnului, care, Cerurile ²i p°mîntul vor
trece^ Aceasta va fi o minoritate!
  Observa¸i aici. Moise merge jos la Aaron. Moise era s° fie
Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus s° fie Dumnezeu, zicînd, Tu fii
Dumnezeu, ²i las° ca Aaron fratele t°u s° fie profetul t°u. Tu
s° pui cuvintele în gura lui dac° tu nu po¸i vorbi bine. A zis,
Dar cine l-a f°cut pe om mut? Cine l-a f°cut pe om s°
vorbeasc°? Domnul l-a f°cut.
³i el a p°²it acolo jos. Ce a f°cut el? El a f°cut o adev°rat°
²i dreapt° minune pe care Dumnezeu i-a spus s° o fac°.
Dumnezeu i-a spus s°, Du-te arunc°-¸i toiagul jos. L-a
ridicat, ²i acesta era un ²arpe. El l-a ridicat, ²i s-a schimbat
înapoi într-un toiag. A zis, Du-te ²i f° aceasta înaintea lui
Faraon, ²i zi-i, A³A VORBE³TE DOMNUL.
  ³i cînd Faraon a v°zut aceasta, noi zicem, P°i, ce trucaj
ieftin de magician. A zis, Nu este nimic de asta. Aceasta este
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telepatie mintal° sau ceva, voi ²ti¸i. Noi avem oameni în
organiza¸ia noastr° care pot s° fac° acela²i lucru. Vino aici,
Episcop Cutare-²i-cutare. ³i, tu, tu vino aici afar°. Noi îi avem
pe cei care pot s° fac° acela²i lucru. Acela era Satan care a
vorbit prin Faraon.
Acela era Dumnezeu care a vorbit prin Moise.
  Dar privi¸i-l pe acest om care a ie²it. Iane ²i Iambre a p°²it
afar° înaintea lui Moise, ²i public înaintea poporului, ²i a f°cut
fiecare minune pe care o putea face Moise. Ei vor în²ela chiar
pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Asta-i adev°rat? Au f°cut
acela²i lucru pe care l-a f°cut Moise. Voi în¸elege¸i? Acum
aminti¸i-v°, aceasta este A³A VORBE³TE SCRIPTURA, c°
aceasta se va repeta din nou în zilele din urm°.
Care era diferen¸a dintre Moise ²i Iambre?
Moise a zis, S° vin° sînge în ap°.
³i ace²ti profe¸i fal²i au zis, Sigur, noi punem sînge în
ap°, tot la fel. ³i aceasta s-a întîmplat.
  Astfel Moise a zis, S° vin° purici. De unde a luat el
aceasta? Direct de la Dumnezeu. Vede¸i?
³i ce a f°cut el? El a zis, P°i, sigur, noi putem s° aducem
purici, tot la fel. ³i ei au f°cut-o. Orice minune pe care o
putea face Moise, ²i ei au putut s° o fac°, deasemeni!
Aminti¸i-v°, ¸ine¸i aceasta în minte, noi venim la aceasta,
dup° un timp. Ei pot s° fac° orice poate s° fac° ²i restul dintre ei,
dar ei nu pot s° stea cu Cuvîntul. Ei nu pot s° stea cu Cuvîntul.
  Acum observa¸i, ei au f°cut asta. Dar Moise, adev°ratul
profet trimis de Dumnezeu, îns°rcinat de Dumnezeu, el nu s-a
certat cu ei, zicînd, Iat°, c° voi nu pute¸i s° face¸i aceasta! Voi
nu pute¸i! El doar i-a l°sat în pace, doar i-a l°sat s° mearg°
înainte. Ei sînt profe¸i organiza¸ionali, dar merg înainte.
Moise doar a mers drept înainte, a ascultat de Dumnezeu.
Orice a zis Dumnezeu, Acum tu f° aceasta, Moise a mers ²i a
f°cut-o. El a f°cut un lucru nou. Cînd ei au f°cut-o, fiecare din
ei a avut o senza¸ie sau ceva, ²i iat°-i c° vin. Ei au f°cut asta,
deasemeni, întocmai exact cum a f°cut Moise.
  Acum observa¸i. Ace²ti indivizi au ap°rut^Oh, voi
poporule, s° nu v° scape aceasta! Ace²ti impostori, imitatori,
au ap°rut dup° ce cel adev°rat a mers primul. Vede¸i? Ei au
venit s° imite. Vede¸i, ei trebuiau s° vin°. Diavolul nu poate s°
creeze nimic; el este doar un pervertitor al originalului.
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³i ce este p°catul? Este neprih°nirea pervertit°. Ce este
curvia? Actul corect pervertit. Ce este o minciun°? Un adev°r
prezentat gre²it. O perversiune!
Privi¸i la Hanania, o perversiune a Cuvîntului original.
Privi¸i la Balaam, o perversiune a Cuvîntului original. Privi¸i
la Zedechia, perversiunea Cuvîntului original.
³i Biblia spune c° ace²ti indivizi vor ie²i afar°, dup°, cel
pervert^sau ca s° perverteasc° Cuvîntul original adeverit ²i
dovedit de a fi Adev°rul.
 F° lucrarea unui evanghelist, în acel col¸ acolo, f° o
dovad° deplin° a slujbei tale. C°ci va veni timpul cînd ei nu
vor suferi Înv°¸°tur° s°n°toas°, ci dup° poftele lor proprii î²i
vor da înv°¸°tori, avînd mînc°rime în urechi; ²i merg înainte ²i
fac orice vor ei, ²i, Aceasta este în regul°, noi avem acelea²i
semne ²i minuni. ³i vor fi întor²i de la Adev°r, ²i vor fi adu²i
în n°scociri, dogme.
 Oh, în²tiin¸area Duhului Sfînt, venera¸ia care love²te
sufletul unui om cînd el se opre²te s° gîndeasc° cît este de real
²i simplu chiar înaintea noastr°! Dezgropa¸i piatra aceea
unghiular° de aici afar° ²i citi¸i o bucat° de hîrtie care a fost
pus° acolo, cu treizeci ²i trei de ani în urm°. Vede¸i ce a spus
El acolo pe_pe Strada a ³aptea, în acea diminea¸° cînd a fost
a²ezat° aceast° piatr° unghiular°. Acum privi¸i-o. Privi¸i aici
jos la rîu, cînd Îngerul Domnului a coborît în form° de Stîlp de
Foc, sute de biserici, sau oameni din biseric°, stînd în jur pe
mal; ce a zis El, vede¸i dac° aceasta s-a împlinit. Vede¸i ce s-a
întîmplat.
Aceasta este a²a de greu. Eu ²tiu c° pare greu fra¸ilor,
acolo afar°. Dar aceasta este^Biblia a spus, Isus a spus El
însu²i, Aceasta ar în²ela chiar pe Ale²i dac° ar fi posibil.
Nici o cale de a ocoli. Ei niciodat° nu vor fi în stare s° vad°
Aceasta. Dac° ar fi cu putin¸°, chiar cei Ale²i ar fi în²ela¸i prin
aceasta.
 Observa¸i, ace²ti indivizi au ap°rut dup° ce unsul adev°rat
al lui Dumnezeu a fost trimis; prin profetul Lui adev°rat,
Moise. Iar cînd Moise f°cea ceva, ei imitau aceasta.
 Acum, frate, sor°, eu^Aceasta este biserica mea proprie.
Eu am un drept s° predic ce vreau eu, atît timp cît aceasta este
din Cuvîntul lui Dumnezeu. ³i eu nu v° condamn pe voi
oamenilor, dar s° cercet°m doar aceasta pentru timpul ²i
ceasul în care noi tr°im acum.
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Salut°ri Fratelui Ruddell, la Junior Jackson, ²i celor de aici
afar°, bisericile noastre fra¸i. Eu i-am uitat, cu un timp în
urm°. Eu cred c° ei sînt conecta¸i în aceast° diminea¸°,
deasemeni, din cauz° c° nu-nu avem loc în biseric°.
 Doar gîndi¸i-v° la aceasta acum, doar pentru un minut. Ei
au f°cut acelea²i minuni pe care le-a f°cut Moise. Moise a adus
purici; ei au imitat aceasta ²i au adus purici. Vede¸i?
Dumnezeu a zis, În ziua în care vei mînca din el, în ziua
aceea vei muri.
 Satan a venit pe acolo ²i a zis, Cu siguran¸°, nu vei muri.
Tu vei fi doar mai în¸elept. Tu vei avea o organiza¸ie mai bun°,
o mai bun°^ ³ti¸i voi. Tu ²tii, totul va fi mai bine pentru
tine, vei avea mai mult° Lumin°. Vede¸i, doar o perversiune.
S-ar cuveni^
³i aminti¸i-v°, A³A VORBE³TE DOMNUL, conform cu 2
Timotei 3:18, c°, În zilele din urm°, c° ace²ti Iane ²i Iambre
vor fi pe p°mînt. Acum, eu vreau ca voi s° observa¸i c° exist°
doi dintre ei, vede¸i, imitatori.
 Acum noi vom ajunge înapoi la Sodoma, dup° un timp, cei
trei, s°-i g°sim pe cei trei Îngeri care au venit jos, ²i s° vedem
personificarea, ²i a²a mai departe, vede¸i, s° vedem care este
drept ²i care este gre²it. Vede¸i? Vede¸i?
 Observa¸i, ei au f°cut acelea²i minuni. Dar, observa¸i, ei
au personificat dup° ce adev°ratul Cuvînt a fost uns, prin
cel adev°rat pe care l-a trimis Dumnezeu; au urmat, dup°
aceea.
M° întreb dac° am putea s° ne gîndim un minut. Luînd
oamenii de mîn°, nu cu mult în urm°, cam cu dou°zeci de ani
în urm°, ²i s-a ar°tat un semn. B°iete, acolo au fost mai multe
semne peste toate lucrurile, ²i fiecare^Unul l-a avut în mîna
lui dreapt°; unul l-a avut în mîna lui stîng°; cel°lalt îl
miroase. Vede¸i, tot felul de^³i eu m° întreb^Dumnezeu
nu m° las° s° v° spun de data aceasta care era de fapt
adev°rul, dar într-o zi voi îl ve¸i afla. Aceea a fost numai ca s°
se fac° manifestat° nebunia lor. Aceea nu a fost corect°, la
început. Eu am s° v° spun, într-o zi, dac° Domnul va permite.
 Observa¸i, ei au f°cut acelea²i minuni, dar ei nu^
Observa¸i, ei nu au f°cut aceasta pîn° dup° ce Cuvîntul
original a mers înainte, întîi. Acela era felul în care Satan a
f°cut în gr°dina Edenului. Acela este felul în care el a f°cut tot
timpul. Cine a profe¸it întîi? Moise. Cine a venit pe scen° întîi,
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Moise sau Balaam? Moise. Cine a venit pe scen° mai întîi,
Ieremia sau Hanania? Vede¸i ce vreau s° spun? [Adunarea zice,
Amin._Ed.]
 Observa¸i, ei au copiat. Imitatori carnali, sinceri, gîndind
c° ei f°ceau o slujb° lui Dumnezeu, cum a f°cut David,
s°pt°mîna trecut°, dar imitare carnal°. Eu a²tept doar un
minut. Eu vreau ca s° v° gîndi¸i între aceste locuri. Dac° eu nu
o spun, cu siguran¸° Duhul Sfînt o va descoperi, în special
celor Ale²i. Vede¸i?
 Denomina¸iunea lui Faraon zice, Noi avem oameni care
pot s° fac° acela²i lucru, ²i ei au f°cut-o. Vede¸i? De ce a f°cut
Faraon aceasta? De ce a permis-o Dumnezeu? De ce ar trimite
Dumnezeu un profet, adev°rat uns acolo jos ca s° fac° un semn
înaintea lui Faraon, ²i apoi s° lase o copie denomina¸ional° s°
vin° pe acolo ²i s° copieze aceasta înaintea poporului? De ce ar
l°sa El s° se ridice un imitator s° o fac°, ²i s° fac° acela²i lucru
exact cum l-a f°cut originalul Duh al lui Dumnezeu? Vede¸i,
Scriptura trebuie s° se împlineasc°.
 Observa¸i, El a f°cut aceasta astfel ca El s° împietreasc°
inima lui Faraon ²i a Egiptenilor, s° dovedeasc° c° Moise nu
era singurul care avea Cuvîntul. Ei puteau s° fac° fiecare lucru
întocmai la fel cum putea s° fac° Moise.
³i de ce a l°sat Dumnezeu s° se întîmple acest lucru în
zilele din urm°? Astfel, acela²i lucru ca ²i duhul mincinos care
i-a spus lui Zedechia, Cum o s°-l ducem pe Ahab acolo, s°
facem s° se întîmple aceste lucruri? Cum o s°-i poat° El face
pe ace²ti oameni, care se încred în bisericile lor, s° vin° aici
afar° s° lase s° se întîmple acest lucru, pe care El l-a prezis?
Ei, în aceast° Epoc° a Bisericii Laodicea, Deoarece tu zici c°
e²ti bogat°, ²i nu duci lips° de nimic. Eu ²ed ca o regin°. Nu
ai nimic! Tu nu ²tii c° e²ti mizerabil°, nenorocit°, oarb°? ³i Eu
te sf°tuiesc s° vii s° cumperi de la Mine, a spus El, ulei ²i
aur. De ce a f°cut El aceasta?
 De ce a l°sat El aceast° imitare s° se ridice în aceste zile
din urm°, cînd aceste lucruri se împlinesc prin Cuvîntul
adev°rat al lui Dumnezeu; ²i las° imitatori s° vin° ²i s° fac°
acela²i lucru, ²i s° nege Cuvîntul adev°rat al lui Dumnezeu? El
a f°cut aceasta pentru Moise. Iar Faraon a f°cut aceasta
împotriva lui Moise; ²i acei, Iane ²i Iambre, a f°cut-o împotriva
lui Moise. ³i Biblia zice c° aceasta se va repeta din nou în
zilele din urm°. Iat°-ne aici. Acum, dac° aceasta nu este
Scriptura împlinit°, atunci unde este aceasta?
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 S-a certat Moise cu ei ²i s° zic°, Iat°! Iat°! Voi nu pute¸i
face asta. Eu sînt singurul care am fost ordinat s° fac asta.
Iat°! Voi opri¸i asta, chiar acum.? El doar i-a l°sat s° se duc°.
I-a l°sat s° mearg° înainte. Aminti¸i-v°, Biblia a zis, A²a
cum nebunia lor a fost manifestat°, tot a²a se va manifesta la
ace²tia în zilele din urm°, cînd Mireasa este r°pit° ²i luat° în
cer. Observa¸i.
 Moise, adev°ratul Cuvînt manifestat, nu a zis nimic, doar ia l°sat s° mearg°. Dar El a f°cut aceea astfel ca El s° poat°
împietri inima lui Faraon, s° am°geasc° pe Faraon.
El a f°cut tocmai acela²i lucru astfel ca El s°-l poat° am°gi
pe Ahab. ³i acel om mititel care st°tea acolo singur, micu¸ul
Mica, le-a spus, A³A VORBE³TE DOMNUL. Aici s-a ridicat
un altul, uns, A³A VORBE³TE DOMNUL. ³i contrar, unul
fa¸° de altul.
 Noi st°m ast°zi cu A³A VORBE³TE DOMNUL, c° botezul
în ap° în zilele din urm° este s° fie în Numele lui Isus Cristos.
³i un alt om se ridic° ²i face minuni, ²i, un trinitarian.
Ar°ta¸i-mi cuvîntul trinitate în Biblie. Ar°ta¸i-mi unde
exist° trei Dumnezei. Ar°ta¸i-mi unde exist° astfel de lucruri
ca acelea. Aceasta nu este în Cuvîntul lui Dumnezeu. Nu exist°
nici un astfel de lucru ca cineva s° fi botezat în numele de
Tat°, Fiu, Duh Sfînt, folosind acele titluri. Toate aceste
lucruri, Oh, este în regul°, surorilor. Aceasta este în regul°,
doar s° ave¸i lung^p°rul vostru scurt. Asta-i în regul°, voi
nu trebuie s° face¸i aceasta, aceea, sau cealalt°. Oh, aceea-i
f°r° sens, ceva învechit.
Dar Biblia a zis! ³i El a promis, În zilele din urm°, El va
trimite Duhul lui Ilie, ²i va chema oamenii, copiii lui
Dumnezeu, înapoi la Credin¸a original° cum a fost la început,
a Cuvîntului.Acel Cuvînt era confirmat, Fiul omului în zilele
din urm°, tot la fel cum a fost la Sodoma; ieri, azi, ²i în veci. El
a promis s° fac° aceasta. Aceasta este promisiunea lui
Dumnezeu. Aceasta este A³A VORBE³TE DOMNUL.
 Observa¸i, ei au f°cut acela²i lucru, întocmai cum a f°cut
Moise, pîn° cînd Dumnezeu a avut destul din aceasta.
Acum aminti¸i-v°, aceasta este A³A VORBE³TE
DOMNUL, aceasta se va împlini în aceast° zi. Acum, cerceta¸i
în toat° lumea; lua¸i fiecare cult, lua¸i fiecare clan, lua¸i
fiecare om, lua¸i fiecare biseric°! Eu v° îns°rcinez, în Numele
lui Cristos, s° face¸i aceasta, voi predicatorilor. Eu v°
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îns°rcinez s° citi¸i ziarele sau s° lua¸i seama oriunde vre¸i s°
merge¸i, ²i vede¸i dac° acesta nu este pe p°mînt chiar acum.
Vede¸i? Vede¸i?
Apoi, Matei 24:24 este exact corect. Fal²i, un²i se vor
ridica în zilele din urm°, ²i vor fi profe¸i fal²i, ²i vor am°gi pe
mul¸i. Privi¸i-o acum în simboluri, a²a cum vine acum, vede¸i,
Vor am°gi pe mul¸i. Profe¸i, plural; Cristo²i, un²i, plural;
mul¸i diferi¸i, Metodi²tii, voi ²ti¸i, ²i Bapti²tii, ²i Penticostalii,
²i a²a mai departe. Vede¸i?
Dar exist° un Cristos adev°rat, Duh, ²i acesta-i Cuvîntul
f°cut trup a²a cum El a promis s° fac° aceasta.
Acum noi ne vom duce înainte doar pu¸in mai departe, la
ceva Scripturi mai multe.
 Pîn° cînd, Dumnezeu a avut destul din aceasta, apoi
