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       CUVÂNTUL VORBIT ESTE SĂMÂNŢA ORIGINALĂ - 2 

    (The Spoken Word is the Original Seed) 

       

  W.M. Branham 

 Jeffersonville, Indiana SUA 

 18.03.1962-seara 

 

Vă simţiţi toţi bine? Dorim să începem ca să putem termina până la 

miezul nopţii. Noi suntem aşa de bucuroşi că Domnul ne-a ajutat şi ne-a 

binecuvântat. Înainte de a începe, vrem să ne rugăm scurt şi să ne 

adresăm Celui despre care vorbim. 

Tată ceresc, ai auzit mărturia acestui bătrân sfinţit şi temător de 

Dumnezeu. În tot acest timp, el şi soţia sa au lucrat împreună; şi cum ea 

Ţi s-a adresat Ţie, şi Te-a rugat să faci din soţul ei un predicator şi acum 

este aici... Şi apoi, când el a fost pe moarte şi cei mai buni medici din 

ţară au spus că s-a terminat cu el, că va mai trăi numai câteva ore, trupul 

său fiind mâncat de cancer; el nu mai putea să umble deloc din cauza 

infecţiei din glezne. Şi acum, după ani de zile, el încă mai poate să 

meargă. Noi suntem atât de recunoscători, Tată. Aceasta dovedeşte că 

atunci când este semănat Cuvântul, apoi udat, va aduce recoltă. Acum ne 

rugăm Tată, ca în această după amiază să ne permiţi să expunem 

cuvintele potrivite din Cuvântul Tău. Este Cuvântul Tău şi vrem să-l 

expunem întocmai cum este, şi apoi udă-l, Doamne, cu Duhul. Ne 

încredinţăm cu mesajul acesta Ţie, şi Te rugăm să ne foloseşti, în 

Numele lui Isus. Amin. 

Şi acum, să ne grăbim. Soţia mi-a spus cât de greu a fost pentru 

oameni, cum i-au durut picioarele. Eu apreciez credincioşia voastră. 

Femei şi mulţi bărbaţi de vârsta mea trebuie să stea în picioare. Eu 

apreciez credincioşia voastră. Acum vom intra direct în mesaj şi vom 

merge mai departe. Nu vreau să mă grăbesc prea tare şi totuşi aş vrea, 

dacă pot, să termin în după-amiaza aceasta.  

În dimineaţa aceasta ne-am oprit la tema din Gen. 1:11: „Cuvântul 

vorbit este sămânţa originală”. Iar scopul meu în dimineaţa aceasta 

este să explic oamenilor de ce am făcut eu lucrurile în felul în care le-am 

făcut. Îmi dau seama că dacă Isus întârzie, probabil că mulţi oameni vor 

auzi aceste înregistrări când eu nu voi mai fi aici. Dar vreau să spun că 

eu cred Cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că acesta este Adevărul. Noi am 
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văzut faptul că în zilele din urmă se pare că au încetat slujbele acelor 

evanghelişti, care mai înainte au fost atât de puternice. Eu nu vreau să 

spun că ei nu mai sunt interesaţi de aceste lucruri. Ei încă mai predică, 

dar se pare că rezultatele nu se mai văd. Nu se mai întâmplă nimic. 

Vedeţi? Care este problema? Sămânţa este deja pe câmp. Gândiţi-vă la 

aceasta; nu o uitaţi. 

Cineva mi-a cerut să repet acel cuvânt evreiesc. În Ioel 2:28 unde 

se vorbeşte despre ploaia timpurie şi ploaia târzie, cuvântul folosit 

pentru „timpurie” este cuvântul ebraic „moureh”, care înseamnă 

„învăţătură”. Cu alte cuvinte, va avea loc o ploaie de învăţătură şi o 

ploaie a secerişului.  Noi am avut ploaia de învăţătură, iar acum suntem 

gata pentru ploaia secerişului. Prima ploaie cade atunci când este 

semănată sămânţa. Aceasta face ca recolta să înceapă să crească. Apoi, 

chiar înainte de coacere, vine o altă ploaie. Aceasta este ceea ce ei 

numesc ploaia secerişului. Noi ştim că vin ploile din primăvară, şi apoi 

ploile din jurul lunii iunie dezvoltă complet recolta. 

Noi am văzut că ploaia este Duhul. Şi ne-am oprit în punctul în 

care am spus cum cred eu că va fi totul. Eu cred că prima ploaie a fost 

dată. Acesta este motivul pentru care lucrurile se domolesc: terenul este 

deja însămânţat. Nu se poate găsi nici un loc în care să nu fi fost 

semănat. Sămânţa a fost dată prin radio, televiziune, benzi, prin vestire, 

pe orice cale. A împânzit ţara. În felul acesta sămânţa a fost semănată. 

Voi nu puteţi obţine altceva decât ceea ce s-a semănat. Puteţi înţelege 

acum? Va răsări sămânţa care a fost semănată. Duhul va cădea, dar va 

avea loc secerişul seminţei care a fost semănată, şi peste care Acesta 

cade. Ţineţi minte.  

Eu prezic că cele două grupuri denominaţionale, penticostalii şi 

evanghelicii, vor conlucra, se vor uni, şi cu toţii vor deveni membri în 

Consiliul Bisericilor. Deja ei aparţin de acesta. Şi prin ei va veni un 

boicot împotriva oricui nu aparţine de acea uniune a bisericilor. Biblia 

spune că va fi un boicot până acolo încât oamenii nu vor mai putea să 

vândă sau să cumpere dacă nu au primit semnul fiarei, care este 

catolicismul roman, şi icoana fiarei, care este protestantismul. Fiara avea 

puterea să facă icoana fiarei să vorbească, şi a făcut-o. Şi aceasta este 

Confederaţia Bisericilor, când ei se unesc. 

Acum sunt aici mulţi tineri. Eu nu ştiu când va veni Isus: poate în 

această după amiază sau poate anul viitor. Eu sper că voi trăi să văd ziua 

venirii Lui, dar dacă nu va fi aşa, voi să nu permiteţi vreodată ca acest 
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Cuvânt să se depărteze de urechile şi de inima voastră.  Să ţineţi minte, 

eu vorbesc în Numele Domnului. Eu cred din inimă că acesta este felul 

în care se va încheia totul. Va fi o unire, un boicot. Şi locuri ca acesta 

vor fi închise. Nu veţi mai putea să ţineţi o adunare decât dacă vă va 

permite această federaţie a bisericilor.  

Acest lucru se poate observa acum în denominaţii. Aceasta arată 

punctul în care s-a ajuns. Da, veţi avea nevoie de permisiunea lor. 

Aceasta este prezicerea mea, ca slujitor al lui Hristos, pe baza înţelegerii 

Cuvântului şi a inspiraţiei; acolo se va ajunge. Toate semnele arată spre 

sfârşit. Tocmai am vorbit despre aceste lucruri.  

Chiar şi fecioarele nechibzuite au început să ceară ulei. Aduceţi-vă 

aminte că era o fecioară, şi în cazul acesta înseamnă că este o biserică. 

Vom ajunge şi la aceasta, în Apoc. 17. Dacă este o fecioară, este o 

biserică, pentru că biserica este o fecioară. Pavel a spus „…v-am logodit 

cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară 

curată” (2Cor.11:2). Curva din Apoc. 17 era o biserică. Ioan s-a 

minunat de frumuseţea ei. Cu toată frumuseţea ei, în ea s-a găsit sângele 

tuturor sfinţilor lui Isus Hristos. Aşa este.  

Eu cred că biserica Romano Catolică a făcut 68.000.000 de martiri, 

de la Augustin din Hippo. Scrierile despre martiri spun că 68 de 

milioane de protestanţi au fost ucişi pentru că n-au fost de acord cu 

doctrina bisericii catolice. Nu-i de mirare că Biblia spune că în ea s-a 

găsit sângele martirilor. N-a spus Isus că va veni un timp când ei vă vor 

ucide crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu? Şi ei sunt sinceri în privinţa 

asta. Nu sunt făţarnici. Ei cred în felul acela. Aşa au fost învăţaţi. Când 

Cuvântul acela este semănat acolo, trebuie să aducă o recoltă. Cu 

siguranţă. Amintiţi-vă că tema noastră este sămânţa. Cuvântul vorbit al 

lui Dumnezeu este o sămânţă. Vedeţi? Trebuie să ne întoarcem la acest 

Cuvânt, şi Cuvântul va produce ceea ce spune.  

Din acest motiv cred eu în vindecarea divină. Din cauza asta cred 

eu în vedenii. Din acest motiv cred în îngeri. Motivul pentru care cred în 

acest mesaj este că acesta vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred 

nimic ce se află în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Ar putea fi adevărat, 

însă eu voi rămâne totuşi la ceea ce a spus Dumnezeu şi atunci sunt sigur 

că sunt în regulă. Sigur că Dumnezeu poate să facă orice doreşte. El este 

Dumnezeu. Dar câtă vreme eu rămân cu Cuvântul Său, ştiu că totul este 

în regulă. Eu cred aceasta.  
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Acum, această fecioară nechibzuită este o femeie; simbolizează o 

biserică, însă una nechibzuită. Vedeţi? Ea este întârziată. Şi totuşi ea se 

numeşte mireasă. Şi aduceţi-vă aminte că totul se desfăşoară în trei etape 

pentru a ajunge la desăvârşire. Numărul desăvârşirii este trei: 

descoperirile lui Dumnezeu: Tată, Fiu, Duh Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, 

Dumnezeul cel viu s-a descoperit în Stâlpul de Foc. El încerca să atragă 

la El Israelul. Ei nu au vrut să vină. Dumnezeu Tatăl trăia în Fiul, care 

este a doua formă de descoperire a lui Dumnezeu. Fiul este acelaşi 

Dumnezeu, chipul vizibil al lui Dumnezeu, sămânţa lui Dumnezeu 

descoperită. El a încercat să-i atragă pe oameni la El -  dar ei L-au 

răstignit! Duhul Sfânt este acelaşi Dumnezeu care a fost la început în 

Fiul lui Dumnezeu, iar acum în zilele de pe urmă este în biserică într-o 

altă formă de descoperire a lui Dumnezeu, încercând să dea oamenilor 

Cuvântul vorbit, tot aşa cum s-a întâmplat prin celelalte două forme de 

descoperire, dar ei Îl resping.  Este acelaşi lucru. Este vorba despre cele 

trei forme de descoperire ale singurului Dumnezeu care lucrează. Este 

Dumnezeu cel care lucrează astăzi în poporul Lui. Este Dumnezeu în 

oameni.  

Cu voia Domnului, aş vrea să vorbesc despre aceasta mâine seară: 

Dumnezeu în universul Său, Dumnezeu în Fiul Său, Dumnezeu în 

poporul Său. Cred că am mai vorbit aici despre asta.  

Fecioarele nechibzuite s-au dus să cumpere untdelemn. Pe când 

mergeau să cumpere, au constatat că era prea târziu. De ce? De ce, 

prieteni? Însămânţarea s-a încheiat. Vedeţi? Pe vremea Sodomei au fost 

trei acolo. Tot timpul a fost numărul acesta - trei. Sunt trei veniri ale lui 

Hristos. El a venit odată ca să-şi răscumpere mireasa. A doua oară vine 

să-şi răpească mireasa în slavă. Apoi vine din nou în Împărăţia de o mie 

de ani împreună cu mireasa Lui. Totul este în trei. Trei este un numărul 

desăvârşirii. Cinci este numărul harului; şapte este numărul încheierii, 

doisprezece - douăzeci şi patru este închinarea, patruzeci-ispitirea, şi 

cincizeci este veselia. Cuvântul „cincizecime” înseamnă „anul de 

veselie”. 

Dumnezeu este desăvârşit în numerele Sale, este desăvârşit în Cuvântul 

Său, în felul cum lucrează; El este desăvârşit în toate pentru că El este 

un Dumnezeu desăvârşit.   

Acum fiţi atenţi – în Biblie este vorba despre o curvă. (Să mă ierte 

surorile. Aşa spune Biblia. Azi vorbesc deschis.) Biblia o numeşte curvă 

şi mama curvelor. Dacă observaţi, în Biblie se vorbeşte despre o curvă 
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(aceasta este o biserică), despre o prostituată (aceasta este o biserică) şi 

se vorbeşte despre o mireasă (şi aceasta este o biserică). Iată numărul 

trei. Dacă Domnul îngăduie, vom arăta ale cui mirese sunt acestea şi 

cum au fost ele respinse. 

Vreau să spun ceva, înainte să uit. Niciodată să nu vă fie frică de 

comunism. Comunismul este o unealtă în mâinile lui Dumnezeu. Este un 

sistem fără Dumnezeu, exact cum a fost împăratul Nebucadneţar, dar 

Dumnezeu l-a trimis acolo şi a tăiat Israelul în bucăţi pentru neascultarea 

lui. Când proorocul le spunea ce va veni şi le-a spus să rămână în ţara lor 

şi să-şi amintească de Dumnezeu, ei n-au fost de acord. Ei s-au dus 

oricum şi împăratul a venit şi a pus stăpânire pe ei. Comunismul s-a 

ridicat datorită nedreptăţii săvârşite de biserică în Rusia. Ei au luat toţi 

banii, au strâns totul. Asta a dat naştere comunismului.  

Când în Finlanda a fost înviat acel băieţel, soldaţii ruşi m-au 

salutat când am trecut, iar lacrimile le curgeau pe obraji şi spuneau: „Noi 

vom primi un asemenea Dumnezeu” – sigur, un Dumnezeu care învie 

morţii şi Îşi ţine Cuvântul. Vedeţi? Dar când este vorba doar despre 

mersul la biserică, a trăi o viaţă rea ca şi restul lumii şi să nu faci nimic, 

atunci ei nu vor crede aşa ceva. Ca să fiu sincer, nici eu n-aş crede aşa 

ceva.  

Nici un verset nu spune că lumea va fi condusă de comunism. Dar 

există un verset care spune că acest lucru va fi făcut de Biserica romană. 

Deci, fiţi cu ochii pe acest sistem. 

Uitaţi-vă numai ce s-a întâmplat seara trecută, când acest senator 

catolic din Kentucky a spus despre reprezentantul statului Kentucky, un 

republican protestant, că nu este bun de nimic. Ei devin cât se poate de 

îndrăzneţi. Şi sunt şi alte lucruri legate de asta. Noi vedem vremea 

fecioarelor nechibzuite. Nici unii dintre învăţătorii dinainte nu au putut 

vorbi despre aceste lucruri, pentru că nu era vremea lor. Dar noi o putem 

face, pentru că a sosit ceasul. 

Acum, fecioarele nechibzuite şi penticostalii încrucişaţi (este 

acelaşi lucru: încrucişaţi cu lucrurile lumii.)... Amintiţi-vă, eu sunt 

penticostal, dar nu penticostal conform cultului. Nu-mi place lucrul 

acela. Eu sunt penticostal conform trăirii. Noi trebuie s-o avem. 

Metodiştii sunt penticostali; baptiştii sunt penticostali; catolicii sunt 

penticostali dacă au trăit rusaliile. Nu puteţi organiza Cincizecimea, 

pentru că aceasta este o trăire, este Dumnezeu şi Dumnezeu nu poate fi 

organizat. 
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Isus ne-a spus că vor veni aceste lucruri, ne-a spus ce se va 

întâmpla, că se vor ridica fecioarele nechibzuite şi ce vor face ele, şi 

cum oamenii vor vrea untdelemn în acele zile, dar va fi prea târziu. 

Vedeţi? Urmăriţi acum cele trei biserici. Este curva; ea nu vine pe 

degeaba. Ea este egoistă. Sunt apoi fecioarele nechibzuite: biserica 

protestantă. Şi mireasa. Vedeţi? Iată cele trei categorii de biserici din 

zilele de pe urmă. Cu voia Domnului vom aduce aceste lucruri din 

Geneza şi până în Apocalipsa, la răpire.  

Toate aceste lucruri par adevărate. Ceea ce fac şi spun penticostalii 

pare adevărat. Ei se gândesc „Eu aparţin unei organizaţii penticostale”. 

Asta nu înseamnă că eşti mai breaz ca unul care stă într-o cocină de 

porci. Nu-i nici o deosebire. Este numai o aramă sunătoare sau un 

chimval zângănitor. Dacă nu ai fost născut din Duhul lui Dumnezeu şi 

dacă nu ai primit Duhul Sfânt, n-are nici o importanţă de care biserică 

aparţii. Dacă nu crezi tot Cuvântul lui Dumnezeu, încă nu ai primit 

Duhul Sfânt. Aşa este! Exact! Când auzi adevărul, şi Duhul Sfânt nu te 

poate călăuzi spre acesta, atunci acolo este un alt duh care te ţine departe 

de adevăr. Aşa că duhul din tine nu este Duhul Sfânt.  

Noi am vorbit despre faptul că Iane şi Iambre s-au împotrivit lui 

Moise şi cum se vor petrece aceste lucruri în zilele de pe urmă. Ultimul 

verset pe care l-am citit a fost despre faptul că Dumnezeu a făcut fiecare 

sămânţă după soiul ei. Apoi când l-a făcut pe om după chipul Său, acesta 

a fost o sămânţă a Cuvântului Său. Iar când Isus s-a arătat în trup, El a 

fost Cuvântul lui Dumnezeu devenit trup. Când noi primim Cuvântul lui 

Dumnezeu, atunci Cuvântul lui Dumnezeu se face trup în noi. Vedeţi? 

Aşa ar trebui să fie biserica. 

Acum  fiţi atenţi – să nu vă scape lucrul acesta: după ce Dumnezeu 

l-a făcut pe om după chipul Său, aşa cum este scris: „...l-a făcut după 

asemănarea Lui”, prin propriul Său Cuvânt vorbit, acela a fost un om 

perfect. Dar căderea a avut loc după ce din om a fost luat un produs 

secundar şi i-a fost făcută o mireasă. Acolo este problema acum. Dacă 

sunteţi duhovniceşti, aţi înţeles deja. Vedeţi? Nu Adam a intrat în 

greutăţi. Nu Adam s-a îndoit de Cuvânt. Mireasa lui s-a îndoit de 

Cuvânt.  Şi nu Isus  s-a îndoit de Cuvânt, căci El era Cuvântul, ci 

mireasa Lui.  

Aici a intervenit amestecul: nu a venit prin Adam. Să vă fie ruşine 

vouă celor care nu înţelegeţi lucrul acesta. Nu este vina lui Adam. El n-a 

avut nici o legătură cu asta. Dacă moartea a venit prin Adam, atunci a 
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venit de la Dumnezeu. Moartea a venit prin încrucişare. Moartea nu 

poate veni prin Cuvântul lui Dumnezeu. Moartea vine prin încrucişarea 

Cuvântului cu denominaţii şi crezuri. Hristos, Cuvântul, este înlocuit cu 

o dogmă. Moartea nu vine prin Cuvânt. Cuvântul este Viaţă. Isus  a spus 

„Cuvintele Mele sunt duh şi viaţă”. Şi Duhul face viu Cuvântul, şi-L 

face Viaţă. Moartea vine din încrucişarea Cuvântului. Primul Adam, prin 

creaţie, era Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, sămânţa Sa originală venit 

prin creaţie. Al doilea Adam a fost de asemenea prin zămislire Cuvântul 

vorbit. Mă urmăriţi? Nu Adam a fost înşelat, ci mireasa lui. Astăzi nu 

Hristos este înşelat. Cuvântul nu înşeală. Mireasa înşeală prin Cuvânt. 

Înţelegeţi? 

Dumnezeu I-a dat o mireasă: era un simbol al miresei celui de-al 

doilea Adam. Primului Adam i-a fost dată o mireasă. Ea a căzut. Celui 

de-al doilea Adam, lui Hristos, I-a fost dată o mireasă; ea a căzut. Este 

exact aşa. De ce? Ea nu este ceva original. Este un produs secundar. 

Mireasa astăzi este un produs secundar. Vedeţi, ea zice despre ea că este 

mireasă. Dar, de fapt, ea este făcută dintr-un material al organizaţiei, nu 

din Cuvânt. Ea are atât Cuvânt în ea cât să fie un produs secundar, ceva 

făţarnic.  Eva a crezut cea mai mare parte a Cuvântului, dar s-a îndoit de 

o parte din el. Astăzi ea nu poate pune în linie Matei 28:19 cu Fapte 

2:38. Vedeţi? Aceasta o pune în încurcătură. Şi este numai unul din 

sutele de versete. 

Mireasa lui Adam a fost o prefigurare a miresei celui de-al doilea 

Adam. Mireasa lui Adam n-a putut să aştepte. Dumnezeu spusese lui 

Adam şi Evei „Înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul”. Era o făgăduinţă, un 

lucru ce urma să aibă loc. Ea încă nu era soţia lui, pentru că el nu trăise 

cu ea. Mireasa lui Hristos încă nu este soţia Lui; ospăţul de nuntă 

urmează să aibă loc. Aţi înţeles? Ea s-a grăbit, şi ce a făcut? Ea şi-a 

încrucişat sămânţa. A amestecat-o cu sămânţa şarpelui. Şi ce a produs 

aceasta? A născut un copil al morţii şi prin aceasta a adus moartea peste 

fiecare copil care urma să se nască după aceea. Şi biserica lui Isus 

Hristos a fost stricată prin Roma în acel timp. Ce a făcut ea după ce a 

fost născută fără păcat şi dată de rusalii lui Hristos? Ea s-a încrucişat cu 

dogme romane. Şi biserica protestantă a făcut exact acelaşi lucru. Ea n-a 

putut să aştepte. 

Ce a fost cu tânăra fată logodită cu un bărbat tânăr, curat – ce a 

făcut ea? A fost găsită însărcinată de la altcineva. Atunci trupul ei 

promis prin jurământ prietenului ei, este găsit însămânţat cu sămânţa 
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altui bărbat. Ce ruşine! Exact asta a găsit Adam. Asta a găsit Hristos. Ea 

nu a putut să aştepte. Asta-i şi problema oamenilor de azi. Ei nu pot să 

aştepte până ce adevăratul Duh Sfânt să aducă biserica în poziţia corectă. 

