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      CUVÂNTUL VORBIT ESTE SĂMÂNŢA ORIGINALĂ 1 

(The Spoken Word is the Original Seed) 

        W.M. Branham 

 Jeffersonville, Indiana SUA 

                                                                                 18.03.1962-dimineaţa 

 

Buna dimineaţa, prieteni. Sunt bucuros să fiu aici. În dimineaţa 

aceasta începem ceva mai devreme. Îmi pare rău să văd că nu sunt 

destule locuri pe scaune pentru cei prezenţi. Ştiu că vă este greu să staţi 

în picioare. Am spus că în dimineaţa aceasta am nevoie de mult timp. Ar 

fi frumos dacă cei care stau acum jos, s-ar ridica în timpul adunării 

pentru ca cei ce stau în picioare să se poată  odihni şi ei. Nu este nici o 

problemă dacă doriţi să vă mişcaţi puţin şi să mergeţi afară, pentru că o 

să fie un serviciu divin lung. În felul acesta puteţi face schimb de locuri. 

Noi ştim că această capelă va fi mărită, pentru a crea mai multe locuri pe 

scaune. Această clădire oferă acum între 250 şi 300 locuri pe scaune. 

Aici sunt peste 100 de persoane care stau în picioare. Când veneam 

încoace, am văzut oameni venind şi plecând. Nu găseau locuri de 

parcare. Dacă vin până la intrare şi văd că totul este aglomerat, că 

oamenii  stau de-a lungul peretelui sălii, că până şi platforma este 

ocupată, atunci bineînţeles că pleacă. Dar noi dorim ca toţi să audă 

mesajul Domnului care este adus. 

Doresc să fac de cunoscut că voi încerca să termin până la ora 

12:00. După aceea, vor putea toţi să ia masa. Între timp păstorul, fratele 

Neville, va ţine un serviciu de botez. Luaţi masa şi veniţi după aceea 

înapoi. O să încerc să fiu punctual după-amiază, pentru ca la ora 2:00 să 

pot continua. 

Săptămâna aceasta m-am rugat mult. Nu aş ajunge să spun 

oamenilor tot ce aş vrea, dacă nu aş scurta totul la un sfert sau o treime. 

Vă mulţumim pentru lucrarea voastră deosebită, pentru că aţi venit la 

aceste adunări şi pentru ceea ce aţi făcut pentru noi, pentru ajutorul 

vostru şi pentru rugăciunile voastre. 

În urmă cu câteva minute am avut privilegiul să vorbesc cu un om 

în vârstă şi cu soţia lui. Noi toţi îi cunoaştem pe fratele şi pe sora Kidd, 

care şi-au arătat credincioşia în toţi aceşti ani. În urmă cu câteva minute 

au trecut pe la noi. I-am rugat să vină, pentru că am vrut să vorbesc puţin 

cu ei. Ce privilegiu să pot vorbi cu aceşti oameni în vârstă, care au 

predicat Evanghelia când eu eram un prunc! Cu cât ne apropiem de 
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sfârşitul drumului, vechea şi slăvita Evanghelie ne devine tot mai 

scumpă. 

Aici se află batiste pentru rugăciune, peste care vreau imediat să 

mă rog. Acum vrem să ne aplecam capetele pentru rugăciune. 

Tatăl nostru ceresc, Tu ai spus în Cuvântul Tău: „Şi după ce voi fi 

înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). 

Acesta este scopul vieţii noastre: să-L slăvim pe Isus Hristos în faţa unei 

generaţii care moare, pentru că El este încă Fiul lui Dumnezeu, 

Mântuitorul lumii. Sunt aşa de bucuros să ştiu că trăiesc între oameni 

care împreună cu alte mii de oameni, L-au primit pe El ca Mântuitorul 

lor. 

Noi ştim că după ce viaţa aceasta se sfârşeşte, de partea cealaltă ne 

aşteaptă o viaţă minunată. Atunci, toată truda şi toate momentele 

întunecate cu care şi în care trebuie să traversăm acest câmp de încercări, 

vor dispărea. Acum ne pregătim să mergem sus şi aşteptăm doar 

numărătoarea inversă. În curând va veni clipa când timpul lui Dumnezeu 

îşi va găsi împlinirea. Braţul cel puternic care a ţinut acest eveniment 

atâta vreme, îi va da drumul şi biserica Sa va fi înălţată în ţara în care nu 

există nici o boală, nici o grijă, nici bătrâneţe sau moarte. De aceea 

suntem noi adunaţi astăzi aici, Doamne, ca să putem exprima 

sentimentul nostru în legătură cu aceste lucruri. 

Suntem atât de bucuroşi să ştim că oamenii nu sunt chemaţi 

degeaba, ci este dovedită ca cea mai mare realitate pe care a cunoscut-o 

vreodată lumea şi anume că Fiul lui Dumnezeu, care a dat făgăduinţele, 

nu este mort, ci trăieşte pentru vecie printre noi. Doamne, suntem în 

dimineaţa aceasta atât de bucuroşi. Pe deasupra, lumea ne aparţine şi noi 

am putea rămâne sute de ani tineri, ca să ne putem bucura de ea, dar ar fi 

doar un timp scurt în comparaţie cu ceea ce îi aşteaptă pe cei care Îl 

iubesc. De aceea încercăm să-i îndrumăm pe fraţii şi pe surorile noastre 

spre clipa minunată care se apropie. Inimile noastre ard, Doamne, pentru 

că recunoaştem că timpul se apropie. Dorim să ne pregătim. 

Mulţi sunt luaţi din mijlocul nostru. Tocmai am înmormântat pe 

cineva. Sora noastră Bell a plecat pe neaşteptate acasă, aşa cum şi-a 

dorit-o. S-a întâmplat atât de repede, încât nu am mai apucat să o 

vizităm şi să ne rugam pentru ea. Dar totuşi ea şi-a dorit să se întâmple 

aşa. Ce bine este să vedem că Tu dăruieşti tot ceea ce doreşte inima 

noastră. Tu nu laşi nimic neîmplinit; aşa ai făgăduit Tu. 
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Te rugăm ca Tu să duci inimile care nu Te înţeleg la stadiul de a Te 

înţelege pe Tine. Călăuzeşte pe păcătoşi la pocăinţă, condu bolnavii la 

recunoaşterea vindecării lor înfăptuite de către Domnul. O, Dumnezeule, 

binecuvântează sfinţii Tăi şi leagă inimile lor împreună. Fă Tu posibil ca 

prin aceste benzi, care ajung în oraşele şi în adunările din ţările de pe tot 

Pământul, fraţii slujitori care poate au înţeles ceva greşit, să ajungă acum 

la cunoştinţa adevărului, pentru ca poporul Tău să poată fi pregătit. 

Doamne, Tu m-ai ales din pântecul mamei mele, m-ai hrănit în 

toate zilele vieţii mele şi m-ai condus prin harul Tău până în ceasul 

acesta; eu simt că este voia Ta ca să explic oamenilor de ce am procedat 

aşa şi am făcut ceea ce am făcut. Fă-o să fie în aşa fel, Doamne, încât 

oamenii să înţeleagă mai bine ciudăţenia slujitorului Tău. 

Dăruieşte aceste lucruri, Tată, chiar şi versetele, textul şi cuvintele, 

pe care eu le-am notat săptămâna trecută, în timp ce mă rugam şi 

cercetam Scriptura. Fie ca peste tot unde sunt auzite, aceste cuvinte să 

cadă pe un pământ bun, care să le păstreze şi să le hrănească. Şi atunci, 

toată lauda va fi a Ta. Te rugăm toate acestea în Numele lui Isus. Amin. 

Pentru cei de afară, din maşini, care nu mai pot intra în sală, 

conectez eu acum un aparat. Atunci puteţi să ascultaţi Mesajul la radio 

în maşină.[fr. Branham explică amănuntele...] 

      Acum mă adresez prietenilor mei şi oriunde ajung aceste benzi. 

Cred că le sunt dator oamenilor cu o lămurire în legătură cu multe 

lucruri pe care le-am spus sau le-am făcut. De multe ori au venit oameni 

la mine şi au spus: „Pastorul nostru întreabă de ce faci asta, frate 

Branham? De ce ai spus asta? Ce te face pe tine să procedezi astfel?“. 

Tot ce am făcut, am făcut din toată inima şi cu cea mai bună intenţie de 

care am fost eu în stare. Tot ce am spus, a fost spus din inimă. Am făcut 

totul pentru un scop. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să încerc în dimineaţa 

aceasta să explic conform Bibliei, scopul şi de ce am acţionat astfel. 

Probabil că se găsesc printre ascultători şi mulţi predicatori; şi 

mulţi o să audă aceste lucruri. Aş dori să avem destul timp pentru a 

putea expune toate gândurile şi versetele biblice corespunzătoare. Voi, 

fraţii mei – vorbesc acum atât celor prezenţi, cât şi celor care vor asculta 

benzile, chiar dacă voi nu sunteţi de acord cu poziţia mea faţă de ceea ce 

eu consider că este corect. Voi aveţi dreptul să nu fiţi de acord cu mine 

dacă voi vedeţi lucrurile altfel. Dar sper ca în dimineaţa aceasta să vă pot 

arăta cu ajutorul lui Dumnezeu motivul pentru care am luat eu această 

poziţie. 
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Deseori am criticat adunări, denominaţii, din pricina îmbrăcămintei 

femeilor şi comportamentului bărbaţilor. Eu cred că am dovedit-o 

amănunţit cu Scriptura. Dumnezeu îmi cunoaşte inima, şi anume că nu 

am nimic împotriva nimănui. Chiar dacă părerea lor este cu totul alta 

decât a mea, cum este estul departe de vest, eu totuşi i-am iubit. Atâta 

vreme cât am Duhul lui Dumnezeu în mine, o să iubesc adunarea Lui - 

poporul Lui - orice ar face şi oricum m-ar trata ei. Asta nu mă 

influenţează, eu tot îi iubesc. 

Mă gândesc acum la un om numit Moise. Oamenii l-au necăjit în 

continuu, neîncetat l-au ţinut în mişcare. Totul era o cârteala neîncetată; 

totul era criticat. Dar atunci când Domnul a hotărât şi i-a spus: 

„Desparte-te de ei! Voi face din tine un neam mare!“, atunci Moise s-a 

aruncat în calea mâniei lui Dumnezeu şi a spus: „Şterge numele meu, 

dar cruţă poporul“. Chiar dacă i-a numit „răzvrătiţi” - s-au răzvrătit 

împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui - el totuşi i-a iubit atât de mult 

încât a spus: „Ia-mă pe mine, dar cruţă-i pe ei“. Acesta a fost Hristos în 

Moise. 

  Când un om – indiferent cât de mult nu este cineva de acord cu el – 

nu simte aşa, atunci cred că Hristos nu a venit încă la dreptul Său în el. 

Trebuie să fie din inimă; nu doar cu buzele, ci din inimă. Atunci când el 

nu simte asta faţa de ceilalţi, ceva lipseşte. 

Ceva m-a uimit odată. Amintesc asta acum nu doar pentru a vă 

înveseli. În Chicago, a avut loc o adunare. Acolo se afla un om de 

culoare care tot timpul zicea: „Vreau să vorbesc cu doctor Branham“. El 

avea o pălărie mare şi cruci mari la gât, era îmbrăcat cu o haină lungă, 

care arăta ciudat, pentru că inele şi perle ciudate se aflau pe ea. I-am 

spus fratelui Baxter care mă conducea: “Adu-l în camera mea. O să 

vorbesc cu el“. Când a venit, s-a aşezat şi m-a întrebat: „Să vă numesc 

„Părinte“, „Reverend“ sau „Bătrân al bisericii“? Sau cum vrei să mă 

adresez?“. 

I-am răspuns: „Dacă mă iubeşti, spune-mi ‚frate’ “. El a respectat 

asta şi a făcut-o. El mi-a împărtăşit titlul lui, pentru care aş fi avut nevoie 

de mai multe rânduri pentru a-l nota şi denumirea bisericii lui. El spunea 

că ceva nu poate să uite. Voia să spună: „Iată ce mă preocupă, frate 

Branham“. Atunci mi-a spus ce îl preocupa în biserica lui şi mi-a spus: 

„Mă preocupă o rasă, şi aceasta este cea umană”. 

Şi eu i-am răspuns: „În punctul acesta putem să ne dăm mâna“. Pe 

mine mă interesează întreaga omenire, de orice concepţie şi orientare, de 
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orice culoare a pielii, mă interesează fiecare om; spre acela pentru care a 

murit Hristos se îndreaptă interesul meu în dimineaţa aceasta. Am 

încercat tot timpul să-mi pun acest lucru la inimă. 

Acum doresc să citesc din Scriptură…. Nu am intenţia să predic, 

pentru că ceea ce am de spus o să dureze între 4 şi 5 ore. După 2 ore o să 

facem o pauză pentru a lua masa. La ora 14:00 o să fim din nou aici. 

Veniţi înainte de ora 14:00, pentru că vreau să încep la timp. Încercaţi să 

fiţi deja la ora 13:30 aici. Atunci putem încheia înainte de căderea serii. 

