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ALEGEREA UNEI MIRESE 
(Choosing Of A Bride) 

 

               W. M. Branham  

               Los Angeles, 29.04.1965 

 

          Sunt fericit că mă aflu aici în seara aceasta, cu grupul acesta 

minunat de oameni şi îmi pare rău că nu avem loc suficient pentru ei. 

Şi la subsol este deja plin, iar oamenii stau afară pe stradă. Dar noi 

suntem fericiţi că stăm aici şi suntem bucuroşi că în acest grup 

minunat vedem şi predicatori, oameni de comerţ şi delegaţi din 

diferite părţi ale ţării. Am avut şi dimineaţă prilejul să vorbesc acestor 

oameni despre tema: “Pleava nu va moşteni împreună cu grâul”, dar 

nu am apucat să termin pentru că direcţiunea nu  ne-a îngăduit. Fratele 

Demos a încercat să-i convingă să ne lase încă puţin, dar ei nu au vrut 

şi am fost nevoiţi să plecăm. Voi relua altă dată acest subiect ca să-l 

termin. Aţi înţeles voi, care aţi fost acolo? Eu sper că aici va fi timp 

suficient ca să pot fi înţeles. Eu ştiu că în seara aceasta va fi o 

emisiune de întrebări şi răspunsuri (fratele Branham se referă la 

întrebări în legătură cu botezul cu Duhul Sfânt, trimise de credincioşi 

în adunările organizate de oamenii de comerţ ai Evangheliei depline 

care erau transmise în Los Angeles prin televiziune). De aceea eu nu 

aş vrea să vă reţin prea mult, fiindcă eu mă gândesc că acestea sunt 

importante pentru credincioşii penticostali. Este un lucru minunat 

această emisiune de întrebări şi răspunsuri, iar când văd aceasta mă 

simt cu adevărat bine şi cred că Domnul va binecuvânta această 

lucrare. Şi oricine va vedea această emisiune, fie ca să creadă. Aceasta 

este rugăciunea mea sinceră.  

          Au sosit multe anunţuri de la oameni care au fost vindecaţi în 

aceste adunări şi eu sunt fericit că oamenii sunt vindecaţi prin 

credinţă. Acesta este felul slujbei mele. Eu vin aici şi predic credinţa, 

cu gramatica mea din Kentucky, de aceea nu mă pot numi predicator, 

nici să iau loc lângă predicatorii moderni, fiindcă eu nu am nici o 

pregătire. Dar ceea ce ştiu eu despre Cuvânt, doresc să dau mai 

departe altora, aşa cum am învăţat de la El. El este viaţa mea întreagă, 

tot ce am putut spera, ba este chiar mai mult decât am putut gândi 

vreodată. Când eram mic, am dorit să am pe pământul acesta un 
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prieten. Dar astăzi sunt cu adevărat mulţumitor lui Dumnezeu pentru 

prietenii mei. Eu cred că voi pleca în seara aceasta la Tucson; acesta 

este un drum de zece ore. De aceea sunt aşa de mulţumit pentru 

această ocazie şi aceste adunări mi-au cuprins inima. Voi sunteţi un 

grup minunat de oameni şi eu cred că Dumnezeu vă va binecuvânta. 

Unii dintre voi m-aţi întrebat: “Frate Branham, ce se va întâmpla?” 

(referitor la unele evenimente petrecute pe coasta de vest) Eu nu ştiu 

aceasta. Am fost întotdeauna sincer cu voi. Eu nu vreau să bănuiesc 

ceva sau să accept orice fel de idei. Dacă vă spun ceva, aşa va fi. Dar 

trebuie să-mi spună El prima dată şi apoi vă spun vouă. Eu ştiu că 

lumea întreagă este într-o situaţie zguduitoare. Noi suntem în timpul 

din urmă. 

          Fratele Demos Shakarian a povestit în dimineaţa aceasta cum s-

a dus în mijlocul celor care trimiteau bilete de rugăciune şi a vrut să 

citească un bilet înainte de a veni omul sus pe platformă şi s-a uitat să 

vadă dacă eu le voi spune ceea ce au scris pe bilet. Voi ştiţi că oamenii 

scriu tot felul de lucruri pe biletele de rugăciune. Fratele Demos spune 

că din câteva sute de bilete pe care le-a cercetat, nu a fost niciodată un 

singur caz greşit. Dar dacă eu singur aş gândi ceva, ar fi greşit. O fetiţă 

al cărei tată stă aici şi mă ascultă, a venit la mine. Ea a avut un vis şi 

spunea: ”Frate Branham, ce înseamnă visul acesta?” I-am răspuns: 

“Eu nu ştiu soră. Voi şti dacă Domnul îmi va spune.” Am întrebat pe 

Domnul, dar El nu mi-a răspuns. Fetiţa a venit iarăşi: “Unde este 

tălmăcirea visului meu?” Eu am spus: “Vino încoace iubito şi stai jos. 

Tatăl tău şi mama ta sunt buni prieteni ai mei. Vezi, ei au parcurs acest 

drum lung din Canada şi stau cu mine aici. Ei au crezut ce le-am spus 

şi niciodată n-am spus cuiva în mod intenţionat un lucru greşit. Chiar 

dacă eu mă gândesc că ştiu ce înseamnă visul, nu pot să-ţi spun până 

când nu voi vedea eu însumi acel vis, iar El îmi va spune apoi ce 

înseamnă. Dacă eu aş spune gândurile mele, ar putea să vină o zi în 

care tu să fii între moarte şi viaţă şi să ai nevoie de rugăciune. Dacă 

gândurile mele despre acest vis vor fi greşite, în ziua aceea nu vei şti 

dacă să crezi sau nu. Şi fără credinţă nu este vindecare.” 

          Dacă vă spun ceva în Numele Domnului, este adevărul, fiindcă 

El îmi spune aceasta. Voi ştiţi că o fiinţă omenească nu poate să fie 

fără greşeală. Numai Duhul Sfânt poate realiza aceasta. Eu am un 

mesaj din partea Domnului pentru care sunt răspunzător. De multe ori 

am fost etichetat de oameni – poate de unii care nici nu s-au aşezat un 



 3 

minut ca să se gândească asupra acestor lucruri – că eu aş fi o 

persoană îngrozitoare, care nu iubeşte oamenii şi îi taie tot timpul. Dar 

nu este aşa. Eu iubesc oamenii. Voi cunoaşteţi: dragostea este şi aceea 

când corectezi pe cineva. 

          Dacă băiatul tău cel mic s-ar juca pe stradă şi tu îi spui: “Dragul 

meu, nu vreau să te mai joci afară în stradă.” Tu ai văzut autobuzele 

ţâşnind pe lângă el, l-ai luat de mână şi l-ai adus în casă, dar el fuge 

iarăşi afară. De data aceasta tu trebuie să-l mustri. Dacă îl iubeşti, o 

vei face. 

          Dacă ai vedea pe un bărbat într-o barcă pe râu, mergând spre 

cascadă, tu ştii că barca lui se va scufunda şi de aceea îi vei spune: 

“Stai, ar trebui să te mai gândeşti, poate nu vei reuşi să treci cascada.” 

Dar dacă eu ştiu că se va scufunda, voi face tot posibilul ca să-l 

opresc, fiindcă este dragostea care procedează aşa. 

          Acum, prin vestirea acestor mesaje, eu nu încerc să aduc o 

oarecare învăţătură. Lucrul acesta îl fac în comunitatea mea. Dar aici, 

între bărbaţi şi femei din diferite denominaţii şi cu diferite păreri, 

încerc să spun şi să vestesc Cuvântul într-o formă mai accesibilă. Dar 

pentru cei născuţi din Duhul Sfânt eu cred că este de ajuns ca să 

înţeleagă. Mesajul acesta este pentru oamenii creştini dintre metodişti, 

baptişti, prezbiterieni, penticostali şi aşa mai departe.  

          Haidem să citim câteva versete biblice. Mie îmi place 

întotdeauna să citesc Biblia, fiindcă este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Acum am aici câteva versete şi câteva notiţe scrise la care vreau să mă 

refer câteva clipe – poate pentru 45 de minute şi apoi vom avea timp 

să vedem în seara aceasta acea emisiune minunată. Acum vreau să 

citesc din Geneza 24 şi doresc să încep cu versetul 12, unde scrie: 

“Doamne Dumnezeul stăpânului meu, Avraam! Te rog dă-mi izbândă 

astăzi şi îndură-te de stăpânul meu, Avraam. Iată stau lângă izvorul 

acesta de apă şi fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca 

fata, căreia îi voi zice: “Pleacă-ţi vadra te rog, ca să beau” şi care 

îmi va răspunde: “Bea şi am să dau şi cămilelor tale”, să fie aceea pe 

care ai rânduit-o pentru robul Tău, Isaac! Şi prin aceasta voi 

cunoaşte că Te-ai îndurat de stăpânul meu. ” 

          Noi cunoaştem aceste versete din Geneza 24. Dacă vreţi, puteţi 

citi întregul capitol. Avraam l-a trimis pe Eliezer ca să aducă o 

mireasă pentru Isaac. Şi Rebeca ieşise după apă, ea a fost răspunsul 

deplin la rugăciunea pe care Eliezer, robul lui Avraam, a făcut-o.  
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          Să citim şi versetul 9 din Apocalipsa 21: “Apoi unul din cei 

şapte îngeri care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte 

urgii, a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: “Vino să-ţi arăt Mireasa, 

nevasta Mielului!” În seara aceasta aş vrea să iau ca subiect al 

mesajului: “Alegerea unei mirese”. 

          Eu nu vorbesc numai pentru adunarea aceasta. Fratele care 

înregistrează este aici. Aceasta este o bandă pe care o poţi da. Aceste 

benzi merg în toată lumea. Ele vor fi traduse în multe limbi, chiar şi în 

ţările păgâne. Noi trimitem aceste benzi fără plată la un grup din 

Biserică şi ele vor fi traduse în acele ţări, în Africa şi în India, astfel 

aceste benzi merg în jurul lumii.  

          În multe situaţii ale vieţii noi suntem puşi să facem o alegere. 