aceasta s-a terminat. Nebunia lor a fost manifestat°.
 Observa¸i. Aminti¸i-v°, c° pleava arat° exact ca bobul de
grîu. Vede¸i? Acum, voi nu putea¸i spune, acolo în urm° în
epoca Lutheran°, paiul era grîul, de²i acesta avea Via¸a în el.
Paiul este bun, Via¸a în pai era bun°, dar, aminti¸i-v°, Via¸a a
avansat înainte; a avansat de la Elisei la Ilie. Via¸a continu° s°
avanseze. Dar, aminti¸i-v°, ea este într-un alt stadiu. Ea nu
poate s° r°mîn° în acela²i stadiu. Noi nu putem s° mînc°m
hoitul din vreo alt° epoc°. Noi nu putem s° mînc°m un hoit
Penticostal, Metodist, sau Baptist. Vede¸i, el a devenit un hoit.
Noi avem Hran° proasp°t°, Cuvîntul din aceast° or°, ²i a²a
mai departe.
 Aminti¸i-v°, pleava este exact ca bobul de grîu. Voi nu
pute¸i^El nu a ar°tat ca acesta în fir, el nu a ar°tat ca
acesta în spic, dar el desigur a ar°tat a²a în pleav°. Nu a
ar°tat ca în^Isus Cristos acela²i ieri, în Luther; nu a ar°tat
ca el în Wesley; dar desigur c° arat° în Penticostali, s° în²ele
chiar pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Vede¸i? Acolo sînt epocile
voastre.
 Dar aminti¸i-v°, biserica aceea Penticostal°, în zilele din
urm°, era Laodicea; ²i Cristos a fost dat afar°, Gr°untele,
Grîul, Însu²i. Cînd El a încercat^Aminti¸i-v°, cînd El a
încercat s° se manifeste pe Sine în biseric°, El a fost luat afar°.
Aceasta înc° era o biseric°, a pretins a fi; uns°.
Dar aici este Cuvîntul, Cristos Însu²i, acela este Cuvîntul
uns care va veni pentru restul Trupului S°u, Mireasa. Un²ii,
din aceea²i ap° care ud° grîul, despre care noi am vorbit,
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deasemenea ud° ²i neghina, cei un²i. Numai cei Ale²i, sau
predestina¸i, vor fi în stare s° detecteze diferen¸a dintre ei.
Acum, Efeseni 5:1 v° spune a²a, ²i cam cum era aceasta.
 Ei sînt cei un²i. Fiecare zice, Slav° lui Dumnezeu! Noi
avem libertate aici jos. Aleluia! Noi^Oh, Aleluia! Noi vorbim
în limbi, ²i s°rim. Noi avem libertate a femeilor; voi oamenilor
încerca¸i s° le pune¸i sub toate felurile astea de lucruri. Vede¸i?
Merge¸i înainte. Nu exist° nimic ce pute¸i face. Zice¸i, P°i, noi
vorbim în limbi. Noi strig°m. Noi dans°m în Duhul. Noi
predic°m Cuvîntul. Absolut. Nici un lucru de spus împotriva
acestuia. A²a fac ace²ti oameni aici în urm° în Biblie.
Isus a zis, Aceasta va în²ela chiar pe cei Ale²i dac° ar fi
posibil, chiar pe cei Ale²i.
 Acum observa¸i pleava. Din Bobul original, Bobul care a
intrat în p°mînt, El nu a fost organiza¸ie. El a fost un Bob, în
Sine. Dar cînd acesta a venit sus, el nu era un Bob; acesta era o
organiza¸ie, vede¸i, frunze, porumb.
Apoi Acesta a mers într-un alt stadiu, care era un spic.
Totu²i el nu era ca la început. Aceasta era o organiza¸ie.
Aceasta a intrat în pleav°, multe frunze, Penticost, aproape
format acum. Privi¸i la aceasta. Aceasta ia form° tot timpul,
aproape exact la fel, arat° exact ca un Bob de grîu cînd vede¸i
acea coaj° micu¸° acolo.
Dar în final Acesta este manifestat, ²i f°r° organiza¸ie.
Acolo nu mai sînt purt°tori. Organiza¸ia este doar un purt°tor.
Nu mai sînt purt°tori; paiul trebuie s° moar°, pleava trebuie s°
moar°, ²i toate celelalte trebuie s° moar°, dar grîul tr°ie²te
înainte. Acesta-i trupul de înviere, care coboar° ²i îi ia sus.
Cei din urm° vor fi cei dîntîi, ²i cei dintîi vor fi cei din urm°.
Vede¸i, îi ia sus în înviere. Urm°ri¸i voi aceasta? [Adunarea,
Amin._Ed.] În ordine. Observa¸i, bobul este^
 Pleava arat° exact ca bobul. ³i un om care cultiv° o ferm°
de grîu, sau a²a ceva, va privi ²i va zice, Slav° lui Dumnezeu,
eu am o recolt° de grîu, cînd el nu are nici un strop de grîu. El
arat° exact ca grîul, dar aceasta este pleava.
 Acum, prieteni, merge¸i înapoi cu mine. Unde este venit°
prima trezire, dup° (moarte) în zilele cînd bobul de grîu a
trebuit s° cad° în p°mînt, Trupul, Mireasa lui Cristos? Cristos
²i-a organizat Mireasa Lui, este asta adev°rat, Biserica Lui? El
niciodat° nu a organizat Aceasta; El a a²ezat doar apostoli, ²i
profe¸i, ²i a²a mai departe, în Biseric°, s° o ¸in° pe Ea curat°.
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Dar la Niceea, Roma, cu trei sute ²i ²ase ani mai tîrziu, ei au
organizat-o ²i au f°cut din ea o organiza¸ie. Este asta adev°rat?
³i ea a murit. Fiecare care nu a fost de acord cu biserica aceea
au fost pu²i la moarte. ³i ea a z°cut lini²tit°, pentru sute de
ani, în p°mînt.
Dar, dup° un timp, ea a venit sus în Luther. Primele
firicele de grîu au venit sus. Al doilea, ei au înmugurit de acolo.
Ei au mers înainte, aveau pe Zwingli ²i a²a mai departe, ²i
celelalte organiza¸ii ²i a²a mai departe. Apoi, dup° un timp, au
venit înainte Anglicanii.
³i atunci ce s-a întîmplat? Aici vine Wesley înainte cu o
nou° trezire, spicul, care arat° pu¸in mai mult ca Grîul. Apoi
ce s-a întîmplat la aceasta? Ea s-a organizat, ²i s-a uscat ²i a
murit.
Via¸a a mers drept într-o pleav°, iar pleava a ap°rut
aproape perfect ca Grîul. Dar, în final, nebunia ei a fost
manifestat° în ultimii opt sau zece ani, în special în ultimii trei
ani. Acum ce face aceasta? Se trage la o parte de Grîu.
 Acum de ce nu a existat nici o organiza¸ie s° înceap° în
ace²ti ultimii dou°zeci de ani ai acestei mari treziri; aceasta
are profe¸i un²i, înv°¸°tori un²i, ²i a²a mai departe, dar de ce
nu exist°? Acolo nu este nimic în afar° de Grîu. [Fratele
Branham love²te în amvon de patru ori_Ed.] Vede¸i, Ea este
înapoi, f°r° o organiza¸ie. Oh, Doamne, ²i un orb poate s° vad°
aceasta. Acesta nu se poate organiza; El este a²a de ferm
împotriva acesteia. El este bobul de Grîu, Însu²i. Fiul omului
va fi f°cut manifest. Bobul de Grîu va veni înapoi la El însu²i,
Fiul omului în zilele din urm°.
³i acolo vor veni imitatori, fal²i ai Acestuia, în zilele din
urm°, care aproape c° va în²ela pe cei Ale²i dac° ar fi posibil.
Privi¸i la pleava lor organiza¸ional° tr°gînd la o parte acum.
 Aceasta las° numai ca Grîul s° fie cunoscut, celor Ale²i,
care sînt parte din El. Observa¸i cît de frumos este acesta adus
aici în°untru acum. Numai cei^Observa¸i, cei un²i vor fi în
stare; adev°ra¸ii, Ale²i, predestina¸i, Efeseni 5:1, sau 1:5, mai
degrab°, vor fi ordina¸i, ale²i. Ei sînt singurii pe care acesta
nu-i va în²ela.
Observa¸i, profe¸ii un²i vor fi fal²i, ²i acolo printre ace²tia
vor fi ²i un²i adev°ra¸i. Cum o s° spune¸i deosebirea? Prin
Cuvînt. A²a cum, noi avem aceasta în umbr°. Voi o vede¸i?
Spune¸i, Amin. [Adunarea zice, Amin._Ed.] Vede¸i?
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 Observa¸i, cei un²i, numai Cuvîntul îi va separa, nu
semnele. Oh, nu. Ei vor face acelea²i semne, dar Cuvîntul este
ceea ce i-a separat. Sigur. Ei to¸i au profe¸it. Ei to¸i au f°cut
aceasta, aceea, ²i cealalt°, sigur, întocmai la fel. Isus a spus c°
ei vor face acela²i lucru. Dar Cuvîntul este acela care i-a
separat, observa¸i, nu semnele.
 A¸i observat voi? Isus a zis aici, în Matei 24. El nu a zis,
Acolo se vor ridica Isu²i fal²i în zilele din urm°. Oh, nu, ei nu
vor sta niciodat° lini²ti¸i pentru aceasta. Nu. Voi lua¸i un
Penticostal care este un adev°rat Penticostal, zice, el însu²i, c°
el este Isus? Vede¸i? Voi lua¸i un Metodist fals, sau un
Baptist, sau pe cineva ca acesta, sau una din organiza¸ii, s°
zic°, Noi sîntem Isus? Ei cunosc mai bine decît atît. Ei nu vor
face asta. Dar Biblia a zis c° ei vor fi Cristo²i fal²i, nu Isu²i,
ci, Cristo²i fal²i. Ei nu vor recunoa²te, s° zic°, Eu sînt
Isus. Oh, nu.
 Dar ei sînt Cristo²i fal²i. ²i nu o ²tiu, deoarece ei sînt
împotriva Cuvîntului. ³i Dumnezeu adevere²te la fel. Acum, eu
aduc aceasta aici jos pentru o demonstrare acum, deoarece voi
a¸i v°zut acela²i lucru f°cut prin ace²ti oameni care a fost
f°cut în adev°r. ³i Isus a spus a²a.
 Acum, a²a cum am spus, acum pentru voi oamenii de afar°,
în t°rîmul telefonului acolo, eu_eu nu v° condamn, dar
aceasta este biserica mea ²i_²i grupul meu peste care m-a
a²ezat Duhul Sfînt, ²i eu trebuie s° le spun Adev°rul. Ora
devine tîrzie.
 Acum, ei nu vor sta pentru aceea, ci, Cristo²i fal²i,
cei un²i, fal²i, aproape cu fiecare semn ²i fiecare liter°
a Cuvîntului. Ei cred botezul Duhului Sfînt? Absolut.
Cred în toate acestea. Da. Cred în vorbirea în limbi?
Da. Cred c° semnele ²i minunile urmeaz°, semnele îi vor
urma? Da. Ace²tia nu sînt Metodi²ti, ace²tia nu sînt Bapti²ti.
Nu, nu. Ace²tia sînt Penticostali. Vede¸i, acestea sînt ultimele
zile.
Acum, prima epoc° a bisericii nu ar fi observat niciodat°
asta. Epoca bisericii Metodiste nu a observat aceasta; epoca
bisericii Baptiste, ei nu au observat aceasta; epoca bisericii
Prezbiteriene, ei nu au observat aceasta. Dar, Penticostalii, a²a
de aproape ca adev°ratul Lucru! Aceasta este unde, Grîul,
pleava este aproape ca Grîul. Ei nu vor observa aceasta
niciodat°. Vede¸i? Ei nu au observat. Dar acestea sînt zilele din
urm°, aceast° zi. Da, domnule.
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 Observa¸i, întocmai cum era aceasta la început, a²a va fi
aceasta la sfîr²it. A²a cum Eva a interpretat gre²it un Cuvînt,
Satan a f°cut-o la Eva, ²i ea a crezut aceasta. Ea, nu el;
biserica, nu El. Vede¸i? Biserica a fost aceea care are cuvîntul
fals. Vede¸i? Nu Adam; Eva. Nu Cristos; biserica, mireasa, cea
uns°, presupus° a fi, se nume²te pe sine Mireasa, vede¸i, ea are
cuvîntul fals.
Nu pute¸i voi s° vede¸i aceasta? P°i, aceasta se leag°
împreun° ca un ²iret de pantof, ca ²i genele de la ochiul vostru.
P°i, spre orice v° ve¸i întoarce, în Biblie, Aceasta doar le leag°
împreun°. Eva, nu Adam; Eva a crezut aceasta, nu Adam.
Mireasa ast°zi, a²a numit°, a crezut aceasta; nu pe Cristos.
Mireasa are de toate felurile, a²a numita mireas°; acelea²i
semne, acelea²i minuni, toate lucrurile acelea²i; dar nu Cea
adev°rat°. Vede¸i? În²eal° pe cei Ale²i dac° ar fi posibil.
Acum repede, dac° noi putem s° termin°m aceasta în
cincisprezece minute, noi vom fi în timp. Observa¸i foarte
îndeaproape acum, astfel ca voi s° nu_s° nu în¸elege¸i gre²it.
 Acum, nu, ei nu vor suferi s° fie numi¸i Isus fals. Ei nu
vor fi, suferi s° se cheme, Isus. Cu siguran¸° nu. Aceasta este
prea simplu. Oricine ar ²ti aceasta. Oricine ar ²ti c° ei nu erau
Isus. Mie nu-mi pas° dac° ei aveau ulei pe spatele lor, ²i sînge
pe mîini ²i sus ²i-n jos în ochii lor, ei înc° ²tiu c° aceasta
este^Oricine care are bun sim¸, ²tia c° acesta nu era Isus.
Vede¸i? Ei nu vor sta pentru aceea. Dar ei se numesc pe ei în²i²i
cei un²i. ³i ei fac semne ²i minuni, aproape s° în²ele pe cei
Ale²i. Dar Cristo²i fal²i, cei un²i, se vor ridica, ²i vor în²ela
pe cei Ale²i dac° ar fi posibil.
 Acum privi¸i cu aten¸ie. Nu pierde¸i aceast° afirma¸ie,
deoarece este vrednic° de ascultat.
El doar pune ceva band° pe acest microfon aici, s°-l ¸in° s°
nu zboare sus. Eu am transpirat; ²i a picurat pe band°, vede¸i.
 ³i astfel ea va fi întocmai ca Aceasta, Biblia, a spus c° ea
va fi. Vede¸i?
 Observa¸i, nu Isu²i fal²i. Cristo²i fal²i! Ei cred c° ei sînt
un²i, dar ei ²tiu c° ei nu sînt Isus. Vede¸i, aceasta este prea
simplu. Dac° un om ar merge sus ²i ar zice, ast°zi, Privi¸i la
cicatricele din mîna mea. Privi¸i la sprînceana mea. Eu sînt
Isus. P°i, acum, noi ²tim c° aceasta-i gre²it. ³i, aminti¸i-v°,
Isus nu a spus c° ace²ti indivizi vor ap°rea. El a zis c° vor
ap°rea Cristo²i fal²i. Cristo²i, plural, denomina¸iuni, ²i
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a²a mai departe, cei un²i; un²i cu un duh denomina¸ional, ²i nu
Cuvîntul. Voi urm°ri¸i aceasta? Nu Isu²i fal²i. Cristo²i fal²i,
fal²i, cei un²i. Vede¸i? Oh, cît de simplu! Cum noi^Cu
siguran¸° c° nu v° va sc°pa aceasta!
 Acum, aminti¸i-v°, eu v-am spus întotdeauna c° sînt trei
clase de oameni. Exist° trei rase de oameni; Ham, Sem, ²i Iafet,
trei rase. Trei clase, ²i am zis, acela este credinciosul,
credinciosul pref°cut, ²i necredinciosul. Aceasta a fost
întotdeauna, ²i întotdeauna va fi. Vede¸i? Acolo era Moise,
credinciosul; acolo erau Iane ²i Iambre; necredincio²ii. Vede¸i?
Acolo a fost Balaam; Moise^Întotdeauna acele trei clase
de oameni, trei clase; credincios, credincios pref°cut, ²i
necredincios.
 Acum,
aminti¸i-v°,
necredinciosul,
biserica
denomina¸ional°, nu crede deloc în ceva semne; rece, formal°,
rigid°, biserica în lume, denomina¸iunea. Dar credinciosul
pref°cut este pleava aceea. Acela-i individul care se face c°
crede. ³i apoi exist° un adev°rat credincios care este întradev°r adev°rat. Acum, privi¸i-i a²a cum ei merg înainte acum,
doar pentru un minut.
 ³i observa¸i cît de îndr°zne¸i sînt ace²ti necredincio²i, sau
ace²ti credincio²i pref°cu¸i ²i necredincio²i. Doamne! Ei sînt
îndr°zne¸i, privi¸i, chiar cum Satan a stat sus în Prezen¸a
Cuvîntului adev°rat, ²i a zis, Este scris! Este adev°rat?
De ce a f°cut Satan aceasta? Deoarece el nu a cunoscut
Cuvîntul pentru acea^El ²tia c° Cuvîntul era pentru ceasul
acela, dar el se îndoia c° acest Om micu¸ smerit ar fi acel
Cuvînt. Dac° Tu ai fi Fiul lui Dumnezeu. Eu ²tiu c° Fiul lui
Dumnezeu vine, deoarece Acesta a spus c° El va face asta. ³i
este scris, El va da Îngerilor Lui r°spundere asupra Ta.
Vede¸i? Dovede²te-mi asta! F° o minune! Las°-m° s° Te v°d c°
o faci. Vede¸i? Vede¸i?
Vede¸i, necredinciosul, credinciosul pref°cut, imitatorul.
Privi¸i la Iuda tocmai printre ei, în acela²i timp, credincios
pref°cut! Vede¸i? Observa¸i, ²i acolo era adev°ratul Cuvînt.
 Cît sînt ei de îndr°zne¸i! Acum, s° nu da¸i nici o aten¸ie la
nonsensul acela. Nu este nimc de Acesta. Nu v° duce¸i sus
acolo. Aceasta este doar mult° g°l°gie. Nu este nimic de Aceea.
Toat° aceasta este doar fic¸iune. Aceasta este doar în mintea
voastr°. Vede¸i, vede¸i ce vreau s° spun? Sta¸i drept în
Prezen¸a Cuvîntului ²i zice¸i asta.