În seara aceasta trebuie să plec spre Tifton, Georgia. Acolo voi ţine 

mâine o adunare în amfiteatrul facultăţii. Acolo doar o să predic. Încotro 

mă duc după aceea, încă nu ştiu, dar o să merg acolo unde El mă va 

conduce. Am primit multe invitaţii; fratele Arganbright şi alţii de 

dincolo de Ocean mă roagă să vin. De asemenea şi în Vest şi spre 

Canada, în toata lumea sunt invitat. Dacă Dumnezeu îmi ajută să v-o dau 

aşa cum mi-a fost dată mie,  cred că la sfârşitul adunării voi mă veţi 

înţelege mai bine. După serviciul divin o să înţelegeţi, sper. 

Dacă mai sunt întrebări, vă rog să vă aduceţi carneţelul de notiţe. 

Voi, cei care aveţi magnetofon, puteţi să faceţi rost de bandă. Luaţi-o 

acasă şi ascultaţi-o cu inima deschisă; să aveţi o inimă deschisă. Daţi-i 

drumul şi spuneţi: „Doamne, acum sunt liniştit. O să ascult acum 

predica“. Dacă ceva vă cuprinde, închideţi aparatul şi cercetaţi în 

Scriptură. Isus spune în Biblie - „Scripturile într-adevăr, depun mărturie 

despre Mine“.  Vrem să cercetăm totul cu Biblia şi să vedem dacă într-

adevăr corespunde. 

Vrem acum să deschidem Sfânta Scriptura. O să încep cu Geneza 

şi în seara aceasta o să termin cu Apocalipsa. Eu cred Cuvântul. Pentru 

început vreau să citesc un pasaj din Geneza 1. Cine are creion şi hârtie 

poate să-şi noteze verstele, pentru că am multe versete biblice pregătite 

şi mă voi referi tot timpul la ele. 

 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era 

pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui 

Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.  Dumnezeu a zis: "Să fie 

lumină!" Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi 

Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, 

iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o 

dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis: "Să fie o întindere 

între ape, şi ea să despartă apele de ape”. Şi Dumnezeu a făcut 

întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de 
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apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit 

întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta 

a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis: "Să se strângă la un loc apele care 

sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!" Şi aşa a fost. Dumnezeu 

a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu 

a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis: "Să dea 

pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod 

după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ”. Şi aşa a 

fost. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei, şi pomi 

care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a 

văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o 

dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia“ (Geneza 1:1-13). 

Aş vrea să numesc tema „Cuvântul vorbit este sămânţa 

originală“ ca punct de plecare al celor ce vor fi spuse astăzi. Pe temelia 

aceasta vreau să clădesc predica de astăzi: „Cuvântul vorbit este sămânţa 

originală“. Fiţi atenţi: „fiecare sămânţă face rod după felul ei“. Orice ar 

fi fost, trebuia să aducă roade după felul ei. 

Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este veşnic. Dumnezeu, care este 

veşnic, nu poate spune ceva şi apoi să se răzgândească pentru a lua o 

decizie mai bună, pentru că fiecare hotărâre a lui Dumnezeu este 

desăvârşită. El nu o poate face. Odată ce Cuvântul a fost rostit, nu poate 

muri niciodată. El trăieşte mai departe şi nu poate muri niciodată, pentru 

că Cuvântul este Dumnezeu. Cuvântul Său poate tot atât de puţin să 

moară, cum poate El muri. De aceea citim în Ioan, capitolul 1: „La 

început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 

Dumnezeu…şi Cuvântul s-a făcut trup…“. Acelaşi Cuvânt, care a fost 

rostit la început pentru un  scop veşnic, s-a pogorât şi s-a făcut trup şi a 

locuit printre noi – Cuvântul lui Dumnezeu. 

În urmă cu câţiva ani am auzit că o femeie a atins cu limba un  

amestec în care se afla radiu, care se găseşte pe arătătoarele de ceas şi pe 

cadrane. Femeia a murit din cauza asta. (Este posibil ca istorisirea 

aceasta să nu fie autentică.)  După mai mulţi ani i s-a analizat craniul. Se 

spunea că au pus instrumente pe craniu şi s-a putut auzi un zgomot, care 

semnaliza că radiul se afla  încă acolo, deşi femeia era moartă de câţiva 

ani. Radiul era încă prezent acolo. 

Şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Mi s-a spus că ar fi 

posibil ca vocea unui om - ceea ce vorbesc eu acum – să poată fi 

interceptat în zece mii de ani, dacă ar exista aparatul corespunzător. Este 
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ca şi cum s-ar arunca o piatră mică şi rotundă în mijlocul unui iaz. Chiar 

după ce valurile mici nu mai pot fi percepute cu ochiul liber, ele se 

continuă până la mal. Chiar şi undele sonore ale vocii noastre continuă 

să existe şi fac înconjurul lumii. De aceea, ceea ce rostim cu gura, ne va 

pronunţa sentinţa. Mărturia noastră se va ridica împotriva noastră. Vocea 

noastră ne va răsuna în urechi în faţa judecăţii lui Dumnezeu, pentru că 

aparatele Lui mari înregistrează fiecare voce, FIECARE CUVÂNT, care 

se rosteşte. Există doar o singură posibilitate de a opri aceasta voce care 

vorbeşte greşit: şi anume, pocăinţa. Doar Dumnezeu poate să o oprească. 

Dacă aceasta nu se întâmplă, gura va vorbi mai departe şi la judecată ne 

va sta în faţă. De aceea, trebuie ca fiecare din deciziile Lui să fie 

desăvârşite. Când El spune ceva trebuie să reziste până la Judecată. 

Dacă înţelegeţi aceasta, atunci veţi înţelege de ce am luat eu tot 

timpul aceasta poziţie pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toate 

celelalte trebuie să înceteze. Doar Dumnezeu este veşnic şi Cuvântul Lui 

este veşnic. Adânciţi-vă în aceasta! O să încerc să o expun cât mai 

detaliat posibil, ca să puteţi înţelege totul. Fac asta şi pentru cei care vor 

să asculte benzile. Voi trebuie să recunoaşteţi că această Biblie este 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Noi ştim că toţi vom fi judecaţi. Glasul Domnului o să ne 

vorbească, pentru că orice muritor, mai devreme sau mai târziu va auzi. 

Predicatorii au responsabilitatea să îl dea mai departe. Deci, dacă glasul 

Domnului va trebui auzit de fiecare om,  atunci fiecare îl va auzi, aici 

sau la judecată. Dacă glasul Domnului ar fi într-o biserică, atunci ar 

trebui să ascultaţi glasul bisericii, aşa cum ne spun catolicii. Dar ei înşişi 

sunt atât de dezbinaţi şi învăţăturile lor sunt aşa de diferite – există 

biserica romană, greacă şi toate celelalte biserici - astfel încât nu poţi să 

te mai încrezi în nici una din ele, pentru că nu se ştie care este biserica 

adevărată. 

Are biserica romană dreptate sau cea greacă sau o altă biserică? Au 

lutheranii dreptate? Au baptiştii dreptate? Au metodiştii dreptate? Au 

prezbiterienii dreptate? Care dintre ele este cea corectă, dacă diferenţa 

dintre ele este aşa de mare? Sunt aşa de depărtaţi unii de ceilalţi, ca estul 

de vest. După părerea mea, glasul Domnului este judecătorul. Glasul 

Domnului este desăvârşit, de aceea este clar că izvorăşte dintr-un izvor 

desăvârşit. Când oamenii prezintă în denominaţii lucrurile într-un fel sau 

altul, atunci nu mai avem nici o posibilitate să ne punem cu siguranţă 

încrederea în ceea ce spun ei. 
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Sper că este clar. Când cineva spune că ar trebui să aparţinem de o 

biserică, pentru că numai acolo se găseşte mântuirea, atunci aceasta este 

versiunea catolică. Lutheranii vin cu altceva, iar metodiştii au şi ei 

varianta lor; baptiştii au o altă direcţie, penticostalii la rândul lor au altă 

versiune. Pare a fi o acumulare de confuzii. Dacă prezinţi fraţilor noştri 

Cuvântul scris, atunci mulţi spun: „Aceste zile au trecut“. Un altul 

spune: „Asta este doar istorie“. Altul spune: „Este o carte de poezii“. 

Celălalt este de părerea că: „Biserica are dreptul să facă unele 

schimbări“. Care este poziţia noastră atunci? Unde este un loc în care să 

ne putem odihni credinţa? 

Dumnezeu este veşnic. Cred şi am crezut-o mereu, că dacă noi 

vom fi judecaţi de ceva, atunci acest lucru se întâmpla prin Cuvântul lui 

Dumnezeu, care dă trimiterea. Deci, dacă noi vom fi judecaţi de Cuvânt, 

atunci Dumnezeu ar fi nedrept dacă ar permite o asemenea confuzie pe 

Pământ şi dacă ar face slaba gândire omenească aşa de nesigură, încât să 

nu ştie ce să facă şi unul să adere la o organizaţie, altul la cealaltă. Bietul 

om încearcă să găsească locul potrivit, ascultă de o denominaţie şi apoi 

de alta. Una pare a fi mai bună decât cealaltă. El se întoarce la prima 

biserică şi din nou rămâne acolo. El nu ştie pur şi simplu ce să facă. 

Dacă Dumnezeu va judeca lumea prin ceva, atunci acest ceva va fi 

Cuvântul Lui. Eu asta cred. 

Fraţii mei, dacă eu spun acest lucru, nu mă refer doar la această 

mică adunare, care se află în dimineaţa aceasta aici, ci mă refer la toţi de 

pe întreg Pământul, cărora li se vor trimite benzile. Aş dori ca voi să 

aveţi puţină răbdare cu mine şi să vă gândiţi că trebuie să existe ceva, pe 

baza căruia va fi pronunţată sentinţa. Mulţi spun că ar fi vorba de 

traducerea „King James“ sau de o altă traducere. Acum sunt pe cale să 

editeze o traducere standard. 

Eu cred că Dumnezeu cel Atotputernic, Cel care este veşnic, va 

avea grijă de acest lucru. Dacă doresc să merg acolo în ceruri, unde 

locuieşte El, atunci trebuie ca să-mi dea El ceva după care să mă 

orientez pentru a şti ce am de făcut – ceva pe care poţi să-ţi pui mâna şi 

să spui: „Aceasta este!“. Sunteţi de acord cu aceasta? El trebuie să se 

îngrijească de acest lucru, altfel El ar fi nedrept. 

Dacă aş spune: „Doamne, eu am fost lutheran“; iar un altul ar 

spune: „Eu am fost catolic“, atunci cei doi ar fi în contradicţie. Ce ar 

trebui să facă atunci săracul om ? Sau ce ar fi dacă biserica catolică ar 
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avea dreptate? Atunci toţi lutheranii ar fi pierduţi. Ce ar fi dacă toţi 

lutheranii ar avea dreptate? Atunci toţi catolicii ar fi pierduţi. 

Vedeţi, voi trebuie să posedaţi ceva în care credinţa voastră poate 

să-şi găsească locul ei de odihnă. Nu ştiu care este poziţia voastră, dar 

pentru mine Biblia este Cuvântul fără greşeală al lui Dumnezeu. Eu cred 

că Dumnezeu a vegheat în aşa măsură asupra Cuvântului Său, încât chiar 

şi punctuaţia este cea corespunzătoare. 

Fiica mea, Rebeka, mi-a spus: „Taticule, am învăţat la şcoală că ar 

fi fost dovedit că lumea există de milioane de ani. Nu este asta în 

contradicţie cu Biblia?“ “Nu,“, i-am răspuns eu, „deloc“. Ea mi-a zis: 

„Prin diferite cercetări ştiinţifice asupra rocilor şi a formării stalactitelor 

şi a stalagmitelor, se poate dovedi că ele au luat naştere în decursul a 

milioane de ani. Dar Dumnezeu spune că El a creat Cerul şi Pământul în 

decursul a 24 de ore. Nu este Biblia prin aceasta combătută?”. Eu am 

răspuns: „Nu“.  

Fiţi atenţi la ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Moise în Biblie: „La 

început Dumnezeu a creat Cerurile şi Pământul“ – punct! Nu ştim cât de 

mult a durat. Abia după aceea a introdus El timpul, prin faptul că a pus 

sămânţa în pământ. Deci, este posibil ca acest “La început“ – să fi fost 

cu sute de milioane de ani în urmă. Dumnezeu a creat Cerurile şi 

Pământul – punct. Cu asta totul este rezolvat. Acesta a fost primul lucru. 

El nu face nici o greşeală. Marele predicator Pavel i-a scris lui Timotei 

că el trebuie să cerceteze Scripturile şi să împartă Cuvântul cum se 

cuvine. Cercetaţi Scripturile cu inimile deschise. Asta încerc şi eu să fac. 

Cu această credinţă în Cuvânt, nu pot să accept răstălmăciri 

proprii, pentru că Biblia spune că Cuvântul nu permite nici o tălmăcire 

proprie. Duhul tocmai a descoperit acest lucru. Locul din Scriptură mi-e 

cunoscut, dar acum, pe moment, nu îmi aduc aminte unde se află. Dar 

voi, care vă notaţi, îl veţi găsi. Cred că este în Petru, unde stă scris că 

Biblia nu permite nici o tălmăcire proprie. 