Drumul vieţii este o permanentă alegere. Noi avem dreptul să mergem 

pe drumul nostru, să alegem calea noastră pe care vrem să mergem. 

Pregătirea este o alegere. Noi putem alege, dacă vrem să fim pregătiţi 

sau dacă nu vrem să fim pregătiţi. Fiecare bărbat, fiecare femeie, băiat 

şi fată au de ales dacă vor să încerce să trăiască corect sau să trăiască 

incorect. Este o alegere. Alegerea este un lucru mare. 

           Destinaţia noastră veşnică este o alegere. Şi în seara aceasta, 

poate unii vor face alegerea corectă – unde să petreacă veşnicia – 

înainte de terminarea acestui serviciu divin. Dacă tu refuzi de mai 

multe ori pe Domnul, va veni un timp când Îl vei refuza pentru ultima 

dată. Este o linie de graniţă între har şi judecată. Este periculos pentru 

un bărbat sau o femeie, băiat sau fată să treacă peste această linie. Căci 

dacă a trecut timpul, nu mai există înapoi sau altă dată. De aceea, în 

seara aceasta mulţi vor hotărî pentru ei înşişi unde vor petrece 

veşnicia.  

          Mai este o alegere pe care o avem în viaţa aceasta, anume aceea 

a unui soţ. Unui bărbat şi unei fete tinere, care păşesc în viaţă le este 

dat dreptul să facă o alegere. Băiatul alege, fata are dreptul să-l 

accepte sau să-l refuze. Este o alegere de ambele părţi, fiecare are un 

drept ca să aleagă.  

          Şi în viaţa de credinţă tu ai drept de alegere. Tu poţi alege la 

care biserică poţi şi vrei să te duci aici în America. Acesta este dreptul 

nostru, al americanilor, de a alege o biserică de care vrei să aparţii. Tu 

nu eşti obligat să mergi la o biserică dacă nu vrei. Chiar dacă tu te 

muţi de la metodişti la baptişti sau un catolic devine protestant, nu este 
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nici o problemă, pentru că aici nu este nimeni ca să obiecteze ceva sau 

să te constrângă să mergi la o anumită biserică. Aceasta este libertatea 

noastră, democraţia noastră. Fiecare poate alege pentru sine însuşi. 

Libertatea de alegere a unei religii este un lucru mare. Dumnezeu să 

ne ajute ca să păstrăm acest drept. 

          Dacă vrei să alegi o biserică prin care să ajungi în veşnicie, tu 

poţi să alegi una sau o anumită mărturie a credinţei, pe care o 

consideri bună şi care este ceea ce vrei tu. Ori poţi să alegi o alta care 

are şi ea dogma ei. Apoi lângă acestea este Cuvântul lui Dumnezeu pe 

care iarăşi poţi să-l alegi. Tu trebuie să faci alegerea ta. Aceasta este o 

lege nescrisă care lucrează în noi.  

          Eu cred că Ilie a fost cel care a ajuns într-o zi pe muntele 

Carmel după o luptă hotărâtoare. A fost o zi grozavă, un punct de 

întoarcere la care noi suntem chemaţi chiar acum şi cu care suntem 

confruntaţi.  

          Poate chemarea Domnului vine spre mine sau spre tine în seara 

aceasta, ca noi să trăim acea experienţă a alegerii, asemănătoare cu cea 

de pe Carmel. Sincer vorbind, această provocare la alegere merge 

acum în toată lumea. Şi va veni în curând vremea când va trebui să 

faceţi o alegere. Voi, oamenilor din denominaţii, este timpul să faceţi 

o alegere – veţi intra în Consiliul Mondial al Bisericilor ori nu veţi 

mai fi o denominaţie. Voi trebuie să faceţi aceasta, ceasul alegerii vine 

în curând. Şi este periculos să aştepţi până în ultima secundă, fiindcă 

poţi să primeşti ceva ce nu vei mai putea să scuturi de pe tine. Când ai 

trecut dincolo – ai depăşit linia de avertizare – eşti însemnat, ai primit 

semnul că aparţii cuiva. 

          Prin legea dată prin Moise a fost anunţat anul de veselie 

(slobozenie) pentru toţi robii. Dar dacă ei refuzau această eliberare, 

atunci robul acela era dus la stâlpul uşii templului, unde i se găurea 

urechea – ca semn că el rămânea rob pentru tot restul vieţii. Semnul se 

făcea la ureche ca un simbol al auzirii. Credinţa vine prin auzire. 

Robul a auzit trâmbiţa care anunţa anul de libertate, dar nu a vrut să 

asculte ce spunea şi a rămas rob. 

          De multe ori oamenii aud adevărul lui Dumnezeu şi văd acest 

adevăr legitimat, dar totuşi ei nu vor să asculte. Este o alegere pe care 

ei au făcut-o, neacceptând să primească adevărul. Urechile lor sunt 

închise pentru Evanghelie, de aceea ei nu o vor putea auzi încă o dată, 

nu mai au această şansă. Sfatul meu către voi este să nu vă închideţi 
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inimile când vă cheamă Dumnezeu şi să faceţi ce este bine. Ilie a cerut 

poporului să facă o alegere. “Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi 

după El; iar dacă Baal este dumnezeu, mergeţi după Baal!”  

          Am văzut că toate lucrurile naturale sunt un simbol al celor 

spirituale. Natura a fost prima mea Biblie. Înainte ca să citesc vreo 

pagină din Biblie, L-am cunoscut pe Dumnezeu. Biblia este scrisă 

peste tot în natură; soarele răsare, traversează bolta cerului, apune şi 

iar răsare. Plantele mor, dar învie din nou, răsărind iarăşi primăvara. 

Omul moare, dar va învia iarăşi, ieşind din această natură. Toată 

natura este în concordanţă cu cuvântul lui Dumnezeu. Există atâtea 

lucruri prin care Îl putem dovedi pe Dumnezeu în natură.  

          Şi dacă lucrurile naturale sunt doar o trecere spre cele spirituale, 

aşa este alegerea unei mirese, un tip spre alegerea unei Mirese în 

domeniul duhovnicesc.  

          Este un lucru serios pentru un bărbat care este în căutare pentru 

a-şi alege o soţie, căci legământul de fidelitate este până la moarte. 

Aşa ar trebui să fie. Voi aduceţi acest legământ de credincioşie 

înaintea lui Dumnezeu. Eu mă gândesc că un bărbat cu judecată 

sănătoasă, care plănuieşte un viitor, ar trebui să-şi aleagă soţia cu mare 

atenţie. Şi o femeie care acceptă alegerea făcută de un bărbat, ar trebui 

să fie foarte atentă asupra acestui fapt.  

          Cine alege ar trebui să cugete şi să se roage înainte să aleagă 

ceva. 

          Eu mă întreb: de ce sunt astăzi atâtea divorţuri? America este 

prima în lume la acest aspect. Şi noi ne lăudăm că suntem o naţiune 

creştină. Ce ruşine sunt aceste procese de divorţ! Eu cred că motivul 

este acesta: bărbaţii şi femeile s-au îndepărtat de Dumnezeu. Noi 

recunoaştem că dacă bărbaţii şi femeile s-ar fi rugat pentru această 

mare hotărâre, nu ar fi privit numai la ochi frumoşi şi la umeri laţi şi 

puternici sau la alte lucruri lumeşti, ci ar fi întrebat: “Doamne, aceasta 

este voia Ta?”, atunci ar fi fost numai familii fericite.  

          Astăzi oamenii înşeală, aşa cum se face în şcoală. Mulţi băieţi 

din vecinătate, prieteni de-ai mei, trec dimineaţa şi spun: “Frate 

Branham, te vei ruga pentru noi? Noi avem astăzi un examen, am 

lucrat ieri toată ziua şi ni se pare că nu vom reuşi. Roagă-te pentru 

noi.” Dacă ei le-ar fi spus părinţilor la masa de dimineaţă: “Mamă, 

John are astăzi un examen, să ne rugăm pentru el”, eu mă gândesc că 
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aşa ar fi mai bine decât orice altceva ce aţi putea face  sau decât să 

copiezi de la altul ori de pe fiţuică. 

          Dacă este vorba de căsătorie, când trebuie să alegem bărbatul 

sau femeia noastră, ar trebui să ne rugăm necurmat, altfel putem să ne 

ruinăm întreaga viaţă. Gândiţi-vă că legământul căsătoriei sună: 

credincioşie până la moarte. Bărbatul îşi ruinează viaţa dacă face o 

alegere greşită. Dacă el ştie că face o alegere falsă, luând în căsătorie o 

femeie care nu este potrivită, dar totuşi o face, atunci este vina lui. 

Dacă o femeie se hotărăşte pentru un bărbat şi ea ştie că nu este 

potrivit pentru ea, atunci este greşeala ei, deoarece ea a ştiut ce este 

corect şi ce nu. De aceea, să nu faceţi o alegere înainte de a vă ruga. 

           Acelaşi principiu se aplică şi la alegerea unei biserici. Voi 

trebuie să vă rugaţi pentru alegerea bisericii cu care vreţi să aveţi 

părtăşie. Gândiţi-vă că bisericile au duhuri. Nu aş vrea să fiu critic, eu 

sunt un bărbat bătrân şi într-o zi trebuie să plec din lume. În ziua 

judecăţii sunt răspunzător de ceea ce spun în seara aceasta. De aceea 

trebuie să fiu serios şi convins de adevăr.  

          Dacă veţi merge la o biserică şi aţi vrea să cunoaşteţi atitudinea 

bisericii, trebuie numai să-l observaţi pe păstor, căci de regulă biserica 

se poartă aşa ca păstorul. Aşa mă gândesc uneori la faptul că 

oamenii primesc duhul unul de la altul, în loc să primească Duhul 
Sfânt. Dacă voi cercetaţi o biserică unde păstorul este bazat pe cuvânt, 

prin care el duce biserica mai departe, veţi găsi că şi credincioşi sunt 

la fel. Luaţi un păstor care calcă cuvântul lui Dumnezeu, biserica va 

face acelaşi lucru. 

          Dacă ar trebui să aleg o biserică la care să-mi duc familia, eu aş 

alege una care este fundamentată pe deplina Evanghelie, pe Biblie. 