46

CUVÎNTUL VORBIT

 Satan a p°²it drept în°untru. A²a cum a spus Biblia aici în
Iuda, Chiar Arhanghelul, cînd s-a certat cu Satan, a zis,
Domnul s° te mustre. Împotriva Cuvîntului Însu²i!
³i aici este anticristul, cel uns, stînd chiar aici împotriva
Cuvîntului original din aceast° zi, Isus Cristos, ²i a zis, Este
scris.
 Privi¸i la zilele din urm°. Acesta va fi a²a de aproape încît
îi va în²ela pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Oh, Doamne!
Motivul pentru care cei Ale²i nu vor fi în²ela¸i, voi ²ti¸i de ce?
Este deoarece ei sînt Cuvîntul. Vede¸i? Întocmai ca ²i Via¸a
care este în r°d°cin°, cum am zis cu un timp în urm°, El nu se
poate nega pe Sine. Vede¸i, El este Cuvîntul ²i în anotimpul
Cuvîntului. Asta-i adev°rat.
 Întocmai ca Ieremia, el ²tia. Nu conta ce a spus Hanania, el
²tia unde era el. ³i aceasta-i exact cum a f°cut Moise, ²i_²i
ceilal¸i. Aceasta era c°, el ²tia, indiferent de ceea ce spunea
profetul fals, acolo era Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta era
scris.
Acesta-i motivul c° Mica a putut zice, În regul°, tu doar
a²teapt° ²i o s° vezi.
Ahab a zis, Eu cred profe¸ii mei. Organiza¸ia mea este
corect°. Cînd eu vin înapoi în pace^Pune¸i pe acest om în
temni¸a aceea. Eu o s° am grij° de el! Da¸i-i pîinea întrist°rii.
Da¸i-l afar°, s° nu ave¸i p°rt°²ie cu el deloc. Cînd m° voi
întoarce în pace, noi ne vom ocupa de acest om.
 Mica a zis, Dac° te vei mai întoarce, Domnul nu mi-a
vorbit. El a ²tiut c° el avea A³A VORBE³TE DOMNUL, ²i
vedenia lui a fost exact cu A³A VORBE³TE DOMNUL; nu
pentru vreun alt anotimp, ci pentru anotimpul acela. Amin!
Aleluia! Anotimpul!
 Îndr°zne¸, se ridic° s° se certe cu un Arhanghel! A fost
spus, c°, Nebunii vor c°lca cu înc°l¸°minte ¸intuite unde
Îngerii se tem s° umble. Asta-i adev°rat.
 Motivul c° Ale²ii, a zis Isus, nu vor fi am°gi¸i, este deoarece
ei sînt Cuvîntul. Ei nu pot fi nimic altceva. Ei nu pot s° aud°
nimic altceva. Ei nu cunosc nimic altceva. Asta-i adev°rat.
Aminti¸i-v°, Moise nu a fost mi²cat de toate imita¸iile lor.
Era el? Moise a zis, Acum, a²teapt° un minut, Faraon. Tu ²tii
ce? Domnul mi-a spus s° fac aceasta, dar, slav° lui Dumnezeu,
eu v°d c° b°ie¸ii t°i pot s° fac° acela²i lucru. Astfel, î¸i spun ce