Dacă un scriitor inspirat ar spune ceva greşit, n-ar fi totul fals 

atunci? Ori este totul corect, ori nimic. Altfel nu poate fi. Voi spuneţi: 

„Da, biserica…“. O, nu! Dacă voi vreţi să mergeţi la biserică, atunci care 

este cea corectă? Care biserică are dreptate? Vedeţi? Voi trebuie să vă 

întoarceţi la acel lucru pe care se poate odihni credinţa voastră. Pentru 

mine, este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că această Biblie 

conţine programul lui Dumnezeu pentru oameni, şi asta dintotdeauna.  
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Isus a spus că Scriptura trebuie să se împlinească. Aceasta se referă 

la tot ceea ce este scris în Scriptură. Ţineţi minte acest lucru, pentru că o 

să constataţi - şi voi, cei care ascultaţi benzile - că la sfârşit am să mă 

întorc la aceasta şi anume, că tot ce este scris în Scriptură trebuie să se 

împlinească. Vreau să mă adâncesc puţin în acest lucru. Tot ce este scris 

în Scriptură, trebuie să se împlinească. Dacă Dumnezeu a spus ceva – şi 

aici este punctul principal - atunci trebuie să se împlinească. Dacă nu se 

împlineşte, atunci nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi dacă nu este 

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci unde ne aflăm noi? Atunci putem să 

luăm ceva, care este asemănător cu ceea ce vine de la Dumnezeu şi cum 

spune Biblia, „mâncaţi, beţi şi vă veseliţi, că mâine vom muri“.  

Dacă acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem toţi 

pierduţi. Dar acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi El este legat de 

Cuvântul Său spre onoarea Lui. Dumnezeu este izvorul onoarei. El este 

începutul onoarei. El este sursa oricărui adevăr. De aceea, El trebuie să 

susţină ceea ce spune. Dacă acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu, 

atunci cine este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Atunci există vreun 

Dumnezeu?  

„Oh“, o să spuneţi, „Frate Branham, eu o simt“. Păgânii vă pot 

spune acelaşi lucru despre idolii lor. Când călătoreşti poţi afla multe 

lucruri. „Cred că aş putea să o văd, dacă ar fi posibil”. Da. „O cred, 

pentru că am devenit altfel”. Asta fac şi eu. Dar gândiţi-vă că păgânii fac 

aceleaşi lucruri. Morala unor triburi din Africa i-ar face de ruşine pe 

americani, care se numesc creştini; se găseşte atâta morală şi puritate 

printre oameni care preamăresc dumnezei păgâni. Poate este asta sau 

cealaltă de la Dumnezeu. Vedeţi ce vreau să spun? Vedeţi, când eşti 

confruntat cu unele lucruri, trebuie să incluzi un domeniu larg. De aceea 

trebuie să avem noi ceva la care să ne putem întoarce şi pe care să putem 

pune mâna.  

Uitaţi-vă la pretenţiile lutheranilor – nu se potrivesc! Uitaţi-vă la 

pretenţiile catolicilor – nu se potrivesc! Uitaţi-vă la pretenţiile baptiştilor 

şi ale penticostalilor – nu se potrivesc! În ei nu vă puteţi pune 

încrederea. Nu există nimic în Biblia aceasta, pe care Dumnezeu să nu-l 

fi dovedit, prin cineva, ca fiind adevărul.  

Am spus deseori: „Poate credinţa mea nu este aşa de mare ca cea a 

lui Enoh. Dar totuşi nu m-aş pune în calea nimănui care ar putea să 

crească la o aşa măsură“. Mare credinţă. Am expus aici ca bază motivele 

pentru care eu cred Biblia. Din aceasta îmi iau textul. 
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În continuare aş vrea să spun că nu cred că Biblia s-ar contrazice 

pe ea însăşi. Pe tot Pământul am lansat provocarea ca oricine susţine 

acest lucru, să vină şi să mi-o dovedească. Vino şi dovedeşte-o! Biblia 

nu se contrazice pe ea însăşi; voi sunteţi cei care sunteţi în contradicţie 

cu Biblia. Dumnezeu nu se poate contrazice. Dacă El ar face asta, nu ar 

fi Dumnezeu. Dacă acest Cuvânt este Dumnezeu şi El se contrazice pe 

Sine Însuşi, atunci faceţi din Dumnezeu un Dumnezeu care se contrazice 

pe Sine Însuşi. Ce fel de Dumnezeu aveţi atunci? Dacă ar fi aşa, ar 

deveni totul confuz, complicat.  

Dacă  Dumnezeu se contrazice pe Sine însuşi, atunci El nu este mai 

mult decât tine şi mine pentru că atunci s-ar putea contrazice. Cuvântul 

este prezent, dar este ascuns de ochii celor învăţaţi şi înţelepţi. 

  De aceea unii spun că ar exista o contradicţie între Matei 28:19, 

unde este scris: „Duceţi-vă şi faceţi  ucenici din toate neamurile, 

botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ şi 

Faptele apostolilor 2:38 unde este scris: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să 

fie botezat în Numele lui Isus Hristos“. Aici nu este vorba despre o 

contradicţie! 

  Oricine se lasă botezat, trebuie botezat în Numele Tatălui, al Fiului 

şi al Duhului Sfânt. Şi dacă nu aţi fost botezaţi în Numele lui Isus 

Hristos, atunci nu aţi fost botezaţi în Numele Tatălui, al Fiului şi al 

Duhului Sfânt. Atunci aţi fost botezaţi într-un titlu, care aparţine unui 

nume. Dacă aceasta nu este descoperirea adevărată, atunci Biblia ar fi 

greşită, pentru că de la început toţi au fost botezaţi în Numele lui Isus 

Hristos. Dacă toţi apostolii din aceea perioadă au botezat în Numele lui 

Isus Hristos, cu toate că El le-a poruncit să boteze în Numele Tatălui, al 

Fiului şi al Duhului Sfânt, atunci chiar ar fi vorba în Biblie de o 

contradicţie. Voi trebuie să priviţi totul cu atenţie şi atunci nu mai este 

vorba de o contradicţie. Ei au făcut exact lucrul care le-a fost încredinţat. 

Nu este vorba de titlu, ci de nume. Deci, nu este vorba de nici o 

contradicţie. 

  Aş putea să menţionez mai multe locuri, din ceea ce mi-am notat, 

despre care oamenii spun că s-ar contrazice. În decursul a 25 de ani, 

aproape 30 de ani, am tot rugat să mi se arate un singur loc. Nu există 

niciunul! Nu. Este adevărul, şi nimic în afară de adevăr. Credinţa noastră 

se odihneşte pe aceasta, şi anume pe ceea ce a zis Dumnezeu. Nu 

încercaţi să o răstălmăciţi; spuneţi doar ceea ce este scris acolo. Nu 

aduceţi propriile interpretări. Eu nu cred că există alt adevăr. 
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  Dacă aceasta vă răneşte, sper să nu fiu eu cel care o face. Eu încerc 

doar să expun de ce cred eu ceea ce cred şi de ce am acţionat într-un 

anumit fel în unele situaţii. Eu încerc să arăt lumii că ceea ce am făcut, 

am făcut din convingere. 

  Eu cred că acestei Biblii nu i se poate adăuga nici măcar un cuvânt. 

Cel care se face vinovat de acest lucru, aceluia i se scoate partea din 

Cartea Vieţii. Apocalipsa 22: „Şi dacă adaugă sau scoate cineva din 

cuvintele cărţii acesteia…“. Eu nu cred că o orientare de credinţă, o 

dogmă sau altceva este Planul lui Dumnezeu, ci doar Cuvântul lui 

Dumnezeu, cum este şi scris. Toate celelalte sunt păcat, vor fi trase la 

răspundere şi vor fi pierdute pe veci: fiecare om, fiecare orientare de 

credinţă, fiecare denominaţie care scoate sau adaugă o iotă acestui 

Cuvânt. Dumnezeu nu este un Dumnezeu de ieri, care să fi pus să fie 

scrisă o carte, să o fi  încredinţat în mâini omeneşti pentru ca oamenii să 

facă un amestec din ea, pentru ca apoi conform cărţii acesteia să judece 

lumea. Dumnezeul care a pus să fie scrisă cartea aceasta trăieşte – 

trăieşte în interiorul ei şi confirmă Cuvântul Său. Oricine ascultă 

benzile: aş vrea ca voi să meditaţi asupra acestei observaţii. 

  Am început cu Geneza 1 şi am ajuns deja în Apocalipsa; am făcut 

legătura între ele prin faptul că am dovedit că este Cuvântul lui 

Dumnezeu. În Apocalipsa este scris că cine scoate sau adaugă ceva, i se 

va scoate partea lui din Cartea Vieţii. O să mă întorc şi o să fac referire 

la acest loc din Scriptură. Se află în ultimul capitol din Apocalipsa. 

  Ce ne arată primul capitol? Ce este Cuvântul? Este veşnic. Nu este 

permis să fie modificat, nu este permis ca ceva să fie scos sau să fie 

adăugat. Dumnezeu veghează asupra lui! Nu este permis să-i fie adăugat 

ceva, nu este permis să-i fie scos ceva, pentru că este veşnic. Asta am 

vrut să vă arăt ca bază pentru ceea ce voi spune. Ceea ce încerc eu să vă 

spun, este faptul că ceea ce este scris din Geneza până în Apocalipsa nu 

se amestecă cu nimic altceva. 

  Câţi sunt de acord că această Carte este Cartea de Judecată a lui 

Dumnezeu, că pe baza acestei Cărţi suntem judecaţi? Nu este permis să-i 

fie adăugat sau scos ceva. Dar de ce s-a întâmplat totuşi acest lucru? 

Acest lucru îl vom analiza acum. De ce s-a făcut aceasta într-un mod aşa 

de grosolan? Vom afla pornind din Geneza până în Apocalipsa, de-a 

lungul timpurilor până în vremurile noastre. În mod special vreau s-o 

clarific pentru cei ce ascultă benzile. După ce v-am expus motivul pentru 

care cred eu Cuvântul şi ceea ce a spus Dumnezeu în acesta şi faptul că 
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nu este permis ca ceva să se scoată sau să se adauge la acesta, doresc să 

trec la partea ascunsă, la cuvântul de legătură al acestui text lung pe care 

l-am ales, pentru a vă explica şi arăta cum s-au desfăşurat lucrurile.  

Atunci veţi putea înţelege de ce cred eu ceea ce cred. 

  Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi amestecat şi nu poate fi 

încrucişat cu nimic. Nu se încrucişează cu nimic. Acesta este un timp 

deosebit în care se încrucişează animale şi cereale, pentru a se obţine un 

produs care arată mai bine dar nu este bun deloc. Prin aceasta se 

distruge. Nu are viaţă în el şi este sortit morţii, pentru că nu se poate 

înmulţi. Este mort. Tot ceea ce avem în forma originală pe Pământ, este 

rezultatul Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu. 

  Un catâr este un animal care a luat naştere printr-o încrucişare. El 

nu se poate înmulţi. Dumnezeu a creat calul şi a creat măgarul. Dacă cei 

doi se împerechează, rezultatul este un catâr. Este o încrucişare. De 

aceea nu se poate el înmulţi. În curând o să vorbim şi despre sămânţa 

şarpelui. 

  Care este tema mea? Cuvântul vorbit este Sămânţa Originală. 

Acest lucru vreau să-l dovedesc. Haideţi să deschidem la Matei 25, 

vers.35. O să cercetăm câteva versete biblice. Aş vrea să văd cât timp 

mai avem. Aş vrea să citesc acum ceva ce a spus Isus. Este scris în 

Matei 24:35. Vă voi arăta că acest Cuvânt este veşnic. Despre acest 

lucru am vorbit. Despre versetul 34: „Adevărat vă spun că, nu va trece 

neamul acesta până se vor întâmpla aceste lucruri. Cerul şi Pământul 

vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Se poate atunci amesteca cu 

ceva? Acest lucru aş vrea să-l citesc din Apocalipsa 22:19. Vrem să 

vedem ce se spune aici. Haideţi să începem cu versetul 18: „Mărturisesc 

oricui” – gândiţi-vă la Geneza, unde El a rostit Cuvântul -  „mărturisesc 

oricui” – preot, papă, episcop, presbiter ş.a.m.d -  „oricui aude cuvintele 

proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva la ele, 

Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate 

cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va fi scoate 

Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în 

cartea aceasta”. Cum este cu dogmele voastre? Ce sunt crezurile 

nebiblice pe care le urmaţi? Nici o denominaţie nu este exclusă „... Şi 

dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, - spunând 

că nu este nici o diferenţă -  îi va fi scoate Dumnezeu partea lui de la 

pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta”. 
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  Chiar dacă cineva este predicator sau a fost membru al unei biserici 

toată viaţa, chiar dacă cineva este papă sau episcop: ORICINE  

SCOATE CEVA DIN CARTEA PROOROCIEI – doar un cuvânt! 