Trebuie să fabrice ei ceva, să producă ceva: dovada iniţială a botezului 

cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi pentru a aduce în biserică mai mulţi 

membri, toate aceste prostii, în loc să aştepte pe Domnul pentru o 

adevărată manifestare a învierii lui Hristos care se descoperă în mijlocul 

poporului. Ea nu poate să aştepte. 

Ce a făcut ea? A fost însărcinată cu lucruri din denominaţii. Mai 

întâi au fost „Adunările lui Dumnezeu”; apoi au urmat Unitarienii, şi ce-

a mai urmat după aceea. Acum aşa zisa mireasă este însărcinată cu tot 

felul de prostii – o ruşine. Nici femeile, nici bărbaţii, nici măcar 

predicatorii nu vor să mai ia seama la ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. 

Atunci mai numiţi-o mireasă... Ce este? Ea este însărcinată. Mireasa lui 

Hristos este însărcinată cu lumea: se îmbracă la fel ca lumea, se poartă 

ca lumea, au biserici mari... Aceasta arată ce este ea de fapt. Ea este de 

la Diavolul. Asta a făcut Satana la început: a încercat să zidească în 

ceruri o împărăţie mare şi frumoasă şi a fost scos afară, excomunicat din 

ceruri. Asta este mireasa modernă a lui Hristos; ea este scoasă afară, 

excomunicată din prezenţa lui Dumnezeu, pentru că este o curvă, nu o 

fecioară. Este ceva adânc, dar sper că voi înţelegeţi. Mireasa lui Adam 

nu a putut să aştepte, ci şi-a amestecat în mod nepermis sămânţa. Noi 

trebuie să credem numai Cuvântul lui Dumnezeu. 

Acum vedeţi, fraţilor, şi cei ce ascultaţi înregistrările, vedeţi de ce 

lupt eu pentru Cuvântul acesta, cuvânt cu cuvânt? V-am spus că eu cred 

că este Adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu a apărat Biblia. El trebuie să 

judece lumea prin ceva: prin Isus Hristos care este Cuvântul, şi acest 

Cuvânt s-a făcut trup ca să devină Isus Hristos. Eu las acest lucru să 

pătrundă. Ţineţi minte – Cuvântul!  

Şi acum el o găseşte mânjită. Credeţi voi că El s-ar căsători cu aşa 

ceva? Niciodată. El este Sfânt. Ea n-a putut să aştepte. Ceva nepermis – 

asta a găsit Adam.   

            Frate şi soră, priviţi înapoi. Dacă vedeţi umbra unui lucru, 

înseamnă că va apare la un moment dat şi lucrul respectiv. Deci vedeţi, 

Adam a trebuit să-şi găsească soţia însărcinată. Şi ea a spus: „Şarpele m-

a amăgit”. Cu voia Domnului vă voi arăta în câteva clipe că este 

imposibil ca aceasta să fie în alt fel.  
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Mireasa lui Adam n-a putut să aştepte, ci a luat-o înainte. La fel 

este astăzi. Mireasa de azi vrea să producă ea ceva. „Slavă lui 

Dumnezeu” – ea trebuie să producă ceva pe platformă. Ea trebuie să 

aibă totul. Vedeţi? Ce face ea? Ea produce ceva. Priviţi încotro se 

îndreaptă. Puteţi vedea că nu este nimic original. Este un fals. Exact aşa 

este. Dacă ar fi ceva adevărat, lumea aceasta ar arde de puterea lui 

Dumnezeu; biserica ar arde. O, ce s-ar întâmpla! Morţii ar învia şi s-ar 

întâmpla tot felul de lucruri. Dar cu ce a fost ea însămânţată înainte ca 

Hristos să ajungă la ea ca să-şi planteze propria Lui sămânţă? Ce a avut 

ea? Seminţe denominaţionale, lumeşti, neghină. Acesta este motivul 

pentru care ea îşi culege acum recolta. Sper că nu vă supăr, ci sper că 

intră în voi, şi mă încred că Dumnezeu v-o face de cunoscut. 

Ea şi-a amestecat nepermis sămânţa, nepermis faţă de Cuvânt. Ce a 

încercat ea să găsească? Ce urmărea ea? Înţelepciune, înţelepciune. La 

fel a făcut şi astăzi. Şi-a trimis predicatorii la şcoli, i-a clocit în 

incubatoare, au folosit psihologie şi tot felul de lucruri care nici măcar 

nu se găsesc în Biblie. Aşa îşi cloceşte ea ouăle. Fără să-şi dea seama, ea 

dă naştere unor oameni care fac tot felul de compromisuri şi resping 

chiar mesajul lui Dumnezeu. Ea nici nu este conştientă. Ea nici măcar nu 

se gândeşte că ar fi greşită. Şi Eva s-a gândit că era în regulă. Ea a crezut 

că procedează corect. Şi dacă aceea a fost o prefigurare, iar aici este 

împlinirea, va trebui ca lucrurile să se întâmple la fel. Pentru mine este 

la fel de clar cum doi ori doi fac patru. 

Observaţi, ce s-a întâmplat cu copiii Evei dacă ar fi făcut ceea ce a 

zis Dumnezeu? „Înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul” (miresei lui, miresei 

lui Adam), aceasta era porunca lui Dumnezeu. Aceasta ar fi trebuit să 

facă ea. Ea nu trebuia să se amestece. Dar ce s-a întâmplat? Când Adam 

era gata să vină la ea, ea era deja o viitoare mamă. Înţelegeţi ce vreau să 

spun?  

Acelaşi lucru i s-a întâmplat bisericii lui Hristos, miresei Lui. 

Observaţi, primei mirese i s-a născut cel dintâi copil, un copil nelegitim, 

o încrucişare în care se găsea moartea şi care a provocat moarte. Şi de 

atunci moartea este în toţi. Deci vedeţi acum că a fost vorba despre sex? 

Dacă n-a fost vorba despre sex, atunci voi de ce muriţi? Cuvântul lui 

Dumnezeu este veşnic. Nu poate da greş. Când El a spus „Înmulţiţi-vă şi 

umpleţi pământul”, acela a fost scopul veşnic al lui Dumnezeu. Nu 

puteai muri împlinind lucrul acesta, pentru că era Cuvântul lui 
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Dumnezeu. Trebuia să trăieşti. Iar dacă acel copil s-ar fi născut în modul 

corect, n-ar fi existat moarte. Dar ea nu a putut să aştepte. 

Aceasta este problema astăzi. Voi doriţi un fals care să conţină 

strigăte, sărituri, vorbiri în limbi, sau altceva în loc să aşteptaţi ca 

miresei să-i fie descoperit adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. 

Adevărata mireasă a lui Dumnezeu este aceea care ia Cuvântul lui 

Dumnezeu, şi naşte copii. Aceştia nu pot muri. Un copil născut de 

mireasă pe baza Cuvântului, nu poate muri, pentru că este Cuvântul. 

Amin. Aţi înţeles? Acel copil nu poate muri pentru că este un copil al 

Cuvântului. Este un copil-sămânţă. Este un copil veşnic. Aleluia! Exact 

asta a fost Isus Hristos: un Copil veşnic exprimat. El nu trebuia să 

moară, însă a făcut-o pentru a plăti datoria. Era singura modalitate prin 

care se putea plăti. Nimeni altcineva n-ar fi putut s-o facă. Cu toţii 

fuseseră născuţi prin sex, după planul diavolului. Aţi înţeles acum?  

Dar fiecare om, fie el papă, preot, episcop, indiferent ce ar fi, el 

moare pentru că este o încrucişare. Este exact aşa. A fost născut un copil 

între Satan şi Eva. Puteţi să numiţi acest lucru cum vreţi: a fost Satana şi 

Eva. Cuvântul original nu are nimic de-a face cu aceasta. Cuvântul 

original era Viaţă. Satana a încrucişat Cuvântul şi acest lucru a adus 

moartea. Iar când biserica din timpul acesta care se numeşte penticostală 

sau baptistă sau oricum doresc ei să se numească, când ei încrucişează 

Cuvântul cu dogma, dau naştere unor copii morţi. Ei nu pot avea viaţă în 

sine. Este moartă şi copiii ei sunt morţi. Dumnezeu a spus „Am s-o 

arunc bolnavă în pat şi voi lovi cu moartea pe copiii ei”. Dumnezeu a 

spus aşa în Apocalipsa. Câţi ştiu că este aşa? O aruncă într-un pat 

lumesc şi omoară copiii, chiar cu foc. Ce se întâmplă cu neghina care 

este printre spicele de grâu? Va fi arsă. O, voi nu puteţi face Cuvântul să 

mintă! Acesta este adevărul. Câteodată noi am putea să-l facem să sune 

greşit, dar dacă îl lăsaţi aşa cum este, lucrurile vor funcţiona bine.  

A aruncat-o bolnavă într-un pat... Ea nu poate să nască decât copii 

morţi. Şi atunci, dacă o denominaţie nu poate să dea naştere decât unui 

copil încrucişat, de ce vreţi să aparţineţi de ea? Acesta este, fraţilor, 

motivul pentru care eu sunt împotriva acestora. Ea este o curvă de la 

început. Biblia spune că ea este o curvă. Acestea sunt cuvinte dure, dar 

v-am spus că astăzi voi vorbi deschis. Ea face curvie duhovnicească 

acceptând dogme şi crezuri în locul Cuvântului, şi-şi învaţă copiii să 

facă la fel. Copiii ei ies morţi din pântece. Ea trebuie să moară. Exact 

aşa este. Ascultaţi: la fel cum va muri fiecare persoană născută dintr-un 
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pântec de femeie, la fel va muri oricine este născut de ea, pentru că ea 

este o încrucişare, nelegitimă, şi copiii ei sunt nelegitimi. Este adevărat. 

Sper că veţi înţelege aceasta. 

Iehova a avut odată o mireasă. Adam a avut o mireasă. Isus a avut 

o mireasă; Iehova a avut o mireasă. Ştiţi asta? El a trebuit s-o 

îndepărteze. Ea a devenit curvă, aşa că El a îndepărtat-o. Exact asta a 

spus El. Ea a devenit curvă, prostituată. Pentru ce a făcut ea aşa ceva? 

(Aş vrea să avem timp să citim aceste lucruri. S-ar putea să ajung şi la 

subiectul acesta.) În vremea lui Samuel, când Israelul a avut un Împărat, 

un Dumnezeu, naţiunea era fecioară. Ea urma să dea naştere la ceva. Şi 

ce s-a întâmplat? Ea a început să privească în jur şi a văzut că celelalte 

neamuri aveau împăraţi şi a vrut să fie şi ea ca ele. 

Voi, penticostali decăzuţi, exact asta aţi făcut voi. Când a început 

mişcarea penticostală, nu ştiaţi nimic despre vreo organizaţie. Ei nu ar fi 

ascultat aşa ceva. Ei au spus că acele lucruri sunt de la diavolul, şi aveau 

dreptate. Dar ce aţi făcut voi? A trebuit să faceţi şi voi ceea ce au făcut şi 

celelalte biserici. A trebuit ca voi să vă organizaţi. Apoi, aşa cum a spus 

El, aţi pus bariere între voi. Dacă cineva se manifestă în felul acesta, 

(„Slavă lui Dumnezeu! Aleluia!”), şi sare în sus şi-n jos şi vorbeşte în 

limbi, voi ziceţi „Primiţi-l ca membru, el a primit-o”. Dar el nu este 

botezat corect, nici în apă, nici cu Duhul. El este într-o stare greşită şi 

roadele lui dovedesc acest lucru; el a primit o sămânţă greşită. „Slavă lui 

Dumnezeu, ne vom pune mâinile peste tine şi te vom face prezbiter. 

Vom zidi această organizaţie şi va fi mai mare decât organizaţia „The 

Assemblies”.” Exact aşa s-au petrecut lucrurile. Citiţi istoria bisericii 

penticostale sau a oricărei alte biserici şi vedeţi dacă nu este aşa. 

Baptiştii vor să-i întreacă pe metodişti. Metodiştii vor să-i întreacă 

pe lutherani, lutheranii pe catolici. Fiecare vrea să depăşească pe cineva. 

Acesta este duhul organizaţiei. Isus a spus: „Puţini sunt cei ce vor fi 

mântuiţi. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, 

şi puţini sunt cei ce o află”. Puţini! Dacă El a spus „puţini”, şi acesta 

este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci această sămânţă vor fi puţini. Nu 

vor fi miliarde. Puţini vor fi cei ce o vor găsi. Cei ce sunt hotărâţi 

dinainte vor asculta. Ploaia timpurie cade acum. 

Iehova a avut o mireasă pe care a iubit-o, însă ea s-a dedat la 

preacurvie. Ce a făcut? A preacurvit după celelalte puteri ale lumii. 

Samuel era un prooroc bătrân, uns, evlavios la care venea Cuvântul 

Domnului. El le-a spus: „Copilaşilor, veniţi o clipă lângă mine. Vreau să 
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vorbesc cu voi cu toţi. De ce vreţi un împărat? Iehova este Împăratul 

vostru. Pentru ce vreţi un crez? Biblia este crezul vostru. Biblia este 

adevărul. Crezurile sunt minciuni. Sunt moarte, sunt făcute de oameni”. 

Arătaţi-mi în Scriptură crezul apostolic. Cine a auzit vreodată de aşa 

ceva? „Eu cred în părtăşia sfinţilor”. Oricine crede în părtăşia sfinţilor 

este un spiritist. Părtăşie cu morţii. Există numai un mijlocitor între 

Dumnezeu şi oameni, şi acela este Hristos, iar El nu este mort, ci este 

viu în vecii vecilor, înviat din morţi. Protestanţii înghit astfel de lucruri, 

îmbrăcămintea preoţească, catehisme ale bisericilor, şi aşa mai departe. 

Lor le place, sigur, să fie ca restul lumii. 

„O, ştii tu, noi eram odată penticostali. Stăteam la colţul străzii cu 

o tamburină în mână şi ne rugam. Femeile aveau părul lung şi îl lăudau 

pe Dumnezeu, şi aşa mai departe.” O, Doamne, dar voi întoarceţi totul 

pe dos. Un creştin adevărat v-ar râde-n faţă. Ele se prezintă cu părul tăiat 

scurt, cu o găleată de farduri pe faţă, şi se îmbracă cu o rochie atât de 

strâmtă, care-i stă ca pieliţa pe crenvurşt. Şi ieşiţi pe stradă în felul 

acesta şi vă mai numiţi sfinţi ai lui Dumnezeu? Voi ştiţi că nu este bine 

ce faceţi. La fel şi lumea ştie că nu este bine ce faceţi. Să vă fie ruşine. 

Mai bine aţi sta deoparte, dacă nu puteţi da mai mult decât atât. Eu nu 

critic şi nici nu mi-am ieşit din fire. Eu vă spun adevărul şi veţi vedea în 

zilele ce vor urma că aşa este. Dar este la fel cum a fost întotdeauna. Îşi 

vor da seama numai când va fi prea târziu. Aşa au făcut de fiecare dată. 

Mireasa lui Iehova a vrut să preacurvească la fel ca şi celelalte 

neamuri. Acest lucru l-a dorit şi mireasa lui Hristos. La cine venea 

Cuvântul? La prooroci. Acel prooroc bătrân le-a spus: „De ce vreţi şi voi 

astfel de lucruri? V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului şi nu 

s-a împlinit?” Vă aduceţi aminte? Câţi aţi citit aceste lucruri? Sigur că 

da. „V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului şi nu s-a 

împlinit? Şi încă ceva: am ţinut eu mari evanghelizări şi v-am luat toţi 

banii? V-am cerut eu ceva..”. Eu vorbesc acum despre Samuel, un om la 

care a venit Cuvântul Domnului. El a spus: „V-am cerut eu vreodată să 

daţi bani şi să faceţi cutare şi cutare lucru?” „Nu” au spus ei, „tu n-ai 

făcut-o niciodată. Tot ce ne-ai spus tu a fost corect”. El a spus: „Atunci 

de ce v-ar trebui astfel de lucruri?” Ei au spus: „Samuele, tu ai dreptate, 

dar noi tot dorim aceasta”.  

Este exact ceea ce a făcut biserica penticostală. Din acest motiv nu 

mă alătur eu lor. Eu vreau să stau înaintea lui Dumnezeu cu Cuvântul 

Său nealterat. Eu nu trebuie să ţin spectacole; eu am refuzat aşa ceva. N-
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am vrut să mă leg singur. Dar aceea nu a fost înţelepciunea mea. A fost 

înţelepciunea lui Dumnezeu. Dacă ar fi trebuit să spun oamenilor „Da, 

îmi trebuie atâţia bani pentru o emisiune...; trebuie să plătiţi pentru asta,” 

– astfel de metode drăceşti ar fi trebuit să folosesc şi eu. Dar ce v-am 

spus în Numele Domnului s-a împlinit întotdeauna. Nu v-am spus 

niciodată altceva decât Cuvântul. Judecaţi voi singuri. V-am cerut eu 

ceva vreodată? Nu, niciodată. Nu, Dumnezeu a purtat de grijă. Eu nu 

trebuie să susţin financiar mari programe. Nu am aşa ceva. Oricine-i 

aparţine lui Dumnezeu Îl va asculta pe Dumnezeu. Trebuie doar să 

permiţi Duhului să-ţi spună unde să mergi şi ce să faci. Asta trebuie, nu 

un program care să aducă milioane de dolari. Unii dintre ei construiesc 

acum clădiri în valoare de milioane de dolari.   

Nu-mi pare rău că critic aceasta. Aceste lucruri trebuie criticate! 

Eu nu vreau să rănesc sentimentele cuiva, dar mai bine răneşti 

sentimentele unui om decât pe ale lui Dumnezeu. Dacă El te 

însărcinează şi te trimite să faci aceste lucruri şi le dovedeşte în mijlocul 

oamenilor, atunci voi trebuie să luaţi seama la aşa ceva. Eu vă spun 

adevărul. Dumnezeu dovedeşte că acesta este adevărul. Şi n-o face doar 

prin semne, ci dovedeşte prin Cuvântul Său că este adevărul. Este exact 

aşa. 

Deci, mireasa lui Iehova s-a dedat la curvie, şi ce a făcut? A născut 

copii nelegitimi. Este corect? Noi ştim că acesta este adevărul. Chiar a 

trebuit să fie îndepărtată de către împăratul Nebucadneţar şi aşa mai 

departe. Acelaşi lucru l-a făcut mireasa lui Hristos. Care este problema? 

Nu a putut să aştepte. Pur şi simplu nu a putut să aştepte. Ei trebuie să 

producă ceva. Nu pot să aştepte să vină Duhul Sfânt în biserică. Vedeţi, 

ei trebuie să aducă mai mulţi membri în denominaţia lor. Dacă lucrurile 

ar fi rămas ca acum o sută de ani, sau ca acum 50 de ani, când a început 

mişcarea penticostală, când a început să fie predicat Cuvântul, atunci 

probabil că astăzi nu ar fi avut mai mult de 50 de membri. Aşa este. Dar 

ei ar fi fost spălaţi în Sânge. Ei ar fi avut puterea lui Dumnezeu în ei. 

Lumea ar fi fost zguduită sub impactul uriaş al Cuvântului vorbit cuvânt 

cu cuvânt. Dar azi este doar o aramă sunătoare şi un chimval zângănitor. 

Aşa este. A devenit o prostie, o ruşine pentru lume şi pentru Dumnezeu. 

Deunăzi, când veneam din Arizona, am fost într-un loc lângă 

Springfield, Missourri, ca să iau micul dejun, şi era acolo o doamnă. 

Fratele Wood mi-a atras atenţia că ea arăta ca sora noastră Collins: 

blondă, cu părul lung, strâns la spate. El a spus: „Nu seamănă ea cu soţia 
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fratelui Willard Collins?” Eu am spus: „Ba da”. A ieşit afară o doamnă 

mai în vârstă, şi eu am spus „Probabil este mama ei”. Uită-te ce coc 

mare are. Şi asta se întâmplă chiar aici lângă cartierul general al 

bisericilor penticostale „Adunarea lui Dumnezeu”; acesta-i motivul 

pentru care au ele părul lung”. Şi era acolo şi un grup de surori cu părul 

scurt; erau studentele de la şcoala biblică. Toate aveau Biblia sub braţ.  

Ne-am uitat la ele până ce au ieşit afară toate, răzând, purtându-se 

ca tinerii moderni. Aceştia sunt recolta penticostală de mâine, dacă va 

exista aşa ceva. De ce? De ce? De ce? Pentru că aceasta este sămânţa 

care a fost semănată. Exact aşa este. După ce au ieşit ele afară, a venit o 

tânără doamnă şi a spus: „Pot să v-ajut cu ceva?” Eu am spus „Aş vrea 

să vă întreb ceva”. „Da, spuneţi.” Eu am spus „Nu este acolo o şcoală 

biblică?” „Ba da”. (Eram acolo împreună cu doi dintre administratorii 

bisericii, fratele Fred Sothmann şi Banks Wood.) Ea a spus: „Da, este o 

şcoală biblică”. Eu am spus: „Dvs. aparţineţi de ei?” „Nu, îmi pare rău, 

dar nu aparţin”. Şi eu am spus „M-am gândit că aparţineţi de ei pentru că 

am văzut ce păr lung aveţi. Cealaltă este mama dvs.?” „Nu, domnule, 

lucrează şi ea aici”. Ea a spus: „Îmi place să port părul lung. Am o fetiţă 

şi are şi ea părul lung. Soţului meu îi place părul lung”. Eu am spus 

„Dumnezeu să-l binecuvânteze”.  

Am spus: „Ciudat. Fetele acelea tunse ca şi „prima doamnă”, nu 

erau studente de acolo?” „Ba da”. „Mulţumesc”. Şi am plecat. Eu am 

spus: „Dumnezeu a pus-o acolo pe femeia aceea ca o mustrare pentru 

acei copii născuţi nelegitim”. Aşa este, nelegitimi, care se iau după 

lucrurile lumii. Câte femei care s-au luat după Izabela, prima doamnă a 

acelei ţări, credeţi voi că sunt acum în ceruri? Vedeţi? Lucrurile lumii... 

Dacă voi iubiţi lumea sau lucrurile lumii atunci în voi nu este dragostea 

lui Dumnezeu. Ce este aceasta? Elita recoltei penticostalilor de mâine, 

cea mai mare mişcare din naţiune. Asta este. Aceasta este mireasa. Nu 

mai înţeleg aceasta. 