UN³II DIN TIMPUL SFÎR³ITULUI

47

am s° fac, eu m° voi uni cu voi? Ah! Asta nu sun° ca un profet
al lui Dumnezeu. Nu, într-adev°r! El a stat tot a²a de ferm cît
putea el s° stea. El ²tia, exact, c° Dumnezeu va purta grij° de
aceasta cumva, deoarece El a promis-o. Eu voi fi cu tine. Eu
nu te voi l°sa.
 El a ²tiut, a²a c° el nu s-a unit cu ei. Oh, nu. El a r°mas
drept cu ei. El nu a vrut nici una din denomina¸iunile lor. El a
stat drept cu Dumnezeu. El nu a fost mi²cat de toate lucrurile
pe care ei le puteau face. Cînd ei au f°cut un lucru^El a adus
p°duchi; ei au adus p°duchi. El a adus sînge, ei au adus sînge.
El a adus fiecare lucru; ei l-au imitat în toate felurile, tot
timpul. El a stat doar lini²tit. El ²tia exact c°, Dunmezeu era la
lucru.
Voi în¸elege¸i acum? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Voi
lua¸i doi cu doi ²i face¸i patru? [Amin.] Voi nu vre¸i s° o
pîrli¸i prea tare. Astfel, astfel voi_voi în¸elege¸i, vede¸i.
 De ce? Ei nu vor fi în²ela¸i prin Aceasta. Credinciosul
adev°rat, ei sînt S°mîn¸a predestinat° care trebuie s° stea în
ziua aceasta.
 Doar, deasemeni, Isus a spus aceasta, Mul¸i vor veni în
ziua aceea, în Numele Meu, ²i vor zice, Doamne, nu am scos eu
draci în Numele T°u? Isus a zis, În zilele sfîr²itului, cînd
timpul se sfîr²e²te ²i vine marea înviere, c° mul¸i vor veni ²i
vor ²edea în Împ°r°¸ie. Împ°r°¸ia lui Dumnezeu este
înl°untrul vostru.
Mul¸i, neghinele vor veni ²i vor ²edea jos cu Grîul, zicînd,
Acum, stai un minut, Doamne! Eu am vorbit în limbi. Eu am
strigat. Eu am dansat în Duhul. Eu am scos draci. Eu am vorbit
în limbi. Eu am f°cut toate aceste lucruri.
Ce va zice El? Observa¸i. Voi lucr°tori ai f°r°delegii, Eu
nu v-am cunoscut niciodat°.
 Ce este f°r°delegea? Întreba¸i pe cineva. Aceasta-i ceva ce
tu ²tii c° trebuie s° faci, ²i tu nu vrei s° faci. Ei cunosc acel
Cuvînt. Ei Îl aud. Voi asculta¸i la aceast° band°. Voi asculta¸i
la acest Mesaj. Voi vede¸i c° Domnul Dumnezeu spune a²a; voi
vede¸i c° El îl confirm°, îl face adev°rat. ³i voi ²ti¸i c° Acesta
este tot atît de simplu ca soarele care str°luce²te afar°, dar voi
care v° ve¸i ¸ine de denomina¸iunea voastr°, v° ¸ine¸i de
lucrurile acelea false; voi lucr°tori ai f°r°delegii!
Oh, da, eu am avut campanii mari. Eu am f°cut aceasta.
Eu am f°cut aceea.
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A zis, Dep°rta¸i-v° de la Mine, voi lucr°tori ai f°r°delegii,
Eu nu v-am cunoscut niciodat°.
 P°i, Duhul Sfînt a c°zut peste mine. Eu nu m° îndoiesc
de aceasta nici un pic. Eu am vorbit în limbi. Eu am cîntat în
Duhul. Eu am f°cut^ Eu nu m° îndoiesc de aceasta nici un
pic. Nici o întrebare la aceasta. Oh, frate, sor°, ce fel de
condi¸ie!
Acesta este un timp cutremur°tor. Unde sîntem noi? Acest
Cuvînt vine la Via¸° acum. Observa¸i.
 Da, El a spus c° ei vor face aceasta. Observa¸i, Voi
lucr°tori ai f°r°delegii. Eu am o Scriptur° scris° aici jos. Eu
nu ²tiu unde era aceasta. Eu am luat a²a de mult timp. Eu am
s° o caut, doar un minut, ²i s° v°d ce era ea. Eu am_eu am
Matei 7:21. Eu_eu nu ²tiu chiar unde. Eu, uneori nu-mi notez
ceva jos cu aceasta, p°i, eu_eu predic în acest fel, eu_eu uit la
ce m° refeream în Scriptur°. Matei 7:21.
Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în
împ°r°¸ia cerurilor; ci cel ce face voia Tat°lui Meu
care este în ceruri.
Mul¸i vor zice c°tre Mine în ziua aceea, Doamne,
Doamne, nu am profe¸it noi^
Profe¸i, din cei un²i! Este adev°rat? Nu am fost noi un
profet? Nu am fost noi un²i, cel uns? Nu am profe¸it eu în
Numele T°u? ³i în Numele T°u nu am scos eu draci? Cum po¸i
tu s° faci aceasta ²i s° refuzi s° fii botezat în Numele lui Isus?
Vede¸i? Oh, Doamne! Vede¸i cît de am°gitor? Drept sus chiar
pîn° la acel punct, apoi cade înapoi. Ei merg drept sus pîn° la
Cuvînt, apoi cad înapoi. Acum privi¸i aceasta. Noi o d°m
aceasta afar°, doar un minut.
Mul¸i vor zice c°tre Mine^Doamne, Doamne, nu
am profe¸it noi, noi eram profe¸i?^
Da, eu am vorbit de asta în Matei 24:24.
^²i în Numele T°u^scos afar° draci? ²i în
Numele T°u am f°cut multe min-^multe lucr°ri?
³i atunci Eu le voi m°rturisi lor, Eu nu v-am
cunoscut: dep°rta¸i-v° de la Mine, voi care lucra¸i
f°r°delege.
Cînd Acesta a fost pus chiar înaintea voastr° ²i L-a¸i
v°zut, ²i L-a¸i v°zut mi²cîndu-se, a¸i v°zut c° acesta era
Cuvîntul; ²i pentru binele vostru denomina¸ional, voi a¸i fost
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¸inu¸i în aceasta. Eu nici m°car nu v-am cunoscut. Mie nu-mi
pas° cî¸i draci a¸i scos afar°, cît de mult voi a¸i f°cut aceasta ²i
aceea; Eu nu am ²tiut nimic despre voi.
Balaam a zis, Eu am profe¸it drept, în Numele T°u.
Aceasta s-a împlinit.
 Aceasta-i exact corect, dar, cînd s-a ajuns la Cuvînt, tu Lai refuzat.
Oh, frate, vezi tu partea am°gitoare? Nu profet, exact; ci
cu Cuvîntul, Cuvîntul adev°rat, Cuvîntul adeverit f°cut
manifest. Voi lucr°tori ai f°r°delegii!
 Încearc°, Satan a încercat în toate epocile s° imite
Cuvîntul adev°rat. Noi ²tim asta, nu-i a²a?
 Observa¸i, vine sus pîn° la linia de hotar ²i renun¸°. Privi¸i
aici, El a zis, la Evrei capitolul al 6-lea, acum, noi l-am citit cu
un timp în urm°. Eu v-am spus s° v° referi¸i înapoi la acesta, ²i
o vom face pentru urm°toarele dou° minute. El a zis:
^dar spini ²i m°r°cini^care este aproape
lep°dat; a c°rui sfîr²it este s° fie ars. (Linia de hotar!)
^voi care a¸i gustat^darul ceresc,^
Gustat, cu alte cuvinte, voi a¸i v°zut Aceasta! Voi nu
pute¸i [Fratele Branham î²i love²te buzele împreun°_Ed.] doar
s° gusta¸i Aceasta cu gura voastr°. Dar voi l-a¸i v°zut pe
Acesta, ²i a¸i ²tiut c° Acesta era Adev°rul. Voi a¸i ²tiut c°
Acesta era Adev°rul. A¸i gustat darul Ceresc.
^²i v-a¸i f°cut p°rta²i Duhului Sfînt, a²a cum El a
c°zut peste voi,
^au gustat din cuvîntul cel bun al lui
Dumnezeu,^
Gustat, voi a¸i v°zut c° Acesta era corect. Iar Duhul
Sfînt a c°zut peste voi, neghina din cîmp.
^²i apoi v° dep°rta¸i,^
Negînd tocmai pe Cristos care va sfin¸it, ²i va chemat, ²i a
pus ungerea aceea peste voi.
^acolo nu mai r°mîne nici o jertf° pentru p°cat,
pentru aceea.
Acesta-i f°r° iertare! Este imposibil pentru ca ei s° mai
vin° vreodat° la cuno²tin¸a Adev°rului.
C°ci este imposibil pentru cei care au fost^f°cu¸i
p°rta²i Duhului Sfînt,
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A c°zut peste neghin°, vede¸i, Au început cu Isus, ²i,
Doamne, eu o s° merg prin, dar cînd tu atingi Cuvîntul, tu te
întorci înapoi. F°cu¸i p°rta²i Duhului Sfînt, ²i chiar au
gustat, sau au v°zut Cuvîntul Însu²i manifestat. ³i apoi se
dep°rteaz° de El, Este total imposibil pentru ei ca s°-L mai
vad° vreodat° sau s° vin° la El.
Aceasta este A³A VORBE³TE SCRIPTURA. Acum, voi^
Cerurile ²i p°mîntul vor trece, dar Acesta nu va trece. Voi
vede¸i asta? Total imposibil. Biblia a spus a²a, iar Duhul
m°rturise²te despre aceasta.
 Observa¸i, l°sa¸i-m° s° v° dau un mic exemplu. Privi¸i la
oamenii aceia care au ie²it sub profe¸ia lui Moise, au ie²it din
organiza¸ia aceea, ²i au ie²it afar° din toate, sub profe¸ie, au
v°zut marile lucr°ri ²i minuni, ²i lucruri ca acestea, ²i au venit
sus la frontier° s° mearg° în°untru.
Acum, Lee, acolo vine al t°u nume în Carte. Vede¸i? Tu îl
ai aranjat. ³i voi care nu sînte¸i aici, ²i afar° în_pe conec¸iuni,
acesta este Doctor Lee Vayle care ²ade aici. El aranjeaz°
gramatical aceast° carte a celor ³apte Epoci ale Bisericii. ³i
problema s-a ivit, sau întrebarea, despre numele vostru scos
afar° din Cartea Vie¸ii Mielului. Vede¸i, aceasta i-a nedumerit
pe mul¸i predicatori. Dar a²tepta¸i pîn° cînd primi¸i cartea, ²i
ve¸i în¸elege aceasta dac° ave¸i ceva Lumin° în voi. Vede¸i?
 Observa¸i, acum, voi v° ve¸i întoarce capul ²i nici m°car nu
v° ve¸i uita la El dac° voi nu vre¸i s°-L vede¸i. A²a cum
obi²nuia mama mea s° zic°, Tu nu po¸i s° iei sînge dintr-un
nap, deoarece nu exist° sînge în el.
 Observa¸i, Lumina trebuie s° vin°; aceasta nu este în
întuneric. Lumina vine la întuneric, iar întunericul nu o
percepe pe Aceasta. Observa¸i acum pe cei un²i în aceast° zi.
A²a cum Moise i-a scos afar° pe copiii aceia ai lui Israel; ²i
ei au ascultat ²i au ajuns cu totul în confuzie cu acea na¸iune
mare sus acolo. Acum, Israel era interdenomina¸ional. El nu
avea ¸ar°, nu avea patrie. Ei mergeau spre o patrie.
Noi nu avem biseric°. Noi nu sîntem^Noi_noi mergem
spre o Biseric°, Biserica celor Întîi-n°scu¸i, Biserica care este
în Slav°; nu biserica care este pe p°mînt, printr-un om.
Biserica care este în Slav°, cei chema¸i afar°, predestina¸i la
Via¸a Etern°, vede¸i, mergînd spre Patria lor.
³i cînd ei au venit la locul ca s° treac° dincolo, ei s-au
îndoit de Cuvînt, ²i au venit înapoi. Dup° ce Iosua ²i Caleb ²i
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ceilal¸i s-au dus dincolo ²i au adus înapoi un ciorchine de
struguri, s° le dovedeasc° c° ¸ara era acolo, promisiunea
Cuvîntului lui Dumnezeu, Aceasta este o ¸ar° bun°, cu lapte
²i miere. ³i au adus aceasta înapoi, pe partea aceasta, s° le
dovedeasc°. ³i ei au gustat din ea, ²i au zis, Oh, oh, noi nu o
putem face, totu²i. Ce s-a întîmplat? Ei au pierit în pustie. Ei
au stat chiar acolo ²i s-au organizat, ²i au murit, fiecare din ei.
Dar acei care au mers dincolo, ²i au adus înapoi, Iosua ²i
Caleb; Moise a fost str°mutat. Un model al a²tept°rii pentru
Biseric°; ²i învierea Vechiului Testament, Noul Testament; ²i
Trupul r°pit. Vede¸i pe cei trei acolo? Trebuie s°-i ¸inem pe
treii ace²tia în linie, vede¸i, a²a, în credincios ²i necredincios.
Vede¸i?
 Observa¸i cum a fost aceasta total. Aminti¸i-v°,
Dumnezeu nu a iertat niciodat° p°catul acela. [Fratele
Branham bate în amvon de patru ori_Ed.] Acum cum vor veni
ei în°untru? Dac° ace²tia sînt spini, de la început, ei sînt spini
la sfîr²it. Numai cei predestina¸i vor vedea Aceasta.
 Observa¸i cu aten¸ie acum. Întocmai ca în zilele Sfîntului
Martin, chiar înainte de Epocile întunecoase; un om micu¸
evlavios. Cî¸i a¸i citit vreodat° scrierile Sfîntului Martin? Mul¸i
dintre voi. Noi am mers jos s° ob¸inem scrierile Sfîntului
Martin; preotul a zis, Dar el nu a fost canonizat. Sigur, el nu
a fost; nu de c°tre ei, dar el era de c°tre Dumnezeu. Duhul
Sfînt ne-a spus s°-l punem acolo în acea epoc° a treia a
bisericii. Vede¸i?
 Privi¸i ce om micu¸ ²i evlavios era el; chemat, predestinat.
P°rin¸ii lui, p°gîni. T°ticul lui, un soldat. El trebuia s° urmeze
linia lui, s° fie un soldat. ³i, cînd el a f°cut-o, ²i întotdeauna a
crezut c° exista un Dumnezeu pe undeva; un om al p°durii, ²i
putea s° vad° pe Dumnezeu. Intr-o zi a trecut pe lîng° o cetate,
²i acolo era un vagabond b°trîn întins acolo, muribund,
întrebînd pe cineva^Lui îi era frig în noaptea aceea. Oh, a
zis, d°-mi ceva s° m° acop°r; eu voi muri în noaptea asta.
 Nimeni nu a f°cut aceasta. Iar Martin a stat deoparte ²i l-a
privit pentru o vreme. Nimeni nu a f°cut aceasta. El avea
numai o mantau°. El ar fi înghe¸at, el însu²i, el era la datorie,
dac° el_el îi d°dea lui mantaua aceea. Astfel el s-a gîndit,
Amîndoi avem o ²ans° s° tr°im dac° eu o voi împ°r¸i cu el.
Astfel el ²i-a luat propria lui mantau°, ²i a despicat-o în dou°
cu baioneta lui, ²i l-a înf°²urat pe b°trînul vagabond în ea. El
²i-a înf°²urat propria lui mantie în jur.
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Fiecare zicea, Privi¸i ce santinel° cu înf°¸i²are comic°.
Privi¸i ce soldat cu înf°¸i²are comic°, cu o jum°tate de manta
înf°²urat° în jurul lui!
 În noaptea urm°toare, cînd el era liber de la datorie ²i era
culcat în patul s°u, el a fost trezit. A privit, stînd acolo în
camer°, ²i acolo st°tea Isus Cristos, înf°²urat în acea bucat°
veche de hain° pe care el a pus-o în jurul lui. El a ²tiut chiar
atunci, Ce face¸i voi celor mai neînsemna¸i ai Mei, aceea voi
a¸i f°cut pentru Mine, un²ilor Mei, z°cînd acolo.
El era un mare slujitor al lui Dumnezeu. Biserica ²i-a b°tut
joc de el, îl persecutau, l-au dat afar°, ²i toate celelalte, dar el
era un profet al lui Dumnezeu. Ce spunea el se împlinea. Au
fost mul¸i care l-au crezut în epoca aceea, de asemenea.
 Eu vreau s° v° ar°t cît de am°gitor este diavolul. Într-o zi
el ²edea în biroul s°u. Acolo a venit un înger puternic, cu
coroan° pe capul lui, ²i cu înc°l¸°minte de aur, cu fir de aur în
jurul îmbr°c°mintei lui, ²i a zis, Martin, tu m° cuno²ti? El a
zis, Eu sînt Domnul ²i Mîntuitorul t°u. Eu sînt Acela care te-a
salvat. Închin°-te mie, Martin. Dar profetul acela, ²tiind c°
este ceva ciudat acolo, el a continuat s° se uite la el. El a zis,
Martin, eu sînt Mîntuitorul t°u, Isus Cristos. Închin°-te mie!
Tu nu m° cuno²ti, Martin?
 Martin a continuat s°-l priveasc°, Scriptura trecîndu-i prin
minte. El a zis, Satan, pleac° de la mine. El a spus, Tu ai o
coroan° pe capul t°u. Iar Cuvîntul lui Dumnezeu zice c° ai Lui
sfin¸i Îl vor încorona la sfîr²itul veacului.
Nu ar fi fost aceea o momeal° Penticostal°? Prive²te acel
Cuvînt, frate. Acolo este unde se merit°.
 Într-o zi, din nou, în m°n°stire, ei aveau un sfînt b°trîn jos
acolo, ²i o gr°mad° de c°lug°ri tineri. Acolo era unul dintre ei
cam iritabil. Privi¸i aceasta, aici este o bun°_o bun° pild°
ast°zi. El vroia s° fie ceva deasupra celorlal¸i. El vroia s° se
arate, autoritate, ceva mai mare, ceva mai bun, de clas°, ²ti¸i,
²i ceva mare m°re¸. El trebuia s° fie clasic. Întotdeauna vroia
ca ceilal¸i fra¸i s° nu^Voi ²ti¸i, el trebuia s° fie deosebit.
Vede¸i? El, nu conta ce era aceasta, el era foarte arogant. El era
singurul bolovan de pe plaj°. Nimeni nu putea s°-l ating°.
Acum privi¸i ce s-a întîmplat. El trebuia s° aibe ceva mare. El
trebuia s° se compare cu_marile societ°¸i. Voi m° urm°ri¸i?
Vede¸i? Astfel, el a zis, el a profe¸it. El a zis, Domnul m-a
f°cut un profet, de asemenea. Eu sînt un profet.