Înţelegeţi voi că Eva s-a îndoit de un singur cuvânt, care a şi provocat tot 

acest necaz? Eva s-a îndoit doar în legătură cu un Cuvânt rostit că ar fi 

fost adevărul. Aceasta a fost cauza oricărei boli, a oricărei suferinţe, a 

oricărui copil bolnav, a oricărui spital care a trebuit să fie construit, a 

oricărei operaţii care a trebuit să fie făcută, cauza morţii fiecărui om – şi 

toate astea pentru că un om nu a crezut. Aici este punctul! Ce a încercat 

Eva să facă? A încercat să încrucişeze acel Cuvânt, să-l amestece cu 

ceva. Voi trebuie să o luaţi aşa cum a exprimat-o Dumnezeu! Nu se 

poate amesteca cu nimic. Nu! Isus a spus odată: „Dacă aveţi credinţă 

cât un grăunte de muştar..”.. Mi s-a spus că sămânţa de muştar nu se 

poate încrucişa. Nu puteţi să o amestecaţi cu nimic. Alte seminţe se pot 

încrucişa, dar sămânţa de muştar nu, ea nu poate fi încrucişată. Dacă 

aveţi o astfel de credinţă, atunci acceptaţi fiecare Cuvânt. Aici au 

naufragiat atât de mulţi evanghelişti. O să ne întoarcem mai târziu la 

aceasta. Ei spun: „Noi credem asta şi cealaltă”. Ei iau un anumit Cuvânt 

şi îl cred. Şi funcţionează. Dar ce este cu Cuvântul următor? „Ferice de 

cei care păzesc poruncile Sale, pentru a avea dreptul la Pomul 

Vieţii...Afară sunt câinii şi vrăjitorii, desfrânaţii”. Acesta este un 

auditoriu amestecat, dar multe ar mai putea fi incluse aici, lucru care este 

extrem de clar, şi doresc ca voi surorilor să înţelegeţi într-adevăr bine 

despre ce este vorba. 

  Credem că este Cuvântul lui Dumnezeu deoarece Cuvântul vorbit 

este originalul. Tot ce a creat Dumnezeu, ce a chemat El la viaţă, este în 

forma lui originală. Ceea ce a creat El nu are voie să fie încrucişat, altfel 

devine fără valoare. Din acest motiv a putut Eva să facă cu sămânţa ei 

ceea ce a făcut: pentru că nu a fost în creaţia originală. Ea este un produs 

secundar al bărbatului şi nu a fost în creaţia de la început a lui 

Dumnezeu. Dumnezeu a creat totul, iar apoi a luat o parte din creaţia Lui 

şi a făcut din ea un ajutor. 

  Voi puteţi să încrucişaţi un cal şi un măgar, dar nu va dăinui. Va 

muri. Dar originalul are viaţă în sine. Va veni din nou la existenţă. Eu 

nădăjduiesc că o puteţi vedea acum. Originalul are viaţa. Din acest 

motiv spun eu că denominaţiile şi organizaţiile mor. Istoria dovedeşte că 

ele toate sunt moarte. Ele nu se mai ridică şi nu o vor mai face niciodată. 

Nu se pot reproduce. Nu mai sunt în stare să se reproducă. Nu sunt în 
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stare să se reproducă pentru că sunt neroditori. Din acest motiv mor 

copii Evei. 

  Îmi iau suficient timp, îndeosebi pentru aceia care vor asculta 

benzile audio. Nu doresc să mă grăbesc, ci doresc să-mi iau timp. Nu 

ştiu ce se va întâmpla de acum încolo, dar doresc să aduc aceasta 

oamenilor, pentru ca acest mesaj să trăiască mai departe şi după ce 

Dumnezeu mă va lua din această lume, dacă nu voi trăi până la venirea 

Lui. Acesta este adevărul. Ţineţi-vă de Cuvânt. 

  Gândiţi-vă la aceasta: fiecare Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu este 

sămânţa originală. Prin Cuvântul Lui, Dumnezeu a plantat totul în 

pământ. Atât timp cât voi vă ţineţi de sămânţa originală, ea se va 

reproduce pe sine. Dacă o amestecaţi, va muri. Eva, femeia, a făcut 

prima încrucişare care a avut loc vreodată. 

  Eu sper că nu opriţi aparatele de redat înainte de a parcurge totul, 

înainte de a dovedi şi a arăta din ce motiv s-a întâmplat. Ea era o mireasă 

– dar ea a făcut o încrucişare. Observaţi, prin aceasta a venit moartea: a 

încercat să ia Cuvântul şi să-l amestece cu puţină înţelepciune. Aceasta 

nu aveţi voie s-o faceţi, chiar dacă credeţi că aveţi înţelepciune şi o 

puteţi explica.  Spuneţi doar ceea ce a zis Dumnezeu, prin aceasta s-a 

rezolvat totul. Aşa a vorbit Dumnezeu, mai mult nu este necesar. Dacă 

voi nu o puteţi explica, atunci lăsaţi-o. Ziceţi doar: „Este aşa, pentru că 

Dumnezeu a spus-o aşa”. Aceasta este; Dumnezeu a zis-o. 

  Nu se poate amesteca. Nu este voie să fie modificat. Dumnezeu îl 

va pedepsi pe acela care o va face. Nu se poate încrucişa cu nimic 

altceva. Cuvântul lui Dumnezeu se reprezintă pe Sine. Dumnezeu nu are 

nevoie de cuvântul vostru în al Lui. Să nu vorbim cuvintele noastre 

proprii; noi să predicăm Cuvântul Lui – Cuvântul lui Dumnezeu. 

  Adevărata viaţă se poate înmulţi şi veni la existenţă, doar prin 

reproducerea de la început. Adânciţi-vă în aceasta dacă ascultaţi benzile 

audio. Gândiţi-vă deja acum la aceasta. Viaţa poate reveni la existenţă 

doar prin reproducerea originală; aşa cum a fost la început. Atunci se 

reproduce mai departe. Dacă nu se întâmplă aşa, este o încrucişare şi va 

muri. Unii dintre ei mor deja în prima generaţie, deja acolo. Ei observă 

imediat că a plecat de la ei. Nu poate să aducă adevărata viaţă la 

existenţă, pentru că este o încrucişare. 

  În Biblie, în Geneza 1:11, Dumnezeu a zis: „. Apoi Dumnezeu a 

zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care 

să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ”. 
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După ce Dumnezeu a spus aceasta, totul a fost terminat. Aşa rămâne 

pentru totdeauna. „Fiecare sămânţă să aducă rod după soiul ei.” Dacă 

o amesteci va aduce o super-recoltă. Ce fel de super-recoltă? Ascultaţi 

acum. Dorim să ne simţim liberi. Eu doresc să vă arăt acest text. Aş 

putea predica despre el, dar nu doresc aceasta. Prin amestec se aduce o 

super-recoltă. Aceasta este dovedită. Dar ce soi de recoltă este aceasta? 

O recoltă falsă: moartea! 

  Încrucişaţi cerealele voastre şi voi veţi obţine o recoltă bogată. Ea 

arată mai bine, dar este moartă. Când voi o semănaţi, nu se mai poate 

reproduce. Ea este gata, este sfârşită. Aşa a fost la Eva. Ea a adus un rod 

încrucişat. Priviţi la noi astăzi. Trebuie doar să vă uitaţi în jurul vostru şi 

atunci veţi recunoaşte că aşa este. Adevărat. Aceasta nu a fost în planul 

lui Dumnezeu. Nu! Eu trebuie să mai reţin ceva din ceea ce am gândit 

acum. Prin amestec se aduce o recoltă încrucişată; o recoltă încrucişată 

este o recoltă moartă în ceea ce priveşte reproducerea. Nu se poate 

reproduce. Dumnezeu a zis aceasta. Fiecare sămânţă să aducă rod după 

soiul ei; dar voi aţi amestecat-o. 

  Voi puteţi să recunoaşteţi prin aceasta unde va ajunge la sfârşit 

biserica. Ea va muri, căci nu va putea să aducă roade după soiul ei. De 

ce nu? Pentru că este amestecată. Nu poţi să faci nimic cu ea. Este 

moartă; este gata. Aşa este. De aceea, fiecare generaţie a avut trezirea ei, 

o posibilitate să vină la Cuvânt. O, Dumnezeul suveran! La judecată va 

învia grupul lui John Wesley, iar aceşti metodişti înţepeniţi vor fi traşi la 

răspundere. Luther va învia. Catolicii vor învia. Toţi, toţi până la Ireneu. 

Martin şi Polycarp vor învia şi cei ce au urmat după ei vor trebui să 

apară în faţa judecăţii pentru că au amestecat Cuvântul cu dogme. 

Grupul lutheranilor, care au urmat după trezirea prin Luther, vor 

răspunde pentru acelaşi lucru. Grupul baptiştilor, care au urmat după 

trezirea prin John Smith, vor face acelaşi lucru. La fel, cei care au venit 

după Alexander Campbell, de asemenea şi penticostalii. În trezirea de la 

început, când a căzut Duhul Sfânt, oamenii au fost chemaţi afară. 

Dumnezeu a încercat să le dea Cuvântul Lui, dar ei s-au organizat, s-au 

blocat, au înfiinţat o organizaţie şi au murit pe loc. Voi ziceţi: „Dar 

priveşte ce fac ei”. La aceasta ne vom referi astăzi mai târziu. Vom 

încerca să includem totul. Acum voi planta mai întâi sămânţa. Ceva mai 

târziu vă vom arăta ce s-a întâmplat. 

  Deci, fiecare generaţie are trezirea ei. Dumnezeu Îşi ia un bărbat, îl 

ancorează bine în Cuvântul Lui, şi îl lasă să meargă cu un mesaj pentru 
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epoca respectivă. Imediat cum acest bărbat nu mai este, cineva ia 

puterea asupra lor şi îi încrucişează, iar totul cade din nou înapoi. 

  Aici aş putea să mă opresc un moment. Nu ne grăbim. Dorim să ne 

întoarcem, căci acolo, în Geneza 1 a început totul. Dumnezeu a vrut o 

„recoltă” de oameni, dar Eva a adus încrucişarea. Vedeţi voi ce s-a 

întâmplat? Judecata a venit peste Eva. 

  Luther a făcut un început, iar toţi ceilalţi de asemenea. Hristos a 

făcut un început. Apostolii s-au ridicat; proorocii s-au ridicat. Nu a zis 

Isus: „Pe care dintre proorocii pe care Dumnezeu i-a trimis, nu i-au 

prigonit părinţii voştri?”. 

  Nu a învăţat El că un împărat şi-a trimis slujitorul, iar după aceea 

un altul şi din nou altul, până la sfârşit când l-a trimis pe fiul său? 

Fiecare generaţie a primit Cuvântul lui Dumnezeu. Ca şi la Adam şi Eva 

– la prima recoltă din grădina Eden – acest lucru se repetă mereu. 

Jumătate se pierde; sunt fecioarele înţelepte şi cele neînţelepte. Jumătate 

din ele au ţinut Cuvântul, celelalte l-au încrucişat. Întotdeauna s-a 

întâmplat la fel şi anume, în toate timpurile. Noi vom dovedi aceasta cu 

Cuvântul lui Dumnezeu şi cu istoria. Aşa este; a fost încrucişat. 

  Încrucişarea a început în Eden, acolo în Geneza 1. Acolo a fost 

începutul şi se termină aici, în Apocalipsa, la a doua venire a lui Hristos. 

Ţineţi bine minte lucru acesta: Fiecare generaţie are din acest motiv 

trezirea ei, având prin aceasta posibilitatea să primească Cuvântul. 

După aceea ei o încrucişează. În loc să o primească şi s-o ducă mai 

departe, ei merg în altă direcţie. 

  În ce priveşte însărcinarea mea, la care cred că am fost chemat de 

Dumnezeu, trebuie să spun astăzi unele lucruri personale. Deja v-am 

anunţat că voi face acest lucru. Eu trebuie să o spun lumii întregi. 

Însărcinarea mea pentru întregul pământ, aşa cred eu, este de a premerge 

Cuvântului care va veni şi care este Hristos. În Hristos este totul, până la 

Împărăţia de mie de ani. În El este totul, căci El este Cuvântul. 

  Ce a zis Isus în Ioan 3:5? Vă puteţi nota versetul. Noi toţi îl 

cunoaştem. Dar deschid din pricina acelora care vor asculta benzile şi 

probabil nu vor putea deschide în acelaşi timp şi Biblia. De aceea doresc 

să citesc din Ioan 3:5. Vom vedea ce a zis acolo Isus. Poate începem mai 

sus, cu versetul 3: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi 

spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui 

Dumnezeu”. Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate 

el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?“ Isus i-a 
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răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din 

apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”. 

  Este aceasta o sămânţă? Fiecare Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu 

este o sămânţă. Aşa este. Imediat voi dovedi că Isus a zis aceasta. 

Fiecare Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu este o sămânţă. Doar dacă cineva 

va fi născut din nou – din ce motiv trebuie să fie născut din nou? Pentru 

că el este mort în trupul în care se găseşte. El este o încrucişare. El 

trebuie să fie născut din nou. De ce? Pentru că el, pe baza păcatului 

Evei, a fost născut în păcat, a fost făcut în nelegiuire şi a venit ca 

mincinos pe pământ. El este de la început un mincinos. Indiferent cât de 

inteligent sau şcolit – el este un mincinos, aşa spune Biblia. Indiferent 

cât de sfinţiţi au fost părinţii lui – el este de la început un mincinos. 

Singura posibilitate ca cineva să poată spune adevărul, este ca adevărul 

să poată vorbi prin buzele lui. Doar aşa poate adevărul să vină la 

existenţă. Cine vorbeşte în contradicţie cu acest Cuvânt, este încă un 

mincinos. 