Ce încearcă ea să facă? O, ea produce puţine tresăltări pe 

platformă. Eu nu râd de aceste lucruri. Sunt în regulă. Ea produce 

altceva. De ce? Ca să aducă membri în biserică. Care este problema? Ea 

nu poate să aştepte. Vedeţi? Ea nu poate să aştepte ca Dumnezeu s-o 

facă. Ei trebuie să aducă membri acolo. Aşa că ei le spun: „Voi trebuie 

să faceţi aceasta” şi ei imediat o fac. Vedeţi, aceasta este sămânţa care 

răsare. Ei trebuie s-o facă. 
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Eu sunt misionar. Eu i-am văzut pe africani cum îşi turnau peste 

trupurile goale sângele unui animal, îşi vopseau feţele – de-aici provin 

fardurile, dintr-o practică păgână; nu sunt pentru noi, fiinţe omeneşti, 

credincioşi creştini; niciodată n-au fost pentru noi. În toată Biblia a fost 

o singură femeie care s-a fardat: Izabela, o diavoliţă. Aşa că ei (Zulu) îşi 

vopsesc feţele, îşi prind de urechi bucăţi de lemn ca urechile să atârne-n 

jos, câteodată îşi despică buzele, (gândindu-se că arată frumos), îşi pun 

sânge pe piept şi pe picioare, apoi îşi fac dungi pe ei ca zebrele şi strigă, 

dansează în duh, vorbesc în limbi, şi se închină dracilor: ceea ce se 

numeşte „dovada Duhului Sfânt”. 

Am fost şi în India şi ei au acolo oameni care umblă peste cărbuni 

aprinşi. Acolo este un idol mare cu cercei de rubine în urechi, şi ei îşi 

străpung carnea cu lucruri ascuţite, se chinuiesc, se bat singuri, iar în 

cazul în care au minţit, îşi cos buzele şi fac penitenţe, îşi trec un iatagan 

prin buze, sau prin barbă în sus prin nas şi-l scot afară. Iau cârlige mari 

de pescuit cu care-şi străpung trupurile şi atârnă de ele vase pline cu apă 

şi dansează în jurul acestui idol, omoară o capră şi se închină în felul 

acesta şi calcă prin foc fără a avea vreo arsură. Ar trebui să încercaţi asta 

şi unii din voi, penticostalilor.  

Acei trei tineri evrei nu L-au ispitit pe Domnul, Dumnezeul lor. Ei 

au fost aruncaţi în foc. Ei n-au încercat să producă ei ceva. Asta este 

problema cu penticostalii de astăzi, ei trebuie să producă ceva. Ei nu pot 

să aştepte. O, Dumnezeule, ei pur şi simplu nu pot să aştepte, aşa că ei 

comit adulter spiritual. Amin. Ei se chinuiesc să producă ceva, şi care 

este rezultatul? Cum s-a întâmplat prima dată, cu prima mireasă, la fel ei 

n-au putut să aştepte. Ea a adus moartea printr-un copil născut nelegitim. 

Noi toţi suntem copii ai morţii. Dar Dumnezeu a venit în trup ca să ne 

dea o altă naştere, ca să ne aducă din nou în starea originală de fii şi fiice 

ale lui Dumnezeu. Vedeţi? La Eva n-a avut loc însămânţarea corectă. De 

ce? Ea s-a amestecat şi a împiedicat aceasta. Ea ar fi trebuit să aştepte 

până la timpul hotărât când Adam vine la ea ca mireasă. Tot aşa este şi 

cu Hristos care a vrut să vină la biserica Lui. El a făgăduit că o face. 

Dumnezeu a făgăduit înmulţirea, dar ei nu au aşteptat timpul lui 

Dumnezeu. 

Aceasta este problema de astăzi. Ei nu vor să aştepte timpul lui 

Dumnezeu. Ei vor altceva, şi în felul acesta Satana are chiar acolo o 

înţelepciune pe care le-o dă: „Faceţi o organizaţie; fiţi mai mulţi decât 

ceilalţi”. Acum înţelegeţi de ce sunt eu împotriva acestor lucruri? Sigur, 
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mă împotrivesc din răsputeri acestor lucruri. Cuvântul va fi întotdeauna 

împotriva lor. Dumnezeu este împotriva acestor lucruri. 

Astfel, adevărata însămânţare nu s-a întâmplat. Încrucişată cu 

minciuna Satanei, mireasa lui iubită s-a pângărit. La fel şi mireasa lui 

Hristos. Cum s-a pângărit mireasa lui Adam? Nerămânând cu Cuvântul 

lui Dumnezeu. Este aşa? Dacă nu sunteţi de acord, nu spuneţi „Amin!”. 

Dar dacă este aşa, atunci spuneţi-o. Sunt trei: Adam, Hristos, Dumnezeu. 

Motivul pentru care mireasa lui Adam nu a născut copilul vieţii, este că 

ea nu a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este aşa, spuneţi „Amin!”. 

Mireasa lui Iehova a fost îndepărtată pentru că a respins Cuvântul lui 

Dumnezeu, Proorocul. Este corect? Mireasa lui Hristos a fost îndepărtată 

prin divorţ pentru că a respins Cuvântul lui Dumnezeu, ca şi Eva, ca 

toate celelalte. Exact, toate curvele, toate au fost pângărite. Soţul lor n-a 

putut ajunge la ele. Înainte ca soţul lor să ajungă la ele, ele erau deja 

însărcinate. O, Dumnezeule, asta este o privelişte demnă de milă! 

Gândiţi-vă la un tânăr care se apropie de o femeie şi o găseşte 

însărcinată cu sămânţa altui bărbat. Ce lucru! Aşa a găsit-o Dumnezeu. 

Aşa a găsit-o Adam. Aşa a găsit-o Hristos.  

Da, nu a rămas cu Cuvântul şi astfel a dat naştere unui amestec. 

Asta a făcut Israelul. Vedeţi unde se află acum. Aşa a făcut mireasa lui 

Hristos. Vedeţi unde a ajuns ea? Decăzută ca toate celelalte biserici. 

Mireasa penticostală a lui Hristos a făcut la fel. Ea nu poate să dea 

naştere copiilor duhovniceşti ai Cuvântului, pentru că ea însăşi este o 

încrucişare. Cum ar putea s-o facă, câtă vreme ea se încrucişează cu 

denominaţiunile? S-a alăturat lor, şi totul este ca la ei, un Consiliu al 

Bisericilor, o încrucişare ca şi ceilalţi. Cum ar putea s-o facă? Nu poate. 

Priviţi acum – adevărata mireasă. Aleluia, va fi o mireasă 

adevărată. De ce? Pentru că este hotărâtă dinainte. Ea nu va fi un o 

organizaţie, pentru că este hotărâtă dinainte. Ea nu trebuie să-şi facă griji 

cu privire la vreo denominaţie. Ea este deja hotărâtă dinainte să ocupe 

locul. Ca şi Maria... Vreau să înţelegeţi acum următorul lucru. Sunteţi 

gata? Spuneţi „Amin”. Când vine Hristos la mireasa Sa, aceasta va fi o 

fecioară ca şi Maria. Dumnezeu nu L-ar fi adus pe Hristos prin pântecele 

unei curve, nici n-ar aduce Mireasa în felul acesta. El nu-Şi poate aduce 

Cuvântul printr-o curvă care a amestecat Cuvântul Său. Acestea sunt 

nişte cuvinte neplăcute, dar este ceea ce spune Biblia. Eu spun aceste 

lucruri aşa cum sunt scrise, pentru că trebuie înţelese corect. 
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Mireasa adevărată, ca şi Maria, va avea un pântece virgin pentru 

Cuvânt, care este Hristos. Când Hristos, Cuvântul, vine la mireasă, 

aceasta va fi ca şi El: o fecioară născută prin Cuvânt. Ce era El? 

Cuvântul lui Dumnezeu. „Pe haină şi pe coapsă avea scris Numele 

acesta: Cuvântul lui Dumnezeu”....„La început era Cuvântul, şi 

Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a 

făcut trup şi a locuit printre noi”. El este Dumnezeu şi Dumnezeu este 

Cuvântul. Când mireasa Lui va apărea, va fi din acelaşi material ca şi El: 

neatins, pur şi curat. 

A aparţinut Hristos de vreun cult? A aparţinut Iehova de vreo 

denominaţie? Nici mireasa Lui nu va aparţine. Ea este parte din El. Ei 

nu-i trebuie nici o dogmă. Nu va avea niciuna. Ea va fi absolut fecioară. 

Cum? Prin Cuvânt. Amin. Ea va sublinia cu un „amin” fiecare cuvânt 

spus de Dumnezeu. Amin. „O, facă-mi-se după Cuvântul Tău. Amin”. 

Asta este. De unde va veni ea? Dintr-un pântece virgin – Cuvântul. De 

unde a ieşit Isus ? Dintr-un pântece virgin. 

Când Adam a venit la soţia lui, ea era însărcinată. Ea făcuse ceva. 

Se amestecase. A avut un copil dintr-o încrucişare şi acesta a murit. Însă 

când Iosif a venit la mireasa lui, aceasta era de asemenea însărcinată, dar 

cu Viaţă. Şi înainte ca Adam şi mireasa lui să fie împreună, Eva a fost 

deja însărcinată - tot aşa cum a fost la Iosif şi Maria, iar acum la Hristos 

şi biserică. Nu recunoaşteţi aceasta? Dar Eva a fost însărcinată cu 

sămânţa murdară a şarpelui. Iar când Adam a venit la soţia lui, a găsit-o 

însărcinată cu moartea - moarte spirituală şi fizică. Dar când omul Iosif a 

venit la soţia lui - o glorie! - de abia pot să o reţin! -, aceasta era 

însărcinată cu Viaţa, Cuvântul lui Dumnezeu care a devenit trup printre 

noi.  

Cuvântul vorbit iese din nou la suprafaţă. Cuvântul lui Dumnezeu 

care a devenit trup aici pe pământ, a fost adus printr-un pântec omenesc. 

Amin. Dumnezeu o va face oricum. El a spus-o şi va trebui să se 

întâmple aşa. Oh, slavă! Amin. Acesta este Dumnezeul nostru. O, 

fraţilor, este preţios dacă vi se deschide aceasta, dacă o cuprindeţi!  

Aşa a găsit-o el. Când Adam a venit la soţia lui, ea era însărcinată 

cu sămânţa falsă. Sămânţa aceea - urmaşul a murit. Când a venit Iosif la 

mireasa lui, aceasta era însărcinată. Din ce motiv a fost o sarcină altfel 

decât cealaltă? Faptul că soţia lui Adam s-a îndoit de Cuvânt. Este aşa? 

Mireasa lui Iosif a crezut Cuvântul. Aceasta este deosebirea. Deci, 

despre ce e vorba? Este Cuvântul. O, acel Cuvânt preţios! Lumea a fost 
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chemată la existenţă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Aceasta este 

poziţia mea. Denominaţiile să cadă şi să facă ce vor face. Eu stau pe 

Cuvânt. Din această cauză am făcut ceea ce-am făcut. Din acest motiv 

am lovit în denominaţii. Se zice: „El rupe bisericile noastre”. Acelaşi 

lucru l-au spus ei despre Domnul nostru. În toate timpurile au spus 

aceasta. 

Hristos vine la mireasa Lui. Cum o găseşte El? Acelaşi lucru. De 

ce? Acum fiţi atenţi – vreau să înţelegeţi lucrul acesta. La început ea a 

fost fecioară. Totul a fost în ordine cu ea. Aşa a început prima biserică. 

A fost minunat. Dumnezeu I-a dat o mireasă. Ce a făcut ea? Dacă ştiţi 

istorie, în primele secole ea a fost însărcinată cu o dogmă romană şi a 

devenit o organizaţie. Şi de atunci bătrâna mamă curvă a născut biserici 

protestante şi ele sunt nişte curve, pentru că fiecare din ele a fost născută 

din ea şi a păstrat modelul de organizare al mamei. Înţelegeţi acum de ce 

sunt eu împotrivă?  

Când Cuvântul se naşte, este Hristos; nu ceva ce a fost murdărit 

prin denominaţii. Biserica de la început nu era o denominaţie, ci era doar 

udată cu Cuvântul şi Duhul. Dumnezeu a pus acolo Cuvântul, iar Duhul 

Sfânt îl uda. Sigur că ea a născut copii, însă această biserică nu o poate 

face. Ea este prea organizată. Ea nu poate s-o facă. Ea s-a amestecat cu 

lumea. Uitaţi-vă ce au făcut ei. 

Acum fiţi atenţi, Dumnezeu şi-a confirmat Cuvântul prin trupul 

Său. Aşa este? Apoi ea a curvit cum a făcut soţia lui Adam în Eden şi 

soţia lui Iehova în zilele lui Samuel – ea şi-a luat un împărat, s-a 

despărţit de Dumnezeu, bărbatul ei, de Cuvântul Său, de proorocul Său, 

cel prin care venea Cuvântul Său şi a curvit ca şi restul neamurilor; şi 

Dumnezeu a pus-o deoparte. El a făcut şi astăzi exact acelaşi lucru. 

             Fiii miresei preacurvesc şi ei. Mireasa Lui de la rusalii, o 

fecioară a Cuvântului, a început să curvească şi a preacurvit spiritual 

exact ca şi nevasta lui Adam, ca şi nevasta lui Iehova. Aici soţia Fiului 

preacurveşte cu dumnezeii romani (la plural) – dumnezeii – şi pentru a fi 

pe placul dumnezeilor romani ea a încercat să-L împartă în trei pe Soţul 

ei. Dumnezeu să aibă milă de ei. Ei au sute de dumnezei, Astartee, Baal 

– zeul soare, împărăteasa cerurilor, şi toate acele lucruri. N-a vorbit 

Dumnezeu în Ezechiel 16:15 şi a spus El cum soţia lui era o curvă care-

şi făcea de lucru cu oricine trecea pe-acolo? Eu vorbesc pe faţă, dar 

aceasta este ceea ce spune Biblia. Oricine o dorea, putea s-o aibă. 

Acelaşi lucru l-a făcut mireasa lui Hristos: s-a deschis pentru orice fel de 
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murdărie,  pentru orice fel de obicei spurcat al organizaţiei, făcând 

acelaşi lucru. 

Ştiu că voi fi criticat pentru aceste lucruri, aceasta este în ordine, 

dar voi fi şi binecuvântat. Dar acesta este adevărul – adevărul lui 

Dumnezeu – El vrea ca aceste lucruri să fie spuse şi eu fac tot ce pot ca 

să le spun.  

Ea a încercat să fie plăcută iubiţilor ei. În felul acesta ea a 

amestecat Cuvântul lui Dumnezeu cu iubiţii ei. Acest lucru nu a 

funcţionat, aşa că ea a respins şi şi-a făcut propriul ei cuvânt. Acum ea 

pretinde că ea este însuşi Cuvântul. Protestanţii să nu-i acuze pe catolici, 

căci ei fac acelaşi lucru în consiliul lor bisericesc: curvesc spiritual. Nu-i 

de mirare că sunt numite curve. Este aspru, nu-i aşa? Aceasta vă zgâlţâie 

bine, dar câteodată este necesar, ca să vă treziţi. 

Exact asta a făcut ea. L-a părăsit pe Isus, Soţul-Cuvânt, cum cei de 

atunci l-au părăsit pe Samuel, proorocul uns cu Cuvântul, şi au cerut în 

loc un împărat cu un sceptru; în cele din urmă ea ar fi ajuns oricum la 

împăratul cu sceptru, în împărăţia de o mie de ani. Dar ea a fost respinsă. 

El s-a îndreptat spre neamuri ca să-Şi ia o mireasă. Este aşa? Acesta este 

Cuvântul.  

Ea l-a părăsit pe Isus - Cuvântul, şi s-a măritat cu alt bărbat numit 

papă, cu o dogmă. Ea nu l-a primit pe Isus, a primit un papă. Protestanţii 

nu L-au primit pe Isus, ci o denominaţie, acelaşi lucru, o icoană a fiarei. 

Din acest motiv denominaţia nu poate să nască copii prin Cuvânt, nici 

una din ele. Ea însăşi este o curvă. Aşa spune Biblia. Ea avea în mână un 

potir plin cu învăţături din care au băut toate popoarele. Era umplut cu 

necurăţiile curviei ei. Ce este curvia? O necurăţie. Învăţătura pe care o 

dă ea oamenilor este necurăţia curviei ei. Împăraţii pământului şi toţi 

ceilalţi s-au îmbătat cu vinul curviei ei. Exact aşa. Uitaţi-vă la ei. Pentru 

aşa ceva ţi-ar tăia gâtul într-o clipă nu numai catolicii, ci chiar şi 

protestanţii. 

Ascultaţi voi, metodiştii: cine l-a ucis pe Joseph Smith? Acum, 

primiţi-o. Eu nu cred învăţătura lui, dar nici pe-a voastră. Joseph Smith a 

avut acelaşi drept ca şi voi să-şi predice religia lui în naţiunea aceasta, 

dar voi l-aţi ucis în Illinois: l-aţi împuşcat fără motiv pentru că a avut 

ceva diferit. Şi voi sunteţi aceia care vă permiteţi să strigaţi împotriva 

bisericii catolice. Voi, metodiştii care sunteţi rânduiţi pentru viaţa 

veşnică, ieşiţi afară din prostiile acelea. Dac-ar şti John Wesley s-ar 

răsuci în mormânt. John Wesley n-a înfiinţat niciodată o biserică de 
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genul acela. Asta au făcut-o după moartea lui John acei Ricki şi Elvis. 

Nu a fost John Wesley. Nici primii penticostalii de la început nu sunt 

răspunzători pentru ceea ce se întâmplă acum, chiar dacă mai este 

acelaşi grup, care s-a oprit după moartea lor. Aşa este. Isus Hristos n-ar 

fi înfiinţat ceea ce se cheamă acum penticostali. Nici Duhul Sfânt n-ar fi 

făcut-o. Dar în voi este un înlocuitor. Însă ei nu-L pot ucide pe Duhul 

Sfânt care lucrează acum. În ciuda tuturor acestor lucruri, El va avea o 

mireasă. Aşa a spus El. El a hotărât-o mai dinainte. El a spus aceasta. 

Ea L-a părăsit pe Isus, Soţul ei Cuvânt, ca să se căsătorească cu un 

papă, şi în felul acesta ea nu poate acum să producă o naştere spirituală; 

ea poate da o naştere denominaţională; pentru aceasta are sămânţă din 

belşug. Ea nu poate produce o naştere spirituală pentru că este o curvă. 

Singurul lucru pe care-l poate da ea este o viaţă denominaţională şi 

reclamă zgomotoasă. Biserica catolică este un amestec din câteva 

superstiţii creştine şi o grămadă de lucruri romane, iar biserica 

penticostală este la fel de rea: sărituri, strigături, vorbiri în limbi şi 

lucruri de acest fel. Dar când lucrurile ajung la apogeu, ei devin nervoşi 

ca un cazan sub presiune şi v-ar da afară din adunarea lor. Chiar dacă 

Dumnezeu ar veni acolo şi ar învia morţii, ei tot v-ar scoate afară dacă 

nu sunteţi de acord cu ei şi nu aparţineţi de organizaţia lor. 

Ne întoarcem înapoi la această mamă a curvelor. Ea pretinde că are 

puterea să ierte păcatele. Dar voi nu veţi fi judecaţi şi recunoscuţi după 

ceea ce pretindeţi. Veţi fi recunoscuţi după faptele voastre. Cum poate 

ea să ierte păcatele? Priviţi-o! Isus a făcut aceasta, dar a putut spune: 

„Arătaţi unde nu cred Eu Cuvântul, atunci mă puteţi condamna”. Ea 

pretinde că poate ierta păcatele. Dar aceasta poate avea loc doar prin 

Cuvânt. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Este aşa? N-au spus asta 

acei farisei? Care era problema acelor făţarnici orbi? Ei nu au văzut că 

Cel ce era cu ei era chiar Cuvântul. El este Cuvântul. Slavă lui 

Dumnezeu. Din acest motiv putea El să ierte păcatele. El era Dumnezeu. 

El era Cuvântul manifestat şi descoperit. 

Biserica catolică pretinde că Isus i-a dat puterea. El a făcut-o. El a 

dat putere bisericii. Aşa este. Noi credem aceasta. Toate fiicele ei sunt 

curve. Toate fiicele ei, fiicele ei denominaţionale sunt curve. „Frate 

Branham, mergi cam prea departe”. Dar acesta nu este cuvântul meu, ci 

al Lui. Exact. Nu este al meu, ci al Lui. Nu vine de la mine, ci de la El. 

Voi spuneţi „Cum au devenit ele curve? Ei sunt oameni cumsecade”. Eu 

nu spun nimic împotriva lor. Eu nu spun că nu sunt. Eu nu spun că 
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catolicii nu sunt oameni cumsecade – sunt la fel ca oricine altcineva. 

Sunt oameni ca şi noi. Dar dacă este vorba despre această biserică veche, 

ea este greşită. Protestanţii sunt la fel de buni ca şi metodiştii, metodiştii 

sunt la fel de buni ca şi baptiştii sau penticostalii sau oricine altcineva. 

Cu toţii sunt la fel. 

Dar întrebarea este cum putem şti că ea este o curvă? Testaţi-o prin 

Cuvânt. În felul acesta veţi şti. Testaţi-o o dată cu Cuvântul şi vedeţi ce 

zice. „Noi am învăţat la seminar că în zilele acelea a fost aşa, dar aceasta 

a fost în zilele apostolilor. Era ceva numai pentru apostoli”. Voi, aşa zişi 

„creştini” care ziceţi „noi vorbim unde vorbeşte Biblia şi tăcem unde 

Biblia tace”, aş vrea să vă aud vorbind acum. Dar nu, voi tăceţi. Frate, 

Cuvântul lui Dumnezeu închide gura oricărui om. Niciun om nu se poate 

lăuda. Aşa este. 