UN³II DIN TIMPUL SFÎR³ITULUI

53

Acum, acolo era un profet legitimat în ¸ar°, ²i acela era
Sfîntul Martin; el era n°scut un profet.
 Dar acest copil a spus, om tîn°r a zis, c°lug°r tîn°r cam de
dou°zeci ²i cinci de ani. El a zis, Domnul m-a f°cut un
profet, ²i eu am s° v° dovedesc aceasta vou°. A zis, În seara
aceasta Domnul îmi va da o mare, ²i minunat° mantie, o va
pune peste mine, o mantie alb°, ²i m° va a²eza între voi. Apoi
voi to¸i ve¸i veni sus la mine, vede¸i, ²i ve¸i primi porunci de la
mine.
 Acum compara¸i aceasta ast°zi, vede¸i, Eu voi fi capul
organiza¸iei. Eu voi avea grij° de voi, voi ceilal¸i c°lug°ri.
³i destul de sigur, În noaptea aceea, luminile s-au aprins
în cl°dire, a²a zice scrierea Sfîntului Martin. Citi¸i-o. ³i
aceasta este autentic°. Aceasta este istorie. ³i luminile s-au
aprins, ²i to¸i ceilal¸i au privit, ²i aici vine^El avea o mantie
alb°, stînd între ei. El a zis, Vede¸i ce v-am spus eu? Dar
aceasta-i contrar Cuvîntului.
 ³i cînd el a plecat ²i l-a adus pe decanul b°trîn al
colegiului, el a p°²it în sus ²i-n jos pu¸in, zicînd, Fiule,
aceasta nu sun° corect. El a zis, Exist° numai o singur°
cale. Iat°-o! Exist° numai o singur° cale pentru ca noi s°
²tim. Aceasta p°rea supranatural. B°iete, Penticostalii ar fi
apucat asta, b°¸, plumb, fir, cîrlig, ²i toate celelalte! El a zis,
Minunea poate s° par° în regul°, dar ea nu pare corect° cu
Cuvîntul. Acum, noi avem o astfel de persoan°, un profet uns,
cu numele de Martin. Vino, s° mergem sus înaintea lui.
Omul a zis, Nu, nu! Martin nu are nimic de a face cu
aceasta.
 ³i a zis, Tu o s° mergi, oricum. ³i ei l-au apucat de bra¸,
ca s°-l duc° înaintea lui Martin, ²i mantia l-a p°r°sit.
 Vede¸i, În²eal° pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Vede¸i, ei îi
cunoa²te. Isus a zis, Oile Mele cunosc Cuvîntul Meu.
Oh, voi zice¸i,  ascult° Glasul Meu.  
Acesta-i Cuvîntul Lui. Omul nu va tr°i numai cu pîine, ci
cu fiecare Cuvînt. Vede¸i? Cei predestina¸i ²tiu asta. Un
cuvînt str°in, sau un glas str°in, ei nu vor urma.
Acela-i felul cu oamenii aceia de acolo în urm°; ei nu au
urmat. Ei au ²tiut c° Martin acela era acolo, un profet al acelei
epoci, indentificat de Dumnezeu prin Cuvînt, au cunoscut
Cuvîntul. ³i omul acela nu ar fi stat în fa¸a Acestuia.
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 El de asemenea a spus, Unde este Stîrvul, sau Cuvîntul,
acolo, la timpul potrivit, vulturii vor fi aduna¸i. Acum acesta
este Mat-^Voi vre¸i s° nota¸i aceasta, acesta-i Matei 24:28.
Doar cu pu¸in înainte, Matei 24:24; patru versete sub aceasta,
vede¸i, dac° vre¸i s°-l lua¸i. Unde este Stîrvul, Mana este,
Cuvîntul este, acolo vor fi aduna¸i vulturii.
 Acum eu trebuie s° m° gr°besc. Eu m-am uitat sus acolo ²i
am v°zut cît este ora^Sînt_sînt ²apte minute sau opt minute
dup° doisprezece. Eu m° voi gr°bi foarte repede, sau noi
putem s° termin°m aceasta desear°, oricum vre¸i voi s° o
face¸i. În diminea¸a asta sau desear°? Ah? Cî¸i trebuie s°
mearg° acas° ast°zi dup° serviciu, s° v° v°d mîna, vede¸i. Oh,
Doamne, mai bine s° continu°m!
Îmi pare r°u s° ¸in oamenii aceia la telefoanele acelea acolo
afar° în acest fel, dar m° voi gr°bi. Acesta merit° mai mult
decît banii vo²tri. Eu cred c° da, pentru mine, vede¸i. Banii
vo²tri vor pierii. Acesta nu; Acesta este Cuvîntul. Vede¸i?
 Unde este Stîrvul, acolo vor fi aduna¸i vulturii. Unde
Stîrvul, unde_este junghierea, acolo vor fi aduna¸i vulturii.
Unde este Carnea proasp°t°, Cuvîntul timpului potrivit, acolo
se vor aduna vulturii.
Dar dup° ce aceasta este putrezit°, atunci corbii, se vor
n°v°li la ea. Da. Vede¸i ce vreau s° spun? Cînd se face o
ucidere, aici vin vulturii; dar dup° ce zace acolo, ²i putreze²te,
atunci aici vin corbii. Vulturii nu ar avea nimic de a face cu
aceasta. Vede¸i?
Isus a zis, Unde este Stîrvul, unde a c°zut Mana, noaptea
Mana cade proasp°t°, acolo se vor aduna vulturii pentru Ea.
Aceea este Mana pentru ziua aceea. Vede¸i? Observa¸i.
 Dar dup° ce aceasta devine putred°, intr° viermii în ea,
apoi aici vin corbii. Ei nu o pot mirosi pîn° cînd ea devine
putred°. Nu-i de mirare c° Isus s-a ridicat acolo ²i a zis,
Ierusalime, tu care ai împro²cat pe fiecare profet! Observa¸i
acel pronume personal, vede¸i, Ierusalime, Ierusalime, de cîte
ori am vrut Eu^ Cine era El? De cîte ori am vrut Eu s° te
strîng cum î²i strînge g°ina puii, tu care ai împro²cat pe fiecare
profet pe care Eu l-am trimis la tine, acea biseric° m°rea¸°,
Ierusalim.
 Ierusalimul nu care este aici pe p°mînt, ci noi sîntem din
Ierusalimul de Sus, de unde vine Cuvîntul, din predestinare,
vede¸i. Nu vechiul Ierusalim care piere; Noul Ierusalim care nu

UN³II DIN TIMPUL SFÎR³ITULUI

55

poate s° piar°. Nu vechiul Ierusalim, care a fost zidit de
oameni; ci Noul Ierusalim zidit de Dumnezeu, vede¸i, Cuvîntul
acolo sus care se manifest° acum. În casa Tat°lui Meu sînt
multe palate. Eu m° duc s° le preg°tesc pentru voi, Creatorul
face str°zile din aur, ²i a²a mai departe. Acesta-i Acela care nu
piere.
 Ierusalime, Ierusalime, de cîte ori am vrut Eu, de la
începutul timpului; nu o a treia Persoan°, sau altcineva, ci,
Eu am vrut s° v° strîng cum î²i strînge g°ina puii, dar nu a¸i
vrut. Dar acum ceasul vostru a venit. Vede¸i?
Unde este Stîrvul, se vor aduna vulturii. Dar dup° ce
stîrvul este putred, atunci se adun° ²orecarii. Vede¸i?
 Observa¸i. Moise, el nu a dat copiilor lui Dumnezeu^
Moise era un vultur, ²i el nu a dat copiilor lui Dumnezeu
resturile lui Noe. El avea Cuvîntul proasp°t a lui Dumnezeu.
Domnul Dumnezeu m-a întîlnit în pustie, ²i a confirmat
Cuvîntul Lui, ²i m-a trimis aici jos s° v° chem afar°. Apoi au
venit acolo imitatorii în jur, imitînd aceasta. Vede¸i? Dar el
avea Cuvîntul din ceasul acela.
Deoarece, Dumnezeu i-a zis lui Abraham, cel care avea
promisiunea, S°mîn¸a ta va r°mîne într-o ¸ar° str°in°, patru
sute de ani, dar eu îi voi cerceta ²i îi voi scoate afar° cu o mîn°
puternic°.
 Moise a zis, Acum, Domnul Dumnezeu îmi va vorbi ²i îmi
va ar°ta, ²i mi-a spus ce s° fac, ²i eu v° voi spune. A zis, EU
SÎNT m-a trimis.
EU SÎNT! Nu Eu eram, sau voi fi. EU SÎNT, timpul
prezent, Cuvîntul acum. Nu Cuvîntul care a fost, sau Cuvîntul
care va veni; Cuvîntul care este acum. Vede¸i? Voi pricepe¸i
asta? EU SÎNT! EU SÎNT este Cuvîntul. La început era
Cuvîntul, ²i Cuvîntul era cu Dumnezeu. Este asta adev°rat?
EU SÎNT. Dumnezeu m-a trimis ca profet al Lui, s°
adevereasc° c° aceasta este adev°rat. Eu sînt r°spunsul la
acest Cuvînt, a²a c°, cînd El vine aici jos ²i face aceasta.
 ³i cînd el a f°cut aceasta, Faraon a zis, P°i, noi avem
mul¸i b°ie¸i în grupul nostru care pot s° fac° asta, la fel,
imitatori.
Isus a zis, Acum, aceasta se va repeta din nou în zilele din
urm°, vede¸i, pretinzînd acela²i lucru. Privi¸i cine a venit jos
mai întîi. Privi¸i cine a stat cu Cuvîntul. Aceasta este. Aceasta
este cum se cunoa²te, astfel voi vede¸i.