  Este spus foarte direct, dar aşa a zis Dumnezeu. “Dumnezeu să fie 

găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi.” Dacă vine ceva de 

pe buzele lui şi este în contradicţie cu acest Cuvânt, îl neagă sau zice că 

este pentru altă generaţie sau pentru alt popor, atunci el este un 

mincinos. Acesta este adevărul. El trebuie să fie născut din nou, atunci el 

va recunoaşte fiecare Cuvânt. Singura posibilitate ca el să fie născut din 

nou, este ca viaţa lui Dumnezeu să fie adusă la exprimare în el. 

  O sămânţă are nevoie de apă pentru a creşte. Dacă voi puneţi 

sămânţă în pământ şi nu este umezeală, atunci acolo este numai praf. 

Sămânţa nu creşte în praf. Nu poate să crească. Trebuie să fie umezeală 

pentru a putea creşte. Este aşa? Vedeţi, litera omoară, Duhul dă viaţă. 

Aşa că este nevoie de umezeală pentru a creşte. 

  Cuvântul Lui este o sămânţă. Pentru a dovedi aceasta, deschidem 

Luca 8 şi citim de la vers. 11. Dorim să vedem dacă este adevărat sau 

nu, căci Biblia mărturiseşte că Cuvântul Lui este o sămânţă. Luca 8:11. 

Să vedem ce zice Dumnezeu despre aceasta. El începe să vorbească 

despre aceasta. Multe se pot spune aici. Începem cu versetul 4: “Când s-

a strâns o gloată mare, şi a venit la El norod din felurite cetăţi, Isus a 

spus pilda aceasta: „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când 

semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost  călcată în 

picioare, şi au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe 

stâncă; şi, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală”. 
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  Umezeala! Lutheranii, presbiterienii, baptiştii, nu au apă. Dacă 

cineva se pocăieşte, el priveşte în sus la Hristos şi crede. Dar imediat 

denominaţia îl leagă, umezeala Duhului îl părăseşte, el devine un 

membru denominaţional şi este mort. Aceasta nu îi priveşte doar pe 

baptişti, ci şi pe penticostali. Voi nu credeţi aceasta; eu ştiu că mulţi 

dintre voi nu o cred, dar mai aşteptaţi puţin. Noi vom vedea dacă Biblia 

zice aceasta, sau nu. 

Lipsea umezeala – acestea sunt ultimele cuvinte ale vers. 6 din cap. 8. 

Lipsea umezeala. 

  „O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut 

împreună cu ea şi au înecat-o.” Vedeţi, ce a fost? El a continuat şi a 

spus ce se întâmplă cu unii din cei care vin în aceste adunări. Astăzi nu 

vreau să lovesc pe nimeni. Mă gândesc la oamenii creştini de afaceri, la 

toate organizaţiile penticostale şi la acei oameni care fac aceste clădiri de 

milioane de dolari, încât bogăţia lumii sufocă slava şi Duhul lui 

Dumnezeu. Ei mor pentru că sămânţa a fost sufocată. Lumea, grijile 

lumii au sufocat Cuvântul. Femeile doresc să fie active, îşi taie părul, au 

frizuri tapate, poartă pantaloni scurţi şi arată ca restul lumii. Predicatorul 

stă pe platformă, şi-a exersat dinainte „Amin-ul” şi se teme să aducă 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru că salariul lui depinde de aceasta. Dacă 

ei nu pot să conducă un Cadillac, atunci nu mai sunt consideraţi 

„duhovniceşti”. Dacă nu poartă cele mai bune haine ş.a.m.d., atunci sunt 

consideraţi decăzuţi, atunci ei nu mai reprezintă nimic. Un om bătrân, 

fratele Kidd, mi-a povestit azi dimineaţă că el nu mai este acceptat 

acolo, pentru că este bătrân şi se ţine de Cuvânt. Ce se întâmplă? Lor le 

lipseşte umezeala. Aceasta aşa este. 

  „O altă parte a căzut pe pământ bun, şi a crescut, şi a făcut rod 

însutit.” După ce a spus aceste lucruri, Isus  a strigat: „Cine are urechi 

de auzit, să audă.”  O, ce pildă! Cât de mult doresc să mai vorbesc 

despre această temă în predica mea! Acum, încă odată vers.8 din cap.8: 

“O altă parte a căzut pe pământ bun, şi a crescut, şi a făcut rod însutit.” 

După ce a spus aceste lucruri, Isus  a strigat: „Cine are urechi de auzit, 

să audă.” 

Cu alte cuvinte: dacă urechea voastră este acordată cu Dumnezeu, atunci 

auziţi! 

  “Ucenicii Lui L-au întrebat ce înţeles are pilda aceasta. El le-a 

răspuns: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui 

Dumnezeu.” Tainele. Vedeţi voi despre ce vorbeşte El aici? Ce sunt 
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tainele Împărăţiei? Fiţi puţin atenţi. Tainele Împărăţiei. Celorlalţi li se 

spun lucrurile doar în pilde, pentru ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu 

urechile şi să înţeleagă! Vedeţi, Cuvântul lui Dumnezeu iese pentru 

judecată - pentru a-i judeca. Pentru că ei L-au văzut! A fost acolo! 

  “Iată ce înţeles are pilda aceasta: „Sămânţa, este Cuvântul lui 

Dumnezeu.” Ce este sămânţa vieţii? Cuvântul lui Dumnezeu. Din acest 

motiv nu puteţi să aveţi Viaţa printr-o mărturie de credinţă; nici printr-o 

denominaţie. Voi trebuie să vă întoarceţi la Cuvânt! Înapoi la sămânţa 

vieţii! Cuvântul Lui este sămânţa Lui. Duhul Lui este apa. Cu aceasta 

revenim la Ioan 3:14. Aici o avem din nou. Duhul este apa. 

  Priviţi aici. Noi înţelegem ce înseamnă Ioan 3:14. Să-l citim: “Şi, 

după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat 

şi Fiul omului.” Dacă Moise a înălţat şarpele de aramă pentru acelaşi 

scop pentru care a fost înălţat Hristos, ce înseamnă aceasta? Moise a 

înălţat şarpele de aramă pentru ca poporul muribund să primească apă 

pentru a trăi. Vedeţi, Isus este Cuvântul vieţii. În această după amiază 

vom fixa bine aceasta şi o vom dovedi. 

  Isus este Cuvântul vieţii. El a fost dat ca jertfă, coasta Lui a fost 

străpunsă pentru ca viaţa care era în interiorul Seminţei, viaţa care este 

Duh – apa - să izvorască. Dacă Duhul vine peste sămânţa lui Dumnezeu, 

aduce viaţa din sămânţă la suprafaţă. Dacă aduce altceva la suprafaţă, 

atunci acolo a fost pusă o altă sămânţă! Amin. Înţelegeţi voi aceasta? 

  Când Duhul lui Dumnezeu vine pentru a uda sămânţa şi dacă 

sămânţa este udată, atunci va aduce la suprafaţă viaţa seminţei. Este 

clar? El va aduce la existenţă viaţa seminţei, căci pentru aceasta a fost 

dat Duhul Sfânt. 

  Eu cred că Biblia este Cuvântul, întregul adevăr şi Isus este 

Cuvântul care a fost descoperit. El şi Cuvântul Lui sunt unul şi acelaşi. 

Ce a fost El? El a fost această sămânţă. Trebuie să reţin ceva şi s-o aduc 

doar deseară. Este foarte greu. 

  El a fost sămânţa care trebuia să vină prin Eva. Înţelegeţi voi 

aceasta? El a fost sămânţa care trebuia să vină prin Eva. Dar ea a adus la 

existenţă o încrucişare prin faptul că nu a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. 

El a fost Sămânţa. Singura posibilitate prin care Viaţa putea să vină la 

existenţă, prin care Viaţa se putea reproduce, era ca această Viaţă să vină 

prin Sămânţă. Sămânţa trebuia să moară, pentru ca Viaţa să poată fi 

răspândită. Nu puteţi să vedeţi aceasta? Pentru aceasta a fost dată apa, 

pentru ca sămânţa să fie udată. 
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  Duhul Sfânt care era în Eden, trebuia să ude sămânţa. Omul nu a 

fost făcut ca să moară, el a fost conceput pentru a trăi. Dar încrucişarea a 

adus moartea. Ea s-a încrucişat. Dacă voi tot mai negaţi sămânţa 

şarpelui, atunci eu vă întreb: din ce motiv sunt toate aceste 

înmormântări? Ea s-a încrucişat. Fiecare dintre noi este o încrucişare a 

originalului. Acesta este motivul pentru care toţi trebuie să moară. Dar a 

ieşit un germene de viaţă din sămânţa adevărată pentru care Dumnezeu a 

adus dovada că a fost sămânţa Lui, înviindu-L din morţi! Această Viaţă 

vine peste sămânţa originală, peste biserica Lui adevărată şi prin naştere, 

prin pântecele miresei Lui, va aduce din nou Viaţa la exprimare. O, este 

aşa de preţios şi minunat! Vă las puţin timp pentru ca să vă adânciţi 

puţin şi să poată intra în voi. 

  El este Sămânţa. El este Sămânţa care a venit prin Cuvântul lui 

Dumnezeu. “Facă-mi-se după Cuvântul tău.” Acolo este Sămânţa, 

pentru că a fost primit Cuvântul! 

  Isus este Cuvântul descoperit. El şi Cuvântul sunt Unul şi Acelaşi. 

De aceea a devenit atât de desăvârşit în El. Din acest motiv s-a 

descoperit Dumnezeu atât de desăvârşit în Isus; pentru că El a fost 

Cuvântul-Sămânţă, însuşi germenul Cuvântului. Viaţa din sămânţă este 

în germene. Aţi înţeles aceasta? El a fost germenul Cuvântului lui 

Dumnezeu. Germenul este Duhul; germenul corespunde cu apa. Isus a 

trebuit să fie străpuns acolo, pentru ca Sămânţa să poată elibera viaţa, 

aşa încât sămânţa care trebuia să vină să poată fi udată. Înţelegeţi voi 

aceasta? El a zis: “Eu mai am şi alte oi, care nu aparţin de această turmă. 

Ei vor recunoaşte aceasta. Ei vor primi Cuvântul şi-L vor ţine. Eu voi 

trimite Duhul pentru ca să fie udată această sămânţă şi ea va aduce la 

existenţă exact acelaşi lucru”. Va aduce minuni, va aduce puterea lui 

Dumnezeu, va aduce totul la existenţă şi nu va nega nimic, pentru că 

este o sămânţă de rudenie cu El – Sămânţa. Ea, sămânţa, nu va zice: 

“Tu, scaiete, vino şi trăieşte cu mine”. Nu, nu, aceasta nu o va face. 

Niciodată. Nu se va amesteca. Nu puteţi să fiţi în acelaşi timp şi morţi şi 

vii. 

  Vedeţi voi la ce mă refer? El este germenul care a ieşit din 

Sămânţă. El este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit în chip desăvârşit. 

Ce a fost în El din acest motiv? Exact ceea ce este El. Fiul, care a venit 

prin primul Adam, a fost fiul care a fost făgăduit lui Adam pentru ca să 

reproducă omenirea. Dar Eva a făcut o încrucişare cu şarpele şi a adus la 

existenţă un neam de bastarzi; care, fără să aibă viaţa, au fost născuţi 
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pentru a muri. Isus a venit şi a fost Sămânţa. El a dovedit-o. Totul ce a 

pierdut Adam, a fost în Isus. El este adevărata Sămânţă. În cele din urmă 

Eva a adus acel copil la existenţă, dar ea a făcut o încrucişare, prin care a 

permis şarpelui să pătrundă în omenire, ascultând de înţelepciune, de 

înţelegere şi de cunoştinţă. Aşteptaţi până ce includem aici mireasa!  

  Acesta este motivul pentru care eu cred ceea ce cred. Trebuie să se 

găsească în acest Cuvânt. De aceea eu zic, dacă cineva vrea să discute cu 

mine şi dacă doreşte să vorbească cu mine despre acest Cuvânt, să vină! 

Aşa este. Această ofertă am făcut-o întotdeauna. Dacă vă gândiţi că nu 

este corect să vă botezaţi în Numele Domnului Isus, atunci veniţi şi 

vorbiţi cu mine despre aceasta. Dacă voi nu credeţi că există aşa ceva ca 

sămânţa şarpelui, atunci veniţi la mine. Noi dorim să luăm doar 

Cuvântul. Dacă nu credeţi că femeile trebuie să poarte părul lung şi că 

aceasta este învelitoarea, atunci veniţi la mine şi dovediţi aceasta cu 

Cuvântul. Dacă voi nu credeţi că timpul sfârşitului este aproape şi că 

aceste lucruri despre care vorbesc sunt adevărate, atunci veniţi la mine şi 

vorbiţi despre aceasta. Veniţi la mine. Frate, sămânţă, vino numai! Voi 

nu puteţi fi o sămânţă şi să nu corespundeţi cu Cuvântul, pentru că 

Cuvântul este sămânţa. Dacă voi sunteţi sămânţa, cum puteţi voi să nu 

corespundeţi cu Cuvântul? Atunci nu aţi corespunde cu voi înşivă. Voi 

aţi lupta împotriva lucrurilor pe care doriţi să le faceţi. Cineva a zis: “De 

ce mergi tu la astfel de oameni?” Dacă eu nu aş face aceasta, aş greşi 

scopul pentru care am fost trimis. Trebuie să fie o lumină. În timp ce 

trecem prin aceste lucruri, ne vom referi la ele şi vă voi arăta cum se 

introduc desăvârşit de la sine în Cuvânt.  