          În dimineaţa aceasta am fost anunţat că o femeie din biserică 

din Louisville, a murit. Atunci biserica, un adevărat grup de oameni 

sfinţi,   s-a adunat şi a mers la acea casă, înainte să vină cel ce făcea 

îmbălsămarea. S-au aplecat peste ea şi s-au rugat până când viaţa a 

venit înapoi în trup. Cum au putut să facă aceasta bătrânii din 

biserică? Ei au fost învăţaţi să creadă că toate lucrurile sunt posibile. 

Veniţi la Dumnezeu cu sinceritate. Numai aşa veţi face o alegere 

corectă. 

          Felul femeii pe care un bărbat o alege, va reflecta ţelul şi 

caracterul bărbatului. Dacă un bărbat îşi alege greşit o femeie, aceasta 

va reflecta caracterul lui. Fata cu care se căsătoreşte va arăta ce este în 
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adâncul fiinţei sale, dacă el o alege de nevastă. Nu contează ce spune 

el, observaţi pe cine ia el în căsătorie. 

          Am fost în biroul unui bărbat care îmi spunea că el este creştin. 

Poze cu femei goale peste tot pe pereţi, muzică veche “boogie-

woogie” cânta acolo. Nu mă interesează ce spune el, nu cred mărturia 

lui, atâta vreme cât duhul lui este hrănit cu aceste lucruri din lume. El 

s-a căsătorit cu o dansatoare, cu o regină sexy a unui bal modern. 

Aceasta arată ce este în gândurile lui, cum va arăta căminul lui, fiindcă 

el a luat-o ca să-i crească copiii. Şi cum este ea, aşa îşi va creşte copiii. 

Astfel ea arată ce este în acest bărbat. Un bărbat care ia o astfel de 

femeie arată cum gândeşte el asupra viitorului. Puteţi să vă închipuiţi 

că un creştin ar face aşa ceva? Eu nu aş putea. Un creştin adevărat nu 

se va uita după fete sexy. El se va uita după un caracter creştin.  

          Acum, voi nu puteţi avea toate lucrurile. Poate este aici o fată 

care  arată bine şi o altă fată poate, care arată mai bine ca aceasta. Iar 

tu trebuie să renunţi la una din ele ca să o iei pe cealaltă. Dar dacă ea 

nu are calităţile de femeie, pe mine nu mă priveşte dacă este frumoasă 

sau nu. Să te uiţi la caracterul ei. Când un creştin îşi alege o femeie, 

atunci să-şi  aleagă una adevărată, născută din nou. Nu contează cum 

arată sau poziţia  ei socială, ci cea ce este ea, aceasta contează. Ea va 

reflecta caracterul lui  şi ceea ce este în gândurile lui şi cum va fi 

viitorul pentru familia lui.  

          Dacă el se va însura cu o fată cu morală deficitară, cu una din 

femeile acestea moderne, la ce să se aştepte? Ce fel de cămin ar putea 

acest bărbat să aştepte? Dacă el se căsătoreşte cu o fată care stă rău cu 

morala şi nu se interesează de gospodărie, care doreşte mai degrabă să 

fie secretară în biroul cuiva, decât să rămână acasă – ce fel de 

gospodină ar fi ea? El ar avea atunci nevoie de altcineva să-i crească 

copilul. 

          Eu nu ţin la această mentalitate modernă ca femeile să aibă 

serviciu. Mulţi bărbaţi sunt fără lucru, iar femeile în uniformă 

patrulează pe motocicletă în oraş. Este ruşine pentru orice oraş care 

permite aceasta femeilor – să fie poliţiste. Aceasta denotă gândirea 

modernă din oraşul nostru, arată o degradare morală. Noi nu avem 

nevoie de femei ca să facă aşa ceva. Nu aceasta este treaba lor. Când 

Dumnezeu i-a dat bărbatului o femeie, i-a dat cel mai bun lucru 

posibil, afară de mântuire. Dar dacă femeia vrea să ocupe locul 

bărbatului, atunci este cel mai rău lucru pe care el a putut să-l 
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primească. Noi trebuie să privim în faţă lucrurile rele. Aceasta învaţă 

Biblia. 

          Eu am lucrat împreună cu un crescător de vite. Când mergeam 

cu el să cumpărăm vite, am observat că acest om, înainte de ultimul 

preţ se uita drept în faţa vacii pe care vroia să o cumpere. Dacă chipul 

ei nu era în ordine, dădea din cap şi pleca de acolo. Eu l-am întrebat: 

“De ce te uiţi mereu la faţa vacilor?” Arăta bine, era o vacă bună şi 

solidă, dar el spunea: “Aş vrea să-ţi spun ceva, băiete. Pe mine nu mă 

interesează cum arată ea – poate să aibă carne până la copită – dar 

dacă are privirea sălbatică, eu în nici un caz nu o cumpăr.” 

”De ce Jeff?”  

“Primul lucru este că nu se va linişti niciodată. Următorul lucru este că 

ea nu va fi niciodată o mamă pentru viţelul ei. A fost ţinută în grajd, 

din cauza aceasta este aşa de grasă. Dar dacă o vei lăsa liberă, va fugi 

până va muri.” Eu am spus: “Ştii ceva, eu am învăţat ceva. Cred că 

asta se potriveşte şi la femei.” De această privire sălbatică rămâi mai 

bine departe, băiatule! Eu nu aş dori acel desen albastru de deasupra 

ochilor, oricât ar aprecia ziarele şi televiziunea că asta ar fi frumos. 

Este privirea cea mai urâtă care am văzut-o vreodată.  

          Prima dată când am văzut aşa ceva eram în cofetăria Cliftons, 

când în acea dimineaţă au intrat câteva tinere. Voi ştiţi că eu am văzut 

lepra. Eu sunt un misionar. Eu m-am dus la domnişoara aceea tânără 

care arăta îngrozitor, ca şi cum faţa ei ar fi fost mâncată şi am spus: 

“Eu sunt un predicator care mă rog pentru bolnavi. Doriţi să mă rog 

pentru dumneavoastră?” Eu nu mai văzusem aşa ceva. Apoi a venit 

fratele Arganbright iar eu l-am întrebat: “Ce este cu această femeie?” 

“Acesta este machiaj.” Eu am spus: “Ah, ce spaimă am tras!” Eu mă 

gândeam că ar trebui să se ducă la un spital de boli contagioase ca să 

nu se molipsească şi alte femei!  Puteţi să vă închipuiţi că un bărbat 

umplut cu Duhul Sfânt să ia o aşa nevastă? Poate că sunt numai un 

bărbat bătrân şi comic, dar eu nu înţeleg aşa ceva. 

          Gândiţi-vă acum duhovniceşte: dacă vedeţi o biserică procedând 

ca şi lumea, de parcă poruncile lui Dumnezeu nu ar exista, atunci vă 

puteţi închipui că Hristos ar putea să ia o astfel de mireasă? Puteţi voi 

să vă închipuiţi că El va lua biserica modernă de astăzi, ca mireasă a 

Lui? Eu nu-mi pot imagina aşa ceva. 

          Gândiţi-vă, un bărbat şi nevasta lui sunt una. Te-ai uni cu o 

astfel de persoană? Cum ar putea deci Dumnezeu să se unească cu o 
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prostituată denominaţională? Cu aceia “...care au o formă de evlavie, 

dar îi tăgăduiesc puterea” El nu face aşa ceva. 

          Biserica adevărată, născută din nou, trebuie să aibă caracterul 

acela care a fost în Hristos, fiindcă bărbatul şi nevasta lui sunt una. 

Dacă Isus a făcut numai fapte plăcute lui Dumnezeu (păzind şi 

dovedind Cuvântul), Mireasa Lui va avea acelaşi caracter. În nici un 

caz denominaţia nu ar putea să fie nevasta lui Hristos, pentru că ea 

este controlată de o organizaţie care o învaţă cum să procedeze şi care 

este foarte departe de Cuvântul adevărat. Este primejdios să ne 

îndepărtăm de adevăratul Conducător al Bisericii. Dumnezeu nu a 

trimis niciodată un cardinal sau papă să conducă în Biserică. El a 

trimis Duhul Sfânt. “Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, 

are să vă călăuzească în tot adevărul ... şi vă va descoperi lucrurile 

viitoare.” (Ioan 16:13, 14:26)  Numai Duhul Sfânt poate să facă 

aceasta. Dar biserica modernă urăşte descoperirea, cum ar putea deci 

să fie Mireasa lui Hristos? Oamenii de astăzi aleg o denominaţie 

modernă, care reflectă o slabă cunoaştere a Cuvântului. Nu vreau să vă 

rănesc, dar trebuie să priviţi adânc în acest adevăr. 

          Am cunoscut multe perechi de tineri şi ei îmi amintesc 

întotdeauna de Hristos şi de Mireasa Lui. Una din cununiile pe care le-

am oficiat cu câteva zile în urmă au fost un lucru deosebit în viaţa 

mea. Fratele meu lucra pentru WPA şi împreună cu el lucra un băiat 

din Indianopolis, aproximativ 160 de km de Jefersonville, unde trăiam 

eu. Băiatul acela spunea că se va însura, dar nu avea bani destui ca să 

plătească un predicator. Atunci fratele meu i-a vorbit despre mine, că 

pot să-i cunun şi că eu nu iau bani de la oameni pentru aşa ceva. Apoi 

fratele meu  m-a întrebat dacă vreau să-i cunun, iar eu i-am răspuns: 

“Dacă nu a fost vreunul din ei căsătorit înainte, atunci totul este în 

ordine. Spune-le să vină la mine.” 

          Când a venit ziua de sâmbătă, era o după-amiază ploioasă, un 

Chevrolet cu farurile legate cu sârmă se opri la casa mea. Era la scurt 

timp după pierderea  soţiei mele, iar eu locuiam în două camere mici. 

Doc, fratele meu, era şi el cu mine ca să-i aşteptăm. Bărbatul a ieşit 

din maşină şi nu prea arăta ca un mire. Avea pantofi rupţi şi pantalonii 

lui erau cu siguranţă necălcaţi, iar pe el avea o jachetă veche. Era ca şi 

cum ar fi trecut prin maşina de spălat, fără ca hainele să fie călcate la 

urmă. Pe cealaltă uşă a maşinii a ieşit o fată micuţă cu un mic “Oh!” 