56

CUVÎNTUL VORBIT

 Noi observ°m, Moise nu le-a dat ceea ce a fost în timpul lui
Noe, Noi vom construi o corabie acum, deoarece acela-i
Cuvîntul, voi ²ti¸i. Noe a construit o corabie într-o zi. Nu,
corbii mîncau din aceea. Nu, nu. Nu, nu.
 Acesta este un Cuvînt promis. Observa¸i, c° mesajul lui
care l-a avut de la Dumnezeu, el avea Cuvîntul original
predestinat al lui Dumnezeu pentru ceasul acela. [Fratele
Branham bate în amvon de dou° ori_Ed.]
Nici Isus nu i-a servit cu resturile lui Moise. Moise avea
Cuvîntul pentru ceasul acela, dar Moise era un profet. Aici este
Dumnezeu Însu²i, vede¸i. El nu le-a servit lor resturile lui
Moise_a lui Moise.
Dar privi¸i doar la corbii de acolo în acea organiza¸ie, cum
inundau asupra ei. Noi ²tim! Noi îl avem pe Moise! Noi nu
trebuie s° te avem pe Tine.
 El a zis, Dac° voi l-a¸i fi cunoscut pe Moise, voi m-a¸i
cunoa²te pe Mine, deoarece Moise a vorbit despre Mine. Oh,
Doamne! Vede¸i?
Unde este Stîrvul, se vor aduna vulturii. Vulturi!
Junghierea proasp°t° a Cuvîntului, Cuvîntul care a fost crescut
²i îngr°²at, ²i a fost f°cut manifest ²i dat ca Hran° pentru copii.
Acum, stîrvul vechi care a z°cut acolo de sute de ani, acolo
va fi acesta.
Tot la fel acum! Luther a avut un mesaj de poc°in¸°; dar,
voi o gr°mad° de ²orecari Lutherani! Bapti²tii au avut un
mesaj; dar, voi ²orecari Bapti²ti! Vede¸i? Penticostalii au avut
un mesaj; venind acas° acum, ²orecari Penticostali!
Dar unde este Stîrvul, acolo se vor aduna vulturii.
 Aminti¸i-v°, voi nu putea¸i hr°ni un Lutheran, în urm° în
zilele acelea (voi pute¸i acum), cu un hoit Catolic. Nu, domnule.
El avea carne proasp°t°. Aceea a fost acea epoc° a bisericii.
Voi nu putea¸i hr°ni un Metodist, cu mesajul Lutheran. Oh,
nu, el nu vroia acel hoit. Acela era putred. Vede¸i, Via¸a l-a
p°r°sit ²i a intrat în altceva. Acela este paiul vechi care este
mort, acolo în urm°. Via¸a se mi²c° înainte.
Nici voi nu pute¸i hr°ni Mireasa lui Isus Cristos cu
Penticostalism. Nu, într-adev°r! Organiza¸ii umplute cu
viermi; f°cînd nimic! Nu, nu!
C°ci promisiunea este, ³i înainte s° vin° ziua aceea mare
²i înfrico²at°, Eu v° voi trimite pe profetul Ilie. El va restabili
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iar°²i inimile copiilor înapoi la Credin¸a p°rin¸ilor. Toate
aceste promisiuni au fost f°cute în Biblie, Eu o voi face, ²i
acolo vulturii se vor aduna. To¸i pe care Mi i-a dat Tat°l vor
veni la Mine. Vede¸i?
 Isus niciodat° nu a încercat aceasta. Dar cînd a venit Isus,
El a aflat cîrdurile acelea de corbi. Noi îl avem pe Moise ²i
legea. Vede¸i? P°i, aceea a fost mîncare bun° în urm° de tot
acolo cînd a fost junghiat° ²i dat° lor. Vede¸i, aceea era în
regul° atunci.
Dar aceasta este ce a fost prezis pentru Moise, însu²i, care
a ucis jertfa, a zis, Domnul Dumnezeul vostru va ridica
printre voi, dintre proprii vo²tri fra¸i, un Profet. Se va
întîmpla, c° to¸i acei care nu se vor al°tura de acel Profet ²i de
ceea ce spune El, va fi t°iat afar° din mijlocul poporului. ³i
aceasta a fost.
 Privi¸i cum s-au împlinit cam ²ase sute de profe¸ii diferite
chiar acolo, din Vechiul Testament, pentru Isus Hristos. Ei
Mi-au str°puns mîinile ²i picioarele Mele. Cam, eu am uitat
cîte s-au împlinit în ultimele ²apte sau opt ore din via¸a Lui,
to¸i profe¸ii aceia au spus, perfect.
 Dac° am profe¸it ast°zi c° un anumit lucru se va întîmpla
de acum într-un an, poate eu am_eu am o ²ans° de dou°zeci la
sut° ca aceasta s° se întîmple, dac° aceasta este corect sau
gre²it. ³i dac° eu am prezis c° aceasta se va întîmpla, ²i nu am
spus cînd, eu am un procent mai mic. Dac° am prezis cînd se
va întîmpla aceasta, îmi d° un coeficient ²i mai mic. Dac°
prezic locul unde se va întîmpla, aceasta îi d° un coeficient
înc° ²i mai mic. Dac° am prezis^cine va fi în aceasta, atunci
eu înc° am cam o sut° de miimi de coeficient ca aceasta s° se
împlineasc° vreodat°, dac° aceasta nu este adev°rat.
³i fiecare Cuvînt, aleluia, care a fost scris despre acel
Mesia, a fost împlinit la liter°. Chiar pîn° într-o zi, citind
Scripturile, El s-a oprit chiar în mijlocul propozi¸iei, ²i a zis,
Duhul lui Dumnezeu este peste Mine ca s° predic Evanghelia,
²i s° eliberez pe^ ³i s-a oprit drept acolo în mijlocul
propozi¸iei, deoarece restul din aceasta este la a doua Lui
Venire. Amin! Cerurile ²i p°mîntul vor trece; Cuvintele Mele
nu vor trece. Vede¸i?
 El era Cuvîntul atunci, care îi hr°nea pe ei atunci. Moise
le-a spus Adev°rul; dar, vede¸i voi, ei întotdeauna fac o
denomina¸iune din acesta, pentru ca corbii s°^
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Exist° ceva din Acesta r°mas dup° ce vulturii au mîncat ²i
au plecat acas°. Apoi ei a²teapt° s° vad° altceva. Cuvîntul,
ei spun, aici trebuia s° vin° El. Noi am avut ieri caribou; noi
avem oaie mîine. Vede¸i ce vreau s° spun? Exist° hoit de
caribou vechi jos acolo, l°comind, dar o s° ne vin° oaie ast°zi.
Unde este aceasta? Vede¸i ce vreau s° spun? Hrana Îngerilor!
Oamenii care m°nînc° man° într-o zi, dac° ei au încearcat s° o
¸in° pentru ziua urm°toare, ea s-a contaminat. Nu vede¸i voi
toate simbolurile, cît de perfecte? La fel ²i acum!
 Observa¸i, ²i corbii din ziua lui Isus scoteau draci; cei un²i
pe stîrvul vechi. Este asta adev°rat? Ei scoteau draci. Isus a
spus a²a.
³i aminti¸i-v°, c° ei aveau profe¸i în zilele acelea. Caiafa,
marele preot, a profe¸it. Cî¸i ²tiu asta? Caiafa a profe¸it.
Observa¸i pozi¸ia neghinei în cîmp; este udat° prin aceea²i
ungere. De ce a spus Biblia c° el a profe¸it? Deoarece el era
mare preot în anul acela. Hr°nitor cu hoit putred, o neghin° ²i
un sc°iete, stînd printre Grîu; dar Duhul era peste el, Duhul
Sfînt original al lui Dumnezeu. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu
era peste el, s° predice, s° profe¸easc° ²i s° prezic° c° aceasta
se va împlini; ²i a negat ²i a r°stignit tocmai Cuvîntul adeverit
din ceasul acela.
Oh, mil°, frate! Cît de mult mai trebuie ca noi s° spunem
aceste lucruri, vede¸i, cît de mult prin Scriptur°? Eu m° voi
gr°bi. Eu am vreo zece pagini aici, de Scripturi, cum dovedesc
toate lucrurile. Soarele peste cei drep¸i ²i peste cei nedrep¸i,
la fel.
  Isus a zis, ca s° dovedeasc° aceasta. Dac° Eu scot dracii
cu degetul lui Dumnezeu, prin cine îi scoate copiii vo²tri?
Acum, ei scoteau draci. Ei profe¸eau. Este adev°rat? Dar nu
l-au recunoscut pe El ca fiind Cuvîntul din ceasul acela, (de
ce?) deoarece El nu era asociat cu ei.
Acum lua¸i Matei 24:24, Cristo²i fal²i, cei un²i, se vor
scula, ²i vor fi profe¸i fal²i profe¸ind aceasta, vede¸i, ²i vor
în²ela chiar pe cei Ale²i dac° ar fi posibil. Voi a¸i priceput
acum?
  Observa¸i copiii. Cu cine scot copiii^Dac° Eu scot
dracii cu Cuvîntul lui Dumnezeu, care, El era Cuvîntul lui
Dumnezeu, cu cine îi scoate copiii vo²tri denomina¸ionali?
Acum, ²i numai Dumnezeu poate s° scoat° un drac, noi ²tim
asta, numai Dumnezeu. C°ci, omul tare trebuie s° fie mai tare
decît acel în casa lui. Ei aveau putere s° o fac°.
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Voi ²ti¸i, în Apocalipsa acolo, a zis c° el ar^acel anticrist
care s-a ridicat în zilele din urm°, A f°cut semne ²i minuni,
care a am°git chiar pe acei care au locuit pe fa¸a p°mîntului, ²i
i-a am°git pe fiecare din ei, Cre²tini ²i to¸i, ale c°ror nume nu
au fost scrise în Cartea Vie¸ii Mielului, r°spuns la Matei
24:24, a c°ror nume nu au fost scrise în Cartea Vie¸ii Mielului
de la întemeierea lumii.
Via¸a aceea care a fost în r°d°cina acelui_a acelui portocal
veritabil, care a venit sus prin toate citricele acelea ²i toate
celelalte, ²i a trecut înainte ²i a pus fructul în vîrful pomului,
deasupra tuturor altoirilor denomina¸ionale ²i ramurilor. Voi
a¸i priceput? Eu m° voi gr°bi. Omul tare^
  Aminti¸i-v° de David acum, el era cinstit, sincer,
încercînd s° fac° o lucrare lui Dumnezeu, ²i nu a fost ordinat
s° o fac°.
Ei, cei un²i; dar Isus a zis, Ei înva¸° ca Doctrin°
interpretarea (Scripturilor) de c°tre om, vede¸i, nu Cuvîntul
lui Dumnezeu, nu Cuvîntul Lui adeverit; înv°¸înd un Cristos
istoric, vede¸i, ceva care a fost.
³i Biblia a spus, El este. EU SÎNT, nu Eu eram sau
voi fi. Eu sînt chiar acum. El este Cuvîntul acela care
tr°ie²te pe aici.
El era, la început, El era în^El era în firicele; El era în
spic; El era în pleav°; dar acum El este în Bob.
 Acum, voi merge¸i înapoi ²i încerca¸i s° tr°i¸i din nou? Ce
dac° acea Via¸° ar lua-o înapoi jos, voi crede¸i c° (a plecat)
Via¸a va vorbi vreodat°, ar merge înapoi dup° ce pleava cea
veche s-a uscat, s° mai mearg° înapoi ²i s° tr°iasc° în ea din
nou? Ea nu o face. C°ci este imposibil pentru cei care au fost
lumina¸i odat°, ²i nu s-au mi²cat înainte cu Cuvîntul a²a cum
acesta se împlinea, ei sînt mor¸i, du²i; ²i spinii ²i m°r°cinii
care sînt aproape s° fie lep°da¸i, a c°rui sfîr²it este s° fie ar²i.
Este asta adev°rat?
Acum s° m° gr°besc cît pot de repede.
  Observa¸i Scriptura acum. Înv°¸înd un Dumnezeu istoric,
vede¸i, tot a²a cum ei încearc° s° tr°iasc° în trecut, parc°,
P°i, Wesley a spus a²a- ²i-a²a. Sau, A²a-²i-a²a a zis a²a-²ia²a. Tu refuzi Cuvîntul promis pentru ziua aceasta, Mana care
este clar indentificat° pentru ziua aceasta. Ei încearc° s° pun°
vinurile lor vechi Lutheran, Baptist, Penticostal în burdufurile
noastre noi. Aceasta nu merge. ³i Vinul nostru nou, în
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burdufurile lor vechi, nu va merge. Dac° ei încearc° s° pun°
acest Vin nou în denomina¸iuni, nebunia lor se face
manifestat°. Ei nu pot s° fac° asta. Aceasta o explodeaz°.
  Acum, frate, eu am v°zut Cuvîntul lui Dumnezeu, perfect
prin Cuvînt!
Acum, uite aici, Doctore, dac°^Noi_noi nu putem avea
Aceasta. Ned, eu cred c° tu ai avut ceva din asta în ultimul
timp. Noi, noi nu putem avea Aceea acum aici. Eu_eu poate
mai degrab° a² vrea ca tu s° mergi înainte. Voi ²ti¸i. Vede¸i,
asta nu merge. Aceasta explodeaz°.
Voi nu pune¸i o bucat° de hain° nou° pe o hain° veche,
deoarece voi o face¸i s° se rup° toat°. Vede¸i? Nu a spus Isus
asta? Voi nu pute¸i s° pune¸i Vin nou în burdufuri vechi.
Acesta le explodeaz°. Vinul nou are Via¸° în el. În regul°.
  Observa¸i ceva aici, foarte repede acum, în timp ce
încheiem^vorbirea noastr°. Observa¸i Apocalipsa 16:13 la 14,
dac° vre¸i s°-l nota¸i. Eu poate nu voi avea timp s° merg la
aceasta. Eu vreau ca voi s° fi¸i siguri ²i s° o vede¸i. Acum
observa¸i, acesta este sunetul între al ³aselea ²i al ³aptelea Potir.
  Acum noi vom_noi vom încheia doar într-un minut, dac°
mai pute¸i s° suporta¸i înc° cîteva minute. Încheiem acum.
  Observa¸i Apocalipsa 16:13 la 14, între al ³aselea ²i al
³aptelea Potir, Trei duhuri necurate ca broa²tele (a¸i
observat voi asta?) au ie²it din gura cuiva. Acum observa¸i,
repede. Sînte¸i gata? Zice¸i, Amin. [Adunarea, Amin._Ed.]
O trinitate de duhuri!
  Acum frate denomina¸ional, stai lini²tit doar un minut. S°
nu te ridici ²i s° mergi afar° din camer°, în spate acolo la acest
radiou, conec¸iunile telefonice. S° nu opre²ti casetofonul t°u.
Stai lini²tit doar un minut, ²i ascult°. Dac° tu e²ti n°scut din
Dumnezeu, tu vei asculta.
 O trinitate de broa²te! O broasc° este un animal care
prive²te întotdeauna în spate. Ea nu prive²te acolo unde merge;
ea prive²te acolo de unde a venit. Vede¸i? Nu vede¸i voi? Unde
a fost n°scut trinitarismul? Aminti¸i-v°, trei duhuri
necurate, duhuri individuale. Pricepe¸i voi asta? [Adunarea
zice, Amin._Ed.]
 Observa¸i, ei privesc înapoi la Consiliul de la Niceea unde
s-a n°scut doctrina trinitarian°, nu în Biblie. Acolo nu este un
astfel de lucru. Ei privesc înapoi la Consiliul Niceea la Niceea,
Roma, unde s-a n°scut trinitatea.
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Observa¸i de unde vin ei. Observa¸i. ³i trinitatea de broa²te
a ie²it dintr-o trinitate veche, a dat na²tere la o nou° trinitate,
mama lor. Din ce a ie²it ea afar°? O trinitate, balaurul,
vede¸i, fiara, ²i profetul fals. O trinitate, nou°. Cînd au
ie²it aceste broa²te afar°? Cînd au ie²it? Observa¸i, ele erau
acolo tot timpul, dar aceasta nu a fost manifestat pîn° între al
³aselea ²i al ³aptelea Potir, tocmai înainte ca Pece¸ile s° se
deschid° s° o descopere.
C°ci în Mesajul îngerului al ²aptelea, tainele lui
Dumnezeu vor fi cunoscute, toate aceste lucruri trinitariene,
²i botezuri false, ²i fiecare lucru urma s° fie manifestat.
Dumnezeu ne ajut° s° vedem care este Adev°rul! ³i
s° nu gîndim c° este cineva care încearc° s° spun° ceva
la^
 Eu simt acel duh ofensat de Aceasta, vede¸i voi. Eu nu
vorbesc de mine, frate. Eu vorbesc de Îngerul Domnului care
este în tab°r°. Aceasta este exact corect.
 Observa¸i, o trinitate! Balaurul, cî¸i ²tiu ce era balaurul?
Acesta era Roma. ³i balaurul a stat înaintea femeii ca s°
devoreze copilul ei îndat° ce el era n°scut. Este adev°rat? Ce
înseamn° fiara în Biblie? Putere. În regul°. Profet fals, un
profet fals, un fals, cel uns. Vede¸i?
 Unde a început? Acesta este profet fals, singular. Profet
fals, primul pap°; ²i de acolo a ie²it curva, ²i mama
curvelor, lucrul întreg.
O trinitate fals° se ridica; nu în zilele timpurii, nu s-ar fi
manifestat în zilele timpurii, ea s-a dus drept înainte cu
aceasta. Dar cînd cele ³apte Pece¸i au venit, ²i au deschis acele
taine ²i le-a descoperit; atunci este cînd broa²tele, trei duhuri
necurate ca broa²tele, au ie²it afar° s° se manifeste, o
doctrin° trinitar° împotriva Adev°rului. Vede¸i? Huh!
Vede¸i de unde vine aceasta? Vede¸i unde se duce înapoi?
La Consilul Ecumenic. Ei sînt to¸i fra¸i, oricum; acelea²i
duhuri, acela²i lucru.
³i privi¸i. A²a am°gitor, f°cînd minuni! ³i ace²tia sînt
draci care merg înainte la to¸i dumnezeii de pe p°mînt, lucrînd
minuni, s°-i în²ele pe cei din zilele din urm°, ²i vor reu²i s°
fac° aceasta. Ce a spus Dumnezeu despre acel duh r°u?
A zis, Eu voi merge jos s° intru în gura acelor profe¸i ²i
s°-i determin s° profe¸easc° o minciun°, s°-l determin pe Ahab
s° vin° acolo afar° s° fie distrus.
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 Dumnezeu a zis, Du-te. Tu vei reu²i. Tu îi vei face s°
cread° aceasta. Ei nu sînt în Cuvîntul acela, de la început.
Vede¸i? Du-te, c°ci tu îl vei convinge. Tu vei fi acela care o vei
face, cînd vei intra în profe¸ii aceia fal²i, deoarece el se
bazeaz° chiar pe ei. ³i el nu ²tie nimic despre Cuvînt, nici nu
va încerca el s° înve¸e despre El. El nu o poate face, deoarece el
este un sc°iete, de la început. Vede¸i? Vede¸i? Tu vei reu²i.
 Privi¸i aici la aceste broa²te false, uitîndu-se înapoi, P°i,
tu ²tii ce au spus ei acolo în urm° la Niceea?
Mie nu-mi pas° despre ce au spus ei, acolo la Niceea. Eu
spun ceea ce au spus ei aici sus la Tronul lui Dumnezeu; ce va
fi, nu ce a fost; ce va fi, c°ci El este EU SÎNT. Vede¸i?
Fal²i. Privi¸i la aceasta. Huh! Observa¸i de unde vin ei.
 Acum asculta¸i cu aten¸ie. Noi vedem clar, dup° ce au fost
deschise cele ³apte Pece¸i, care trebuiau s° descopere taina
aceea. Ce este trinitatea aceea? Vede¸i? Unde a fost numit°
aceasta vreodat° trinitate? Vede¸i? Unde în Biblie a vorbit
m°car Aceasta cuvîntul trinitate? Unde puteau exista trei
Dumnezei, ca noi s° ne închin°m la trei Dumnezei ²i s° nu fim
p°gîni?
Cum pot ei fi separa¸i, cînd El a zis, Eu ²i Tat°l Meu
sîntem Unul? Dac° voi nu crede¸i c° Eu sînt Acela, ve¸i pieri
în p°catele voastre, vede¸i, necredin¸a voastr°. P°cat este
necredin¸°. Voi ve¸i pieri în necredin¸a voastr°.
Oh, cine zice¸i voi c° sînt Eu, de unde zice¸i
voi c° Eu am venit,
Oh, îl cunoa²te¸i voi pe Tat°l Meu, sau pute¸i
s° spune¸i Numele Lui?
EU SÎNT Trandafirul din ³aron, Luceaf°rul
Str°lucitor de Diminea¸°.
Pute¸i s°-mi spune¸i Cine este El?
EU SÎNT cel care a vorbit lui Moise în rugul
aprins de Foc,
EU
SÎNT
Dumnezeul
lui
Abraham,
Luceaf°rul Str°lucitor de Diminea¸°.
EU SÎNT Trandafirul din ³aron, oh, de unde
zici c° am venit Eu;
Oh, tu cuno²ti pe Tat°l Meu, sau po¸i tu spune
Numele Lui? (Amin!)
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EU SÎNT Alfa, Omega, Începutul de la Sfîr²it;
EU SÎNT întreaga crea¸iune, ²i Isus este
Numele Lui.
 Asta-i adev°rat. Nu trinitate! Nu, domnule. Acela este un
lucru fals.
Cele ³apte Pece¸i, deschizînd tainele acelea care trebuiau
s° se sfîr²easc°, se arat°. Pecetea deschis°; aranjeaz°, expune,
face clare Adev°rurile ascunse pe care Pece¸ile le-au ascuns în
to¸i anii ace²tia, prin toate acele biserici ²i denomina¸iuni.
Curva cea mare, din Apocalipsa ²apte-^Cine era ea?
Dar ea este MAMA CURVELOR, deasemeni. Vede¸i?
 Acum, tu i-ai numit corbi, voi zice¸i, Frate Branham.
Asta-i adev°rat.
Dar, aminti¸i-v°, un corb este o pas°re. El este uns s°
zboare, deasemeni. Cele dou° duhuri vor fi a²a de aproape
încît ar în²ela pe cei Ale²i. Un corb este a²a de mare ca
un_ca un vultur. El poate s° zboare ca vulturul acela; ²i este
uns ca s° zboare, sau s° predice, sau s° profe¸easc°, observa¸i,
tot la fel ca vulturul. Dar el nu poate s° urmeze pe vultur în
în°l¸ime. Nu, nu. Dac° el încearc° s° urmeze vulturul, nebunia
lui va fi manifestat°. Da, domnule. El nu poate s° urmeze
vulturul.
Oh, el poate s° spun°, Eu cred în Isus Cristos fiind Fiul lui
Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu Tat°l, Atotputernic, Creator
al cerurilor ²i p°mîntului; Isus Cristos Fiul S°u, ²i a²a mai
departe. Oh, sigur, ei pot s° fac° asta. Dar ce zici despre El ca
fiind acela²i ieri, azi, ²i în veci? Vede¸i?
 Un vultur este o pas°re construit° special. Nu exist° nimic
ca el, pe p°mînt. Vede¸i? El_el^Dac° un ²orecar încearc° s°l urmeze, sau vreo alt° pas°re, ea se va dezintegra. Nebunia lui
va fi manifestat°, destul de sigur. El va exploda cînd va încerca
s° pun° Vin nou într-un burduf vechi. Vede¸i, el va exploda. El
se va dezintegra. El nu este f°cut, el nu este^Trupul lui nu
este alc°tuit cu structura ca s°-l ¸in° acolo sus. Cînd el ajunge
în sferele acelea mari de sus, dac° el nu a fost f°cut, ordinat,