Toate fiicele ei sunt curve. De ce? Pentru că fac ce făcea şi mama 

lor: preacurvesc spiritual faţă de Cuvânt. În felul acesta a devenit 

biserica catolică o curvă. La fel au devenit şi fiicele ei curve: curvesc 

spiritual împotriva Cuvântului. Ea şi fiicele ei au un pântec curvar. Din 

ele nu vine nimic altceva decât moartea. Dumnezeu nu poate aduce viaţă 

din ceva mort şi tot ceea ce se naşte mort nu are viaţă în sine însuşi. 

Cum a spus Iov: „Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om 

curat? Nu poate să iasă nici unul”. Corect. Cum ar putea ea să dea 

viaţă, când ea însăşi este moartă? Cum poate fi ea fecioară, când este o 

curvă? Vedeţi, asta este totul. 

Oh, acum vom atinge ceva bogat, plin de vitamine, de la Geneza la 

Apocalipsa. Ea şi fiicele ei au nişte pântece curvare. Din ele nu poate 

veni decât moartea. Dacă vreţi să vă alăturaţi organizaţiei, dacă voi 

credeţi că este bine, vedeţi unde nimeriţi. Veţi ateriza drept în moarte. 

Exact. Dacă nu puteţi înţelege aceasta, sunteţi orbi duhovniceşte.  

Noi revenim acum înapoi la un numit punct ca să-l înţelegem mai 

bine. Vă aduceţi aminte de adunarea din ultima duminică? Poarta spre 

suflet. Vă amintiţi? Acum, există un pântec firesc şi există un pântec al 

duhului. Credeţi asta? Există un pântec duhovnicesc şi unul firesc. Şi 

mintea este pântecele duhului. De ce? Aduceţi-vă aminte că v-am spus 

duminica trecută şi am desenat aici ca să înţelegeţi. Sunt cinci simţuri 

prin care sămânţa intră din afară: văz, gust, miros, auz, pipăit; sunt şi 

cinci simţuri interioare: conştiinţa, şi aşa mai departe. La Viaţă este 

numai o intrare. Prin voinţa liberă o puteţi accepta sau o puteţi respinge. 
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           În felul acesta se preacurveşte spiritual: deşi ştiţi prin 

Cuvântul lui Dumnezeu ce este corect, totuşi acceptaţi cu mintea o 

minciună a diavolului, contrară Cuvântului lui Dumnezeu: exact asta a 

făcut Eva. Mai întâi actul s-a petrecut în mintea ei, când ea a permis ca 

în pântecul minţii ei să pătrundă minciuna Satanei care a mânjit sufletul 

ei şi astfel moartea a pătruns în suflet; apoi a avut loc actul firesc. Şi 

numai în felul acesta poate o femeie să preacurvească împotriva soţului 

ei: mai întâi permite unui bărbat s-o convingă de acest lucru şi apoi 

primeşte un alt bărbat care nu este bărbatul ei. Atunci ea preacurveşte. 

Mireasa lui Hristos preacurveşte când permite crezurilor şi dogmelor 

omeneşti să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu. 

           N-a spus Isus „...Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca 

s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui”? De ce? El a permis ca 

aceasta să se întâmple în mintea lui. Acolo este pântecul; de aici 

lucrurile se pun în mişcare. Întâi a fost semănat Cuvântul, apoi a intrat 

Satana.  

„Într-o zi voi aduce viaţa pe pământ şi voi umple pământul.” În 

ceea ce a dat greş Eva, a reuşit Maria. Ea a luat Cuvântul. Eva a luat 

minciuna Satanei. Maria a luat Cuvântul lui Dumnezeu. Şi prin sămânţa 

Mariei, El umple este din nou pământul, prin mireasa Lui, prin Cuvânt. 

Atunci poate să înceapă Împărăţia de o mie de ani. Prin ea vine 

Cuvântul. Cuvântul este semănat în fiecare inimă hotărâtă dinainte, iar 

Duhul coboară şi udă acest Cuvânt. Ei nu pot muri. „Şi Eu îi voi învia în 

ziua de apoi.” O, frate şi soră asta-i realitatea! 

Despre ce este vorba? Mintea este pântecul duhului. Este vorba 

despre a primi sau a respinge. În felul acesta preacurvesc ei: permit ca 

vreun duh drăcesc al Satanei să pună în ei ceva ce este împotriva 

Cuvântului lui Dumnezeu; atunci ei preacurvesc. Fiţi atenţi – Eva a 

primit o sămânţă, un cuvânt greşit, minciuna Satanei, care era împotriva 

Cuvântului lui Iehova. Rezultatul a fost moartea! 

Priviţi. Ce a făcut Eva? A primit o sămânţă greşită. Cum s-a 

întâmplat? Crezând minciuna Satanei. Câţi cred că este aşa? Sigur că aşa 

este. Ea a primit minciuna Satanei. La ce a dat ea naştere făcând acest 

lucru? Satan a spus „Tu ştii că acesta este un lucru frumos. Ştii că tu ai 

fost făcută pentru asta? De fapt tu ai fost făcută pentru acest scop”. „O, 

chiar aşa?” „O, este plăcut ochiului. Este bun. Ar trebui să încerci”. „Dar 

Domnul Dumnezeu a spus să nu facem încă aşa ceva. Nu trebuie s-o 

facem. Nu, nu. Dacă o facem..”. „O, cu siguranţă că nu veţi muri”. 
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Diavolul acela cu limba şireată nu are coarne, copite şi nici o coadă aşa 

cum încearcă ei să vă facă să credeţi. El este un înşelător în spatele 

amvonului. Aşa este. Sau un Ricky, cu frizura ca o raţă, care este gata să 

facă rău unei fete tinere. El este acela, care se comportă aşa de amabil. 

Oh, mai bine nu mai zic nimic de aceasta. 

Este vorba despre pântece. Eva a primit sămânţa cuvântului greşit. 

Fiţi atenţi acum. Noi o să clarificăm acum legăturile, cu voia Domnului. 

Ea a primit cuvântul greşit. Ce a împins-o s-o facă? A fost minciuna 

Satanei: i-a spus că va deveni înţeleptă, că ar putea aparţine de cea mai 

mare biserică, că ar fi ca restul oamenilor, că ar fi bine văzută în oraş. 

Sigur, exact asta a crezut mireasa lui Iehova. Exact asta o fi încercat 

Satana să-i spună şi Mariei când a venit Cuvântul la ea, însă ea l-a 

respins. Ea a spus: „Cum se poate face lucrul acesta?” „Duhul Sfânt te 

va umbri. Este Cuvântul lui Dumnezeu”. „Facă-mi-se după Cuvântul 

tău”. Aceasta a adus Viaţa. Asta este. Ştiţi că Satana a spus „Vor râde 

toţi de tine”. Dar acea fată  roşie-n obraji n-a luat seama la aceasta. Ea a 

mers în Iudeea şi înainte de a simţi ceva a spus: „Ştiţi, voi avea un copil” 

– pentru că acolo deja fusese pus Cuvântul. Asta a fost tot. N-a fost 

nevoie ca ea să treacă a doua oară prin rândul de rugăciune. Da, 

domnule. Ea a crezut. Nu era nici un semn de viaţă, nu era nici un semn 

că ar fi însărcinată. Ea n-a simţit nimic. Totul era ca şi mai înainte însă 

ea spunea tuturor „Voi avea un copilaş”. De ce? Dumnezeu a spus aşa. 

Ce a fost acolo? Sămânţa împărătească a lui Avraam. 

„Avrame, vei avea tu un copil cu femeia aceea?” „Dumnezeu a 

spus aşa”. „Păi tu mi-ai spus asta acum 25 de ani.” „Eu ştiu asta, dar aşa 

a spus Dumnezeu.” Asta este. Este acelaşi lucru.  

         Ce se zice astăzi? „Denominaţia mea mă va da afară”. „Dar 

Dumnezeu a spus aşa”. „Ştii tu, dacă voi fi botezat aşa..”. „Aşa a spus 

Dumnezeu. De aceasta depinde. Aşa este! Iată fecioara voastră. Iat-o. Nu 

primeşte numai botezul, ci orice ar veni din Cuvânt.  

           Cu Eva s-a întâmplat şi fireşte şi duhovniceşte. Surorilor, azi 

dimineaţă v-am rugat să mă iertaţi. De fiecare dată când o femeie calcă 

strâmb...eu vorbesc acum despre Hristos şi despre mireasă. Dar de 

fiecare dată când o femeie calcă strâmb, trebuie ca mai întâi ea să fie de 

acord cu acest lucru în mintea ei. Aşa este. Câte-un şmecher trebuie s-o 

convingă şi ea ascultă de acesta în loc să asculte de propria ei judecată. 

Apoi actul este înfăptuit. Satana a lovit mai întâi mintea Evei şi în minte 

ea s-a îndoit de Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a avut loc actul în sine. 
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Şi singurul mod în care putem fi născuţi din nou este ca mai întâi 

să primim Cuvântul în „pântecul minţii”, apoi vine Duhul peste acesta şi 

produce naşterea. Asta este. Asta o face. Frate, asta este adevărata 

învăţătură a evangheliei. Eu cred că dacă Pavel ar fi aici azi, el ar învăţa 

în ceasul acesta acelaşi lucru.   

Ce rezultat a avut ea de prezentat? Moartea fizică şi 

duhovnicească. Ce vor avea ca rezultat cei care primesc celălalt cuvânt, 

care îi aduce într-un „astăzi”, unde îşi au plăcerea? Moarte fizică şi 

spirituală. Şi trupul şi sufletul vor fi anihilate şi nu vor mai exista. Este 

exact aşa.  

Pântecul Mariei, mintea ei era virgină. De ce? Ea a crezut Cuvântul 

lui Dumnezeu. Indiferent cât de mult au criticat alţii, pe ea n-o interesa. 

Ea a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Aş dori să vă clarific acest lucru. 

Vedeţi, a fost vorba mai întâi de mintea ei. Înainte ca faptul să se 

petreacă în pântecele ei, a trebuit să se petreacă mai întâi aici, ca mai 

întâi Duhul să pătrundă şi să facă restul lucrării. O, înainte de a se putea 

întâmpla naşterea duhovnicească, Cuvântul trebuie să pătrundă întâi în 

mintea voastră-voi trebuie să credeţi... „…cine ascultă cuvintele Mele, şi 

crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, (sau 

nu trece prin perioada necazului) , ci a trecut din moarte la viaţă”. Asta 

este.  

           Observaţi: pântece minţii ei a fost virgin. Pentru că mintea ei 

a fost virgină, ea a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. O, voi spuneţi „Frate 

Branham, este imposibil să fie aşa. John Wesley ar fi văzut-o. Cutare ar 

fi văzut acest lucru”. Sigur, diavolul ar fi putut să-i spună acelaşi lucru 

Mariei: „Cine eşti tu? Eşti cea mai săracă din oraş. Nu eşti decât o tânără 

de 16-18 ani care scoate apă de la fântână. Tatăl tău a murit, iar mama ta 

e oarbă. Se spune că Ana era mama ei. „De ce să fi chiar tu aceea?” 

„Ascultă, bătrâna mea mamă este oarbă, dar este o femeie temătoare de 

Dumnezeu. Buzele ei au semănat o sămânţă în inima mea. Eu am citit 

din Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a spus în       Isaia 9:6: 

„Fecioara va rămânea însărcinată”. Aleluia! 

            Puteţi vedea, Cuvântul se face trup. Asta este. Dumnezeu va 

avea o biserică. Aceasta va fi născută din Cuvântul lui Dumnezeu pentru 

că este Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Înţelegeţi? „De unde ştii? Ştii 

cum ţi se va spune ţie de acum încolo?” „Nu contează cum mi se va zice. 

Facă-mi-se după Cuvântul Domnului.” O, ar putea fiecare să spună azi 

la fel? O, dacă am putea să spunem cu toţii din inimă: „Facă-mi-se după 
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Cuvântul Tău, Doamne”. Dar s-o vreţi cu adevărat. Unul şi celălalt, toţi 

cei ce sunt predestinaţi vor pricepe ce înseamnă. Frate, atunci veţi vedea 

cum sar scânteile; imediat când trăiţi ce va veni, imediat când apa începe 

să cadă pe acest Cuvânt, dacă aţi primit-o cu adevărat în voi!  

           Ce a fost asta? Pântecul virgin al minţii şi un pântec virgin 

pentru copil. Rezultatul? Viaţă veşnică. Eva a fost o femeie cumsecade, 

o fecioară, dar a permis să pătrundă cuvântul prin minciuna diavolului. 

Ce a făcut el? El a adus-o acolo încât a avut să aibă o relaţie într-o formă 

falsă. Ce a fost copilul ei? Moarte. 

Maria: o minte virgină, un pântec virgin... când diavolul a încercat 

s-o ispitească, după ce îngerul îi spusese că va avea un copil, Satana a 

spus: „Ar fi mai bine să păstrezi tăcerea în privinţa asta”. Îngerul a spus: 

„Este o lucrare a lui Dumnezeu”. Şi fără îndoială că ea s-a gândit la Isaia 

9:6; ea a spus „Iată roaba Domnului”. Care este rezultatul? O naştere 

din fecioară; în ea a fost Cuvântul veşnic, şi ea a născut Viaţa veşnică. 

           Mireasa lui Iehova a amestecat sămânţa... „Frate Branham, 

azi dimineaţă tu ai spus că mireasa lui Iehova a preacurvit”. Eu nu voi 

lăsa aceasta deoparte. Să fim foarte atenţi acum. Mă gândesc că mai 

avem o oră. Mai am de zis unele lucruri. Unele le voi sări, unele le voi 

citi în câteva minute, cât de repede pot. Eu cred că într-o oră vom fi gata. 

Suportaţi-mă încă şi rugaţi-vă pentru mine. 

          Unde a greşit mireasa lui Iehova? Ce a trimis Iehova în Egipt, 

miresei Lui? El i-a făgăduit lui Avraam că mireasa Lui, sămânţa, va sta 

patru sute de ani în Egipt. Este corect? A venit timpul împlinirii 

Cuvântului eliberării, al scoaterii afară (suntem noi în timpul împlinirii 

Cuvântului? Desigur!) Cum au primit ei Cuvântul? Au format ei o 

organizaţie? S-au adunat nişte preoţi şi au spus „Fraţilor, vom vota, şi cu 

unanimitate de voturi vom avea o organizaţie numită Farisei şi 

Dumnezeu va lucra prin ea”. Dumnezeu n-a făcut niciodată aşa ceva. 

          Ce le-a trimis El? Un prooroc. Şi Cuvântul Domnului a venit 

la prooroc, l-a ridicat între ei, l-a uns şi l-a legitimat în mijlocul tuturor 

celorlalte lucrări drăceşti, cu minuni şi alte lucruri. Căci Moise a rămas 

cu Cuvântul. El a condus poporul afară; mulţimi amestecate au fost cu 

ei. Înainte ca ei să ajungă în ţara făgăduită, scumpa Lui mireasă a 

preacurvit cu Moab. Spuneţi-mi acum că n-a făcut-o. Cum a făcut-o? 

Era acolo un prooroc mincinos, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, şi 

totuşi poseda toate semnele şi ritualurile. Era aproape la fel de 

duhovnicesc ca şi Moise. 
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           Ascultaţi. Fiţi atenţi acum. Israel stătea într-o tabără – nu 

erau o denominaţie, dar erau în mijlocul acestora. Aveau cu ei un 

prooroc uns. Ei aveau un stâlp de foc, o stâncă din care a ieşit apă ca să-i 

adape. Făceau totul corect. Priviţi: aveau şapte altare; este un număr 

desăvârşit. Pe cele şapte altare erau şapte animale curate, berbeci. Un 

berbec reprezenta venirea lui Hristos. 

           Ce a făcut Moab? L-a trimis pe Balaam acolo, care de 

asemenea a zidit şapte altare exact cum aveau şi ei. Să nu vorbiţi de ei de 

pe o poziţie fundamentalistă, căci ar trebui să ştiţi despre ce vorbiţi. Isus 

a spus: „Dac-ar fi cu putinţă şi cei aleşi ar fi înşelaţi”. Depinde de 

descoperirea duhovnicească. Dacă voi cuprindeţi Cuvântul, atunci voi 

vedeţi cum Cuvântul se descoperă.  

Priviţi, ei erau acolo şi dincoace era Moab. Fără îndoială că 

Balaam era un episcop, un om cu vază, şi a zidit şapte altare. A pus pe 

ele şapte berbeci, reprezentând faptul că el credea că va veni  Mesia. 

Frate, dacă ar fi fost vorba despre fundamentalism, Dumnezeu ar fi 

trebuit să-i recunoască pe amândoi. Când Cain a zidit Domnului un altar 

(fiul Satanei a zidit un altar pentru Domnul), a zidit acelaşi fel de altar ca 

şi Abel. Amândoi s-au închinat, amândoi au mers la biserică, amândoi 

şi-au adus darurile la altar. Ei şi-au făcut amândoi datoria, s-au închinat 

aceluiaşi Dumnezeu, dar unul a fost primit, iar celălalt pierdut. Cum vine 

asta?  

Isus a spus „Pe această stâncă voi zidi biserica Mea”. Biserica 

catolică spune că stânca aceea era Petru. Ei spun că Petru este îngropat 

acolo. Asta este o minciună, căci Biblia spune că Petru a fost în 

Ierusalim. El n-a fost niciodată acolo, la Roma. Dar ei continuă s-o 

spună. De fapt, se povesteşte doar că Petru ar fi fost acolo. Dar ei spun 

că Petru a fost îngropat acolo. Fie şi aşa. Care ar fi importanţa? Nu 

despre asta a vorbit Isus. Vedeţi cum au încurcat şi lucrurile naturale.  

           Protestanţii susţin: „Isus a spus că El este stânca”. Dar El n-a 

spus asta niciodată. El a spus: „Ferice de tine Simone, fiul lui Iona, 

pentru că nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta” – El a 

mărturisit: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu”. El n-a 

învăţat lucrul acesta în seminar. „Nu te-a învăţat vreo denominaţie acest 

lucru, ci Tatăl Meu care este în ceruri ţi-a descoperit, şi pe această stâncă 

(pe Adevărul duhovnicesc descoperit al Cuvântului lui Dumnezeu) voi 

zidi biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor n-o vor birui”.  
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           Moab a făcut acelaşi lucru. El a venit acolo şi a spus copiilor 

lui Israel: „Prieteni, fiţi atenţi aici...”. Acelaşi lucru l-au făcut ei în 

penticostalism. Priviţi. „Nu suntem noi la fel cu toţii? Nu credem noi în 

acelaşi Dumnezeu? Noi suntem la fel”. Copiii lui Moab erau urmaşii 

fiicei lui Lot. Întreaga familie a fost decăzută atunci; şi totuşi ei au fost 

ca „un fir de păr în supă”. Aşa erau ei - înşelători. Vedeţi, ei au fost 

acolo şi ziceau: „Suntem cu toţii la fel”. Câţi dintre voi ştiu că ei erau 

copiii lui Lot? De la acel copil pe care l-a avut cu tatăl ei prin amestec 

spurcat de sânge. Dar totuşi ei ziceau: „Noi suntem cu toţii la fel. 

Metodişti, baptişti, presbiterieni şi toţi ceilalţi. Noi vrem din 

untdelemnul vostru. Suntem cu toţii la fel”. Şi ce au făcut ei? S-au 

căsătorit între ei”. Şi acelaşi lucru l-au făcut penticostalii cu protestanţii. 

Biserica penticostală s-a căsătorit în federaţia bisericilor. S-a organizat, 

şi unde a ajuns? Exact ca şi Israelul: a fost îndepărtată pentru curvie 

spirituală şi firească. De atunci încolo Dumnezeu a respins-o. Chiar şi 

acei copii care au devenit samariteni au fost blestemaţi. Aşa e? Sigur că 

ea a fost îndepărtată. Iehova a îndepărtat-o. 

           Mireasa lui Hristos a făcut la fel: s-a amestecat cu sămânţa 

denominaţională şi l-a îndepărtat pe Hristos, logodnicul ei. Şi voi 

penticostalilor, ce este cu voi? În proorocia din Apoc. 3:20 îl găsim pe 

Hristos în afara bisericii Sale, în epoca Laodicea, bătând la uşă, 

încercând să vină înapoi – este cea mai cutremurătoare imagine din 

Biblie. Ce-a făcut ea? Ea s-a vândut curviei. Pentru ce vine Isus şi pentru 

ce bate El? Isus se întoarce ca să-Şi ia mireasa; dar când El a venit şi a 

bătut la uşă, a fost închis afară.  

         Se zice: „Nu poţi intra aici. Nu poţi ţine o trezire aici. Ia să-ţi văd 

actele prin care ai fost ordinat” – aşa i se spune unui om umplut cu 

Duhul Sfânt prin a cărui slujbă se manifestă adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu. Împotriva Lui nu poţi spune nimic. Cine-L poate acuza de 

imoralitate sau altceva? Cine-l poate acuza cu aşa ceva? Dacă el este 

într-o denominaţie, se spune: „Păi el nu este dintre unitarieni. Nu este 

dintre „Assembly”; este trinitarian”.  Sau: „el nu este trinitarian. Este 

dintre „Assembly”.  

Voi sărmani copii din curvie, să vă fie ruşine! L-aţi lăsat afară pe 

Dumnezeu. Dar ce a spus Ioan, ultimul mesager dinaintea venirii Lui? 

„Din aceste pietre El poate ridica fiii lui Avraam. Să nu spuneţi că 

aparţineţi aici şi acolo. Din aceste pietre El poate ridica fiii lui Avraam”.  
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Să mergem mai departe. O, cât îmi place aceasta! Mireasa lui 

Hristos, ca şi mireasa lui Adam şi celelalte, a amestecat sămânţa şi l-a 

scos afară pe Hristos, pentru denominaţia ei. Asta a făcut. Ea L-a refuzat 

ca soţ pe Dumnezeu şi a primit neghina minciunii lui Satan – moartea - 

ca şi Eva. Din ea s-a născut o biserică formală moartă. Voi spuneţi că 

aceasta este o minciună. Unde se află penticostalii voştri? Ei sunt mai 

formali decât baptiştii. Sigur, ştiţi ce? Pare un tablou trist acum, nu-i 

aşa? Dar ce spune Ioel 2:25, „vă voi răsplăti astfel anii, zice Domnul”. 