Avea o rochie în carouri, poate greşesc numind acel material astfel, nu 



 11 

ştiu ce fel de stofă era. Au urcat treptele, iar acea fiinţă sărmană şi 

mică, cred că ceea ce avea pe ea era totul. Părul îi atârna pe umeri în 

jos, în plete lungi şi subţiri. Ea era foarte tânără. 

          I-am spus: “Eşti tu destul de matură ca să te căsătoreşti?” Ea a 

răspuns: “Da, domnul meu, am aprobarea scrisă de la tatăl meu şi de 

la mama mea. Trebuie s-o arăt la autorităţi ca să-mi elibereze actele.” 

Am spus: “Este în ordine! Aş vrea să vorbesc puţin cu voi înainte de a 

face această cununie.” Ei s-au aşezat, iar băiatul privea în jurul 

camerei. Avea nevoie să fie tuns. El nu era atent. “Fiule, aş vrea să mă 

asculţi ce spun.”  “Da, domnul meu”, a răspuns el. L-am întrebat: “O 

iubeşti pe această fată?” “Da, domnul meu, o iubesc.” Apoi am 

întrebat-o pe ea: “Dar tu îl iubeşti pe el?” Şi ea a spus: “Da, domnule, 

îl iubesc.” M-am întors din nou spre el: “Ai tu unde să o duci după ce 

te căsătoreşti?”  “Da, domnule.” “În ordine. Aş vrea să vă  mai întreb 

încă ceva. Eu ştiu că tu lucrezi la WPA.” “Da, domnule.” “Aceasta 

înseamnă că ai aproximativ 12 dolari pe săptămână. Crezi tu că vei 

putea să o întreţii pe soţia ta cu aceasta?” ”Voi face tot ce voi putea.” 

“Aceasta este în ordine. Dar ce este dacă el îşi va pierde postul, soră? 

Ce vei face? Te vei întoarce la părinţi?” “Nu, domnule, voi rămâne cu 

el.” “Şi dacă vei avea trei sau patru copii, ce vei face? Îi vei trimite de 

la tine?” “Nu, domnul meu, voi lupta mai departe, vom rezolva 

cumva.” Mă simţeam atât de mic, vedeam că el o iubea cu adevărat şi 

ea  îl iubea la fel. Eu i-am cununat.  

          După câteva zile l-am întrebat pe fratele meu unde s-au dus. El 

mi-a spus că jos la New Albany. Lucram ca telegrafist şi într-o pauză, 

când ceilalţi bărbaţi stăteau şi povesteau glume şi alte lucruri, eu am 

mâncat şi m-am dus jos la râu, am citit Biblia şi m-am rugat. Acolo 

sunt o mulţime de vagoane vechi. Acest tânăr căsătorit era acolo şi şi-

a ales un vagon, la care îşi croia o uşă cu fereastră. Luase hârtie de 

ziar, cuie şi a intrat în vagon. Apoi a mers la fierărie să-şi facă nişte 

trepte. A mai adus nişte lăzi vechi şi a făcut o masă. 

          Cu aproape şase luni înainte îl cununasem pe fiul lui E. T. Slider 

cu fiica lui E. V. Knight, care este unul dintre cei mai bogaţi oameni 

de pe râul Ohio. El conducea o fabrică de prefabricate. Domnul Slider 

era un fabricant. Copii de milionari şi eu i-am cununat. Cum m-au 

cunoscut ei? Unul din prieteni lor este prieten cu mine. În felul acesta 

i-am cunoscut, atunci când ei au cerut să-i cunun.  
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          Într-o zi m-am gândit să mă duc să-i vizitez. Ei nu aveau nevoie 

să muncească pentru că părinţii lor erau milionari. Ei le-au construit o 

casă frumoasă. Clanţa de la uşă era din aur de 14 carate. Puteţi să vă 

închipuiţi în ce fel de casă locuiau ei. Aveau un Cadillac frumos, pe 

care l-au primit la nuntă. Aveau tot ce-şi doreau. Eu am coborât din 

Fordul meu vechi şi am urcat pe trepte. Ei atunci se certau din motive 

de gelozie. Fuseseră la dans. Ea era o fată foarte frumoasă, una din 

acele regine de frumuseţe. Avea multe premii şi medalii cucerite la 

concursurile de frumuseţe. Eu îi priveam cum stăteau, unul într-un colţ 

şi celălalt în alt colţ al camerei şi se certau din cauza unui băiat cu care 

ea a dansat. Când am intrat s-au prins repede de mână, au venit spre 

uşă şi au zis: “Bună ziua, frate Branham, cum vă merge?” 

“Excepţional”, am spus eu. “Dar vouă, cum vă merge?” Atunci el a 

răspuns: “Oh, noi suntem fericiţi, nu-i aşa drăguţo?” “Da, iubitule!” 

Eu le-am zis: “Vedeţi, voi vreţi să pozaţi în ce nu este adevărat. Însă 

voi nu puteţi să vă încălziţi la un foc pictat.” 

          Aşa fac astăzi unele biserici – încearcă să zugrăvească Rusaliile. 

Dar nimeni nu se poate încălzi la un foc dintr-un tablou. Rusaliile 

trebuie să fie prezente în Biserică astăzi, tot aşa cum au fost acum 

2000 de ani. Focul adevărat încă mai cade şi el nu este un foc pictat.  

          În altă zi m-am dus să vizitez cealaltă pereche dincolo de râu, 

de-a lungul instalaţiei telefonice, pe lângă cablul electric. Aveam 

uneltele cu mine şi mă uitam dacă izolatoarele nu sunt rupte sau sparte 

de trăznet. Era la aproape un an după ce i-am cununat. Uşa era 

deschisă şi eu i-am putut auzi ce vorbeau, aşa că am mers încet. Îl 

auzeam pe el ce spunea: “Iubito, aş vrea tare mult să primeşti aceasta.” 

Ea spunea: “Eu preţuiesc gândul tău, dar uite rochia pe care o am este 

destul de bună.” Eu puteam să văd prin uşa deschisă a vagonului, cum 

stătea ea pe genunchiul lui şi braţul în jurul ei, iar braţul ei în jurul lui. 

Iar el avea o pălărie veche, găurită, pe care a luat-o în mână şi în ea 

era salariul lui, pe care l-a vărsat pe masă spunând: “Atât pentru 

alimente, atât pentru asigurare şi atât pentru maşină. Iar asta este ceea 

ce rămâne.” Atunci am înţeles că el văzuse o rochie frumoasă într-o 

vitrină care costa un dolar şi ceva, iar el a vrut ca ea să o accepte. El 

spunea: “Iubito, ţi-ar sta atât de bine.” Şi ea spunea: “Iubitule, am o 

rochie şi aceasta îmi ajunge.” 

          Atunci m-am gândit la acea regină de frumuseţe. M-am întors şi 

am privit cum ieşea fumul de la casa cealaltă. M-am gândit: “Cine este 
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aici bărbatul bogat?” În ce mă priveşte, eu n-aş fi ales fiinţa aceea 

frumoasă de pe deal, dar aş fi ales acest caracter de aici, care este o 

adevărată soţie, mamă şi gospodină, care se străduieşte să-şi aranjeze 

casa şi nu profită de banii tăi pentru orice podoabă, care te iubeşte şi 

rămâne cu tine, ca parte din tine. Aceasta m-a mişcat întotdeauna. 

Unul a ales un chip frumos, celălalt a ales un caracter frumos. Când ai 

de făcut această alegere, atunci prima dată uită-te la caracter şi, dacă o 

şi iubeşti, atunci aceasta este bine. 

          Observaţi, primul om făcut de Dumnezeu, Adam, nu a avut 

nevoie să-şi aleagă soţia, pentru că Dumnezeu i-a făcut una potrivită 

pentru el. 

          Găsim însă scris că ea l-a îndepărtat de la Cuvântul lui 

Dumnezeu. El nu a avut ocazia să se roage în problema căsniciei, el nu 

a fost în situaţia mea şi a ta deoarece el nu era nevoit să aleagă. Era 

doar Eva. Dar ea l-a îndepărtat de la poziţia lui de fiu al lui Dumnezeu 

înspre traiul lumesc, firesc, modern. Caracterul ei era greşit şi ea l-a 

înşelat, încercând să dovedească că cea ce găsise ea era o cale de viaţă 

mai bună. Însă aceasta era contrară Cuvântului. 

          Câte femei îi îndepărtează astăzi pe bărbaţi de la Dumnezeu, 

încercând să spună: “Aceasta este o modă veche, oh, este o viaţă 

tristă.” Mai bine să te rogi din toată inima înainte de a te căsători cu 

fata aceea. Acelaşi lucru îl spun şi pentru surori. 

          Ea l-a înşelat şi astfel a intrat moartea în omenire. Aceasta este 

cauza că Dumnezeu în Cuvântul Său, Biblia, porunceşte femeii să nu 

înveţe, să nu predice, să nu mânuiască în nici un fel Cuvântul lui 

Dumnezeu. Eu ştiu că multe femei spun: “Domnul m-a chemat să 

predic.” Eu nu mă voi certa cu voi, ci vă spun ce scrie în Cuvântul lui 

Dumnezeu. “Femeia să înveţe în tăcere cu toată supunerea. Femeii 

nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus decât 

bărbat, ci să stea în tăcere.”  

          Acum ele spun: “Domnul mi-a spus să fac acest lucru.” Eu nu 

mă îndoiesc de lucrul acesta, însă voi aţi ascultat nu de mult mesajul 

despre Balaam. Balaam a auzit de prima dată, în mod clar, hotărârea 

Domnului: “Să nu te duci.” Dar al a insistat şi Dumnezeu l-a lăsat să 

se ducă, deşi nu era conform Cuvântului Său. Dumnezeu ţi-ar putea 

permite să predici, dar nu este în planul şi Cuvântul lui Dumnezeu ca 

tu să o faci. Femeia să fie supusă după cum spune şi Legea. 
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          Observaţi cum mireasa firească este un simbol pentru cea 

duhovnicească. Cuvântul spune că femeia a fost făcută pentru bărbat, 

nu bărbatul pentru femeie – de aceea sub vechea lege era permisă 

poligamia. 