predestinat, n°scut vultur, el se va sparge în buc°¸i. Vede¸i?
Penele îi vor zbura din aripi, ²i el va c°dea la p°mînt. Sigur. El
nu poate urma vulturul, în în°l¸ime. Dac° el încearc°, nebunia
lui va fi manifestat°. Aceasta-i adev°rat. Voi nu pute¸i.
 De ce? El nu poate vedea ca vulturul. Ce bun ar face
aceasta s° încerci s° sari foarte înalt, ²i s° nu po¸i vedea unde
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te afli cînd tu e²ti acolo sus? ³i dac° el ar încerca, chiar s°
încerce s° imite pe acest vultur, în în°l¸imi, el devine a²a de
orb încît nu ²tie la ce a lucrat el. Asta-i adev°rat. El strig° ²i
¸ip°, ²i se agit°; dar vorbe²te-i numai Cuvîntul, b°iete, acolo se
face cunoscut° nebunia lui.
Vorbe²te-i despre botezul în Numele lui Isus Cristos, sau,
El fiind acela²i ieri, azi, ²i în veci, toate_toate ca acestea, ²i
spune-i. P°i, oh, acum a²teapt° doar un minut! Vede¸i? Oh,
da, acolo îi cad penele. Vede¸i, el a s°rit peste tot, ²i a profe¸it,
²i a scos draci, ²i a vorbit în limbi, ²i a strigat, ²i s-a agitat,
alergînd în sus ²i-n jos pe du²umea. Dar s° nu încerce s°
urmeze sus Acolo; p°i, el cu siguran¸° va fi cunoscut.
Totu²i, el este ordinat. El este uns. El poate zbura. El poate
s° se balanseze, s° urce sus acolo, dar nu^doar a²a departe.
Vede¸i, el poate s° m°nînce un hoit, dar el nu poate s° m°nînce
Carne proasp°t° care vine de la Tron.
El este orb. El este tot prelucrat, dar el nu ²tie despre ce
este prelucrat. Vede¸i, acela²i Duh care a c°zut peste el, ca
ploaia, ca s°-l fac° un grîu; el nu este un grîu de la început. El
explodeaz°. Oh, eu nu pot s° merg pentru ceva^Oh, nu,
domnule! Eu ²tiu c° doctorul Jones a zis^ În regul°, du-te
înainte. Vede¸i? Du-te înainte, dac° vrei.
 Nu, observa¸i, el nu este n°scut, sau construit, sau
predestinat, s° fie acel fel de pas°re. El poate^El este
un^poate fi un l°mîi care cre²te într-un portocal, dar el nu
vine de la r°d°cini. El este ceva care a fost ad°ugat. ³i cînd ei
ajung a²a de înalt în denomina¸iunile lor încît ei nu pot s°
vad° Cuvîntul predestinat al lui Dumnezeu adeverit, atunci
nebunia lor se face cunoscut°. Oh, lucrurile acelea, Aureol°
pe cap, ²i toate, oh, Aceasta este f°r° rost. Vede¸i? F°cut°
cunoscut.
 El nu este construit s° vad° a²a departe. El poate s° vad°
numai a²a de departe cît îl va l°sa s° se uite ochelarii lui
denomina¸ionali. Dar, dup° aceea, el este a²a de orb ca un
liliac. Atunci se face cunoscut° nebunia lui. Vede¸i? Acolo este
unde se a²eaz° adev°ra¸ii vulturi s° manînce. Da, domnule.
Acolo este unde adev°ratul, vultur ales vede ce este el. Cînd el
nu poate lua acel Cuvînt, ei ²tiu chiar atunci c° el este un corb
denomina¸ional.
 De ce, de ce nu poate el s° zboare? Deoarece, privi¸i din
ce m°nînc° el. El m°nînc° dintr-un hoit putred
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denomina¸ional. Acela nu_acela nu_i va face trupul lui
duhovnicesc, nu îl va pune în potrivire duhovniceasc°, în alte
cuvinte,
ca
s°-l
duc°
sus
deasupra
diferen¸elor
denomina¸ionale. Vede¸i? Vede¸i, el este doar hr°nit din
materie putred°; trupul lui este f°cut din aceea. El nu poate
s° mearg° acolo sus unde îl poart° Carnea aceea proasp°t° pe
vultur. El doar nu o poate face. Vede¸i?
 Aceasta împline²te Matei 24:24. El zboar°, s°rind sus în
aer, b°tînd din aripile lui, dar el nu poate s° ajung° destul de
sus. Vede¸i? Asta-i adev°rat. Vede¸i, el nu poate s° mearg°, el
nu poate s° ajung° destul de sus ca s° ia Mana aceea
proasp°t°. El poate s° m°nînce mana veche care este aici jos
pe p°mînt, iepurii mor¸i vechi care au fost c°lca¸i cu o
s°pt°mîn° în urm°, ²i o lun° în urm°, sau patruzeci de ani în
urm°, contaminare. El poate s° m°nînce aceea, ²i s° se bucure
asupra ei, s° cronc°ne ²i s° zbiere, ²i s° se agite, s° sar° sus ²i
s° zboare ca un alt vultur. El este uns, ca alt° pas°re.
³i el este un model al unui vultur, un ²orecar este. Noi ²tim
asta. El sigur c° este, dar el nu poate s° urmeze acel vultur
veritabil. Vede¸i? El doar nu o poate face. Nu, domnule. Trupul
lui nu este construit; el a mîncat din diferite hoituri, vede¸i, ²i
aceasta nu va fi^aceasta nu va_aceasta nu va fi Carnea
proasp°t°, Mana proasp°t°. Aceasta ar fi ceva ce a spus
Luther, a spus Wesley, sau Doctor A²a-²i-a²a a zis. Aceasta nu
va fi despre ce a spus Isus pentru aceast° or°.
 S° mergem acum, aproape. Cei un²i, Cristo²i, în zilele
din urm°, dar înv°¸°torii fal²i ²i profe¸i fal²i. Observa¸i
cît este de izbitor! Acum eu vreau ca voi s° compara¸i
aceasta; noi nu avem timp s°-l citim, Matei 24:24 cu
2 Timotei 3:8.
Matei 24:24 spune, c° în zilele din urm°, vede¸i, Vor veni
Cristo²i fal²i, fal²i, cei un²i, profe¸i fal²i, ²i vor ar°ta semne
²i minuni, exact ca Cel adev°rat_Cel adev°rat, ²i va_²i
aproape c° va în²ela chiar pe Ale²i. Acum observa¸i, acela era
Isus care vorbea.
 Aici vine Pavel, chiar în urma Lui, ²i spune, Acum, în
zilele din urm°, vor veni oameni religio²i, vede¸i, avînd o form°
de evlavie. ³i vor momi femeile u²uratice, le momesc cu tot
felul de pofte lume²ti.
³i ei se mir°, zicînd, De ce te legi tu de femeile acelea?
Oh, pentru virtute^Ei nici m°car nu v°d Aceasta.
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Momesc femeile u²uratice, împov°rate cu diferite pofte,
departe de lucrurile ca ²i^ale^Vede¸i, ³i cum Iane ²i
Iambre^
Matei 24:24, Cristo²i fal²i, fal²i, un²i, f°cînd semne ²i
minuni ca s° în²ele pe cei Ale²i.
Acum a²a cum Iane ²i Iambre s-au împotrivit lui Moise,
a²a vor fi ace²ti netrebnici; netrebnici la minte în ce prive²te
Credin¸a. Nu o credin¸°. Credin¸a!
O Credin¸°, un Domn, un bote-^ Tu nu po¸i avea o
Credin¸°, f°r° s° crezi într-un singur Domn. Tu nu po¸i
avea dou° botezuri, ²i nu unul pentru Tat°l, ²i Fiul, Duhul
Sfînt. Un botez, Isus Cristos. Asta-i adev°rat. Vede¸i, botez
fals!
 Observa¸i, compara¸i-le împreun° acum cînd voi ajunge¸i
acas°. Observa¸i Matei 24:24, Isus vorbe²te; Pavel, 2 Timotei
3:8; multe altele. ³i acum compara¸i aceea.
 ³i atunci pune¸i o alt° Scriptur°, Luca 17:30, Maleahi 4.
Cum Iane ²i Iambre s-au împotrivit lui Moise, Cuvîntul
uns din ceasul acela, a²a vor fi ace²ti oameni, nu om,
oameni, cei un²i, împotrivindu-se Adev°rului.
 Tocmai în ziua în care Fiul omului este descoperit.
Apocalipsa 10:1-7, citi¸i-l cînd ajunge¸i acas°, Mesajul
îngerului al ²aptelea, deschizînd Pece¸ile. Ce este asta?
Nu îngerul este Fiul omului; ci mesagerul descoper° pe
Fiul omului. Pute¸i s°-i lua¸i separat acum? Aceasta este unde
se pare s° fie a²a de greu pentru voi, vede¸i voi. Nu Fiul
omului, Însu²i; ci îngerul al ²aptelea, al ²aptelea mesager, îl
descoper° publicului pe Fiul omului, deoarece Acesta a p°r°sit
pleava. El nu-L poate organiza. Acesta este Bobul, Însu²i, din
nou.
³i în ziua aceea, Iane ²i Iambre se vor împotrivi, cei un²i
(credincio²i pref°cu¸i ²i necredincio²i, biserica formal° ²i
Penticostalii) se vor ridica împotriva Bobului adev°rat, dar
l°sa¸i-i în pace; nebunia lor se va manifesta, cum a fost a lor.
Vede¸i? Voi în¸elege¸i acum? [Adunarea, Amin_Ed.]
 Apocalipsa 10, zice, În zilele cînd va suna îngerul al
²aptelea. Acum aminti¸i-v°, a ²aptea, Epoca Bisericii
Laodicea. Sunetul acelui înger, cînd acea epoc° a bisericii
este denominat° ²i devine o epoc° a bisericii, cînd ea este f°cut°
în organiza¸ia ei Penticostal°; cînd mesagerul la acea^
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Ce era fiecare mesager? Ce era Martin Luther? Un
mustr°tor c°tre Catolici. Ce era Wesley? Un mustr°tor la
acei Lutherani. Ce erau Penticostalii? Un mustr°tor la to¸i
ceilal¸i. Unde a plecat Via¸a acum? Departe de o organiza¸ie.
Nu mai este pleav°; acesta este Bobul. Ce este acesta?
Un mustr°tor la Penticostali, vede¸i, s° împlineasc° Scriptura
pentru ceasul acesta. Vede¸i?
 Observa¸i, tocmai în ziua cînd acest mesager^Nu cînd
începe el, ci cînd începe s° declare Mesajul lui. Vede¸i? Prima
Faz°, vindecînd; A Doua Faz°, profe¸ind; A Treia Faz°,
deschiderea Cuvîntului, tainele sînt descoperite. Nu-i mai, nu
mai exist° nici un ordin mai înalt s° descopere Cuvîntul, decît
profe¸ii. Dar singura cale prin care profetul poate s° fie
adeverit este prin Cuvînt. ³i, aminti¸i-v°, a Treia Faz° era
deschiderea acelor ³apte Pece¸i, ca s° descopere Adev°rul
ascuns care a fost pecetluit în Cuvînt. Vede¸i voi asta?
[Adunarea zice, Amin._Ed.]
Aceasta este atunci, în ziua aceea cînd va avea loc
acest lucru, c° Iane ²i Iambre, imitatorii, vor ap°rea din
nou. Întocmai cum au f°cut ei cînd Moise a ap°rut cu
Cuvîntul original, s°-L spun°; ei apar, ca s° imite Aceasta.
Doar exact corect. Acum voi vede¸i ce este Matei 24:24? Vede¸i,
cei un²i!
 Acum exist° trei lucruri pe care noi le vom spune înainte s°
încheiem. Asta este. Eu vreau ca voi s° asculta¸i foarte
deaproape acum a²a cum încheiem. Trei lucruri, aminti¸i-v°,
trei lucruri au fost împlinite. Trei lucruri stau în fa¸a voastr°
chiar acum.
 Primul. Lumea este într-o stare de Sodom°. Isus a
spus c° aceasta se va întîmpla. Uita¸i-v° la perversiune;
femeile noastre încearc° s° ac¸ioneze ca b°rba¸ii; b°rba¸ii
no²tri încearc° s° ac¸ioneze ca femeile, sisifica¸i;
putrezi, strica¸i, înjosi¸i, poseda¸i de diavolul, ²i nu ²tiu asta.
Biblia spune c° aceasta se va întîmpla, ²i aceasta este unde
sînt.
 Al doilea. Aceasta este în ceasul acela, conform Scripturii
de aici, cînd Iane ²i Iambre apar. Al doilea.
 Al treilea. Aceasta este în acela²i ceas cînd Fiul omului
trebuie s° fie descoperit.
 Acolo este credinciosul vostru, credinciosul vostru
pref°cut, ²i necredinciosul vostru. Acolo este un Cuvînt
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veritabil stînd afar°, adeverit; acolo este credinciosul pref°cut
imitînd pe Acesta; ²i acolo este necredinciosul care respinge
toat° lucrarea.
Dar va fi Lumin° cam în timpul serii,
Calea spre Slav° tu sigur o vei afla. (Este
adev°rat?)
Na¸iunile se rup, Israel se treze²te,
Semnele care Biblia noastr° le-a prezis;
³i zilele Neamurilor num°rate (Sodoma), cu
încerc°ri împov°rate;
Întoarce¸i-v°, O risipi¸ilor, la ai vo²tri.
Ziua r°scump°r°rii este aproape,
Inimile oamenilor sl°besc, în aceast° team°;
Fi¸i umplu¸i cu Duhul lui Dumnezeu, avînd
l°mpile cur°¸ite ²i clare, (astfel ca s° pute¸i
vedea Cuvîntul ceasului acesta,)
Privi¸i sus, r°scump°rarea voastr° este
aproape!
Profe¸ii fal²i mint, (ei au zis c° vor fi aici;
un²ii), Adev°rul lui Dumnezeu ei îl neag°,
C° Isus Cristos este Dumnezeul nostru.
Aceasta este c° ei nu cred Aceasta. Biblia a spus c° va fi
acest lucru aici. Iat°-l!
Dar noi vom umbla unde au c°lcat apostolii.
(Aceea²i Lumin°! ³i va restaura Credin¸a
p°rin¸ilor spre copii.)
Ziua r°scump°r°rii este aproape, a²a
aproape,
Inimile oamenilor sl°besc de fric°, (p°mîntul
cade în°untru);
Oh, fi¸i umplu¸i cu Duhul lui Dumnezeu, ave¸i
l°mpile cur°¸ite ²i clare.
Privi¸i sus, r°scump°rarea voastr° este
aproape.
Voi crede¸i asta? [Adunarea zice, Amin._Ed.] S° ne
plec°m capetele atunci.
 Afar° în ¸ar° unde merge acest Mesaj, de la Coasta de Est la
Vest, de la California la New York, jos în Sud, sus în Nord, afar°
în misiuni, ²i oriunde va merge El, ²i în acest Tabernacol. Noi
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sîntem s°raci. Noi nu avem aceste m°re¸e, mari, lucruri
înfloritoare, ²i transmisii la televiziune. Noi doar încerc°m s°
facem cît putem de bine. Dar to¸i pe care Mi i-a dat Tat°l vor
veni.
 Acum, eu vreau ca voi s° ²ti¸i c° aceasta-i sigur, ²i voi care
asculta¸i la aceast° band°. Voi a¸i putut gîndi ast°zi c° eu am
încercat s° spun aceasta despre mine însumi, fiindc° eu
duceam acest Mesaj. Eu nu am nimic mai mult de a face cu
Acesta decît nimic, nimic mai mult decît un glas. ³i, glasul
meu, chiar împotriva celei mai bune judec°¸i a mele; eu vroiam
s° fiu un vîn°tor cu capcane. Dar este voia Tat°lui Meu pe care
eu declar s° o fac, ²i sînt hot°rît s° o fac.
Eu nu am fost Acela care a ap°rut jos la rîu; eu st°team
numai acolo cînd El a ap°rut. Eu nu sînt Acela care face
lucrurile acestea ²i prezice aceste lucruri care se întîmpl° a²a
cum sînt de perfecte; eu sînt numai unul care este aproape
cînd El face aceasta. Eu eram numai un glas pe care El l-a
folosit, ca s° spun° Aceasta. Aceasta nu era ceea ce eu ²tiam;
aceasta este doar la ceea ce m-am predat, prin care El a
vorbit. Acesta nu sînt eu, acesta nu era îngerul al ²aptelea, oh,
nu; aceasta era manifestarea Fiului omului. Acesta nu era
îngerul, mesajul lui; aceasta era taina pe care Dumnezeu a
desf°²urat-o. Acesta nu este un om; acesta este Dumnezeu.
Îngerul nu era Fiul omului; el era mesagerul de la Fiul
omului. Fiul omului este Cristos; El este Acela din care v°
hr°ni¸i voi. Voi nu v° hr°ni¸i dintr-un om; un om, cuvintele
lui vor e²ua. Dar voi v° hr°ni¸i din Cuvîntul-Trup sigur al
Fiului omului.
 Dac° tu nu te-ai hr°nit pe deplin din fiecare Cuvînt, ca s°-¸i
dea t°rie s° zbori deasupra tuturor acestor denomina¸iuni ²i
lucruri ale lumii, o vei face tu de data aceasta, în timp ce ne
rug°m?
 Scumpe Tat°, acesta-i un lucru greu. Nu este u²or
pentru un muritor s° o fac°. Tu cuno²ti toate lucrurile. ³i
eu m° rog ¹ie, Scumpe Dumnezeule, ca aceasta s° nu fie
în¸eles gre²it. Dar, în Lumina Cuvîntului T°u, fie ca s° umble
oamenii.
 ³i, Dumnezeule Tat°, eu nu ²tiu cine este Alesul; Tu ²tii. Eu
nu ²tiu cînd este Venirea Ta. Dar eu ²tiu numai c° Tu ai spus
c° atunci cînd aceasta va avea loc, ace²ti un²i, fal²i; nu chiar
cînd ei au început.
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Moise doar i-a l°sat în pace, c°ci el nu putea s° fac° mai
mult cu aceasta. El putea s° spun° numai ceea ce Tu spuneai.
Tu i-ai spus s° cheme pureci; atunci ei i-au chemat. Tu i-ai
spus s° schimbe apa în sînge; atunci ei au f°cut-o. Moise doar a
îndeplinit, Cuvînt cu Cuvînt, a²a cum ai zis Tu, dar apoi Tu ai
fost Acela Care le-ai f°cut nebunia manifestat°.
 Acum, Tat°, Tu e²ti Dumnezeu, înc°. Acela²i Cuvînt a zis
c° aceasta se va întîmpla în zilele din urm°. Multe persoane
cinstite, a²a cum am spus Duminica trecut°, punîndu-²i mîna
pe Chivotul acela pe un car nou, ²i nu pe umerii Levi¸ilor, au
c°zut mor¸i, mor¸i în p°cate ²i f°r°delegi, argumenteaz°
împotriva propriei lor con²tiin¸e.
 Mul¸i predicatori stînd în biroul lor, citesc acel Cuvînt, ²i
schimb° pagina repede; s° se re¸in° s° nu trebuiasc° s°
loveasc°, ca s° ²tie c° î²i va pierde starea social° cu publicul,
cu biserica lui ²i cu denomina¸iunea lui. Dumnezeule ajut°-ne
s° nu facem niciodat° asta!
 Cur°¸e²te inima noastr°, Doamne, de toat° murd°ria lumii.
Doamne, eu stau gata pentru cur°¸ire. Eu stau gata, cu aceast°
biseric° ²i cu to¸i acei care ascult° în°untru, ²i oricine care va
asculta la aceast° band°. Eu stau, Doamne, ²i cer cur°¸ire.
Doamne, du-m° la casa olarului ²i sf°rîm°-m°, modeleaz°-m°
un slujitor cum Tu ai vrea.
C°ci, Doamne Isuse, Eu sînt un om cu buze necurate, a²a
cum a plîns Isaia, locuind cu un popor cu buze necurate; ²i
vai de mine, c° eu v°d descoperirea lui Dumnezeu fiind
manifestat°, a²a cum a v°zut Isaia Îngerii în Templu. Eu v°d
timpul sfîr²itului, Doamne, ²i vai de mine ²i de familia mea;
vai de mine ²i de poporul meu. O Dumnezeule Etern, ai mil°
de noi. Eu pledez pentru mine ²i pentru popor. Nu ne l°sa s°
pierim cu cei care nu cred, ci fie ca noi s° tr°im cu
credincio²ii.
 Fiecare denomina¸iune, Doamne, fiecare om sau femeie^
Eu nu pot s°-¹i cer s° binecuvintezi o denomina¸iune, cînd eu ²tiu
c° Tu e²ti împotriva ei. Dar eu pot spune numai, Doamne, dac° Tu
ai vreuna din oile Tale printre ele, fie ca ei s° aud° aceast° band°.
Fie ca ei s° aud° Aceasta, Doamne, ²i s° în¸eleag° Aceasta cu
în¸elegerea pe care Tu le vei da, ²i fie ca ei s° iese afar° ²i s° Te
primeasc°. Fie ca ei s° nu fie am°gi¸i prin orbirea ²i tradi¸ia
acestei zile. Fie ca ei s° nu încerce s° m°nînce ceva care^sau
acesta a fost un hoit într-o alt° zi. Fie ca ei s° ia Cuvîntul.
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Acela-i felul în care Te-au r°stignit Fariseii, Doamne. Ei au
luat stîrvul din ziua lui Moise, ²i au încercat s° se bucure
asupra lui; dup° ce Tu ai dat modelul, în pustie, de man°
proasp°t° în fiecare sear°, însemnînd fiecare genera¸ie. Acolo
este unde ei au e²uat. Aceea i-a otr°vit. Aceea i-a omorît, ca s°
m°nînce hrana aceea contaminat°.
³i, spiritual, aceasta face acela²i lucru ast°zi; îi omoar°,
spiritual, cu o denomina¸iune.
Ajut°-ne, Scumpe Dumnezeule. Aceasta este cu totul în
mîna Ta acum. În Numele lui Isus Cristos.
 Cu capetele noastre aplecate, noi o s° cînt°m aceea în timp
ce voi face¸i decizia voastr°. Vre¸i s° merge¸i tot drumul?
Eu pot auzi pe al meu Mîntui-^(²i El este
Cuvîntul)^-tor cum m° cheam°,
Eu pot s° aud^
Oh, eu m° întrebam mult° vreme, dar, într-adev°r, chiar
acum Îl aud, Veni¸i la Mine, voi to¸i cei ce bîjbîi¸i. Auzi¸i,
lua¸i-v° crucea, urma¸i-M° zilnic. Da, de²i eu umblu prin
valea umbrei mor¸ii, nu m° tem de nici un r°u; jos prin p°²uni
verzi ²i umbroase, ²i lîng° ape lini²tite.
³i unde El m° conduce eu^
Doamne, eu v°d acea nebunie trinitarian°. Eu v°d toat°
lumea sem°nat° în ea; neghinele cresc pretutindeni. Dar unde
Tu m° conduci acum, Doamne, eu voi fi ca cei din Fapte 19.
Cînd ei au auzit Aceasta, ei au fost reboteza¸i în Numele lui
Isus Cristos.
^urmez, (Eu am mers o parte din drum,
Doamne, suficient ca s° Te primesc.)
Acum eu voi merge cu El tot drumul.
[Fratele Branham începe s° fredoneze Unde El M°
Conduce_Ed.]
 Scumpe Dumnezeule, sînt încredin¸at c° aceasta vine din
inima mea. Sînt încredin¸at c° aceasta vine din inima fiec°ruia
care cînt° de aceast° dat°, poate mul¸i care vor auzi aceast°
band°, care nu sînt prezen¸i sau nu o aud acum. Fie ca noi s°
vrem, Doamne, indiferent de pre¸. A zis, Ca un om care merge
s° întîmpine o alt° armat°, un soldat, un rege; mai întîi el se
a²eaz° ²i se socote²te dac° este în stare s° o fac°, poate el s°
renun¸e la lucrurile lumii? Pute¸i voi s° renun¸a¸i, s° v°