  El a fost Fiul lui Dumnezeu. De aceea putea lucra Dumnezeu prin 

El. Ce a zis El, când a fost aici pe pământ? “Eu nu fac nimic de la mine, 

doar ceea ce-mi arată Tatăl.” Desăvârşit! Tot ceea ce făcea El, era 

confirmat de Scriptură. El a zis: “Cercetaţi în Scriptură, căci ea 

mărturiseşte despre Mine. Dacă Eu nu fac lucrările care sunt prevestite 

în ea, atunci Eu nu sunt Sămânţa originală. Dar dacă Eu fac aceste 

lucruri, de ce nu mă credeţi?”. Aşa este. „Dacă voi nu Mă puteţi crede, 

aşa cum stau aici înaintea voastră, atunci credeţi totuşi Cuvântul pe care 

îl aduc, credeţi lucrările pe care le fac, căci sămânţa Mea poate să aducă 

la existenţă doar ceea ce Eu sunt”. Un scaiete poate să fie doar un 

scaiete. Voi puteţi să-l încrucişaţi cu altceva, totuşi rămâne un scaiete. 

Se va vedea până la urmă.  
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  De aceea un bastard este simbolul unui făţarnic. El este o 

încrucişare. Un bărbat care pretinde a fi un bărbat al lui Dumnezeu şi 

neagă Cuvântul, este un făţarnic. Un catâr care pretinde a fi un cal, totuşi 

nu este cal. El poate să zică: “Eu sunt un măgar”. El nu este una şi nici 

cealaltă. El este un făţarnic, a provenit dintr-o încrucişare. Aceasta este 

tare, dar este aşa. Aceasta nu a fost prevăzută să fie aşa. Aceasta au 

făcut-o oamenii cu înţelepciunea lor. Până acolo s-a ajuns. Acolo se 

sfârşeşte înţelepciunea oamenilor – într-o încrucişare.  

  De aceea a fost Isus descoperit atât de desăvârşit. Dumnezeu a fost 

descoperit în Isus atât de desăvârşit, pentru că El era Cuvântul lui 

Dumnezeu. Din acest motiv El nu putea aduce altceva la existenţă, decât 

Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este în voi, puteţi voi să fiţi altceva? Nu a 

zis Isus că Cuvântul a venit la prooroci? Cui s-a adresat Cuvântul lui 

Dumnezeu?  Proorocilor. Nu i-a numit Isus “dumnezei”? De ce? Pentru 

că Dumnezeu S-a descoperit lor. Aşa este. El a zis: “Cum puteţi să 

negaţi aceasta? Dacă aţi avea doar puţină înţelepciune, aţi înţelege. Cum 

puteţi să ziceţi aşa ceva, dacă însuşi Dumnezeu îi numeşte “dumnezei”? 

Cum puteţi pretinde că-i credeţi şi să mă respingeţi pe Mine, dacă zic că 

Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?”  De ce nu au recunoscut ei aceasta? Tot aşa 

este şi astăzi.  

  “Eu sunt Sămânţa care trebuia să vină” – Sămânţa femeii. După ce 

şarpele a murdărit-o, El a zis: “Eu îţi dau o Sămânţă. El va zdrobi capul 

şarpelui”. El va aduce totul înapoi. Amin. Eu îmi doresc doar ca fiecare 

să o poată vedea. “Eu am venit pentru a birui şi să aduc totul din nou în 

ordine, tot ce a stricat duşmanul. Singura posibilitate prin care Eu o 

puteam face, era să vin printr-o femeie care va crede sămânţa, pentru că 

odată, o femeie, nu L-a crezut. Eu sunt Biruitorul. Eu am venit, ca prin 

moartea Mea să aduc viaţa, pentru ca pedeapsa pentru ceea ce ea a făcut, 

să o iau asupra mea. Astfel veţi avea parte de viaţa Mea, care va fi 

turnată în voi, iar voi veţi fi fiice şi fii ai lui Dumnezeu” – dacă sămânţa 

este în voi. Dacă o încrucişaţi, nu primiţi altceva decât un bastard, un 

copil denominaţional, nimic mai mult, care va nega Cuvântul. Scuzaţi-

mă surorilor, dar eu trebuie s-o exprim aşa cum este scris aici. Aşa şi 

este.  

  Toţi fiii lui Dumnezeu trebuie să fie de acelaşi fel. Desigur. Dacă 

noi suntem născuţi din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu, atunci 

suntem aduşi înapoi, aşa cum este scris în Ioan 3. Ce se întâmplă când  

eşti născut din apă şi duh? Atunci veţi fi aduşi exact acolo unde trebuia 
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să fiţi de la început. Pentru aceasta a murit Hristos; pentru a ne aduce 

acolo înapoi, ca să fim fii ai lui Dumnezeu. Eva trebuia să aducă acest 

copil la existenţă. Ea trebuia să-l aducă. Dumnezeu i-a zis: “Înmulţiţi-vă 

şi umpleţi pământul”. Dar ea a plecat şi a devenit curvă. Voi ziceţi: 

“Este spus prea brutal, frate Branham!”. Mai aşteptaţi puţin, mai târziu 

ne vom întoarce la aceasta.  Voi ziceţi: “Nu poate să fie aşa”. Imediat 

vom recunoaşte dacă Cuvântul spune că este aşa sau nu. Atunci se va 

dovedi. Nu este ascuns. Dacă este ascuns, atunci este numai de cei ce 

sunt pierduţi. Aşa este.  

  Aceasta ne aduce din nou la Cuvântul vorbit. Atunci suntem 

Cuvântul lui Dumnezeu descoperit. Isus a zis la fel: “Cine crede în Mine 

– cine sunt Eu,  de ce am venit, cu ce scop o desăvârşesc, şi anume ca să 

conduc oamenii înapoi la credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu 

adaug nimic - acela va face lucrările pe care le fac şi Eu”. Aici o aveţi! 

Din ce motiv nu se întâmplă aceasta astăzi? Pentru că sunt copii născuţi 

din curvie şi amestecaţi. Un catâr nu ştie ce crede. El nu ştie cine este 

tatăl şi mama lui. El nu are un arbore genealogic. Nu este nimic de el. El 

este o creatură amestecată. Aşa este cu oricine pretinde că-L crede pe 

Dumnezeu, dar care nu crede Cuvântul Lui. El va lua un crez 

denominaţional şi-l va încrucişa cu Cuvântul. Atunci voi nu sunteţi din 

Dumnezeu; voi sunteţi morţi. Nu puteţi să fiţi vii şi morţi în acelaşi timp. 

Acolo nici nu poate creşte Cuvântul lui Dumnezeu! Voi vă dovediţi doar 

ca fiind făţarnici… Aceasta se potriveşte pentru preot, cardinal sau 

indiferent cine este el. Aşa este. Ori este Cuvântul, ori voi sunteţi morţi, 

doar un bastard. Cuvântul lui Dumnezeu, partea dumnezeiască, nu poate 

atunci să crească. Voi puteţi creşte pe acelaşi ogor, la care ne vom referi 

imediat, dar voi cu siguranţă nu aparţineţi de turmă. Cuvântul nu poate 

să se dezvolte. Bine.  

  Noi am înţeles că este vorba despre Cuvântul vorbit. Atunci noi 

suntem Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Aşa doreşte Dumnezeu 

biserica Lui: ca El să se poată descoperi prin ea. El se poate descoperi 

doar dacă sămânţa Lui este în persoana respectivă. Dacă aveţi propriile 

voastre idei, cum ar mai putea Dumnezeu să se descopere prin voi? Cum 

puteţi să luaţi crezul vostru şi să ziceţi: “Păstorul meu învaţă aşa şi aşa. 

Crezul nostru zice că zilele minunilor au trecut”. Cum puteţi voi să 

faceţi aceasta şi totuşi să fiţi un fiu descoperit al lui Dumnezeu? Cum ar 

putea să meargă aceasta? Atunci moartea lui Isus nu înseamnă nimic 

pentru voi. Voi ziceţi: “O, eu Îl primesc ca Salvatorul meu”. Faptele 
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voastre dovedesc ce sunteţi. Isus a zis acelaşi lucru: “Să nu vă gândiţi că 

Eu sunt născut prin curvie”. Ei au zis: “Noi suntem urmaşii lui Avram. 

Noi nu avem nevoie de nimeni care să ne înveţe”. El a răspuns: ”Dacă 

aţi fi copiii lui Avram, atunci M-aţi recunoaşte”. El le zicea: ”Cine din 

voi Mă poate învinui de păcat – necredinţă? Arătaţi-Mi un lucru pe care 

l-a făgăduit Dumnezeu despre Mine şi care să nu se fi împlinit! Arătaţi-

mi ceva ce a făgăduit Tatăl şi Eu nu am împlinit-o! Păcatul este 

necredinţa. Să vedem dacă o puteţi dovedi”. Aceasta i-a dezarmat. Cu 

siguranţă. El a zis: “Cine mă poate acuza? Cine mă poate acuza de păcat 

şi de necredinţă? Dacă Eu nu cred, atunci de ce lucrează Tatăl prin Mine 

şi împlineşte fiecare Cuvânt pe care El l-a făgăduit? Lăsaţi-mă să văd 

dacă o puteţi dovedi! Cine este născut din curvie?” Ei erau aceia! Isus a 

zis: “ Voi proveniţi de la Satan, tatăl vostru şi faceţi lucrările lui”.  

  Ce fel de lucrări a făcut Satan? El a încercat să încrucişeze 

Cuvântul lui Dumnezeu prin Eva. Exact acelaşi lucru fac astăzi aceste 

mari denominaţii. Ei fac lucrările Satanei, ale tatălui lor. Ei iau un crez şi 

încearcă să-l încrucişeze cu Cuvântul. Aceasta a făcut la început Satan, 

tatăl lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraţilor. IEŞIŢI AFARĂ DE 

ACOLO! Aşa a zis Isus. Dacă aveţi doar o urmă de Dumnezeu în voi, 

atunci să priviţi şi să recunoaşteţi aceasta. Oh! O încrucişare! Dacă un 

om are sămânţa lui Dumnezeu în el şi este udat de Duhul lui Dumnezeu, 

atunci el va face aceleaşi lucrări pe care le-a făcut Isus. El a fost sămânţa 

originală a lui Dumnezeu şi prin moartea Lui voi aţi fost aduşi înapoi la 

sămânţa originală a lui Dumnezeu. Dacă acelaşi Duh care a fost în El 

este şi în voi, atunci se vor face aceleaşi lucrări.  

  Nu credeţi aceasta? Atunci haidem să deschidem Ioan 14:12. Voi 

ziceţi: „Eu sunt credincios, frate Branham. Cu siguranţă sunt 

credincios”. Bine, atunci voi vedea dacă Isus vă va numi aşa. Dorim să 

vedem dacă Cuvântul lui Dumnezeu vă numeşte aşa. „Adevărat, 

adevărat” - absolut adevărat – „vă spun, că cine crede în Mine, va face 

şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai mari decât 

acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl”. Ce este? Aceeaşi sămânţă. Nu o 

puteţi opri. Dacă voi semănaţi aici grâu şi dincolo iarăşi grâu, atunci nu 

puteţi să spuneţi: „Aici voi recolta castraveţi, iar dincolo grâu”. Aceasta 

nu merge aşa. Singura posibilitate a recolta castraveţi este să semănaţi 

castraveţi. Dacă le încrucişaţi nu va fi nici un castravete; va fi o 

încrucişare. Este aşa? Ar fi ceva făţarnic, prieteni. Aceasta trebuie spusă. 

Nu este aceasta şi nici cealaltă. Nu este nici un castravete şi nici aceea 
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cu ce a fost încrucişat. Este o încrucişare, un produs rău, care este mort 

în sine şi care nu se mai poate înmulţi. Este de la început mort şi nu 

dăinuie. Prin aceasta ajunge la sfârşit; este terminată. Dacă doriţi 

castraveţi, semănaţi castraveţi. Dacă doriţi o biserică, începeţi cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreţi viaţă din Dumnezeu, începeţi cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. Primiţi Cuvântul lui Dumnezeu în plinătatea lui 

şi anume în întregime. Atunci, dacă plinătatea Dumnezeirii este în voi, 

ploaia care va cădea, va aduce la suprafaţă exact ceea ce a fost semănat 

în grădina voastră.  

  Cum este cu cei din gruparea numită „Ploaia târzie”? Voi observaţi 

unde s-a ajuns după un timp? Ei adună castraveţi sălbatici ca şi în timpul 

lui Ilie. Şcoala profetică de acolo, această denominaţie pe care o aveau 

au adunat castraveţi sălbatici şi au crezut că este mazăre. Vor fi aceleaşi 

lucrări care au fost descoperite prin El, căci este aceeaşi sămânţă a 

Cuvântului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost Sămânţa exemplu. 

Aceeaşi viaţă pe care El a avut-o, după ce a fost botezat în apă şi Duhul 

a fost turnat peste El, viaţa pe care a adus-o Duhul când s-a coborât 

peste El, va aduce la suprafaţă aceeaşi viaţă prin udarea Duhului Sfânt a 

seminţei lui Dumnezeu. Atunci se vor întâmpla aceleaşi lucruri pe care 

El le-a făcut – dacă este aceeaşi sămânţă. Fiul lui Dumnezeu ca Sămânţă 

va aduce la viaţă fii ai lui Dumnezeu.  