          David avea cinci sute de femei şi Biblia spune că el a fost un 

bărbat după inima lui Dumnezeu. Solomon avea o mie de femei şi nici 

una din aceste femei nu avea voie să aibă alt bărbat. 

          Voi aveţi banda cu tema despre căsătorie şi divorţ care mi-a fost 

descoperită când eram pe vârful muntelui la Tucson şi mă rugam. 

Atunci profesorii şi elevii au întrerupt cursurile ca să vadă acel stâlp 

de foc care se învârtea în jurul muntelui. Unii dintre oamenii care sunt 

aici au văzut aceasta. Vedeţi, femeia a putut să aibă numai un bărbat, 

căci “femeia a fost făcută pentru bărbat.” 

          Este aici o asemănare: Hristos când va şedea pe tron în 

Împărăţia de o mie de ani, atunci Mireasa Lui va fi una singură, deşi 

vor fi împreună zeci de mii. David a avut multe femei, dar toate 

împreună erau soţia lui. Noi am fost făcuţi pentru Hristos, nu Hristos 

pentru noi. Dar astăzi, în cărţile teologice se încearcă să se adapteze 

Cuvântul după dogmele oamenilor, nu aşa cum ar trebui, ca oamenii 

să se conformeze Cuvântului. Când un bărbat alege o anumită fată, 

atunci el să nu se bazeze pe frumuseţea ei, căci frumuseţea este 

înşelătoare, iar frumuseţea modernă este de la diavolul. 

          Eu vă voi dovedi lucrul acesta din Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu. Noi găsim că Satana la început a fost cel mai frumos 

înger. (Ezechiel 28:12-13) În Proverbe 31:30 scrie: “Dezmierdările 

sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă.” Acesta este adevărul, 

păcatul este frumos şi este atrăgător. Aş vrea să vă spun ceva: la toate 

soiurile de păsări şi de animale, cu excepţia omului, totdeauna sexul 

masculin este cel mai frumos. De ce aceasta? Vedeţi, cerbul este mai 

frumos decât căprioarele cele mici, cocoşul are pene mai frumoase 

decât găina. Dar o femeie este totdeauna mai frumoasă decât un 

bărbat. Însă vedeţi unde le-a adus frumuseţea? Animalele au mai 

multă morală decât artistele de cinema. Scăderea moralei femeilor de 

azi are ca motiv creşterea frumuseţii lor.  

          De exemplu, Pearl Bryan – aţi văzut vreodată fotografia ei? Era 

marea frumuseţe din America de altădată. Dar astăzi orice fată de 

liceu este mai frumoasă decât ea. Ştiţi voi că Biblia spune în legătură 

cu aceasta că aşa trebuie să fie? Ştiţi voi că la început femeia a cauzat 
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căderea în păcat? Tot aşa va fi şi la sfârşit, femeile vor primi 

autoritatea şi vor stăpâni peste bărbaţi. Voi vedeţi că acum femeile 

îmbracă haine bărbăteşti şi îşi taie părul, ceea ce este împotriva 

Cuvântului lui Dumnezeu. Ştiţi voi că femeia este simbolul bisericii? 

Voi trebuie numai să vedeţi ce fac femeile şi vă veţi da seama de 

starea bisericii din ziua de azi. Acesta este adevărul din Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

          Nici o fiinţă nu este făcută să se înjosească aşa cum este femeia. 

Ea nu a fost de la început în creaţie. La animale şi păsări existau 

ambele sexe – masculin şi feminin – dar pentru omenire Dumnezeu a 

făcut numai pe bărbat. Ulterior, El a luat pe femeie din bărbat. Ea nu a 

fost în creaţia originală, este un produs secundar al creaţiei. Dar dacă 

ea se poate păstra curată, ea primeşte o răsplată mai mare ca şi cea a 

bărbatului! Ea a fost încercată şi a căzut, făcându-se vinovată de 

moartea întregii omeniri. Dar Dumnezeu s-a folosit tot de o femeie, ca 

să aducă din nou viaţa – pe Fiul Său – şi aceasta printr-o femeie 

ascultătoare: “Iată, roaba Domnului...”  

          Cain s-a gândit că Dumnezeu acceptă frumuseţea. El era fiul lui 

Satan, căci este scris “Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele 

său.” El s-a gândit că dacă pregăteşte un altar frumos pentru 

închinare, Dumnezeu îl va respecta. Oamenii cred şi astăzi la fel. “Noi 

vom zidi clădiri mari, vom avea o denominaţie mare, vom clădi un 

locaş mai mare, vom avea oamenii cei mai bine îmbrăcaţi şi pregătiţi.” 

Însă Dumnezeu este la miliarde de mile departe de aceştia. Dacă 

Dumnezeu ar respecta numai jertfe şi închinări sincere, atunci ar fi şi 

Cain tot atât de neprihănit ca şi Abel. 

          Abel a ştiut prin descoperire că părinţii lui nu au mâncat nişte 

mere. Eu îi aud astăzi pe predicatori vorbind aşa. Dar dacă prin 

mâncarea de mere a căzut femeia când a recunoscut că era goală, 

atunci ar trebui să i se ofere şi astăzi mere. Nu prin mâncare de mere a 

căzut prima femeie. 

          Biserica a devenit în aceste zile la fel ca celelalte instituţii create 

de oameni – ştiinţifică. Ei încearcă să facă o biserică ştiinţifică, care 

atrage prin imagini şi turle înalte. Este foarte rău că şi penticostalii au 

ajuns acolo. Mai bine să staţi pe stradă cu o tamburină în mână şi 

Duhul lui Dumnezeu să fie în voi. Însă voi încercaţi să vă asemănaţi 

cu ei pentru că aţi devenit o denominaţie. Bisericile încearcă să fie 

ştiinţifice. Gândiţi-vă că prin progresul ştiinţei, omul se ucide pe sine 



 16 

în fiecare zi. Când s-a descoperit praful de puşcă, s-au înteţit 

războaiele. Când a fost inventat automobilul, acesta a omorât mai 

mulţi oameni decât praful de puşcă. Acum omul a primit o bombă. Ce 

va face cu ea?  

          Aşa este şi biserica. Ea încearcă prin ştiinţă, prin cercetări făcute 

de oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Însă aşa vă veţi îndepărta de 

Dumnezeu mai mult decât înainte. Nu alege biserica în felul acesta 

cum ai făcut cu nevasta ta. Ceea ce a făcut ştiinţa pentru oameni este o 

minune, dar tu faci mai bine dacă te ţii departe de aceste lucruri căci  

rujul, pudra şi toate lucrurile acestea sunt de la Satana. Tu alege 

caracterul după Cuvântul lui Dumnezeu. 

          Să comparăm mireasa adevărată cu aşa numita mireasă din 

biserica de azi. Observaţi o femeie care se căsătoreşte. Vedeţi ce a 

făcut ştiinţa pentru ea. Prima dată ea şi-a tăiat părul: una din acele 

coafuri tip “Jaqueline Kennedy”. Biblia dă în adevăr dreptul 

bărbatului să divorţeze dacă ea face lucrul acesta. Ea este o femeie 

necinstită dacă îşi taie părul.  

          Poate voi mă veţi urî pentru aceste cuvinte, dar veţi şti adevărul. 

Am predicat prea mult în California ca să n-o ştiţi, dar ele o fac mai 

departe. Nu poţi lua un porc şi să-l transformi într-un miel. 

          Apoi femeia îşi vopseşte şi-şi unge faţa, ca să arate altfel decât 

este. Dacă ai spăla faţa ei, te-ai înspăimânta de moarte. Aşa este şi 

biserica modernă rujată cu flaconul “Max” teologic. Amândouă, 

femeia şi biserica au o faţă înşelătoare, o frumuseţe artificială făcută 

de oameni, nu frumuseţea naturală care vine de la Dumnezeu. Mireasa 

modernă de astăzi se vopseşte, îşi taie părul, poartă îmbrăcăminte 

modernă strânsă pe corp care atrage bărbaţii şi ea ascultă pe un păstor 

care o asigură că toate acestea ar fi corecte. Acest păstor este un 

înşelător, el susţine ceva fals.  

          Femeia face aceste lucruri ca să înşele, să prezinte ceva ce nu 

este corect. Acesta este felul în care se poartă biserica de azi – ea are o 

teologie făcută de doctori-filozofi, de doctori în drept. Ea spune: 

“Păstorul nostru este aşa şi aşa”, deşi el poate nu ştie despre 

Dumnezeu mai mult decât ştie un hotentot despre o noapte egipteană. 

Aşa este. Prin ceea ce a învăţat la seminar, ajunge să nu ştie nimic 

despre Dumnezeu. 

          Biserica modernă cu rujul ei teologic a ales slava femeilor, 

lucrul acesta fiind fardat cu gust teologic de către un pastor modern 
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care le-a fost dat. Dar caracterul ei este departe de acela al unei 

gospodine, caracter pe care Isus să-l poată primi. Dacă un creştin s-ar 

căsători cu o astfel de femeie, el ar arăta că a căzut din har. Gustul lui 

pentru un cămin şi pentru Dumnezeu este fals dacă se căsătoreşte cu o 

aşa femeie al cărei caracter este în starea cea mai josnică, mort în 

frumuseţea denominaţiunilor şi în plăcerea lumii.  

          Acesta este locul exact unde stă astăzi biserica. Ea a vândut lui 

Satan caracterul ei care i-a fost dat prin Cuvânt, în schimbul unei 

religii ştiinţifice făcute de oameni. Au vândut dreptul de a se baza pe 

Cuvântul lui Dumnezeu şi pe lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul lor, 

care uneşte trupul prin Cuvântul şi dragostea lui Dumnezeu. Ei au 

procedat ca Esau, primind în schimb o denominaţie, care îşi permite 

tot ce doreşte. Biserica aceasta vrea să fie populară ca şi mama ei de la 

Niceea şi Roma. O, cum a intrat acest duh în cercurile penticostale! 

Este o mare pagubă, dar s-a întâmplat. 