72

CUVÎNTUL VORBIT

înrola¸i în armata Cuvîntului lui Dumnezeu scris; s° m°r²°lui¸i
cu solda¸ii Lui, s° zbura¸i cu vulturii Lui? Admite aceasta,
Doamne, în Numele lui Isus.
 Crede¸i voi? Îl accepta¸i voi? În regul°. Noi o s° v° vedem
aici iar°²i, desear°, cu voia Domnului. Crede¸i voi aceasta de a
fi Adev°rul? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Este aceasta
suficient de clar? [Amin.]
Atunci ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întrist°rii ²i al nenorocirii;
El bucurie ²i confort î¸i va da,
Ia-l oriun-^
Acum, da¸i mîinile cu cel de lîng° voi acum.
Nume pre¸ios, O ce dulce!
Speran¸a p°mîntului, speran¸a p°mîntului,
bucuria Cerului;
Nume pre¸ios, O ce dulce!
Speran¸a p°mîntului ²i bucuria Cerului.
La Numele lui Isus ne plec°m,
C°zînd pro²terna¸i la picioarele Lui,
Rege al regilor în Ceruri noi îl vom
încorona^ (El este Dumnezeu, atunci)
Cînd c°l°toria noastr° este terminat°.
Nume pre¸ios, Nume pre¸ios, O ce dulce! O ce
dulce!
Speran¸a p°mîntului ²i bucuria Cerului;
Nume pre¸ios, O ce dulce!
Speran¸a p°mîntului ²i bucuria Cerului.
 Eu presupun c° to¸i predicatorii au fost f°cu¸i cunoscut în
aceast° diminea¸°, recunoscu¸i.
Cînd un om s-a rugat toat° s°pt°mîna, întrebîndu-se ce,
v°zînd aceste Scripturi, acelea stînd chiar afar° înaintea
voastr°. Vai de mine, a zis Pavel, dac° eu nu predic
Evanghelia. ³i la cap°tul drumului s°u, el a zis, Eu nu m-am
ferit s° v° declar toat° Pov°¸uirea lui Dumnezeu a²a cum Ea
mi-a fost dat° mie.
 Eu uneori uit ca s° recunosc lucrurile, prezentînd, s° dedic
copiii.
Billy a zis, c° zilele trecute, un om a venit, ²i a zis, Am
venit aici de doi ani, ca s° îmi am copilul dedicat.
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Billy a zis, Nu gîndi r°u despre aceasta. Eu am un copil,
în vîrst° de un an, ²i el nu a fost dedicat înc°, nici el. A²a c° eu
am s° a²tept ca el s° fie destul de în vîrst° ca s° p°²easc° sus
acolo el însu²i, eu presupun.
 Astfel noi afl°m frate, sor°, aceasta nu este_aceasta nu
este, vede¸i, eu^Un lucru, noi trebuie s° dedic°m copiii
no²tri.
Noi trebuie s°-i botez°m pe fiecare. Acolo este un bazin;
aici este ap°. Dac° voi nu a¸i fost, ce te opre²te? Aici este ap°.
Vino chiar acum. Nu a²tepta pîn° desear°; vino chiar acum.
Exist° un om care st° aici ²i va boteza pe oricine care s-a
poc°it ²i a f°cut m°rturisirea. Dac° tu ai fost botezat de
doisprezece ori, ei te vor boteza în Numele lui Isus Cristos
pentru iertarea p°catelor.Vede¸i? Noi avem aceasta.
 Dar, vede¸i, Mesajul este pe inima mea. Eu trebuie s°-L
dau afar°. Acesta-i singurul meu scop, indiferent de ceea ce
spune so¸ia mea, ce spun copiii mei, ce spune pastorul meu, sau
oricare al meu spune. Acesta este Domnul meu. Eu trebuie s°
dau Aceasta afar°. Acesta-i singurul meu scop.
 ³i acum, de multe ori, eu uit s° recunosc predicatorii. Eu
presupun poate^fratele nostru, Fratele Neville, un om
pre¸ios. Ace²ti al¸i fra¸i de aici, noi sîntem ferici¸i s° v° avem.
 Nu c° noi sîntem în dezacord cu tine, frate, ca s° fim
deosebi¸i. Mul¸i dintre voi de aici a¸i putea fi predicatori
trinitarieni. Noi nu vrem s° fim sup°ra¸i cu voi. Noi v° iubim.
Dac° noi nu v-am iubi, dac° eu nu am crezut aceea, eu nu a² fi
p°r°sit aceast° biseric° pîn° cînd nu m-a² fi coborît jos pe
genunchi ²i a² zice, Dumnezeule, f°-m° corect.
Eu nu vreau duhul acela arogant, egoist amestecat cu al meu.
Eu vreau ca duhul meu s° fie curat ²i pur, dragoste fr°¸easc°,
sfînt cu Duhul Sfînt. Acum, dac° cineva mi-a f°cut ceva r°u,
aceasta-i în ordine. ³i de²i eu a² avea dreptul s° le-o întorc
înapoi, eu nu vreau aceasta în via¸a mea. Nu, eu_eu vreau s° am
dragoste. Eu vreau s° fiu gata s° corectez cu dragoste, cu
dragostea care r°spunde absolut acolo afar° pentru aceasta.
 Eu nu vreau s° fiu deosebit. Metodist, Baptist, Catolic,
Prezbiterian, oricine e²ti tu, eu nu spun aceste lucruri ca s° fiu
deosebit, ca s° fiu arogant cu voi. Dac° am f°cut-o, eu sînt un
f°¸arnic ²i ar trebui s° fiu aici jos la acest altar, rugîndu-m°
c°tre Dumnezeu.
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Dar eu spun aceasta, din cauza dragostei, ²i eu v°d unde v°
duce¸i voi. Acum, eu nu spun aceasta în mine însumi, ²i s° zic
c° eu presupun. Eu v° dau A³A VORBE³TE DOMNUL. Acesta
este Adev°rul. ³i eu v° iubesc pentru lucrurile acelea.
Dumnezeu s° v° binecuvinteze.
 Acum a²a cum cînt°m un alt verset din aceast° cîntare,
haide¸i s°, înainte de a pleca. Noi vrem ca voi s° fi¸i aici
desear°, dac° pute¸i. Dac° voi nu pute¸i, Dumnezeu s° fie cu
voi pîn° ne întîlnim. Noi doar ne rug°m ca Dumnezeu s°
v°_v° binecuvinteze ²i s° v° dea partea cea mai bun° din ¸ara
Lui, vede¸i.
Lua¸i Numele lui Isus^

`
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