  Femeilor cu părul scurt, să vă fie ruşine! Predicatorilor, voi care 

negaţi acest adevăr, să vă fie ruşine! Voi ziceţi: „Este în ordine. Părul nu 

are nimic a face cu aceasta!” Dar Dumnezeu a spus-o! Vedeţi voi unde 

se găseşte aceasta? De aceea cred eu Cuvântul lui Dumnezeu. Este 

sămânţa. Dacă ploaia cade pe sămânţă, atunci va aduce rod după soiul 

ei. Ce nu corespunde cu toate aceste treziri? Ce faceţi voi? Ca şi în anul 

1944, voi doriţi un milion mai mult de baptişti, prezbiterieni, penticostali 

şi ce mai sunt. Dar unde sunt arătate lucrările lui Isus Hristos? El a zis: 

„Eu nu fac nimic, ci doar ceea ce-Mi arată Tatăl mai întâi”. De unde 

vine acest soi de sămânţă? Duhul Sfânt va uda şi va aduce la viaţă 

această sămânţă. El este apa pentru sămânţă. Imediat după ce sămânţa a 

fost semănată, are nevoie de apă pentru ca să aibă loc creşterea. Dacă 

apa cade peste voi, voi ziceţi: „Lăudat să fie Dumnezeu. Predicatorule, 

lasă-mă să-ţi spun: Eu sunt domnul cutare şi nu cred aceste lucruri”. 

Atunci voi sunteţi doar mădulare denominaţionale. De la început sunteţi 

doar un făţarnic bătrân. Acest soi de sămânţă a fost semănat.  



 27 

  Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit. Eu vă iubesc, dragii mei. Eu 

încerc doar să vă aduc cât mai aproape aceste lucruri. Eu mă voi opri 

astăzi cu aceasta, imediat termin. După aceea o las deoparte. Dar doresc 

ca voi să luaţi la cunoştinţă ce este corect şi din ce motiv cred eu ceea ce 

cred. Eu cred că Satan v-a înşelat. Mai bine spus: eu ştiu că el a făcut 

aceasta. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, care nu poate să dea greş, 

el v-a înşelat. Desigur! Din acest motiv predic aceste lucruri în felul cum 

o fac: pentru că Cuvântul lui Dumnezeu o spune aşa. „Oh”, ziceţi voi, 

„Frate Branham, acesta este un alt timp”. Dar este acelaşi Cuvânt!  

  Cu ceva timp în urmă s-a găsit grâu într-un hambar vechi, care 

provenea din timpul lui Iosif. Atunci ei l-au semănat. Aţi citit aceasta în 

revistă? El a adus recoltă. Era încă grâu, sămânţă de grâu; acesta este 

motivul. Singurul lucru de care avea nevoie, a fost apa. Cuvântul lui 

Dumnezeu este acelaşi ca şi atunci în urmă cu mii de ani când El l-a 

exprimat. Singurul lucru de care are nevoie este apa. Din ce motiv nu 

avem o recoltă? Pentru că am lăsat să intre înăuntru soiul de sămânţă 

greşit. Se întreabă: „Câţi doresc să-şi schimbe carnetul de membru?” 

Atunci se face din voi un copil al iadului de două ori mai rău ca înainte. 

„Câţi din voi, metodiştilor, doriţi să deveniţi baptişti? Care dintre voi 

baptiştilor, doreşte să devină penticostal? Câştigaţi-i, ca să devină 

membri la noi!” Aceasta este o prostie. Vorbă goală; vorbă goală a 

satanei! Nu este deloc viaţă în ea. Este un amestec făţarnic, mort de două 

ori cu rădăcinile smulse. Nu a zis Isus: „Orice răsad pe care nu l-a sădit 

Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină”? Denominaţiile, sau 

indiferent ce, vor fi smulse din rădăcină. Numai Cuvântul lui Dumnezeu 

va dăinui. Aşa a zis-o El. Fiecare cuvânt al omului este minciună; numai 

Cuvântul Lui este adevărul. Unde să mergem? Mai bine ar fi să vă veniţi 

în fire. Dar voi nu puteţi să auziţi, doar dacă sunteţi hotărâţi mai dinainte 

să o auziţi. La aceasta ne vom întoarce.  

  Nu-i de mirare că la unii este ca şi apa care cade pe spatele unei 

raţe. Ea este făcută aşa ca să respingă apa şi nu s-o absoarbă. Arca a fost 

făcută din lemn de gofer. La interior, trunchiul este gol. Creşte aşa şi 

este cel mai uşor lemn care există, mai uşor decât lemnul de balsa. De ce 

au luat acest lemn? Pentru ca să-l poată tencui cu smoală. Voi întrebaţi: 

„N-ar fi fost tot aşa de bun lemnul de stejar?” Nu, nu s-ar fi lipit smoala 

de el, ci ar fi respins-o. Este un lemn neaderent. Acest lemn absoarbe. 

Tot aşa este o sămânţă adevărată a lui Dumnezeu – primeşte Duhul. Tot 

ce este denominaţional, toată necredinţa a fost scoasă afară. Dacă Duhul 
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Sfânt vine înăuntru, în acel germene care este acolo, va aduce la viaţă 

din nou o sămânţă. Exact aşa este. Următorul fiu al lui Dumnezeu se 

naşte. Amin. Următorul „dumnezeu mic” – un fiu al lui Dumnezeu.  

  Eu sunt un Branham, pentru că sunt fiul lui Charlie şi Ella 

Branham. Aceasta mă face un Branham, căci eu sunt sămânţa lor. Prin 

unirea lor eu am venit la existenţă ca sămânţă. Prin aceasta am venit eu 

la existenţă. Când Dumnezeu şi Cuvântul lui devin una (Aleluia), 

aceasta se întâmplă când Duhul lui Dumnezeu udă sămânţa lui 

Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu şi atunci va fi descoperit 

Dumnezeu. Atunci nu mai este fiecare în parte, ci Dumnezeu. De ce? 

Pentru că voi sunteţi morţi; voi nu mai existaţi. Voi vă socotiţi morţi, goi 

şi aşteptaţi germenul seminţei. Ce este atunci? Nu mai sunteţi voi; nu 

mai este omul – este Dumnezeu în om! Este germenul din sămânţă ca şi 

Cuvântul vorbit la început. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este descoperit 

într-un om, atunci nu mai este omul; căci omul a murit. El nu poate fi în 

acelaşi timp o încrucişare şi un fiu. Ori este un fiu al morţii ori este un 

fiu al vieţii. Dacă este un fiu al morţii, atunci lăsaţi-l Satanei, pentru ca 

să-l omoare. Predaţi-vă o clipă lui Dumnezeu, pentru ca să-l omoare, să-l 

scoată afară pe Satan care este în voi şi să vă golească. Permite-ţi lui 

Dumnezeu  să planteze în voi propria Lui viaţă. Atunci nu mai sunteţi 

voi; este viaţa lui Dumnezeu, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Imediat după ce Duhul Sfânt o udă, va veni la existenţă aceeaşi viaţă. 

Înţelegeţi? Aş mai predica despre aceasta, dar mai am 30-40 de pagini 

cu texte biblice în faţa mea şi am folosit doar trei din ele. Bine.  

  Aceleaşi lucrări vor fi descoperite prin noi, pentru că este acelaşi 

Cuvânt. Dacă voi doriţi să faceţi lucrările lui Hristos, trebuie să faceţi 

acelaşi lucru pe care l-a făcut El. El a zis: „Cine crede în Mine, va face 

lucrările Mele”. Ce înseamnă aceasta? Ce să crezi? Că El este germenul 

original al Seminţei care a venit. Ce este sămânţa? Lăsaţi-mă să iau 

aceste batiste. Aceasta reprezintă pe omul care trebuia să vină. Acest om 

trebuia să vină. Ce s-a întâmplat? Eva a adus o încrucişare. Ce s-a 

întâmplat prin aceasta cu el? El a fost dat morţii; trebuia să moară, atunci 

a ieşit acesta la iveală. Şi în acest punct se află Cuvântul. Ce s-a 

întâmplat? Cuvântul a fost aici. Cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu: 

“Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi Pământul”, nu a găsit în primă faza loc 

de împlinire. Într-un sfârşit, acest Cuvânt s-a împlinit prin pântecele unei 

fecioare. 
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  Astăzi o să vorbim mai detaliat despre cele două pântece. Deci, ce 

s-a întâmplat? Din El a ieşit la iveală sămânţa, germenul vieţii – apa, 

prin care sămânţa are posibilitatea să se reproducă. Duhul a ieşit afară 

din El şi s-a ridicat. Noi suntem aici. Am venit aici. Ce s-a întâmplat? 

Noi credem. Noi credem! Ce a spus Isus? “Cine crede în Mine, va face 

şi el lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14:12). „Voi sunteţi confirmarea 

că Duhul Sfânt s-a coborât în chipul unui porumbel asupra Mea şi a 

făcut asta.” El nu a fost rezultatul unei încrucişări, ci al unei naşteri 

printr-o fecioară – nu în felul în care un bărbat şi o femeie fac un copil – 

nu, nu în felul acesta, El nu a fost o încrucişare, ci născut printr-o 

fecioară.  “Vă voi da această viaţă, dacă primiţi în credinţă tot ceea ce 

a spus Tatăl, toţi proorocii - tot Cuvântul. Voi turna această viaţă peste 

voi şi atunci nu veţi mai putea fi altfel decât Mine”.  
  Aici este punctul! „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.” 

Ce a făcut El? Numai ceea ce Îi permitea Tatăl; ceea ce El vedea. Ioan 

5:19: “Eu fac doar ceea ce văd pe Tatăl făcând”. Ce a făcut El? El a 

devenit Om. Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit între noi. Cuvântul s-a 

făcut trup şi a locuit printre noi. Cuvântul vorbit a produs, cu ajutorul 

unei fecioare, un trup. În acest trup a venit apa, Duhul. El L-a spălat prin 

baia de apă a Cuvântului, a venit în interiorul Lui şi a locuit acolo. Viaţa 

lui Dumnezeu a venit şi s-a descoperit prin Hristos. Dumnezeu a fost în 

Hristos, Unsul. “Hristos” înseamnă Unsul – un Om, care a fost uns. 

Dumnezeu locuia în El. Ce a fost asta? Sămânţa într-un trup; Unsul, care 

prin trupul uns de Duhul Sfânt a adus la iveală Cuvântul descoperit al lui 

Dumnezeu. “Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 

singurului născut din Tatăl.” El a fost Cuvântul descoperit al lui 

Dumnezeu. După aceea EL a murit, pentru a plăti preţul încrucişării 

voastre.  

  Aici este punctul! De ce s-a întâmplat? Pentru ca voi să puteţi muri 

pentru voi înşivă şi să fiţi umpluţi cu Cuvântul Lui, pentru că voi credeţi 

Cuvântul Lui. Atunci vine jos Duhul Sfânt care a fost în El pentru a uda 

sămânţa ca să crească. Ce înseamnă asta? Dumnezeu se descoperă şi 

continuă lucrarea Sa prin Întâiul Său născut, care a murit pentru viaţa 

noastră încrucişată, pentru a ne aduce înapoi, pentru a redeveni fii şi 

fiice ai lui Dumnezeu. Aceeaşi viaţă trebuie să iasă la iveală prin 

biserică, pentru ca şi Cuvântul să aibă continuitate, să se poată descoperi 

aşa cum s-a descoperit şi prin Hristos. Hristos a fost Cuvântul descoperit 

al lui Dumnezeu. El a murit, şi-a dat viaţa pentru a putea trimite Duhul 
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Său. El s-a ridicat la cer în trupul Său şi revarsă Duhul, pentru a uda pe 

cei pentru care a murit şi asta doar dacă credem. Despre asta este vorba: 

Daca credeţi! “Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac 

Eu.” 

   Duhul Sfânt vine peste acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu. Voi 

întrebaţi: “De ce pui atât de mult accent pe Biblie?” Biblia trebuie să 

fie în voi. Cuvântul este o sămânţă, dar atâta vreme cât este doar scris, 

nu va produce nimic. Dar în momentul în care pătrunde în inimă, încep 

să se descopere lucrările lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atunci se 

descoperă puterea, atunci se descoperă smerenia, atunci au loc viziuni. 

Atotştiinţa dispare. Voi deveniţi un nimic. Hristos prinde viaţă în voi. 

Voi muriţi – El trăieşte. Despre asta este vorba. Eu trăiesc pentru că El a 

murit. Când eu mor, poate El trăi. El mi-a făgăduit viaţa, cu condiţia ca 

eu să mor. Eu am murit pe deplin, pentru a putea trăi viaţa Lui. Cum am 

făcut asta? Prin faptul că am acceptat Cuvântul Său, Sămânţa Sa şi L-am 

primit prin credinţă în inima mea. Eu cred şi de aceea scot în evidenţă 

exact ceea ce este scris în Biblie.  

  Acum, fraţilor, uitaţi-vă ce avem în întreaga ţară. Sunt atât de 

multe imitaţii. Să mai rămânem puţin la punctul acesta. Aceste lucrări 

care au fost descoperite prin Hristos, trebuie să se facă şi prin Biserica 

Sa. Aceasta a spus-o El în Ioan 14:12 – “Cerurile vor trece, dar 

Cuvântul meu rămâne în veac!” Este adevărat? El a fost ales înainte de 

întemeierea lumii pentru a transforma Sămânţa Cuvântului în trup. Ar fi 

mai bine să mă opresc aici. Voi poate înţelegeţi, dar cei care vor asculta 

benzile poate nu înţeleg.  