          Observaţi o călugăriţă din biserica catolică, o femeie care poartă 

acel voal, ea a fost absolut vândută acestei biserici. Ea este – trup, 

suflet şi duh – o proprietate a acestei biserici. Ea nu mai poate să 

hotărască asupra ei înseşi, nu mai are voinţă proprie. Vedeţi cum 

Satana încearcă să prezinte înşelăciunea lui ca pe ceva adevărat. 

Adevărata Biserică a lui Hristos, Mireasa Lui, este în aşa măsură 

vândută Lui şi Cuvântului Său făgăduit, încât ea are în ea însăşi numai 

gândul Lui. Ce diferenţă!   

          Noi ştim că biserica modernă şi Biserica duhovnicească, ambele 

sunt însărcinate ca să nască fii. Prima naşte moştenitori din 

denominaţiuni pentru biserica mondială, prin care vine antihristul în 

lume. Acesta este adevărul. Poate eu nu voi mai trăi atât ca să văd 

aceasta. Dar voi care sunteţi mai tineri, gândiţi-vă că aţi auzit pe un 

predicator, care a spus că va fi semnul fiarei, dacă ei vor forma 

organizaţia mondială şi această biserică naşte pe fiul ei, pe Antihrist. 

          Cealaltă Biserică este însărcinată prin Cuvântul lui Dumnezeu 

să nască trupul desăvârşit al lui Isus Hristos, care este Mireasa. Trupul 

lui Isus Hristos nu este încă desăvârşit. Câţi ştiu asta? Bărbatul şi 

femeia lui sunt una. Hristos este un singur trup, Mireasa fiind parte din 

acel trup. Aceştia formează iarăşi un trup cum a fost Adam la început. 

Mireasa adevărată este parte din trupul lui Hristos. Gândurile ei sunt 

gândurile Lui, voia Lui este voia ei şi Cuvântul Lui este Cuvântul ei.  
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          Priviţi o mireasă – o fată de astăzi care este aleasă de un băiat. 

Ea este o Izabelă modernă care vrăjeşte prin fastul şi prin alaiul ei, 

împodobită cu tot felul de frumuseţi artificiale. Priviţi la biserică: 

denominaţii mari, clădiri mari şi frumoase, bani mulţi, plată mare. Ei 

sunt vânduţi! Bărbaţii stau la amvon şi spun că totul este în regulă şi 

îngăduie să se săvârşească asemenea nelegiuiri. Totul este o 

înşelăciune. Cu adevărat o Laodicee oarbă, exact ceea ce afirmă 

Apocalipsa 3:17 “Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu 

duc lipsă de nimic. Şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi 

gol.” Aşa este şi biserica şi ea nu ştie. Dacă ai spune unui bărbat sau 

unei femei de pe stradă că ei sunt goi, te-ar invita să te internezi la 

psihiatrie. Dacă le citeşti Cuvântul despre cum ar trebuie să se 

comporte oamenii, despre botezul cu Duhul Sfânt, s-ar uita la tine ca 

la un nebun. Tu le spui că trebuie să fie născuţi din nou, că ei trebuie 

să creadă Biblia, dar ei spun: “Aceasta este o poveste evreiască; 

biserica noastră are însă calea.” Biblia spune că aşa va fi starea 

bisericii din urmă. Cum ar putea un adevărat proroc să nu vadă aceste 

lucruri care se infiltrează în toate bisericile noastre?  

          Curva cea bătrână din Apocalipsa 17 şi fiicele ei dau acestor 

oameni săraci, orbi şi nenorociţi învăţătura lor teologică, care este 

contrară Cuvântului lui Dumnezeu. Această învăţătură nicolaită prinde 

în sclavie suflete de bărbaţi şi femei de pretutindeni.  

          Hristos adevereşte Cuvântul Său, El îi eliberează pe oameni şi-i 

atrage la El, afară din lume, dar într-un alt mod, nu cum fac 

denominaţiile, prin numărul mare de membri, prin fapte mari şi multă 

preocupare, programe atrăgătoare sau printr-o ţinută vestimentară mai 

bună şi prin fete sulemenite care se gândesc că ele ar cânta ca un 

înger, dar mint ca un diavol şi fug mereu după plăceri şi nu se gândesc 

la nimic. 

          Voi vedeţi că aceste lucruri sunt false, deşi sunt frumoase. Dar 

Cuvântul lui Dumnezeu atrage numai pe Mireasa lui Hristos. Mireasa 

adevărată nu atrage atenţia oamenilor, ci atrage atenţia lui Dumnezeu 

deoarece ea se ţine de Cuvântul Său. 

           Voi spuneţi: “Un moment, dar cum este cu acea frumuseţe 

despre care vorbeşti tu?” Biblia spune în Isaia 53:2: “El a crescut 

înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un 

pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire, care să ne 

atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.” 
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Dacă El ar fi venit în frumuseţea Lui, aşa cum o face Satana astăzi, 

atunci oamenii ar fi alergat la El şi L-ar fi primit cu ovaţii, cum fac azi 

cu biserica. Ei L-ar fi crezut, aşa cum îl cred azi pe Satana. Dar 

Hristos vine întotdeauna în frumuseţea caracterului Său. El nu a fost 

un bărbat frumos, puternic sau popular. Dumnezeu nu alege acest fel 

de prezentare.  

          Eu îmi amintesc de profetul Samuel când s-a dus într-o zi ca să 

găsească şi să ungă un împărat dintre fiii lui Isai, care să-l înlocuiască 

pe împăratul Saul. Isai i-a arătat pe fiii săi, iar profetul a văzut un băiat 

solid şi frumos şi a spus: “... cununa ar sta bine pe capul lui.” Dar 

Dumnezeu nu l-a ales pe acesta, nici pe ceilalţi, până când a fost adus 

David, iar Samuel a turnat uleiul pe capul lui. Dumnezeu îl alesese.  

          Vedeţi, când alegem noi, privim la exteriorul persoanei. Dar 

Dumnezeu alege privind la caracter. El a ales un caracter ca acela din 

Isus Hristos. El a trăit în el şi s-a manifestat prin el. Aşadar nu  prin 

frumuseţea lumească atrage El Mireasa, ci prin frumuseţea 

caracterului Său. Hristos caută o Mireasă care să se potrivească cu 

caracterului Lui. El nu priveşte după clădirile mari ale denominaţiilor 

puternice ca să vadă membri mulţi, ci El a făgăduit că va privi acolo  

“...unde sunt doi sau trei adunaţi cu adevărat în Numele Meu.” Pe 

Cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat şi legitimat se odihneşte nădejdea 

adevăratului credincios. Alegerea se face prin Cuvântul Său.  

          Nu-i de mirare că biserica modernă este despărţită de El, căci ea 

a trecut pe lângă descoperirea Lui – ea nu are descoperirea corectă. Pe 

El nu-L interesează modul cum lucrează şi câte lucruri lumeşti are ea. 

Bisericile moderne de azi trec la un milion de mile depărtare de 

programul lui Dumnezeu pentru că ele neagă că acesta este adevărul.  

          Dar El se uită după caracterul ei, asemănător cu al lui Isus 

Hristos. El alege o Mireasă care să fie o reflecţie a caracterului Său – 

trebuie să fie acelaşi trup, acelaşi Duh, aceleaşi mădulare, care clădite 

devin exact una. Atât cât încă Biserica nu s-a desăvârşit ei nu sunt 

una. Caracterul Lui trebuie să fie format în ea prin Cuvântul din 

această epocă. Biserica trebuie să devină la fel cum este El. Evrei 13:8 

“Isus Hristos este Acelaşi, ieri, azi şi în veci.” 

          Nu de mult, într-o noapte, aproximativ la ora trei dimineaţa m-

am trezit. Vă rog să-mi răspundeţi toţi la întrebarea pe care v-o pun 

acum: “V-am spus vreodată ceva în Numele Domnului şi nu a fost 

adevărat?” Nu există nimic din miile de lucruri pe care le-a spus El, în 
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care să fi fost greşit un Cuvânt – totdeauna s-au împlinit cu 

desăvârşire. Când am fost la Phoenix, acum aproape un an, am 

predicat mesajul: “Domnilor, în ce timp ne aflăm?”, iar eu vă spuneam 

că acolo pe munte voi întâlni şapte îngeri şi aceasta va fi deschiderea 

celor şapte peceţi. Ziarul “Life”, a publicat fotografia şi un articol 

despre acest mare cerc de lumină care s-a arătat pe cer, înalt de 30 de 

mile şi lat de 27. Ei au spus că nu pot afla ce a fost acolo. Ei încă nu 

ştiu asta! 

          Dar în seara aceasta stau aici în clădire, oameni care au fost cu 

mine, atunci când s-a întâmplat  exact aşa cum a fost spus. El mi-a 

vorbit atunci despre lucruri care trebuiau să se întâmple şi s-au 

întâmplat întocmai. Cele şapte peceţi au fost rupte şi s-au spus taine 

care au fost ascunse prin epocile reformei. Eu m-am dus sus pe munte 

şi Duhul Sfânt spunea: “Aşa vorbeşte Domnul: În 24 de ore vei vedea 

mâna lui Dumnezeu.” 

          Noi eram la vânătoare şi acolo a venit un vârtej de vânt. În sala 

aceasta sunt bărbaţi care au fost acolo. În ziua următoare, cam pe la 

ora zece, eu am spus: “Mergeţi repede sub maşini! Ceva este pe cale 

să se întâmple.” Era un cer senin. Acolo sus într-o crăpătură mare în 

stâncă a venit un vârtej de foc din cer şi s-a împrăştiat repede suindu-

se pe pereţi. Eu stăteam chiar dedesubt, mi-am luat pălăria de pe cap şi 

îmi ţineam capul. Acel vârtej de vânt a venit până la 20 de metri 

deasupra mea şi a făcut o groapă în peretele stâncii, apoi s-a dus 

înapoi în cer! Pe urmă a revenit şi s-a învârtit încă de trei ori. A rupt 

vârfurile unor pomi pe un diametru de o sută optzeci de metri. Voi îi 

auziţi pe aceşti bărbaţi spunând “Amin”. Ei au fost acolo când s-a 

întâmplat şi au auzit cum a sunat de trei ori. Când au ieşit de sub 

maşini au spus: “Dacă te-ar fi lovit, n-ar fi rămas acolo din tine decât 

o pată de untură.” Eu am spus: “Acesta a fost El şi mi-a vorbit.” 