În această epocă laodiceană, Hristos bate la uşă încercând să se întoarcă 

înapoi în biserică – este cel mai trist tablou al Scripturii. 

          Adam şi-a găsit soţia însărcinată cu sămânţa minciunii lui 

Satana. Iosif şi-a găsit soţia însărcinată cu Sămânţa lui Dumnezeu, 

Cuvântul pe care ea îl primise.  

             Despre ce este vorba? Ce încerc eu să spun? Voi cei care 

ascultaţi la radio, în maşini, voi cei din Tabernacol, vedeţi de ce am 

adoptat eu această poziţie şi de ce am acuzat aceste lucruri? Eu nu am 

nimic împotriva femeilor şi bărbaţilor; dar nu pot fi de acord cu acele 

lucruri. Pur şi simplu n-o pot face pentru că este greşit. 

           Am un verset aici despre ispitirea lui Isus. Satana i-a spus 

„Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi 

este dată, şi o dau oricui voiesc”. Vedeţi? Cu acelaşi lucru a venit ca şi 

la Eva, când a fost vorba despre transformarea pietrelor în pâine, pe care 

urma să le mănânce. „Dacă te închini mie, îţi voi da toate împărăţiile” - 

„Tu trebuie doar să te alături grupării noastre.”  

Isus i-a spus de prima dată: „Este scris: Omul nu va trăi numai cu 

pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.   

         Ce este? Unii dintre voi cei care predicaţi, vă este frică să vă 

ocupaţi poziţia pentru că ei nu vă vor mai lăsa în organizaţie. Ce altceva 

veţi face atunci? Ei vă vor da afară. Îmi pare rău pentru voi. Îmi pare rău 

de slăbiciunea voastră. Unde vă este credinţa în Dumnezeu? Şi mie mi-

au spus aceleaşi lucruri. Sigur că da. Am lucrat 17 ani până ce 

Dumnezeu m-a scos afară şi a zidit în mine aceste lucruri, şi apoi am zis: 

„Acum să vii, Satană”. Când vă daţi seama cu adevărat că Dumnezeu v-

a descoperit adevărul, nimic din lume nu vă va mai putea înfrânge. Asta-

i tot. Sunteţi absolut de nebiruit; nu voi, ci Dumnezeu care este în voi. 

Nu Hristos, nu trupul, ci Cuvântul care era în El. Nu Maria, ci Cuvântul 

care s-a născut din ea. 
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           Deci prin ce va trăi omul? Nu printr-un tichet de masă, ci 

prin Cuvântul lui Dumnezeu: nu printr-o organizaţie care să-ţi ofere o 

locuinţă. Se spune: „Să-ţi văd scrisoare de recomandare. Ai tu un 

renume bun? Trebuie să verificăm. Da, tu eşti recunoscut 100%. Bine, te 

putem primi câteva zile ca probă pentru o trezire, să vedem ce vei face”. 

Cum ar putea să lucreze Dumnezeu între astfel de oameni, de două ori 

morţi, dezrădăcinaţi, putrezi, şi aşa mai departe.  

           Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. Ascultaţi-mă. Eu nu 

pot să cred nimic în afară de Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau ca acesta să 

fie viaţa mea, tot ceea ce sunt eu. Aşa să fie şi pentru voi. Umblările 

voastre, discuţiile voastre, tot ceea ce faceţi să fie conform Cuvântului 

lui Dumnezeu. Gândul lui Hristos să vină în voi, şi aceasta vă va 

însărcina cu Cuvântul. Dacă veţi accepta gândul denominaţiei, atunci 

veţi purta o sarcină denominaţională. Dacă lăsaţi gândul lui Hristos în 

voi, El nu-Şi poate nega propriul Cuvânt pentru că El este Dumnezeu. 

Veţi fi însărcinaţi cu Cuvântul şi-l veţi crede. Nu mai contează dacă ei 

vă scot afară, sau dacă vă alungă, şi vă închid toate uşile – totuşi voi veţi 

merge înainte. Amin.  

  Hristos îşi ia acum o mireasă care să fie însărcinată în pântecul ei 

duhovnicesc şi în gândul ei, cu propriul Său Cuvânt-sămânţă, şi ea nu o 

va amesteca cu un gunoi denominaţional. Ea este o fecioară. O, îmi aduc 

aminte că am stat trei zile în rugăciune şi în post aşteptându-l pe 

Domnul! Când am înţeles aceasta m-am gândit: „O, Dumnezeule, ce 

este? Unde voi ajunge dacă dau aceste lucruri bisericii? Ea nu va putea 

cuprinde aceasta. Ce pot să fac? Din fiecare simbol şi tablou am 

recunoscut că biserica este pierdută. Ce este de făcut? Şi apoi m-am 

gândit la Cuvântul acela „Eu voi restitui, zice Domnul; Eu voi restitui”. 

Amintiţi-vă de pinul acela bătrân, chiar dacă focul ajunge şi-l arde, mai 

aruncă o sămânţă jos. Sămânţa aceea dă naştere altuia. Aşa este. Chiar 

dacă acei copaci bătrâni sunt arşi de organizaţiile lor, tot rămâne o 

sămânţă a Cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu se va întoarce, se va 

reproduce cu siguranţă, tot aşa de sigur cum există şi lumea. De data 

aceasta nu va da greş.  

          Ce este cu Hristos? Noi credem că suntem în timpul 

sfârşitului, nu-i aşa? Credeţi voi că înainte de a avea o recoltă trebuie 

semănată o sămânţă? Vedeţi voi de ce am permis bisericilor să mă 

alunge şi să mă facă în tot felul, şi am rămas de partea Cuvântului? 

Vedeţi? Sămânţa a fost deja semănată, prieteni. Deja s-a semănat. Acum 
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o pot spune: s-a terminat. Aşa este. Sămânţa este semănată; la fel şi 

sămânţa denominaţională, şi celelalte. 

           Cum a spus scumpul nostru frate Billy Graham chiar aici în 

Louisville. A luat Biblia şi a spus „Pavel mergea într-o cetate şi avea o 

trezire. Se convertea un singur om. În anul următor se întorcea şi acel 

convertit mai aducea 60. Eu mă duc şi am o trezire de 6 săptămâni, cu 

20 de mii de convertiţi, şi dacă mă întorc în şase luni nu mai găseşti 20 

din ei”. De ce? Ei nu sunt convertiţi la Hristos. Ei se convertesc la o 

denominaţie. Asta-i tot. Sigur. Vedeţi, voi semănaţi o sămânţă 

denominaţională şi asta culegeţi. „Vino frate, alătură-te bisericii şi scrie-

ţi numele în registru.” Atâta ştiu ei. Aşa este. 

           Penticostalii au făcut la fel. „Vorbeşte în limbi. Asta-i tot ce 

trebuie să faci. Vino, alătură-te bisericii”. Da, mergeţi înainte cu botezul 

vostru fals, şi asta-i tot ce trebuie să faceţi. Vedeţi? 

Dar când vine Hristos, El vine pentru o fecioară, o biserică fără 

pata sau zbârcitura vreunei denominaţii, sau care să se amestece cu vreo 

dogmă. Ea va avea numai Cuvântul. 

           Oameni, aici am ajuns noi. Slăvit să fie Domnul! Acum noi 

venim la acel trup care formează mireasa lui Hristos Ea este carne din 

carnea Lui şi os din oasele Lui. Vă pun o întrebare: de ce toate ploile 

voastre nu au dat naştere miresei lui Hristos? Vreau să-mi răspundeţi. 

Dacă vă gândiţi că este pe cale să vină, este întârziată. 

            Noi credem că ea trebuie să iasă în evidenţă deja. El are 

îndelungă îndelungă răbdare, cum a fost în vremea lui Noe. El Îşi 

pregăteşte mireasa. De ce acum patruzeci sau cincizeci de ani când a 

căzut ploaia, când a început mişcarea penticostală, de ce nu L-a adus ea 

pe Hristos, Mirele, la mireasă?  De ce? Aceasta doresc să intre în voi 

pentru un moment. Pentru că v-aţi însărcinat cu denominaţia voastră; 

exact asta aţi făcut. El nu se va căsători cu o curvă. Se va căsători cu o 

fecioară. Acesta este spus pe faţă, dar este adevărul. Acum o ştiţi exact şi 

nu mai trebuie să ghiciţi ca la un rebus. Eu nu v-o spun pe ocolite, ci vă 

spun adevărul curat. 

            De ce nu a ieşit mireasa? Nu l-aţi apropiat pe Hristos de ea?   

Pentru că ea nu era în starea potrivită. El a găsit-o preacurvind: exact 

acesta este motivul pentru care copiii nu trăiesc veşnic după ce sunt 

născuţi. Adam şi-a găsit soţia însărcinată. Din această cauză Iehova a 

trebuit să ia o mireasă dintre neamuri: a găsit-o însărcinată. Exact acesta 

este modul în care acum Hristos trebuie să-şi ia mireasă. El a găsit 
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această aşa zisa grupare, însărcinată. El îşi va semăna sămânţa; cineva o 

va primi, pentru că la sfârşitul drumului va fi o biserică hotărâtă 

dinainte. 

           Ca şi Adam şi ca şi Iehova, El i-a găsit însărcinaţi cu 

învăţăturile omeneşti ale denominaţiilor. După adevărul lui Dumnezeu 

din Geneza 1, fiecare sămânţă va rodi după soiul ei. Când a venit Duhul 

peste ea, deja fusese acolo omul şi o umpluse cu seminţele 

denominaţionale ale gândirii lui. Din cauza aceasta a trebuit ea să fie în 

felul în care se găseşte acum, iar Hristos nu a putut veni la ea. Sună dur, 

nu-i aşa? 

           Într-o zi am fost în Green's Mill; mă rugasem câteva zile; s-a 

întâmplat cu câţiva ani în urmă. N-am mai spus lucrul acesta niciodată 

pe vreo înregistrare. Am mers apoi la Mishawaka. Vă amintiţi de băiatul 

acela negru? Tocmai îi descoperisem pe penticostali. Nu ştiusem că 

există aşa ceva. Şi am fost acolo şi i-am găsit şi m-am gândit că am dat 

peste un grup de îngeri. I-am văzut vorbind în limbi. Nu mai auzisem de 

aşa ceva înainte, dar acum erau acolo, fugind în sus şi-n jos, vorbind în 

limbi. Am crezut că este un lucru minunat. Au fost adunări de 

penticostali în care nu se ţinea cont de unde vine fiecare, de la United 

Pentecostals sau Assemblies. Erau atunci unele probleme de segregare 

rasială între albi şi negri; de acea au trebuit să aibă conferinţa lor în 

nord;  a fost la Mishawaka, Indiana. 

            Eu aveam un dolar şi 75 de cenţi, destul cât să mă întorc 

acasă. Cu cinci cenţi mi-am luat nişte covrigi vechi de vreo două-trei 

zile. Am mers acolo şi mi-am luat o cană de apă de la o cişmea, am mers 

pe un câmp, mi-am scos scaunele de la vechiul meu Ford şi m-am 

culcat. În dimineaţa următoare m-am întors iarăşi. Nu am vrut să 

mănânc cu ei. Eu eram binevenit, însă n-am vrut să mănânc cu ei pentru 

că nu am avut bani să pun la colectă. Şi am mers ca să aflu că în ziua 

aceea ei vor dansa; şi ei au jucat; şi cântau în Duhul. M-am gândit că 

asta-i ceva ce sună bine. Un bărbat se ridica şi vorbea în limbi, iar altul 

tălmăcea. Şi frate, era exact aşa cum spuneau ei. Au spus numele unor 

oameni din adunare. Eu mă gândeam: „Aceste lucruri sunt minunate”.  

           „Spune-i doamnei Jones sau lui cutare: vino acum. Domnul 

te cheamă”. Şi iat-o. Aşa era. Apoi, unul vorbea în limbi ,iar celălalt 

tălmăcea. Mă gândeam: „Împărăţia de o mie de ani începe”. Apoi mi-am 

zis: „Dacă aş putea măcar să dau mâna cu aceşti sfinţi”. Când am ieşit, 

am mers la unul dintre ei. Ei nu mă cunoşteau. Când au luat o mică 
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pauză, m-am întâlnit cu unul dintre ei, am dat mâna cu el şi i-am spus: 

„Bună ziua frate?”  

            Voi ştiţi acum că Dumnezeu mi-a dat un mic dar de a 

cunoaşte lucrurile atunci când El vrea să le cunosc. Mă gândeam să-l fac 

să vorbească, ca să aflu dacă ceea ce făceau ei acolo era sau nu adevărat. 

Acela părea să fie conducătorul acestor lucruri, iar eu am dat mâna cu el. 

Am vorbit puţin cu el. El era un creştin autentic. M-am gândit: „Slavă 

Domnului!” După un timp am dat şi de celălalt şi am început să vorbesc 

cu el. Dac-am vorbit vreodată cu un făţarnic, atunci acela era unul. Am 

văzut în vedenie că el avea o soţie brunetă şi o amantă blondă cu care 

avea doi copii. 

            Atunci am fost derutat de tot. „Cum a putut acelaşi Duh să 

vină peste aceşti doi oameni, dacă unul din ei era un făţarnic, un drac? 

Dumnezeule, nu ştiu ce să zic, mai bine las totul baltă”. Aveam pe atunci 

numai vreo 19-20 de ani. M-am gândit: „Mai bine las baltă acest lucru. 

Nu înţeleg cum se poate aşa ceva. Nu pot să spun nimic împotriva 

acestui lucru, dar ştiu că omul acela nu este în regulă”. Şi eu am urmărit: 

acelaşi Duh s-a coborât şi peste el, şi a fost acelaşi rezultat. M-am 

gândit: „Undeva ceva nu este în regulă”.  

            Acest om mi-a spus: „Ai primit tu deja Duhul Sfânt?” „Nu 

cred că am ce aveţi voi”. „Ai vorbit vreodată în limbi?” „Nu, domnule”. 

„Atunci n-o ai”. „Păi, nu cred c-o am. Acest lucru este ceva nou. N-am 

mai auzit despre aşa ceva”. „Mergi înăuntru să primeşti şi tu. Este şi 

pentru tine”. Am spus: „Mulţumesc, domnule”. Mă gândeam „Mie nu-

mi trebuie ce ai tu”. În seara aceea am mers în pădure şi m-am gândit: 

„Dumnezeule, ai milă, eu plec acasă”. Şi am plecat. N-am putut să spun 

nimic pentru sau împotrivă.  

           Cum v-am spus, eram odată în Green's Mill.  Acolo este 

micuţa mea grotă în care merg întotdeauna. Voi ştiţi aceasta. Am fost 

acolo pentru un alt lucru. Postisem şi m-am rugat trei sau patru zile. Într-

o după-amiază când a începuse să se însereze, am mers afară. Era 

frumos, şi soarele strălucea printre frunze. Eu m-am aşezat, frecându-mă 

la ochi pentru că fusesem o vreme în grota aceea întunecată. Am pus 

Biblia jos şi mă gândeam să citesc din ea. 

Atunci m-am sprijinit de o creangă şi m-am odihnit puţin. Eram 

fost plin de praf. Am început să citesc, şi când am ridicat Biblia era 

capitolul 6 din Evrei. 4: „Căci cei ce au fost luminaţi odată, şi au gustat 

darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul 
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cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor - şi cari totuşi au 

căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi, şi aduşi la pocăinţă, fiindcă 

ei răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, şi-L dau să fie 

batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe 

el, şi  rodeşte o iarbă folositoare celor pentru cari este lucrat, capătă 

binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini şi mărăcini, este 

lepădat şi aproape să fie blestemat, şi sfârşeşte prin a i se pune foc”. M-

am gândit: „Ce este asta! Ce scrie acolo?” Mi-am zis: „Cred că spune 

ceva”. Însă eu eram acolo ca să mă rog pentru altă problemă. Mi-am pus 

din nou Biblia jos. Am spus: „Cred că o voi deschide şi voi lua să citesc 

ceva”. Eu am deschis Vechiul Testament. Vântul a deschis-o tot acolo, 

la Evrei 6. Am ridicat-o şi am citit din nou acelaşi lucru. M-am gândit: 

„Bill, devii superstiţios?”.  

            Aşa că am zis: „Atunci voi citi de aici”. Am început să citesc 

dar nimic nu-mi capta atenţia. M-am gândit: „Îmi voi ridica mâinile ca 

să-L laud pe Domnul”. Am pus Biblia jos şi mi-am ridicat mâinile să-L 

laud pe Domnul. Când mi-am ridicat mâinile vântul a bătut din nou şi a 

deschis iarăşi la Evrei 6. Am citit iar. M-am gândit: „Ce înseamnă asta? 

Eu nu înţeleg”. Eu uitasem de penticostali şi mă gândeam oare ce să 

însemne aceasta. 

            Stăteam acolo şi m-am gândit: „Este ceva deosebit aici, 

Doamne? Da, eu cred în alegere”. Cei care au fost luminaţi odată şi au 

avut parte de Duhul Sfânt şi au gustat Cuvântul lui Dumnezeu, aceştia 

sunt „creştini de graniţă”. Am spus: „Aceştia sunt credincioşii care ajung 

până aproape de lucrul adevărat, apoi se întorc ca cei din zilele lui Iosua. 

Iosua şi Caleb au trecut dincolo, dar aceştia au stat la „graniţă”, au gustat 

şi au văzut lucrările bune ale lui Dumnezeu, apoi au respins. Sunt 

oamenii care şed tot timpul în adunare, spunând „Eu cred aceasta, frate 

Branham”. Dar nu fac odată un pas spre acel lucru.  Este imposibil ca ei 

să treacă vreodată dincolo. Ei vin până în locul acela, şi tu predici 

femeilor cu părul scurt, iar în următorul an ele sunt tot cu părul scurt. 

Predici bărbaţilor, şi ei fac aceleaşi lucruri. Ei sunt credincioşi până la o 

limită. Se zice: „O, da, eu cred că este aşa”.  

            M-am gândit: „Sigur că eu cred aceasta”. Dar când am venit 

în acel loc, unde se zice: „...aduce spini şi mărăcini, atunci este 

nefolositor, este blestemat iar sfârşitul lui este în foc”, m-am gândit: 

„Ce înseamnă asta? Nu pot să pricep”. Şi am stat acolo o vreme. M-am 

gândit: „Dumnezeule, dacă acest lucru este ceva ce Tu doreşti ca eu să-l 
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ştiu, atunci eu sunt aici aşteptând o vedenie din partea Ta, Doamne, ca să 

ştiu ce să fac în ce priveşte slujba; şi eu doresc ca Tu să mi-l spui, Tată”. 

Am privit peste valea care se întinde între Charleston şi New 

Market, unde eu eram în apropiere. Atunci am văzut că era ca un 

curcubeu deasupra văii. Şi în acest curcubeu am văzut ceva învârtindu-

se. Priveam şi am văzut că era pământul. Pe el mergea un om îmbrăcat 

în alb. 

            Mulţi dintre cei care sunteţi aici sunteţi prea tineri ca să ştiţi 

asta. Vă amintiţi când împrăştiam seminţele aruncându-le cu mâna dintr-

un sac ce-l ţineam într-o parte? Domnule Wood, ar trebui să-ţi mai 

aminteşti acest lucru. Luai seminţele în mână şi le împrăştiai. Vântul le 

împrăştia pe ogor.  

Şi am văzut un om îmbrăcat în alb mergând şi semănând sămânţa. 

L-am urmărit cum mergea exact în jurul curburii pământului. Mă 

întrebam ce înseamnă asta. Apoi am privit, şi îndată ce el s-a întors cu 

spatele, a venit altul, un pungaş.  Avea şi el un sac plin şi semăna în 

urma celuilalt. Mergea în jurul pământului, se uita pe furiş, şi arunca 

seminţe. Şi el mergea în jurul pământului. 

            Şi am văzut răsărind grâu, dar şi neghină, spini şi mărăcini. 

Creşteau împreună. Atunci a venit o secetă mare şi am văzut cum micul 

grâu înseta plecând capul. Am văzut cum şi scaieţii plecau capetele 

pentru că însetau. Şi toţi au început să se roage pentru ploaie. Şi deodată 

a venit o ploaie mare, ca răspuns la rugăciune. Ploaia cădea peste 

pământ şi îndată ce apa a atins pământul, grâul s-a bucurat strigând 

„Glorie, glorie, glorie”. La fel striga şi scaietele: „Glorie, glorie, glorie”. 

M-am gândit atunci: „Ce este asta? Grâul strigă, eu o înţeleg, dar ce vrea 

să spună scaietele prin aceasta?” Atunci El a spus: „Citeşte Evrei 6”.  

Ploaia vine şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Despre asta este 

vorba. Din acest motiv nu am avut noi acum o mireasă pregătită pentru 

Hristos. Noi am semănat seminţe denominaţionale în locul Cuvântului. 

Acest lucru a dat naştere la mai mulţi copii denominaţionali. Aşa este. 

Dar în mijlocul tuturor acestora, a căzut şi nişte grâu. Aşa este. Dar 

priviţi, acelaşi Duh care-l face pe credinciosul autentic să vorbească-n 

limbi, care-l face dintr-un credincios adevărat un creştin -  acelaşi Duh 

face să vină sămânţa la viaţă. Căci el udă un cuvânt - o sămânţă. 

Sămânţa încrucişată, ca cea a Evei, este la fel de fericită, jubilează la fel, 

se bucură la fel ca şi cealaltă. Dar care este adevărul despre ea? Sămânţa 

este greşită de la început.  
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          Aşa că toate demonstraţiile voastre omeneşti nu înseamnă 

nimic. „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea 

dragoste, nu mi-ar folosi la nimic. Şi chiar dacă aş avea darul 

proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş 

avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu 

sînt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana 

săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, 

nu-mi foloseşte la nimic. .Dacă aş vorbi cu limbi omeneşti şi îngereşti, 

sunt doar o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor”. Vedeţi, este 

egal cu zero. Ascultă, biserică: penticostalii sunt egal cu zero. De ce? 

Este o sămânţă încrucişată. Nu poate deveni Cuvântul! 