          Dumnezeu vorbeşte dintr-un vârtej de vânt şi acolo era acel 

stâlp de foc pe care-l vedeţi în fotografie. Când am fost întrebat: “Ce a 

fost aceasta?”, eu am răspuns: “Judecata loveşte coasta de vest.” Două 

zile după aceea, se părea că Alaska se scufundă. 

          Vedeţi, omul trebuie să facă ceva ca să arate că este Cuvântul 

Domnului, ca şi acel bărbat care a pus puţină sare în blid şi apoi l-a 

aruncat în apă, spunând: “Aşa vorbeşte Domnul: “Vindec apele 

acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpiciune.” Voi 

trebuie să faceţi ceva ca să arătaţi ceea ce credeţi; aşa s-a întâmplat 
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după ce am aruncat piatra, punând în mişcare vântul în vârtej, care a 

zguduit muntele şi a scos o bucată mare afară din stâncă, lăsând o 

gaură. 

          Predicatorul Blair, care stă aici şi mă priveşte, a fost acolo sus şi 

a luat câteva bucăţi. Aici sunt şi trei martori: Sothman, Billy-Paul şi 

alţii care au fost acolo şi au văzut ce s-a întâmplat. Acesta este 

adevărul. Întâmplarea aceasta nu este din zilele din vechime ale 

Bibliei, ci este recentă. Este Acelaşi Dumnezeu. El mi-a arătat aceste 

lucruri şi ele s-au întâmplat întotdeauna exact după Cuvânt. Niciodată 

nu a dat greş. Eu Îi dau Lui toată slava. 

          Acum câteva săptămâni am avut o vedenie – stăteam pe un loc 

înalt şi priveam Biserica. Eu priveam spre vest şi de acolo venea un 

grup de femei îmbrăcate simplu, părul lung era frumos, legat înapoi, 

rochiile lor aveau mâneci şi erau mai jos de genunchi în lungime. Ele 

mergeau toate în pas egal. Atunci Duhul a spus: “Aceasta este 

Mireasa.” Eu priveam şi inima mea era plină de bucurie. După un timp 

venea un grup de femei şi El a spus: “Acum vine avangarda bisericii 

moderne.” Eu încă nu am văzut o aşa mulţime murdară. Ele arătau 

îngrozitor. Mi-a arătat apoi biserica asiatică şi celelalte biserici dintre 

naţiuni. Apoi mi s-a spus că va fi prezentată biserica din SUA. Dacă 

am văzut vreodată o mulţime de draci, atunci acestea erau. Aceste 

femei erau goale de tot şi aveau în mână ceva de culoare gri ca pielea 

de elefant, pe care o ţineau în faţă şi dansau într-un fel nebun ca şi 

copiii aceştia de la disco şi cântau o muzică în felul lor. Iar când am 

văzut că vine Miss SUA, aproape am leşinat. Vă spun aceste lucruri, 

fiindcă am datoria să spun adevărul înaintea lui Dumnezeu. Dacă voi 

credeţi că sunt slujitorul lui Dumnezeu, atunci voi credeţi ce spun. 

Pentru nimic în lume nu v-aş spune aceasta dacă n-ar fi adevărat. 

Când acea femeie s-a apropiat, era cel mai murdar lucru pe care l-am 

văzut vreodată. M-am gândit: “Dumnezeule, toţi predicatorii şi noi toţi 

fraţii am lucrat din greu să-Ţi pregătim o Mireasă şi asta este tot ce am 

putut face!” Ea se răsucea şi dansa în rochia ei scurtă, aşa cum fac 

copiii pe stradă în jocurile lor vulgare. Aceasta era Miss “creştinătatea 

americană.” Aproape că am leşinat când am văzut. 

          Ele veneau spre locul în care stăteam împreună cu acea Fiinţă 

supranaturală. Eu nu-L puteam vedea, dar Îl auzeam când vorbea cu 

mine. Era chiar în preajma mea. Şi acele fiinţe oribile veneau spre 

noi… 
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          Acum, daţi-vă seama, să stai în prezenţa Lui, ca slujitor al Lui şi 

după tot ce am încercat, acesta era singurul rezultat pe care-l 

obţinusem. M-am gândit: “Dumnezeule, la ce mi-au folosit toate 

strigătele, rugăminţile şi încercările de a-i convinge pe oameni? La ce 

au folosit toate semnele şi minunile pe care Tu le-ai făcut înaintea lor? 

După tot ce am făcut, eu trebuie să prezint înaintea Ta o astfel de 

mireasă.” 

          Stăteam acolo şi mă uitam cum trec, cu spatele gol, ţinând în 

faţă doar o mică acoperitoare şi dansând twist. O, ce lucru vulgar! 

Poate voi spuneţi: “Ce înseamnă asta, frate Branham?” Eu nu ştiu, eu 

vă spun doar ce am văzut. Pe când treceau, m-am gândit: 

“Dumnezeule, atunci eu sunt condamnat. Nu are nici un rost să mai 

încerc să fac ceva. Aş putea foarte bine să mă retrag.” M-am gândit că 

sunt pierdut. 

          Apoi, deodată, le-am auzit venind din nou. Pe partea cealaltă 

venea Mireasa care plecase pe acolo la început. Veneau ca nişte 

doamne micuţe, fiecare îmbrăcată în costumul naţional, toate cu părul 

lung, exact ca cele dintâi. Ele treceau prin faţa locului unde stăteam, 

priveau niţel într-acolo şi apoi mărşăluiau încet spre cer. Celelalte au 

ajuns pe marginea unui deal şi s-au prăbuşit la vale. Pe când mergeau 

acelea spre cer, câteva din cele din urmă (păreau a fi din Suedia sau 

Elveţia sau din altă parte) au început să se uite împrejur. Am strigat: 

“Să nu faceţi aceasta! Să nu pierdeţi pasul!” Pe când strigam, am ieşit 

din viziune. 

          Aş vrea să vă pun o întrebare în seara aceasta. Este mai târziu 

decât ne gândim noi. Ar putea să fie deja chemată şi aleasă Mireasa, să 

fie deja sigilată? Atunci cine vine mai târziu nu mai poate fi sigilat. 

Voi ştiţi. Ar putea să fie posibil? Oh, da! Amintiţi-vă ce v-am spus la 

prânz. În acel lichid spermatic sunt milioane de seminţe, dar numai 

una ajunge să fecundeze oul – unul dintr-un milion – deşi toate 

seminţele au aceeaşi şansă, fiind acelaşi fel de sămânţă. Una din ele 

trăieşte şi restul mor. Nimeni nu poate să spună care este aceasta. 

Dumnezeu hotărăşte aici. 

          Zămislirea şi naşterea naturală este prin alegere. Fie că va fi 

băiat sau fată, blond sau brunet, Dumnezeu decide. Nu primul care 

ajunge, ci El scoate unul dintr-un milion.  

          Când Israelul a părăsit Egiptul pe calea către ţara făgăduită, erau 

aproximativ două milioane de oameni. Fiecare era sub sângele 
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mielului jertfit, altfel nu ar fi supravieţuit; fiecare dintre ei îl asculta pe 

Moise – profetul – şi fiecare a fost botezat în Marea Roşie. Apoi 

fiecare a dansat în sus şi în jos pe malul mării, când Dumnezeu a 

nimicit pe vrăjmaşul lor. Fiecare l-a auzit pe Moise cântând în Duh, 

fiecare a mâncat mană cerească în fiecare dimineaţă, acolo în pustie. 

Mana din cer – un simbol pentru mesajul acestui ceas – cădea în 

fiecare noapte. Dar câţi din aceste două milioane au ajuns în ţara 

făgăduită? Doi, adică unul dintr-un milion. 

          Dacă-i număraţi pe toţi credincioşii catolici şi protestanţi, ar fi 

aproximativ 500 milioane de aşa-zişi credincioşi în lume. Dacă răpirea 

ar fi în seara aceasta şi dacă ar fi luat unul la un milion, ar însemna că 

vor dispărea 500 de oameni. Tu poate nici n-ai auzi despre aceasta, 

căci oricum aici lipsesc mulţi pe care nu-i pot număra.  

          Aceasta ar putea să ni se întâmple chiar acum. Amintiţi-vă cum 

a fost pe timpul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii întrebau: “Pentru ce zic 

cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?” El le-a răspuns: “Ilie va veni 

întâi şi va reaşeza toate lucrurile. Dar Eu vă spun că Ilie a şi venit şi ei 

au făcut cu el ce au vrut, după cum este scris despre el.” Poate într-o zi 

vom fi lăsaţi în urmă aici, pe pământ şi vom întreba: “Nu va avea loc 

Răpirea înaintea marelui necaz?” Şi ni se va zice: “Răpirea a avut loc 

şi voi nici n-aţi ştiut.” Tot trupul este pecetluit, el trebuie doar 

menţinut în ordine. 

          Eu nu spun că aşa va fi. Nădăjduiesc să nu fie aşa. Dar, prieteni, 

gândiţi-vă că nu suntem departe. Dacă avem în seara aceasta un simţ 

în inimile noastre ca să punem viaţa noastră în ordine cu Dumnezeu, 

lăsaţi-mă să vă sfătuiesc ca un frate predicator. Am folosit în seara 

aceasta mai mult timp pentru mesaj decât pentru celelalte lucruri, 

fiindcă am avut o mare libertate în aceste adunări. Dacă credeţi că eu 

sunt un proroc al lui Dumnezeu, atunci ascultaţi de ceea ce v-am spus. 

Dacă este numai puţin simţ în inima ta, atunci ar trebui chiar acum să 

te întorci la Dumnezeu. Ar trebui să faci aceasta. 

          Voi, bărbaţilor, priviţi dogmele voastre cărora le slujiţi, priviţi la 

bisericile voastre – corespund ele cu Cuvântul lui Dumnezeu? Aţi 

împlinit totul?  Tu spui: “Eu sunt un bărbat bun.” Aşa era şi Nicodim, 

aşa erau mulţi dintre ei. Aceasta nu are nimic de-a face cu cele spuse 

aici. 

          Şi voi, femeilor, aş dori să priviţi în oglindă să vedeţi ce cere 

Dumnezeu unei femei. Să priviţi în oglinda lui Dumnezeu, nu în 



 24 

oglinda bisericii din care faceţi parte. Priviţi dacă în viaţa voastră 

puteţi să reflectaţi Mireasa duhovnicească.  

          Fraţi slujitori, gândiţi-vă! Mai îndulciţi puţin Cuvântul  ca să nu 

răniţi sentimentele cuiva? Ce ar fi dacă v-ar scoate afară din biserică? 

Dacă tu simţi Cuvântul lui Dumnezeu, fratele meu iubit, lasă-mă să te 

avertizez în Numele Domnului Isus Hristos: fugi chiar acum de acolo! 

          Şi tu, soră, fă acelaşi lucru, dacă te poţi măsura cu calificativul 

unei creştine. Nu o creştină cu nume, ci inima ta şi viaţa ta să fie 

formate exact cum spune Dumnezeu că trebuie să fie o mireasă. 

          Mă adresez vouă tuturor, care sunteţi doar membri ai bisericii. 

Dacă biserica ta nu este în măsură să se compare cu calificativul dat de 

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci vino afară de acolo şi intră în Hristos. 

Aceasta este o avertizare serioasă. Noi nu ştim şi nici voi nu ştiţi în ce 

moment acest oraş – Los Angeles – va zăcea pe fundul oceanului. Isus 

spunea: “Şi tu Capernaume vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi 

pogorât până în locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în 

Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare 

până în ziua de azi.” Sodoma şi Gomora zac pe fundul Mării Moarte. 

Capernaumul la fel zace pe fundul lacului. 

          O, Los Angeles, care susţii că ai fi oraşul îngerilor, care singur 

te-ai înălţat la cer şi ai produs toate lucrurile murdare ale modei, unde 

străinii au venit să ia şi să ducă la ei aceste murdării. Tu cu bisericile 

tale măreţe, cu turnurile tale, într-o zi vei zace pe fundul oceanului. 

Mânia lui Dumnezeu va erupe de sub tine! Bancul de nisip pe care stai 

va fi luat de apa care pătrunde adânc până la Marele Lac Sărat. Va fi 

mai rău decât ceea ce s-a întâmplat cu oraşul Pompei. 

          Pocăieşte-te, Los Angeles! Pocăiţi-vă toţi şi întoarceţi-vă la 

Dumnezeu! Ceasul mâniei Lui vine. Fugiţi câtă vreme mai este timp şi 

intraţi în Hristos! 

          Să ne rugăm. Dumnezeule iubit, duhul meu este cutremurat, 

inima mea varsă lacrimi de avertizare. Ajută, o Dumnezeule, ca 

bărbaţi şi femei să creadă că eu nu le spun glume. Îngăduie ca oamenii 

din Biserică să înţeleagă că eu nu vorbesc împotriva lor, ci să 

recunoască, Doamne, că eu o fac din dragoste. Tu-Mi eşti martor, 

Dumnezeule puternic, că m-am dus în sus şi în jos în fiecare an pe 

Coasta de Vest şi am vestit Cuvântul Tău. 

          Dacă lucrurile pe care le-am spus se vor întâmpla în această 

noapte, Tu eşti martor că am spus adevărul. Tu ştii că această viziune 
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despre Mireasă este adevărată. Am folosit aici Numele Tău, Doamne 

şi am spus că este “Aşa vorbeşte Domnul.” Sunt deplin conştient de 

ceea ce fac, Doamne.  

          De aceea Te rog, Doamne, în Numele lui Isus ca oamenii să se 

trezească şi să fugă de mânia care va veni, căci ”ICABOD”, este scris 

deasupra uşilor şi a naţiunilor. Un semn negru al încercării se va pune 

deasupra. Duhul lui Dumnezeu a fost întristat şi a plecat, iar ei au fost 

cântăriţi şi găsiţi prea uşori. Sărbătoarea împăratului Belşaţar se repetă 

cu bărbaţi şi femei goale, care se autodenumesc “creştine”. 

          Doamne, ai milă de această lume păcătoasă şi de acest popor 

păcătos, cum suntem noi în seara aceasta. Dumnezeule, încerc să stau 

în spărtură şi să implor mila Ta, Doamne, ca Tu să poţi vorbi acestei 

mulţimi; eu Te rog, în seara aceasta să chemi pe Mireasa Ta din 

mijlocul acestei mulţimi, nu prin cuvântul unei dogme, ci prin 

Evanghelia lui Isus Hristos. Lasă să se cunoască în seara aceasta că Tu 

eşti Dumnezeu şi că Cuvântul Tău este Adevărat. Cu toată seriozitatea 

atragem atenţia acestor oameni spre Cuvântul Tău. În Numele lui Isus 

Hristos, mă rog pentru ei, Doamne. Ei Te-au recunoscut fără nici o 

umbră de îndoială atunci când Tu ai umblat în mijlocul lor şi le-ai 

spus tainele inimii lor. Chiar acum Tu ştii ce este în inima fiecărui 

ascultător. Eu Te rog în Numele lui Isus, lasă ca Duhul Sfânt să 

mijlocească din nou şi atrage-i dintre aceşti ascultători pe aceia care 

sunt scrişi în cartea vieţii Mielului. Îngăduie aceasta, Dumnezeule. Te 

rog din toată inima.  

          Doamne, aceşti oameni şi-ar da ultimul bănuţ să sprijine 

mesajul. Ei ar face orice pentru aceasta. Eu Te rog, Doamne, să le 

răsplăteşti turnând Duhul Tău cel Sfânt asupra acestei adunări. Poate 

nu va fi ceva deosebit sau sărituri, ci un plâns, un strigăt de pocăinţă, 

ţinându-ne de coarnele altarului, atunci când vedem judecata mugind 

sub noi în seara aceasta! Îngăduie aceasta, Doamne, aceasta este 

rugăciunea mea sinceră, în Numele lui Isus Hristos! 

          Fratele meu şi sora mea, eu nu ştiu ce să mai spun! Dacă am 

căpătat trecere în ochii voştri prin puterea lui Dumnezeu, dacă voi 

credeţi că sunt profetul Lui, eu simt o avertizare. Eu nu am spus acest 

lucru în public până acum. Eu nu sunt înclinat spre astfel de lucruri. 

Eu nu acţionez în felul acesta. Am ezitat, am făcut tot ce este posibil 

să nu spun acest lucru, dar acum am spus şi aceasta va sta ca mărturie 

în ziua judecăţii, că eu v-am spus adevărul. Este “Aşa vorbeşte 
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Domnul”. O, penticostalilor, fugiţi pentru viaţa voastră, fugiţi la 

coarnele altarului până nu este prea târziu, căci va veni ceasul când 

veţi striga, dar nu va mai avea nici un rost. Vedeţi, Esau a plâns după 

dreptul lui de întâi născut, dar nu a mai putut să-l obţină. 

          Californieni, oameni ai comerţului pe care vă iubesc şi de care 

am fost legat cu toată inima mea, eu vă predau azi în mâinile lui Isus 

Hristos. Alergaţi la El! Nu lăsaţi niciodată pe diavolul să vă răcească, 

ţineţi acest Cuvânt până când fiecare va fi umplut cu Duhul Sfânt în 

aşa măsură ca să puteţi fi puşi în ordine cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă voi spuneţi că aţi primit Duhul Sfânt, dar nu corespundeţi cu  

Cuvântul, atunci este un alt duh în voi. Căci Duhul lui Dumnezeu este 

peste Cuvântul Său. Mesia – Hristosul – este Cuvântul uns, iar 

Mireasa trebuie să fie o parte din acest Cuvânt, trebuie să fie Cuvântul 

uns. 

          Să ne ridicăm în picioare în Numele Domnului Isus Hristos. 

Dacă Dumnezeu voieşte, peste câteva ore voi călători în Africa. S-ar 

putea să nu mă mai întorc, eu nu ştiu. Dar vă spun din toată inima că 

v-am vestit adevărul, nu am lăsat nimic nespus din ce mi-a poruncit 

Dumnezeu să vă spun în Numele Lui. Este un moment foarte serios. 

Am încercat să părăsesc amvonul de câteva ori, dar nu am putut să o 

fac. Nu uitaţi niciodată, este un timp în care Dumnezeu face poate 

ultima chemare. Va veni şi ziua ultimei chemări. Când? Eu nu ştiu, 

dar conform viziunii, acea Mireasă este aproape desăvârşită.  

          Priviţi la bisericile nominale care vin. Când fecioara care 

doarme vine să ia ulei, ea pierde clipa primirii Lui. Dar Mireasa a 

intrat. Pe când ele merg să cumpere ulei, a venit Mirele. Aţi adormit? 

Treziţi-vă repede fiecare, veniţi-vă în fire,  în Numele Domnului Isus. 

Veniţi să ne rugăm fiecare aşa cum ştim. 

          Dumnezeule atotputernic, ai milă de noi. Doamne, ai milă de 

noi toţi. Ai milă şi de mine şi ne ajută, orice s-ar întâmpla, să 

înţelegem lucrurile acestea. La ce ne-ar ajuta să facem orice altceva, 

dacă noi eşuăm în aceste lucruri? Eu mă rog Ţie pentru milă, o 

Dumnezeule, înainte de a se scufunda acest oraş în ocean şi judecata 

Ta să treacă peste această coastă. Eu mă rog, o Doamne Dumnezeule 

să chemi pe Mireasa Ta pe care eu Ţi-o predau în Numele lui Isus 

Hristos. Amin. 
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BROŞURA ESTE GRATUITĂ 

 

Pentru alte informaţii şi predici puteţi scrie la următoarele adrese: 

 
Joe Mircea, 515600 Cugir, Str. Victoriei nr. 31, ap. 11 

Duca Florin, 400244 Cluj, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 2 

Opriş Daniel, 300790 Timişoara, OP 1, CP 193 

Cetnarovici Ioan, 030474 Bucureşti 49, Intr. Bădeni nr. 6, Bl M9, ap. 47 
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