Trupul care dă iarăşi naştere trupului lui Hristos, trebuie să vină 

dintr-un pântec virgin: Cuvântul. Aşa este. Ascultaţi aici. Din cauză că 

au dorit să primească „un milion mai mult în 1944” (acesta a fost un 

slogan baptist), din acest motiv denominaţiile penticostale nu au putut 

aduce o naştere duhovnicească, prin care Hristos şi puterea Lui să fi 

venit la viaţă, pentru că era doar o ploaie a semănatului. Ea a dat naştere 

unei biserici denominaţionale care s-a unit cu celelalte mari grupuri 

evanghelice. Au păşit pe calea lui Core, pentru că au mers împreună cu 

denominaţiunile. 

            Să mergem acum în Vechiul Testament pentru nişte exemple, 

apoi voi mai vorbi despre ceva şi voi veni la sfârşit. Să mergem în 

Vechiul Testament să dovedim aceste lucruri. Am avut nevoie de multe 

ore pentru ca să pregătesc aceasta. Acum vom schimba subiectul.  Mai 

am aici câteva pagini, dar cu siguranţă nu le vom citi pe toate. Trebuie să 

mă grăbesc. Voi citi cât de repede pot pentru că ştiu că nu ne-a mai 

rămas decât puţin timp. Sunteţi obosiţi? Nu? Atunci sunt doar eu. Bine, 

mergem mai departe.  

           Din cauza asta avem toate aceste lucruri. Tot ceea ce v-am 

spus eu, dacă nu se potriveşte cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, 

atunci este greşit. Cu siguranţă. Aceste tablouri vechi testamentare doar 

le voi atinge, dar nu le voi mai explica. Doresc doar să le amintesc, 

pentru ca să înţelegem legătura. Vă promit să o fac cât se poate de 

repede.  

         Am ajuns la un punct în care am fost transpus în Duhul. Am lăsat 

ca biserica să fie adunată, pentru ca să le arăt şi să le dovedesc cu 

Cuvântul ce s-a întâmplat. Când am făcut aceasta, m-am gândit: 

„Doamne, oamenii vor fi acolo. Ce le pot spune? Eu nu pot să prevăd 
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viitorul. Nu le pot spune ce să facă. Ce voi face? Îi voi aduce într-o 

situaţie nesigură”. Şi mi-am ridicat mâna şi am spus „Dumnezeule, eu 

cred că fac aceasta pentru că este voia Ta. N-am mai făcut-o niciodată 

până acum”. Pentru că sămânţa încă nu fusese semănată. Am spus: „Eu 

cred că este timpul s-o spun. Dar ce voi spune acum?” 

            Şi la fel de clar cum auziţi glasul meu, cineva a spus: „Ia-ţi 

stiloul”. Vă voi citi imediat ce am scris. Iar când am terminat, acolo se 

afla chiar răspunsul. Nici măcar nu ştiam ce scriu, ci pur şi simplu am 

început să scriu. Când am terminat am lăsat jos stiloul. M-am uitat. Am 

spus: „Ai milă, Dumnezeule. Chiar asta este. Asta caut eu”. Sunt acum 

câteva lucruri peste care trebuie să trec. Vom intra puţin în ele, dacă 

Domnul îngăduie. 

            În tot Vechiul Testament sunt prefigurări ale lui Hristos şi ale 

bisericii Lui. Credeţi că Adam şi Eva indicau spre Hristos şi biserica 

Lui? Credeţi că Iehova şi mireasa Lui indicau spre Hristos şi biserică? 

Dacă acelea sunt umbre, acesta este pozitivul, lucrul real. Hristos este 

Capul, adevărata Stâncă a lui Dumnezeu (credeţi asta?), adevăratul 

Cuvânt. Mireasa este Trupul. Vreţi versete despre asta? (n-o să mai 

citesc acum versetele.) 1 Petru 2:1-6; Efes. 5:22, 23. Citiţi în ambele 

capitole.  

           Vechiul Testament indica spre Hristos. Priviţi aici. Să luăm 

ca exemplu acesta. Pe spatele acestei bancnote de un dolar se găseşte pe 

partea stângă pecetea americană, marea pecete a acestei ţări. Aşa este? 

Dar de ce este piramida numită pecetea cea mare? Chiar banii voştri 

trebuie să mărturisească despre acest lucru. De fiecare dată când trimiteţi 

o carte poştală sau o scrisoare se dovedeşte că acesta este: anul 

Domnului nostru, 1962. Totul mărturiseşte despre Hristos.  

           Aţi observat că piramida este „marea pecete”? Ştiţi că 

piramidele nu au avut niciodată piatra de încheiere. Câţi dintre voi ştiu 

asta? Sigur. Eu am fost în Egipt, la Cairo şi am văzut-o. De ce nu a avut 

piatra de încheiere? Pentru că a fost respinsă. Piatra din capul unghiului 

ţine toată clădirea. Câţi ştiu ce este o piatră din capul unghiului? Când se 

construieşte o boltă, piatra din capul unghiului ţine totul împreună. Iar la 

piramidă această piatră era piatra de încheiere, care ţine împreună tot 

restul. Această piatră a fost lepădată. Aţi observat, aceasta stă deasupra 

piramidei. Ce simbolizează piramidele care au fost construite în timpul 

lui Enoh?  
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            Iată ce s-a întâmplat: este exact felul în care se zideşte 

biserica Evangheliei. Vedeţi, jos, partea largă a piramidei reprezintă 

zilele de început ale reformei. Puteai fi ucis pentru simplul fapt că te 

numeai creştin şi negai biserica catolică. Ei au predicat neprihănirea prin 

credinţă. Acum urmăriţi cum se aplică din nou numărul trei. A venit 

John Wesley predicând sfinţirea. Biserica a devenit mai mică. Vedeţi, 

aşa a fost desfăşurarea. 

            Şi apoi după zilele sfinţirii lui John Wesley, a venit biserica 

penticostală şi de acolo Dumnezeu a scos afară o rămăşiţă. Toţi au 

primit Cuvântul. Dar când a fost timpul penticostalilor, au venit mai 

aproape de vârf, căci darurile au fost restituite. Aşa se continuă zidirea. 

Ce este? Jos de tot este distanţă mai mare până la cap. Dar aici sus este 

mai aproape de cap, şi trebuie să aibă loc o potrivire perfectă. Trebuie să 

fie rectificată. Poţi lua o lamă de ras şi la acea piramidă nu poate trece cu 

ea printre blocurile de piatră, atât de bine se potrivesc acestea între ele. 

Se spune că templul lui Solomon a fost la fel. 

Dumnezeu Îşi scoate aleşii afară din acea biserică penticostală care 

s-a încrucişat, şi-Şi desăvârşeşte mireasa Cuvântului. Şi aceasta va fi atât 

de apropiată încât Cuvântul Însuşi se va îmbina perfect cu această 

mireasă a Cuvântului. Atunci va fi pusă piatra din capul unghiului cu 

strigăte de bucurie: „Îndurare, îndurare cu ea!” Vedeţi cum în partea de 

jos este mai larg, însă se îngustează pe măsură ce se apropie de sfârşit. 

Aici este Luther: neprihănirea. Aici urmează Wesley: sfinţirea. Aici sunt 

penticostalii: restituirea darurilor. Dumnezeu  ia de aici un grup pentru 

a-i şlefui până când slujba lor este exact ca acel Cuvânt de acolo, pentru 

că trebuie să se potrivească cu Cuvântul. Aceasta este mireasa; pe ea o 

va duce sus. 

            Hristos s-a arătat pentru a nimici lucrările diavolului. Credeţi 

acest lucru? Eu nu pot să explic acum toate acestea. Voi trece repede 

prin ele, voi atinge numai vârfurile, ca să nu vă ţin prea mult. Hristos s-a 

arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Cu toţii credeţi acest lucru? 

Cine a fost El? Cuvântul lui Dumnezeu care nimiceşte lucrările 

încrucişării, ale diavolului. Este aşa? Pentru aceasta a fost El născut, să 

nimicească lucrările diavolului. Trupul Său urmează să facă acelaşi 

lucru, pentru că trupul şi Capul sunt împreună. Aşa este? Dacă Hristos, 

capul, a fost Cuvântul, trupul Său trebuie să fie acelaşi lucru ca şi Capul, 

o biserică a Cuvântului, născută din Cuvânt, printr-o naştere virgină din 

Cuvânt, nu printr-o naştere denominaţională. 
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           Trupul lucrează coordonat de cap. Este aşa? Trupul meu nu 

se poate mişca până ce capul nu-i spune să se mişte. Dacă aş avea un cap 

de carne şi un trup de beton, trupul nu s-ar putea mişca. Capul ar putea 

să tot poruncească trupului să se mişte, dar nu este nimic spre care să se 

poată trimite mesajul. Este corect? Dacă Hristos este capul, iar trupul 

este o denominaţie, cum să funcţioneze? Cum poate lucra împreună ceva 

curat şi o curvă? O, fraţilor, îmi place acest lucru. Mi-ar place să predic 

despre asta. Capul este acela care dirijează trupul, iar Capul este 

Cuvântul. Este corect? Capul este Cuvântul. 

            Acum comparaţi cu biserica modernă. De ce nu sunt minuni 

în ea? De ce nu se găseşte Cuvântul în ea? Denominaţia împiedică acest 

lucru. Sigur. Dacă vine un om sfinţit de Dumnezeu şi predică Cuvântul 

lui Dumnezeu aşa cum se găseşte în Biblie, denominaţia spune „Nu, nu 

domnule. Scoateţi-l afară!” Vedeţi? Trupul nu se poate mişca. El moare. 

            Trupul face lucrările pe care i le porunceşte Capul. Spuneţi-

mi când a spus El vreodată „organizaţi”. Spuneţi-mi când a spus Capul 

că este bine dacă femeile îşi taie părul. Nu se găseşte aşa ceva. Spuneţi-

mi când a spus Capul „Lucrările pe care le fac eu nu le veţi face şi voi”. 

Spuneţi-mi. Dar capul a spus aceasta (dacă vreţi notaţi-vă versetul, Ioan 

14:12), - „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi”. El s-a referit la 

Trupul Lui. 

          Vedeţi de ce am avut atâta râvnă pentru soiul Cuvântului, pe 

care eu l-am semănat pentru trup? Foarte curând va veni ploaia; mă refer 

la adevărata ploaie. Şi aceasta trebuie să aibă o sămânţă peste care să 

cadă. Sper să trăiesc s-o văd şi eu. Acum înţelegeţi? Va fi Cuvântul viu 

aşa cum a fost la început, Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, are puterea 

Lui. Căci El este acela care lucrează în felul Lui în trupul Său. Priviţi 

făgăduinţele pe care Dumnezeu le-a dat trupului acestuia. 

            Ne apropiem de ceva acum şi anume de muntele Sion. Să 

privim ce a spus El acestui trup, născut printr-o naştere virgină. Noi 

vedem imitaţiile acestui lucru. Le vedem în fiecare zi. Dar să venim la 

adevăratul trup, să vedem ce a spus El despre acesta. Iată ce a făgăduit 

El. Credeţi că Ioan 3:16 este corect? Eu trebuie să citesc acest lucru. Eu 

nu pot altfel. Toţi care cred Ioan 3:16: „Căci atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu născut”, să spună 

„amin”. Aveţi curajul să credeţi şi restul. Eu vorbesc acum despre trup.  

Să începem cu Ioan 20. Începem cu versetul 19. Ascultaţi cu 

atenţie. Vă provoc să credeţi. Eu pur şi simplu mă simt bine. Mi-aş dori 
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să pot vedea cum Duhul Sfânt pluteşte peste noi şi să aud cum zice: „Eu 

sunt!” Ascultaţi acum bine: „În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a 

săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau 

încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, şi le-a 

zis: „Pace vouă!“ Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi 

coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis 

din nou: „Pace vouă! (Sunteţi pregătiţi ?) Cum M-a trimes (El este 

Cuvântul, sămânţa, Cuvântul sămânţă) pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi 

Eu pe voi”. Credeţi voi aceasta. Nu vă opriţi, aici scrie mai mult. După 

aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le 

veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţinea vor fi ţinute”. 

Este acesta adevărul? Către cine a spus El aceasta? Către sămânţa 

Cuvântului. De ce? Pentru că poate fi născută doar prin Cuvânt. Acesta a 

fost motivul. Credeţi aceasta? Să citim acum direct din Mat.16.19: “Îţi 

voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi 

legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri”. 

Vă provoc s-o credeţi. Şi dacă acest Cuvânt nu este valabil, nici 

Ioan 3:16 nu este valabil. De ce să acceptaţi pe unul şi pe celălalt nu? 

Tot Cuvântul lui Dumnezeu este corect, dar trebuie să intre într-un 

pântec virgin în care să nu mai fie altceva decât sămânţa. O credeţi? 

Bine, fiţi atenţi acum. 

            Eu ştiu că acest lucru este pretins de curvă, şi ei iartă păcatele 

prin puterea lor denominaţională. Dar priviţi la copiii lor: sunt în fiecare 

sală de dans, îşi taie părul, se vopsesc ca nişte clovni, bărbaţii trăiesc cu 

nevestele altora, pe stradă au loc flirturi, fac băi împreună, şi toate 

celelalte. Sigur, ei iartă; ei iartă păcatele în felul lor, dar roadele arată 

despre ce este vorba. Nu este corect pentru ei. Nu, domnule. Ce fac ei? 

Poartă pantaloni scurţi, îşi taie părul, se fardează. Isus  a spus că după 

roadele lor se va cunoaşte ce fel de sămânţă sunt ei. Sămânţa 

denominaţională dă o iertare denominaţională. Este exact aşa. 

Dumnezeu a spus „fiecare cuvânt să dea rod după felul lui” şi aşa este. 

O, frate, Scriptura este adevărată! O credeţi? 

            Şi Duhul Sfânt depune mărturie despre darul hotărât mai 

dinainte şi pe care biserica pretinde că-l are. Cum? Prin faptul că El udă 

Cuvântul şi-l întăreşte cu un „Amin”.  

           Când s-a spus „Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus 

Hristos”. „Amin!” Când se spune despre alte lucruri, „Amin”. Asta este: 

„Amin” la tot. Subliniază fiecare Cuvânt. Acest dar hotărât mai dinainte 
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care trebuia să vină a fost dat doar pentru trupul Cuvântului umplut cu 

Duhul Sfânt, pentru că numai Cuvântul poate ierta păcatele, căci 

Cuvântul este Dumnezeu. 

            Câtă dreptate aveau fariseii! Azi dimineaţă am spus că vom 

ajunge şi aici. Acum s-a terminat timpul. Dar fariseii au spus „Cum 

poate acest om să ierte păcatele? Noi ştim că este un hulitor. Numai 

Dumnezeu poate ierta păcatele, şi omul acesta iartă păcatele”. Dar ei nu 

au ştiut că El era Cuvântul. Cuvântul iartă păcatele pentru că este 

Dumnezeu. Prin ştiinţa Sa mai dinainte, Dumnezeu a ştiut cine va lua 

darul acesta şi-l va folosi în modul corect. Cei ce îl au sunt legitimaţi 

prin Cuvântul lui Dumnezeu cu restul cuvântului şi cu Duhul. E clar? 

Unii ar vrea să credeţi că aceasta vine prin educaţie, prin şcoală sau un 

titlu academic: dacă mergi atâta timp la şcoală, ca să studiezi să devii 

papă sau episcop sau cardinal, sau că o primeşti când oamenii îşi pun 

mâinile peste tine. Dar ei nu corespund cu Cuvântul. 

            Romani 11:29 spune: „Lui Dumnezeu nu-i pare rău de 

darurile şi de chemarea făcută”. Dumnezeu le dăruieşte. La fel scrie  şi 

în Ioan 15:16, dacă vreţi să notaţi. Fiţi atenţi acum. Ce diferit era Isus 

faţă de denominaţiile din vremea Lui. Ei arătau în urmă spunând: „Noi 

suntem ucenicii lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu i s-a arătat lui Moise 

în rug”. Ei cunoşteau istoria lui Moise, dar nu-L cunoşteau pe 

Dumnezeul lui Moise. În Ioan 8, El stătea înaintea lor şi a spus „Mai 

înainte de Avraam sunt Eu”, acelaşi care era în rugul de foc.  Ei 

cunoşteau istoria lui Moise. La fel e azi. Pretind că ei cunosc cuvintele 

lui Hristos, dar ei nu-L cunosc pe Dumnezeul care era în Hristos. Un foc 

pictat nu vă poate încălzi, tot aşa de puţin poate şi ceea ce se învaţă într-

un seminar. Ei l-au cunoscut pe Moise, dar nu şi pe Dumnezeul lui. 

            Isus a putut spune aceasta pentru că era aşa. Amin! Fii atent 

acum frate! Mă simt ca David când învârtea praştia. Sper că nu arăt de 

batjocură, prieteni. Eu sunt bine, dar pur şi simplu mă bucur. Isus a putut 

s-o spună ucenicilor Săi, şi a şi făcut-o: „Tatăl care M-a trimis este în 

Mine, şi aşa cum El m-a trimis pe Mine, la fel vă trimit şi Eu pe voi”. 

„Tatăl care M-a trimis este cu Mine. Dacă nu fac lucrările Cuvântului 

făgăduit de Tatăl Meu, nu Mă credeţi; căci lucrările mărturisesc despre 

Mine”. Aleluia! O, biserică, unde te afli? Ei spun „O, noi ştim că 

Dumnezeu a făcut aceasta, dar nu în timpul acesta”. La fel au spus pe 

vremea lui Isus: „Ştim că Dumnezeu a fost cu Moise”. Isus a zis: „Dar 

Dumnezeul care a fost cu Moise este în Mine. Dacă nu credeţi, vedeţi ce 
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a fost scris despre Mine. Cercetaţi ce a spus Scriptura că voi face, şi dacă 

Eu nu mă potrivesc cu Scriptura atunci să nu Mă credeţi”. 

            Daţi-mi voie să spun acest lucru, nu ca o profanare; daţi-mi 

voie s-o spun despre mesajul pe care-l predic eu: dacă Dumnezeu nu-l 

legitimează ca fiind adevărul, atunci nu este. Dar dacă Cuvântul 

dovedeşte că eu  ă spun adevărul, atunci credeţi Cuvântul. Lucrările 

mărturisesc dacă eu spun sau nu adevărul. Ele mărturisesc. Acestea 

mărturisesc pentru slujba pe care mi-a dat-o El. El a promis-o pentru 

zilele de pe urmă. Iat-o. El a spus ce va face aceasta. Iat-o. Noi suntem 

chiar în aceste lucruri. Vedeţi dacă este sau nu adevărul. Lăsaţi-L pe 

Dumnezeu să depună mărturie. Dacă lucrările, lucrurile pe care le predic 

eu nu mărturisesc că acesta este adevărul, atunci nu este adevărul. Dar 

dacă Cuvântul vorbeşte despre aceasta, şi acest lucru este aici, atunci ce 

veţi face în această privinţă? 

            Isus a spus: „Eu vă cunosc. Voi credeţi că-l cunoaşteţi pe 

Moise. Poate cunoaşteţi istoria lui Moise, dar nu-L cunoaşteţi pe 

Dumnezeul lui. Eu am fost înainte de Moise. Eu am fost Acela care a 

vorbit cu Moise. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cuvântul”. Ei n-au putut 

să vadă aceasta pentru că erau de la tatăl lor, diavolul. Denominaţiile lor 

nu le permiteau s-o vadă. Dar faptul acesta n-a împiedicat Cuvântul să 

înainteze. Acesta a venit peste unii şi din aceia a ieşit o mireasă în 

generaţia aceea.  

            Ce deosebit este aceasta faţă de un foc pictat! Isus a putut 

spune: „Tatăl care M-a trimis este cu Mine şi lucrările pe care le fac Eu 

mărturisesc, pentru că fac lucrurile făgăduite în Scriptură că le voi face”. 

Iudeii Îl cunoşteau pe Dumnezeul lor din punct de vedere istoric. La fel 

e şi acum. Da. Ei cunoşteau un Dumnezeu istoric pentru că aveau o 

sămânţă istorică. De ce nu L-au primit? Pentru că se încrucişaseră cu 

denominaţia. Isus ştia Cine L-a trimis, căci Cel ce L-a trimis era în El şi 

El nu era legat de nici o denominaţie. Amin. O, frate! Ei spuneau: „Din 

ce şcoală a venit El? De unde are înţelepciunea aceasta? De unde vine 

învăţătura aceasta?” Ei n-au putut găsi nici o şcoală la care să fi mers El, 

şi totuşi la 12 ani i-a uimit pe cărturari şi farisei. A fost aşa pentru că El 

a împlinit Scriptura. 

            De ce nu i-au spus ei nimic când era copil? Era Cuvântul lui 

Dumnezeu. Ei nu I se puteau împotrivi. Nu-i de mirare că oamenii erau 

uimiţi de învăţătura Lui. Aţi citit vreodată acest lucru? Marcu 1:22, dacă 

vreţi să notaţi. Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea 
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ca unul care avea autoritate. El a ştiut despre ce vorbeşte. Biserica de 

acum ar trebui să aibă o măsură dublă a Duhului. Căci este adevărat, aşa 

cum peste Elisei a venit o măsură dublă, acelaşi lucru vine de la Isus 

Hristos. Voi spuneţi acum: „Frate Branham, tu vorbeşti despre biserica 

Lui”. Aşa este. Este Trupul Lui. Nu este soţia mea o parte din trupul 

meu? Soţia ta nu-i o parte din trupul tău? Carne din carnea ta şi os din 

oasele tale prin sfânta unire? Este aşa? Din acest motiv un creştin n-ar 

trebui să se căsătorească cu o curvă. Vedeţi? Acest lucru nu este corect. 

Pentru că prin aceasta se distruge ordinea dumnezeiască. Voi spuneţi „O, 

frate Branham, stai puţin. Tu spui că Duhul lui Hristos este peste 

biserică”. Biblia o zice. Nu-i aşa? În  Isaia 9:6 scrie:  „Căci un Copil ni 

s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 

„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. 

El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da 

scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va 

sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi'n veci de veci: iată ce 

va face râvna Domnului oştirilor”. 

Pe ce va fi domnia Lui? Adunarea răspunde: „Pe umeri”. Acesta 

este o parte din trupul Său. Este trupul Lui, nu-i aşa? Umerii aparţin de 

trupul Lui. Cui este dată domnia pe pământ? Trupului Său. Sfinţii vor 

judeca lumea. Este aşa? Pavel a spus în 1Cor.6.1: „Când vreunul din voi 

are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei 

nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?”. Aşa este. 

Vedeţi? Sfinţii vor judeca lumea. Unde va fi domnia? Pe umerii Lui, 

trupul Lui. Domnia va fi pe umerii Lui, aceasta este o parte a trupului. 

Despre ce este vorba? Puterea Lui pământească. Puterea pământească a 

lui Dumnezeu este Cuvântul Său făcut trup în trupul Său aici pe pământ, 

prin care acest  cuvânt este adus la îndeplinire. 

           Ascultaţi, o să sărim peste unele lucruri. Mesagerii lui 

Dumnezeu au fost respinşi întotdeauna. Credeţi acest lucru? Moise a fost 

respins. Este aşa? Isus a fost respins. Iar Luca a spus în 10:16, dacă vreţi 

să notaţi, este în ordine, 1 Samuel 8:7, mesajul lui Dumnezeu a fost 

respins. Dumnezeu a avut un mesager, un prooroc numit Samuel. 

Credeţi aceasta? L-au respins pe el şi mesajul lui, şi au acceptat lumea.  

Aceasta este legea lui Dumnezeu. Nu ştiu dacă să spun sau nu 

acest lucru. Aceasta este o rânduială a lui Dumnezeu. Legea lui 

Dumnezeu este de a primi un slujitor legitimat. Să dovedim lucrul 

acesta, o clipă. Vreau să iau unul dintre versete: Ioan 13:20. Să vedem; 
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eu am ceva scris aici. O, da, asta este. „Adevărat, adevărat, vă spun că 

cine primeşte pe acela pe care-l trimet Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine 

Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimes pe Mine”. Un 

slujitor legitimat! O, frate, aici se pot predica o mie de predici. Vedeţi? 

Aşa este. Este o lege a lui Dumnezeu ca să-l primiţi. 

            Samuel a venit şi a spus „Eu vreau să vă întreb ceva. V-am 

spus eu vreodată ceva în Numele Domnului şi nu a fost aşa?” „Nu”. 

„Am luat eu vreodată daruri ca să zidesc clădiri mari şi să fac lucruri 

mari ca să mă slăvesc pe mine?” „Nu”. „A răspuns Dumnezeu la 

Cuvântul spus de mine?” „Da”. „Atunci de ce nu mă ascultaţi?” 

           Fariseii au zis lui Isus: „Ştim că eşti născut în păcat”. Dar 

Isus a întrebat: „Care dintre voi mă poate acuza de păcat? Eu vreau să vă 

arăt Cuvântul lui Dumnezeu şi să vedem dacă voi Îl credeţi. Să vedem 

dacă Dumnezeu îl legitimează în voi. Dacă Eu vorbesc de la Mine sunt 

un mincinos. Dar dacă vorbesc de la Dumnezeu, şi Dumnezeu vorbeşte 

prin Mine, prin Cuvântul Său, atunci este adevărul. Şi atunci cine crede 

Cuvântul lui Dumnezeu, Eu sau voi?”. Aha, atunci ei au auzit ceva!  

           Isus a spus: „Cine primeşte pe cel care-l trimit eu, Mă 

primeşte pe Mine” - pe acela pe care-l trimite El. Aş fi vrut să avem timp 

să zăbovim puţin aici.  

            Doar în felul acesta puteţi să slujiţi lui Dumnezeu. Voi puteţi 

să slujiţi lui Dumnezeu doar atunci când îi credeţi pe slujitorii lui 

Dumnezeu, pe care El îi trimite la voi. Doar astfel puteţi să slujiţi lui 

Dumnezeu pe pământ, ca şi slujitorii lui Dumnezeu care sunt trimişi pe 

pământ ca să vă predice Cuvântul prin inspiraţie dumnezeiască. Credeţi 

aceasta? Vreţi să notaţi nişte versete despre lucrul acesta? 1Cor. 4:16. 

Pavel a spus: „Călcaţi pe urmele mele precum şi eu calc pe urmele lui 

Hristos”. Şi 11:1; Luca 10:16. Să citim. Eu citesc din Luca 10:16 în 

timp ce voi vă uitaţi la celelalte versete. „Cine vă ascultă pe voi, pe 

Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe Mine Mă nesocoteşte; 

iar cine Mă nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a trimes pe 

Mine”. 

Acest lucru dovedeşte că Dumnezeu Îşi vorbeşte mesajul Său prin 

slujitorii Săi. Aşa a fost întotdeauna. Aşa este. 

         Acum este vorba despre puterea bisericii credincioase: Hristos are 

toată puterea în ceruri şi pe pământ. Credeţi aceasta? Dar ce se întâmplă 

când El este în voi? Are Hristos cu adevărat toată puterea? Mat.28:18. El 

este Cuvântul sămânţă în trupul Lui, şi El devine Cuvântul sămânţă în 
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noi. Tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Hristos, şi tot ce a fost 

Hristos, a fost turnat în biserică; aceasta este puterea.  

          Fiţi atenţi acum. Amintiţi-vă legea lui Dumnezeu despre 

reproducere. Amintiţi-vă, totul aduce rod după soiul lor. Este corect? 

Sămânţa lui Hristos, Cuvântul, trebuie să vină prin trupul Său. Aţi 

obosit? Bine, numai puţin. Staţi liniştiţi şi rugaţi-vă. Doresc să vă clarific 

aceasta. Sămânţa lui Hristos trebuie - t-r-e-b-u-i-e - să vină prin Trupul 

Său, nu printr-o denominaţie, ci printr-o sămânţă a Cuvântului născută 

din nou.  

          Ţineţi minte cum vine sămânţa lui Hristos. Cum vine 

sămânţa mea? Prin trup. Cum vine sămânţa de măr? Prin trup. Sămânţa 

vine prin trup, iar biserica este trupul lui Hristos, biserica biblică. Prin 

naşterea din nou, aceasta-L aduce pe El în trup. Biserica Lui este 

Cuvântul Său, ca oamenii să poată vedea confirmarea din Evrei 13:8: 

„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci”. O credeţi voi? Acestea 

nu sunt încrucişări denominaţionale. Este vorba de cei ce sunt pe rampa 

de lansare şi aşteaptă numărătoarea inversă pentru a fi ridicaţi în sus. 

Voi ştiţi la ce mă refer. Slavă! Aceştia nu sunt încrucişări 

denominaţionale. Nu, ci este Sămânţa. Pavel s-a temut ca oamenii să nu 

se uite după cuvinte înalte pe care le-ar putea spune el - 1 Cor. 2:1-8. El 

a spus „Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile 

înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de 

putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea 

unui seminar, ci pe puterea lui Dumnezeu”.  

          Sigur că bisericile denominaţionale vor întrece la număr 

mireasa, de o mie de ori. Credeţi aceasta? Credeţi că Biblia învaţă asta? 

Isaia 54:1, El a făgăduit-o. Vreţi să v-o citesc? Bine. Dacă vreţi să vedeţi 

unde a făgăduit El că ei vor fi mai mulţi, să mergem în Isaia 54:1. 

„Bucură-te, stearpo, care nu mai naşti! Izbucneşte în strigăte de bucurie 

şi veselie, tu care nu mai ai durerile naşterii! Căci fiii celei lăsate de 

bărbat vor fi mai mulţi de cât fiii celei măritate, zice Domnul”.  

            Este corect? Copiii curvei sunt mai mulţi decât ai celei 

măritate: sigur, ei sunt mult mai mulţi ca noi. Deşi sunt mai mulţi, ei nu 

au un tată adevărat. Iuda 8-13 reprezintă partea denominaţională, 

biserica străveche, lumească: “...nişte nori fără apă sunt ei, nişte valuri 

înfuriate ale mării, cari îşi spumegă ruşinile lor”. Biserica penticostală 

este reprezentată de grupul acela denominaţional din 2Tim. 3:1-8 

„...având doar o formă de evlavie”. Sămânţa lor dă roadă după soiul ei. 



 45 

            Observaţi, famenul. O, aici ne apropiem de ceva adânc. 

Observaţi această biserică-sămânţă, această biserica adevărată are 

adevărata sămânţă. Observaţi, famenul fusese cu toţi experţii în teologie. 

Dumnezeu n-a lăsat predicarea Evangheliei în seama unui înger. Câţi 

ştiu acest lucru? Câţi ştiu ce este scris în Gal. 1:8, că dacă vine un înger 

din cer şi predică altceva decât ce au predicat ei, să fie blestemat? 

Îngerul este greşit dacă se deosebeşte de Cuvânt. Dumnezeu s-a înjosit 

mai prejos de îngeri când a devenit Fiu şi a încredinţat-o oamenilor, care 

erau fii. Credeţi aceasta? Fiţi atenţi acum. El n-a încredinţat aceasta 

îngerilor. El n-a făcut-o. 

            Famenul a venit la sărbătoarea rusaliilor, la Ierusalim, să se 

închine. Câţi spun „Amin” la aceasta? Famenul fusese cu toţi teologii de 

vază. Dar de ce n-a primit el nimic acolo? El s-a întors studiind 

proorocia lui Isaia. Deşi pe Filip l-a trimis la el un înger, totuşi germenul 

vieţii trebuia să vină prin trup: Filip. O frate, acum suntem din nou la 

temă. De unde a venit germenul? Printr-un înger? Îngerul i-a arătat unde 

să meargă. Un înger este un mesager; aici este un fiu. Filip a avut 

sămânţa, mesajul, Cuvântul. În felul acesta se poate naşte un copil. Filip 

şi-a pus mâinile peste el. L-a botezat în Numele lui Isus Hristos. Acolo a 

lucrat Duhul lui Dumnezeu. Cu siguranţă. Sămânţa trebuia să vină prin 

trup. Prin care trup? Trupul lui Hristos. Corect. Şi Filip era un mădular 

al trupului. 

          Acum ascultaţi, acelaşi lucru a avut loc în Fapte 10:48. Petru 

era pe acoperişul casei. Un înger l-a îndreptat spre casa lui Corneliu, dar 

prin cine a venit Cuvântul? Prin trup. Eu mă simt bine, aş putea 

continua. Un înger a venit şi a spus „Nu-ţi fă griji; nu numi nimic 

necurat; du-te numai; nu te gândi la nimic”. Şi în timp ce Petru aducea 

Cuvântul, nu îngerul, nu cardinalul, ci în timp ce Petru spunea aceste 

cuvinte, s-a întâmplat. De ce? Pentru că el aparţinea de trup. El avea 

Cuvântul. Cuvântul a fost primit. O, frate! Îngerul l-a îndreptat acolo, 

dar viaţa a venit prin trupul lui Hristos. 

            Pe drumul Damascului, Pavel a văzut o vedenie, în care i-a 

fost spus ce să facă. Dar Anania a avut sămânţa, Cuvântul. Amin. 

Proorocul acela Anania a avut o vedenie. I s-a spus „Du-te şi pune-ţi 

mâinile peste el”.  

            A spus: „Frate Saule, Domnul, care ţi s-a arătat pe drum m-a 

trimis la tine”. Cum a ştiut el? A avut Cuvântul. Cuvântul Domnului a 

venit la prooroc. A proorocit, a mers acolo şi a spus „El m-a trimis să-mi 
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pun mâinile peste tine să fii vindecat şi să primeşti Duhul Sfânt, şi să-ţi 

capeţi vederea”. Şi solzii au căzut de pe ochii lui, el s-a ridicat şi a fost 

botezat în Numele lui Isus şi a mers să cerceteze. Un înger l-a îndreptat 

într-acolo. Aşa este. Dar Pavel a avut sămânţa. Este nevoie de Duhul lui 

Dumnezeu, de sămânţă pentru a da viaţa veşnică.  

Fiţi atenţi acum. Sunt aici o parte din lucrurile pe care le-am scris 

cu stiloul. Vedeţi prieteni de ce am adoptat poziţia pe care o am? Vedeţi 

de ce sunt eu aşa de tare pentru aceasta, prieteni? Înţelegeţi voi de ce eu 

lupt ca să rămân departe de denominaţii şi să zidesc biserica adevărată a 

lui Dumnezeu? Vedeţi de ce trebuie să fie un rezultat al Cuvântului? Nu 

poate veni prin înţelepciunea omenească. Trebuie să vină prin Cuvântul 

lui Dumnezeu. Din acest motiv cred eu Cuvântul aşa cum este scris. Nu 

voi adăuga şi nu voi scoate nimic; îl voi predica doar aşa cum este şi voi 

merge mai departe.  

Acum fraţilor, cei care ascultaţi banda, dacă nu sunteţi de acord cu 

mine eu mă voi ruga pentru voi. Dacă eu greşesc, voi să vă rugaţi pentru 

mine. Vreau să ascultaţi cu atenţie aceste lucruri. Aici Duhul a spus „Ia-

ţi stiloul”. Va trebui să sar peste o parte, dar trebuie să vă citesc ceva din 

aceasta. Iată ce încerc să vă spun: legea reproducerii face ca fiecare 

sămânţă să aducă roadă după soiul ei (Gen. 1:11). În aceste zile de pe 

urmă adevărata biserică mireasă ajunge la piatra de încheiere, va fi  

super-biserica, o seminţie aleasă. Pe măsură ce se apropie de piatra de 

încheiere, ei vor fi atât de asemănători cu El, ei vor fi chiar după chipul 

Lui pentru a fi uniţi cu El. Ei vor fi Una. Prin ei va fi chiar manifestarea 

Cuvântului Dumnezeului Celui viu. Denominaţiile nu vor putea da 

naştere niciodată la aşa ceva. Ele vor da naştere crezurilor şi dogmelor 

lor amestecate cu Cuvântul şi rezultatul va fi un produs încrucişat. 

            Primul fiu a fost un Cuvânt-sămânţă vorbit al lui Dumnezeu. 

Lui I s-a dat o mireasă. Eu repet doar ce a zis Duhul şi ce am scris. A 

fost o mireasă prin care El s-a putut înmulţi. Ea a căzut. Vedeţi, pentru 

aceasta a fost dată mireasa, ca să dea naştere din nou altui fiu al lui 

Dumnezeu, însă ea a căzut prin încrucişare. Prin ea El trebuia să se 

înmulţească, dar ea a căzut şi prin aceasta a provocat  moartea lui. Celui 

de-al doilea Fiu, un Cuvânt sămânţă vorbit al lui Dumnezeu,  i S-a dat o 

mireasă ca şi lui Adam, dar înainte ca El să se fi căsătorit cu ea, şi ea a 

căzut; pentru că şi ea a avut posibilitatea de a alege, ca şi soţia lui Adam: 

să creadă Cuvântul lui Dumnezeu şi să trăiască, sau să se îndoiască de 

acesta, şi să moară. Şi ea s-a îndoit.  
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          Apoi, dintr-un mic grup al adevăratei seminţe a Cuvântului, 

Dumnezeu Îi va prezenta lui Hristos o mireasă iubită, o fecioară, o 

fecioară a Cuvântului Său. Şi prin ei se va împlini tot ceea ce a fost 

făgăduit Cuvântului Său din fecioară, care nu cunoaşte crezuri şi dogme 

omeneşti. În ea va fi Cuvântul făgăduinţei, aşa cum a fost în Maria. El 

Însuşi va acţiona prin propriul Său Cuvânt al făgăduinţei ca să 

împlinească tot ce s-a scris despre El. Aşa cum a făcut când a ieşit din 

pântecul virgin, care vorbea despre pântecul duhovnicesc de acum, la fel 

acum fecioara va primi Cuvântul Său: „facă-mi-se după cum ai spus” 

deşi un înger a vorbit Cuvântul deja scris în Isaia 9:6. Ei Îl vor iubi, vor 

iubi Cuvântul Său şi vor avea puterea Lui, pentru că El este Capul lor, 

iar ei sunt supuşii Lui, tot aşa cum El a fost Capul lui Hristos. 

            Observaţi ce armonie. Isus n-a făcut niciodată ceva până ce 

nu i-a fost arătat mai întâi de Tatăl. (Armonia dintre Dumnezeu şi 

Hristos. Vedeţi? Ioan 5:19) La fel va fi şi mireasa, iar El îi arată 

Cuvântul Vieţii Lui, iar ea îl primeşte. Ea nu se îndoieşte niciodată de 

acesta. Nimic n-o va putea vătăma, nici măcar moartea. Pentru că dacă a 

fost plantată sămânţa, apa o va învia din nou. Amin. Acum am un mare 

Aleluia. Iată secretul: în mireasă este Cuvântul şi gândul lui Hristos ca 

ea să ştie ce vrea El să facă cu Cuvântul, şi ea o face în Numele Lui. Ea 

are pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL.  

Apoi sămânţa este germinata şi astfel Duhul Sfânt o udă până ce 

creşte şi slujeşte scopului Său. Ei fac numai voia Lui. Amin. Eu cred 

asta. Nimeni nu-i poate determina să facă altfel. Ei au pe AŞA 

VORBEŞTE DOMNUL sau tac. Apoi vor face lucrările lui Dumnezeu. 

Căci este El însuşi în ei, iar El continuă să-şi împlinească Cuvântul, aşa 

cum a făcut-o în zilele Lui, pentru ca s-o aducă la desăvârşire. Când a 

fost El aici pe pământ, nu a adus totul la încheiere, pentru că timpul nu a 

fost împlinit atunci. 

            Acum să fim ca Iosua şi Caleb. Fiţi atenţi acum, aceasta are 

un substrat duhovnicesc. Să fim ca Iosua şi Caleb, acum când în faţa 

ochilor ni se arată ţara făgăduită. Ne apropiem de timpul în care aceasta 

ni se va da. Iosua înseamnă „Salvator” în ebraică şi reprezintă 

conducătorul spiritual din timpul sfârşitului, care va aduce biserica 

dincolo. Caleb reprezintă credinciosul adevărat care a rămas cu Iosua. 

Dumnezeu a început cu Israelul ca fecioară, cu Cuvântul Său, dar ei au 

dorit altceva. La fel a făcut şi biserica din zilele din urmă. 
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           Observaţi cum Dumnezeu n-a mişcat Israelul până n-a sosit 

timpul Său. Acum ascultaţi. Asta va însemna ceva. Iosua a aşteptat 

timpul acela. Indiferent cât de mult vor fi spus oamenii: „Dumnezeu ne-

a dat ţara, făgăduinţa. Să mergem acum s-o luăm. Iosua, tu ţi-ai pierdut 

însărcinarea. Tu eşti terminat. De ce nu faci ceva? Tu cunoşteai pe AŞA 

VORBEŞTE DOMNUL şi voia lui Dumnezeu”. Dar acest prooroc 

înţelept trimis de Dumnezeu a cunoscut făgăduinţa lui Dumnezeu însă a 

şi ştiut să aştepte acea făgăduinţă, să aştepte o decizie clară a lui 

Dumnezeu pentru timpul lui. Fiţi atenţi la aceasta comparaţie. Şi când a 

sosit vremea, Dumnezeu a dat-o lui Iosua, care a ţinut tare de El, prin 

aceea că a ţinut tare de Cuvânt, pentru că El nu s-a putut încrede în alţii. 

S-a putut încrede în Iosua. Se va repeta întocmai. 

            După cum şi marele prooroc uns Moise a ştiut că va fi folosit 

de Dumnezeu, pentru că El a dovedit că Moise era slujitorul Său prin 

naşterea lui neobişnuită. Sosise vremea eliberării seminţei lui Avraam. 

Înţelegeţi aceasta? Moise n-a rămas în Egipt să se certe cu ei asupra 

felului cum vedea el temele biblice. El nu a obiectat cu preoţii, ci a mers 

în pustie şi a aşteptat pe Domnul până ce poporul a fost pregătit ca să-l 

primească. El s-a dus la ei şi a depus mărturie, dar ei nu l-au primit. 

Dumnezeu l-a chemat în pustie pe proorocul Său. Dumnezeu a mărturisit 

că l-a ales, dar aşteptarea nu a fost din cauza lui Moise, ci din pricina 

poporului, care trebuia să fie pregătit să-l primească. Moise s-a gândit că 

copiii Israelului vor înţelege că el a fost trimis la ei. Eu nu am scris acest 

lucru niciodată. El a făcut-o. La fel este şi acum. 

            Ca şi Ilie – după ce proorocul acela confirmat la care a venit 

Cuvântul lui Dumnezeu a încheiat predicarea mesajului său către acele 

grupări americane moderne ale primei doamne, cu părul lor tuns scurt şi 

cu grupările Izabelei cea fardată, Dumnezeu l-a confirmat pe proorocul 

Său. De fiecare dată când el a proorocit, era adevărul. Dumnezeu a 

trebuit să-l cheme de acolo şi apoi a lovit generaţia aceea cu pedepse 

mari pentru că au respins mesajul proorocului Său şi Cuvântul lui 

Dumnezeu pe care El li l-a trimis. Dumnezeu l-a trimis să se ascundă în 

pustie. Nici măcar împăratul nu-l putea chema afară. Şi cei care au 

încercat să îl determine să acţioneze împotriva voii lui Dumnezeu au 

murit. Dar când Dumnezeu i-a vorbit proorocului Său credincios printr-o 

vedenie, el a ieşit din pustie cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ce a făcut 

el? S-a întors la Cuvânt şi a zidit altarul din 12 pietre.  
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            Ca şi Ioan Botezătorul, premergătorul credincios al lui 

Hristos, proorocul uns, care nu a venit din şcoala tatălui său, şi nici din 

şcoala fariseilor, nici o denominaţie nu l-a putut chema din pustia în 

care-l trimisese Dumnezeu până ce a auzit glasul lui Dumnezeu, referitor 

la Mielul Mesia. Ascultaţi voi cu o minte duhovnicească? Ce aş mai 

putea să spun mai mult? Acum sar peste ceva aici. 

           Cât de diferit este astăzi! Mulţi aşa zişi evanghelişti pretind 

că au răspunsul pentru oameni din partea lui Dumnezeu, aşa cum a făcut 

şi Core, negând, contestând autoritatea proorocului uns şi legitimat de 

Dumnezeu, Moise. Şi aceasta era o metodă de a face bani, un viţel de 

aur, aşa cum fac mulţi din timpul acesta: mari clădiri, mari şcoli, acestea 

sunt incubatoare în care clocesc sămânţa lor. Şi oamenii se lasă înşelaţi 

de aceste lucruri ca şi atunci, după ce au auzit Cuvântul adevărat al lui 

Dumnezeu printr-un prooroc uns care a fost legitimat. Ei se lasă înşelaţi 

de minciuna lui Core. Dumnezeu l-a dovedit pe prooroc. Israelul a ştiut 

că Dumnezeu le-a spus clar că El îşi va legitima proorocii prin Cuvântul 

Său. Core nu era un prooroc biblic, dar poporului i-a plăcut foarte mult. 

La fel este şi astăzi. Astăzi au sânge pe mâini, globuri de foc pe 

platformă, ulei pe degete; şi aceste lucruri au ca rezultat femei 

predicatoare, tunse, fardate. Ce aveţi voi? Nu veţi crede că oamenii se 

lasă înşelaţi de aceasta, dar ei au făcut-o cu Core, şi acum fac acelaşi 

lucru, şi se întorc de la adevăratul Cuvânt la denominaţii. Pantalonii 

scurţi arată ce fel de sămânţă este în ei. 

           Dar slavă lui Dumnezeu că nu tot Israelul s-a lăsat înşelat de 

Core. Unii au rămas cu Moise, proorocul uns cu Cuvântul lui 

Dumnezeu. La fel este şi astăzi cu mulţi dintre aleşii lui Dumnezeu, prin 

Cuvântul şi Duhul Său. 

          Amintiţi-vă că neghina urmează să fie strânsă şi legată în 

snopi. Nu-i aşa? Acest lucru s-a întâmplat. Organizaţiile şi bisericile 

decăzute sunt legate şi mai strânse ca niciodată. Ei sunt legaţi în snopi în 

federaţia mondială a bisericilor, gata pentru focurile judecăţii lui 

Dumnezeu. Eu nu am scris lucrul acesta. Eu simt că El a făcut-o. 

Penticostalii sunt toţi plini de aşa numitul: „Noi suntem toţi la fel”. Dar 

într-o zi grâul Cuvântului va fi adunat şi va fi luat de aici şi-L va întâlni 

pe Stăpânul. 

            Fiţi atenţi. Dumnezeu a făgăduit pentru această zi din urmă 

Maleahi 4, partea doua, şi acest text încă nu s-a împlinit. Dar trebuie să 

se împlinească pentru că este un Cuvânt însămânţat al lui Dumnezeu, 
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vorbit prin proorocul Maleahi. Isus s-a referit la aceasta. Trebuie să se 

întâmple chiar înainte de a doua revenire a lui Hristos. 

Ascultaţi cu atenţie acum. Toată Scriptura neîmplinită trebuie să se 

împlinească înaintea acelui timp. Biblia urmează să se încheie. Vremea 

neamurilor urmează să se încheie cu epoca bisericii când soseşte acest 

mesager uns. Desigur, el va semăna sămânţa întregii Biblii, începând cu 

ceea ce a făcut şarpele până la mesagerul din ploaia timpurie. După 

aceea va fi respins de către oamenii denominaţionali ca şi premergătorii 

lui - Ioan şi Ilie, conform celor spuse de Domnul nostru când Ilie a venit 

prima dată în timpul lui Ahab. Se va întâmpla aici în această ţară, pentru 

că această ţară este un model al lui Israel.  

            Citiţi sau ascultaţi predica „Religia Izabelei”. Strămoşii noştri 

au venit în ţara aceasta şi i-au împins afară pe băştinaşi şi au cucerit-o; 

aşa a făcut şi Israelul când a ieşit din Egipt. Noi am avut bărbaţi pioşi ca 

Washington, Lincoln. Ei au avut bărbaţi pioşi ca David, etc, au avut un 

Ahab cu o Izabelă în spate care-l direcţiona. La fel şi noi. Deci, în timpul 

acesta se va arăta în această ţară persoana aceea. Pentru că acest lucru 

este în Scriptură şi este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 

            Apoi, în ploaia târzie, va avea loc un Carmel, o confruntare: 

Biblia împlinită la literă. Ioan Botezătorul, mesagerul dinaintea feţei Lui 

din Maleahi 3:1 a semănat o ploaie timpurie şi a fost respins de biserici, 

de denominaţii, de fariseii şi saducheii din vremea lui. Isus a venit şi a 

avut „confruntarea” muntelui schimbării la Faţă. Acest premergător al 

zilei de pe urmă va semăna pentru ploaia timpurie. Va fi o confruntare 

dintre Isus, care este Cuvântul, şi denominaţii şi crezuri. Când vine El, 

are loc confruntarea, răpirea miresei Lui. Prima dată a fost Carmelul, 

apoi muntele schimbării la Faţă, al treilea va fi muntele Sion. Slavă! 

            Mulţi nu au înţeles purtarea lui Ilie, a lui Moise, a lui Ioan. 

Aceasta a fost aşa pentru că ei au fost respinşi şi la fel mesajul lor. A 

fost semănată sămânţa apoi a urmat judecata. Iar ei erau un semn din 

partea lui Dumnezeu că judecata era aproape. Semănatul se încheiase. 

            Eu cred că într-o zi adevărata mireasă a lui Hristos va fi 

obligată să înceteze predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia 

prooroceşte despre asta în Apoc. 13:16 (dacă vreţi să notaţi). 

Denominaţiile o vor obliga să înceteze sau să primească semnul lor. 

Atunci Mielul Îşi va lua mireasa şi va judeca curva pentru acest lucru. 

            Amintiţi-vă că Moise, născut pentru lucrarea aceea, a trebuit 

să-L aştepte pe Dumnezeu pentru un dar deosebit pentru slujbă. El a 
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trebuit să se întoarcă şi să aştepte. Şi trebuia ca la timpul hotărât de 

Dumnezeu să fie pe tron un anumit faraon. Iar poporul trebuia să 

dorească pâinea vieţii înainte ca Dumnezeu să-l trimită înapoi. Acum, cu 

mii de producători de semne în această zi din urmă au dat naştere unei 

generaţii de căutători de semne care nu ştiu nimic despre adevărata 

mişcare a lui Dumnezeu în Cuvântul Său în aceste zile din urmă. Cum 

am spus, daţi-le ulei şi demonstraţii fireşti pe platformă şi le vor susţine, 

indiferent dacă este sau nu vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, 

indiferent dacă sunt sau nu sunt biblice. Isus ne-a avertizat despre astfel 

de lucruri în timpul sfârşitului. Cum am spus, în Matei 24, cele două 

duhuri sunt foarte asemănătoare, dacă ar fi cu putinţă să-i înşele şi pe cei 

aleşi. Cum le puteţi deosebi? Faceţi-le testul Cuvântului. Vorbiţi 

Cuvântul; vedeţi ce spun ei despre acesta. Dacă ei nu cred Cuvântul, ei 

nu au nici o sămânţă de viaţă în ei. Ei sunt de la cel rău şi vă înşeală. Aşa 

cum a fost înşelată prima mireasă, apoi a doua, la fel încearcă ei să 

înşele a treia mireasa prin încrucişarea Cuvântului. 

            Dumnezeu n-a pus niciodată semnele deasupra Cuvântului 

Său. Amin. Este foarte important. Dumnezeu niciodată nu a pus semnele 

înaintea Cuvântului Său. Semnele au urmat ca o confirmare a 

Cuvântului, dar mai întâi este Cuvântul. Pentru a dovedi aceasta, îl luăm 

pe Ilie care a spus femeii „Pregăteşte-mi întâi mie”. Apoi a avut loc 

minunea. Mai întâi veniţi la Cuvânt, şi după aceea priviţi minunea. 

Duhul activează Sămânţa Cuvântului. Cum se poate ca un mesager 

trimis de Dumnezeu să creadă o parte din Scriptură şi nu tot Cuvântul? 

Poate să nege o altă parte? 

            Adevăratul prooroc al lui Dumnezeu va vesti Cuvântul în 

zilele din urmă. Denominaţiile îl vor urî, dar el nu va da atenţie la 

aceasta. El va fi la fel cum a fost cel de la prima venire a lui Hristos, 

care a strigat: „Voi, pui de năpârci…” dar cei hotărâţi dinainte îl vor 

auzi şi se vor pregăti pentru numărătoarea inversă. Sămânţa 

împărătească a lui Avraam, crede ca şi el şi va ţine de Cuvântul lui 

Dumnezeu indiferent de împrejurări, pentru că ea este hotărâtă dinainte. 

Mesagerul din Mal. 4, partea a doua, se va arăta la timpul lui Dumnezeu. 

Noi îl aşteptăm. Noi credem că el va veni. Aceasta este conform 

Cuvântului Său. Se va întâmpla la sfârşitul timpului, iar acum este 

timpul în care noi o vom vedea. 

           El va fi dedicat corect Cuvântului, cum au fost aceşti trimişi 

întotdeauna; arătaţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi legitimaţi. Dumnezeu 
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va dovedi ca şi în cazul lui Ilie, că ceea ce predică el este adevărul; 

pentru că este Ilie care vine şi care pregăteşte pentru „răpirea de pe 

Muntele Sionului”. Isus a spus că în zilele din urmă va fi ca şi în vremea 

lui Lot. Predicarea lui va fi inspirată prin Duhul şi va fi identică şi în 

concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Din cauză că atâtea lucruri au 

fost numite adevărul lui Dumnezeu, mulţi îl vor înţelege greşit pe acest 

mesager adevărat. Mi-am scris aici cuvântul p-r-o-o-r-o-c-i-e. Pentru că 

atâtea lucruri au fost numite de către înşelători ca fiind adevărul lui 

Dumnezeu, mulţi slujitori adevăraţi îl vor înţelege greşit pe acel 

mesager. 

            Pentru că se vor repeta proorociile în timpul de sfârşit, cred 

eu, aşa cum a venit din pustie primul premergător şi a strigat „Iată 

Mielul lui Dumnezeu”, al doilea premergător va face probabil acelaşi 

lucru îndreptând oamenii spre Mirele-Cuvânt, ca să formeze o mireasă 

născută din Cuvânt. În vremea revenirii lui Isus Hristos, el va îndruma 

mireasa spre cer şi va striga: „Priviţi Mielul lui Dumnezeu!” Aşa va veni 

peste buzele sale. Dumnezeu să ne ajute să fim gata pentru acest 

eveniment apropiat. 

            Acum mai bine mă opresc aici. Credeţi voi? De ce a fost 

aceasta? Înţelegeţi acum mai bine? Prieteni, este Cuvântul. A durat 

aproape şase ore. Ar putea fi spus mult mai mult, dar cu siguranţă Duhul 

Sfânt a reuşit de-acum să pună adânc în voi aceste lucruri, aşa că voi ştiţi 

despre ce vorbesc. Noi suntem la timpul sfârşitului. Seminţele sunt 

semănate acum. Ploaia târzie este pregătită să cadă. 

Ţineţi minte, în curând va avea loc o unire denominaţională. Va fi  

neobişnuit. Ei se vor aduna în această federaţie a bisericilor, iar acest fel 

de adunare ca a noastră nu va mai putea să se manifeste - când ei vor şti 

aceasta. În timpul acela se va arăta Isus, şi El va arăta care este mireasă 

şi care nu este. 

            Şi ţineţi minte, prieteni creştini, eu sunt un om. Eu pot greşi, 

dar Dumnezeu nu poate să greşească. Toate cuvintele scrise trebuie să se 

împlinească. Aşa a spus Isus. Deci, avem în Scriptură lucruri care 

trebuie să se împlinească, şi boicotul care va veni este unul dintre aceste 

lucruri. Dar înainte de a putea veni acest boicot, semnul fiarei, a trebuie 

semănată Sămânţa, ca Dumnezeu să scoată din ea o biserică. Înţelegeţi 

acum? Trebuie semănată o sămânţă. Este o sămânţă denominaţională 

care face o icoană fiarei, bisericii Romei. Şi trebuie să fie şi o mireasă 

adevărată. 
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            Şi noi înţelegem că aşa zisa mireasă este respinsă. Mireasa 

lui Adam a refuzat să aducă viaţă. Ea a adus moarte; trupurile noastre 

sunt produsul ei; noi toţi murim. Priviţi la noi, puteţi vedea acest lucru.  

Mireasa lui Iehova a murit. El a divorţat şi a luat un popor dintre 

neamuri pentru Numele Său, care să poarte Numele Său. Este corect? 

Aşa cum o femeie, mireasa, ia numele bărbatului. Ce a făcut ea? Acelaşi 

lucru pe care l-au făcut ei şi altădată, s-a organizat: s-a contaminat, a 

devenit necurată. Dar în fiecare generaţie, fiecare trezire a adus la 

suprafaţă un prooroc al lui Dumnezeu. Un prooroc este un predicator, un 

predicator adevărat al Cuvântului care stă de partea Cuvântului, şi ei au 

dat naştere unei treziri care i-a chemat afară pe aleşii din generaţia 

respectivă. Apoi ei se organizează şi Dumnezeu nu-i va mai folosi. Cer 

fiecărui teolog, fiecărui istoric să-mi spună dacă vreodată o denominaţie 

s-a mai ridicat o dată. A murit când s-a organizat, şi zace acolo. 

            Mă gândesc la Dwight Moody, la institutul biblic Moody: 

mort ca miezul nopţii. Mă gândesc la metodişti, penticostali, 

prezbiterieni, lutherani, nazarineni, pelerinii sfinţeniei; s-au ridicat 

oameni pioşi, Buddy Robinson, şi George Whitefield şi toţi acei bărbaţi 

mari care au predicat evanghelia, şi generaţia respectivă a primit 

sămânţa semănată pentru vremea ei. Este ca şi la cereale; mai întâi iasă 

tulpina, frunza iar la sfârşit bobul. Fiecare slujitor a adus Cuvântul 

pentru timpul acela, în conformitate cu stadiul creşterii. Chemarea a 

premers, iar aleşii acelei generaţii au fost adunaţi de la cele patru capete 

ale pământului. Prin cei aleşi a fost construită casa Dumnezeului viu. 

            Prin această slujbă trebuie să fie şlefuiţi corect, până când 

aceleaşi lucrări pe care le-a făcut Isus vor avea loc din nou.  Pentru că 

atunci când vine El din nou, piatra de încheiere trebuie să potrivească 

corect. Va avea loc răpirea şi ei vor fi luaţi, şi va veni şi restul trupului. 

Şi ea va pleca în cer. Prieteni, nu va fi o denominaţie. Va fi o biserică a 

Cuvântului lui Dumnezeu. O credeţi? Sunt câteva batiste aici. 

           Nu ştiu unde voi merge după aceea. Caut şi eu, ca şi voi, voia 

lui Dumnezeu. Aş vrea să fi putut rămâne în acest tabernacol. Nu o pot 

face. Sunt mii care sunt chinuiţi de un duh necurat, eu aud strigătul lor. 

De abia pot să dorm. Pot să aud copilaşi plângând şi să văd mame 

împingându-şi copiii prin rândul de rugăciune, pot să văd o mamă 

făcând vânt copilului şi-l acoperă cu o batistă pentru a-l ocroti de ploaie. 

Inima mea sângerează pentru ei. 
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            Când am zidit această clădire, acest tabernacol, în ziua când 

am pus temelia, mi-aduc aminte de vedenia din dimineaţa aceea: am 

scris-o şi am pus-o în piatra de temelie; a spus „Acesta nu este 

tabernacolul tău. Fă lucrul unui evanghelist şi îndeplineşte-ţi bine 

slujba”. Iubesc aceasta. Eu iubesc copiii lui Dumnezeu de pretutindeni. 

Nu ştiu încotro mă va călăuzi El. Eu nu ştiu. Aştept. Aştept de un an. S-

ar putea să aştept doi ani, s-ar putea să aştept trei, eu nu ştiu. Nu ştiu 

următoarea mişcare. O aştept. Dar cred, conform Scripturii, că Cuvântul 

a fost semănat. Următoarea va fi căderea Duhului. 

            Billy Graham poate predica peste tot; Oral Roberts, acei 

bărbaţi pioşi pot predica peste tot. Poate că Domnul mă trimite să semăn 

altundeva, dar eu cred că naţiunea noastră a fost semănată, şi eu cred că 

ea este acum gata de seceriş. Când se va coborî Duhul şi va avea loc o 

mişcare între oameni, acele denominaţii se vor uni la fel de sigur cum 

stau eu acum aici. Iar biserica lui Dumnezeu va fi scoasă afară, ei vor 

merge aşa de departe că se vor uni şi vor boicota pe oricine nu aparţine 

de ei. Roma va conduce lumea numai un ceas. Va domni doar un ceas. 

Nu comunismul, ci romanismul va conduce lumea cu cooperarea 

protestanţilor care se  unesc într-o formă denominaţională bisericească, 

respinsă de Dumnezeu. După cum înţeleg eu Cuvântul, aşa este. 

            Eu vă iubesc. Vă apreciez. Poate mă voi întoarce de duminică 

într-o săptămână. Acum merg în Florida, cu voia Domnului. Fratele 

Borders mi-a trimis de câteva zile o listă. Vreo 30 - 40 de biserici au vrut 

să coopereze, dar parcă Duhul mă reţine. Nu ştiu de ce. Aşa că rugaţi-vă 

pentru mine. Eu mă voi ruga pentru voi. Să ne ridicăm cu toţii. 

Dumnezeu să ne ajute. Fie ca niciunul dintre voi care sunteţi aici să nu 

rataţi timpul acela măreţ care vine. 

            Prieteni, eu am fost acuzat de multe lucruri, şi sunt vinovat 

de multe lucruri. Eu sunt neglijent, aşa este. Nu ştiu de ce. Cineva 

trebuie să mă pună la colţ, înainte să mă pregătesc de luptă. Nu ştiu, 

aceasta este firea mea. Am făcut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac, 

neintenţionat, am alunecat în ele. Şi desigur că aceasta mă face să-mi fie 

teamă văzând timpul în care ne aflăm. Voi ştiţi acum ce cred eu. Înainte 

de a face o mişcare, eu vreau să aud din partea lui Dumnezeu, pentru că 

nu vreau să greşesc. Vreau să fiu în armonie cu El. Şi vreau să vă rugaţi 

pentru mine.  

           Şi să ţineţi minte că v-am spus adevărul. Vă mulţumesc că aţi 

stat aici toată ziua, de dimineaţă; mulţi dintre voi aţi stat pe lângă ziduri 
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şi în holuri, sau afară în maşini; bateriile voastre sunt aproape consumate 

pentru că aţi ascultat predica la radio. Totul este de asemenea înregistrat 

pe benzi. Băieţii au înregistrat. Veţi putea primi înregistrarea. Şi dacă o 

primiţi, luaţi-o acasă şi studiaţi-o cu atenţie şi cu înţelepciune şi vedeţi 

ce vă va descoperi Domnul.  

Îl iubiţi? Unde-i Teddy? Înainte de a ne ruga pentru aceste batiste 

şi pentru oameni... vreau să mă rog pentru fiecare din voi. Vreau să 

cântăm acum această cântare, şi apoi fratele Neville va face anunţurile 

pentru cealaltă adunare.  

 „Îl iubesc, îl iubesc...Iubiţi voi Cuvântul Său? Atunci Îl iubiţi pe El. 

....pentru că El m-a iubit întâi. 

Când mă gândesc că însuşi Dumnezeu a dat interpretarea divină; şi 

sunt sigur, Doamne, că dacă eu am adus Cuvântul, va cădea în cei care 

au fost hotărâţi dinainte să-l audă. Cuvântul Tău este adevărul.  

Tată, îmi pare rău că am greşit de multe ori înaintea Ta. Te rog să 

mă ierţi. Te rog iartă-i pe cei care mă ascultă, pe cei care se văd şi cei 

care nu se văd, iartă-le toate păcatele. Ne dăm seama, Doamne 

Dumnezeule, că suntem la capătul drumului. Fiecare semn este chiar 

înaintea noastră. Sunt sigur, Doamne, că mintea duhovnicească înţelege 

ceea ce am spus acum câteva minute. Mă rog ca ei să înţeleagă, 

Doamne, unde ne aflăm, căci din acest motiv suntem aici. 

            Ajută-ne, Doamne, din cer. Mă rog pentru fiecare persoană de 

aici. Mă rog pentru aceste batiste care reprezintă bolnavii care au 

încredere în mine, Doamne, care cred că eu mă rog rugăciunea credinţei 

pentru toţi. Plantez acum prin credinţă această sămânţă în aceia care au 

inimi deschise pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, eu 

pretind aceasta în Numele lui Isus Hristos şi în credinţa în Dumnezeu, eu 

ţi-i încredinţez Ţie.  Udă sămânţa; trimite Duhul peste ea, peste 

Cuvântul acela însămânţat, care spune că Tu eşti Acelaşi mare 

Dumnezeu care vindeci, Acelaşi mare Dumnezeu care mântuieşte, 

acelaşi mare Dumnezeu al Învierii. Tu eşti Dumnezeu. Să producă o 

recoltă, o mireasă pentru Domnul nostru Isus, un pântec sfinţit al inimii 

care să primească Cuvântul. Dăruieşte aceasta, Doamne. În Numele lui 

Isus Hristos. Amin. 

Să cântăm împreună cu mâinile ridicate. Îl iubesc...  

Acum, după ce Cuvântul a fost predicat şase ore, mai este o 

adăugare. Eu vă prezint primul pas. Pocăiţi-vă, şi în câteva minute fiţi 

botezaţi în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, şi 



 56 

Dumnezeu a făgăduit să vă dea Duhul Sfânt pentru că făgăduinţa este 

pentru voi şi pentru copiii voştri şi pentru cei ce sunt departe. Este 

pentru metodişti, catolici, baptişti, prezbiterieni, şi oricine va primi 

Cuvântul, să vină. Credeţi? 

Eu văd că aveţi un păstor. Dacă vă pregătiţi acum, pentru că noi 

suntem gata să-i cerem fratelui Neville. Luaţi loc un moment. Fratele 

nostru Neville, păstorul nostru, vă va spune într-o clipă despre rânduiala 

serviciului. Dumnezeu să vă binecuvânteze până vă voi revedea.  

      Amin! 