  Rânduit mai dinainte: toate fiicele şi toţi fiii lui Dumnezeu sunt 

rânduiţi mai dinainte. O să citim imediat locul din Scriptură. Este vorba 

despre Efeseni 1:5. Noi toţi suntem rânduiţi mai dinainte. De ce? Hristos 

este Sămânţa originală şi această sămânţă originală a fost rânduită mai 

dinainte prin cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu. Dumnezeu a 

ştiut că va avea loc căderea în păcat, de aceea l-a rânduit pe El pentru a 

lua locul nostru. Aţi înţeles? Toate fiicele şi toţi fiii lui Dumnezeu sunt 

rânduiţi mai dinainte.  

  ”Dar”, spuneţi voi, “ar lepăda El pe cineva?” Nu! Voi aveţi 

libertatea de a vă decide singuri, dar pentru că El este Dumnezeul cel 

veşnic, ştia dinainte ceea ce va urma. Eu v-am spus deja acest lucru. El a 

ştiut cine sunt ei. El nu a determinat-o pe Eva să facă lucrul pe care l-a 

făcut. El nu a îndemnat-o să facă acel lucru, dar El a ştiut că ea îl va 
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face. Nu este de mirare că El a spus în Ioan 12: “Au ochi şi nu văd, au 

urechi şi nu aud. Isaia a vorbit chiar de voi. Isaia v-a văzut mai 

dinainte”. Cred că acolo este scris. Nu vă notaţi încă, o să revenim mai 

târziu asupra acestui Cuvânt. Ei şedeau acolo şi cu toate că aveau ochi şi 

urechi totuşi nu puteau să vadă. De ce? Ei aveau o atitudine de 

respingere faţă de Cuvânt. Isus a spus: “Făţarnicilor! Voi sunteţi copiii 

diavolului şi lucrările lui le faceţi. Voi puteţi să vă lepădaţi de Mine şi să 

respingeţi slujba Mea. Arătaţi-Mi dacă slujba voastră scoate în evidenţă 

întregul Cuvânt al lui Dumnezeu”. Dar slujba Lui aşa era.  

  Voi sunteţi rânduiţi mai dinainte la fel cum a fost şi El. Acum 

puteţi spune: “Cum se întâmplă această alegere dinainte?” Toţi cei care 

nu înţeleg aceasta, îi rog să ridice mâinile, acum mă apropii de încheiere. 

La început Dumnezeu le-a poruncit lui Adam şi Evei: “Fiţi roditori, 

înmulţiţi-vă şi umpleţi Pământul”. Atunci a fost introdusă reproducerea 

prin sex. Dar ce a produs încrucişarea? Moartea. La aceasta venim astăzi 

după-amiază când vom vorbi despre cele două pântece. 

  Dumnezeu a văzut şi a rânduit mai dinainte un Pământ plin de fii şi 

fiice. El a rânduit mai dinainte că ei trebuie să fie acolo. Necredinţa faţă 

de Cuvânt a cauzat încrucişarea. Dar Dumnezeu ne-a reaşezat, în aşa fel 

încât să nu mai trebuiască să fim o încrucişare; voi puteţi pur şi simplu 

să vă întoarceţi la Cuvântul original şi să fiţi un fiu al lui Dumnezeu, aşa 

cum ar fi trebuit să fiţi de la început. Hristos nu putea fi altceva decât 

ceea ce El a fost. El a fost Fiul lui Dumnezeu. Aşa este. Vedeţi ceea ce 

vreau să spun? Vedeţi, dacă sunteţi rânduiţi mai dinainte, o să 

recunoaşteţi Cuvântul lui Dumnezeu. O să îl credeţi. De ce? Pentru că 

ceva nou este prezent. Aţi auzit de moştenire în mijlocul vreunei familii? 

Când un fiu îi seamănă tatălui său sau mamei sale, bunicului sau 

bunicii? Atunci acolo este vorba de moştenire într-o familie. Voi aţi 

auzit despre acest lucru, nu-i aşa?  

  Acelaşi lucru este şi cu rânduirea mai dinainte. Voi trebuie să vă 

aflaţi într-un mod corect aici de la început. Dar pentru că voi aţi venit 

aici aşa cum aţi venit, sunteţi supuşi căderii în păcat. Dar pentru că 

sunteţi rânduiţi mai dinainte, ascultaţi Cuvântul iar acesta vă aduce 

înapoi acolo, unde aţi fost  rânduiţi mai dinainte. Amin! Acest lucru nu 

l-am văzut astfel niciodată. Vă aduce înapoi. Ce vă determină să credeţi 

Cuvântul şi celelalte lucruri să le respingeţi? Vine de la faptul că în voi 

se află ceva. În urmă cu mult timp aţi fost rânduiţi să trăiţi aici pentru 

totdeauna. 
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 “Ei, bine. Arată-mi locul din Scriptură, predicatorule”. Aici se află: 

“Şi pe aceia pe cari i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia 

pe cari i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i-a 

socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit”. Pentru ce se mai predică atunci, 

frate Branham? Pentru că acolo, în lume, se mai află o recoltă. Eu de 

fapt arunc o plasă. O arunc şi aştept să văd ce s-a prins în ea. Dacă 

mizeria unsuroasă a lumii o respinge, dacă denominaţiile o resping, eu 

nu pot să schimb nimic. Dar dacă acolo, în lume, se află cineva, care 

poate accepta Cuvântul, atunci acest cineva va deveni cu siguranţă un fiu 

sau o fiică a lui Dumnezeu. Amin. Căci este rânduit mai dinainte de 

întemeierea lumii.  

  Dumnezeu a putut să-şi facă lucrările prin Isus, datorită faptului că 

Isus era Fiul rânduit de mai dinainte. El era Mielul de jertfă dinainte de 

întemeierea lumii. Aşa cum am spus-o mai înainte, din Geneza 1:1, chiar 

în urmă cu milioane de ani a fost El rânduit să-Şi ocupe locul. De aceea 

făcea El voia Tatălui. El a fost Cuvântul descoperit. Prin fiecare fiu al 

Său se descoperă acest lucru. Aceştia sunt cei care sunt rânduiţi mai 

dinainte. Această mică grupă din fiecare generaţie va apărea la răpire. 

De aceea ţineţi-vă bine de aceste lucruri. Pavel a vorbit despre ei în 

Evrei 11. El a spus că “au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu 

cojoace şi piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi, ei de care 

lumea nu era vrednică” Amin! “au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, 

prin peşteri şi prin crăpăturile pământului”, au fost urmăriţi şi “tăiaţi în 

două cu ferestrăul”, ca de exemplu Isaia şi mulţi alţii. Pavel a vorbit 

despre aceşti bărbaţi. Cine a fost acela despre care spune el că a fost tăiat 

în doua cu fierăstrăul? Proorocul Isaia. Rânduit de la întemeierea lumii. 

El ar fi putut fi născut prin pântecele Evei. 

  Dar el a venit prin poala altei femei, pentru că Duhul Său a trebuit 

să vină aici şi să depună mărturie. Şi Isus a trebuit să vină, ca să depună 

mărturie despre moarte, despre îngropare şi despre înviere şi anume că 

oamenii mor, dar prin El vor învia. Pentru că El este Sămânţa care 

trebuie să vină. Amin. Sper că voi înţelegeţi aceasta. Aşa cum El a fost 

rânduit mai dinainte, Sămânţa Cuvântului, Cuvântul lui Dumnezeu o să 

devină trup şi în voi, Biserica Lui. Voi spuneţi: “Sigur, frate Branham, 

cred fiecare Cuvânt”. Atunci nu faceţi nici un compromis când vine 

vorba de tradiţii. Ţineţi-vă bine strânşi de Cuvânt, rămâneţi cu Cuvântul 

şi fiţi atenţi la ceea ce se întâmplă. Spuneţi: “Doamne, cred Cuvântul. 

Trimite Duhul Sfânt”. Fiţi atenţi. Dacă El continuă şi depune mărturie, 
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ştiţi că aţi primit-o; nu pe baza unui sentiment, asta pot şi dracii; nu pe 

baza unei minuni, asta pot şi dracii, ci pe baza credinţei voastre 

continue în Cuvântul Domnului şi a vieţii pe care o trăiţi. Voi să nu 

vă înşelaţi. Aşa se transformă Cuvântul în trup; udat de acelaşi Duh.  

  Un moment, vă rog. Pe lângă acest lucru nu pot trece. Isus a fost 

după trup Sămânţa lui Avram. Este adevărat? O Sămânţă a lui Avram 

care a fost rânduită mai dinainte. Ce fel de viaţă a dovedit El, când 

Duhul a fost turnat  peste El? El a dovedit o viaţă de credinţă. Ce fel de 

viaţă? “Tu vrei să spui că era un străin ca şi Avram?” În ceea ce priveşte 

lucrul acesta, oamenii sunt destul de derutaţi. Ei cred că un om al lui 

Dumnezeu face asta şi cealaltă, trebuie să facă şi să urmeze ceva anume. 

O, îndurare! Sigur că nu! În cel fel a fost Hristos sămânţa lui Avram? 

Doar nu în ceea ce priveşte trupul Lui. Pentru că Isaac, sămânţa naturală 

a lui Avram a căzut şi a murit în cele din urmă. Şi el a căzut şi s-a 

încrucişat. O să ne întoarcem la acest lucru. Este vorba despre sămânţa 

de credinţă a lui Avram, care a crezut în orice împrejurare Cuvântul lui 

Dumnezeu. Aşa este.  

  Ştiţi, acum aş putea sări în sus de bucurie. Priviţi încoace, 

înţelegeţi. Sămânţa de credinţă a lui Avram. Ce a fost important? Nu 

trupul lui Avram, ci credinţa lui Avram. Ce a crezut Avram? Cuvântul 

lui Dumnezeu. Orice s-a întâmplat, el a numit tot ceea ce era în 

contradicţie cu Cuvântul ca fiind inexistent. Nu ar rupe acest lucru 

denominaţiile în bucăţi? Sigur că da! Dacă s-ar aduce adevărul despre 

căsătorie şi divorţ, aşa cum este scris în Biblie, s-ar destrăma fiecare 

comunitate din acest oraş sau din alte oraşe, dacă ar încerca să se 

orienteze după Cuvânt. Niciuna dintre părţi nu are dreptate. Acest lucru 

îl pot dovedi cu Cuvântul. Ambele părţi sunt greşite. Acum nu o să spun 

dacă un bărbat sau o femeie ar trebui să facă una sau cealaltă, pentru că 

este destulă derută între ei. Isus a spus: “Lăsaţi-i în pace să facă ce vor. 

Orbii conduc orbii”. Doar s-ar certa în legătură cu aceasta, dar nu ar 

crede-o. Dacă ar fi născuţi din nou pentru viaţa veşnică, ar crede 

Cuvântul. Aşa este. Dacă ar crede, Dumnezeu li s-ar descoperi. Dacă nu 

o cred, atunci nu o cred.  

  Vrem să ne ocupăm în continuare de tema începută. Poate o să ne 

reîntoarcem mai târziu la aceste lucruri. Dar mai înainte vrem să vedem 

de ce trebuie să credem aceste lucruri şi cum trebuie să le credem. Voi 

trebuie să le credeţi. Dacă nu o faceţi, sunteţi pierduţi. Aşa este. ”Ce să 

credem, frate Branham? Să te credem pe tine?” Nu, nu pe mine. Dacă 
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mă credeţi pe mine, atunci numai pentru faptul că aduc Cuvântul. Eu nu 

adaug Cuvântului nimic, ci doar vă spun ce spune Biblia despre credinţa 

în acest Cuvânt. Eu am încercat să cred acest Cuvânt aşa cum este scris. 

Eu nu adaug nimic şi nu scot nimic din el. Eu citesc aşa cum este scris şi 

cred tot în acest fel prin harul şi cu ajutorul Dumnezeului Cel 

Atotputernic. El l-a confirmat şi invit pe fiecare să îl contrazică. Voi, cei 

care ascultaţi benzile, veniţi şi faceţi-o. Numiţi ceva ce eu am anunţat şi 

nu s-a împlinit. Spuneţi-mi ceva ce Dumnezeu a spus cândva şi nu a 

confirmat şi nu a împlinit aşa cum a fost spus.  

  Dacă Sămânţa Cuvântului a fost rânduită mai dinainte, aşa cum El 

a fost, atunci ce produce aceeaşi Apă? Este biserica de astăzi o mireasă 

rânduită mai dinainte? A spus Dumnezeu că va avea o mireasă fără pată 

şi fără zbârcitură? Atunci este deja rânduită mai dinainte, nu-i aşa? Şi 

Hristos a fost rânduit mai dinainte. El a fost sămânţa împărătească a lui 

Avram. Ce s-a în întâmplat prin aceasta? Când Duhul s-a coborât peste 

Hristos, El a depus mărturie despre Cuvântul lui Dumnezeu. Şi când 

Apa, Duhul, cade peste Sămânţa Cuvântului, atunci sămânţa 

împărătească a lui Avram, care crede acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu, 

va aduce acelaşi fel de recoltă.  

  Voi spuneţi: “Aceasta nu o cred”. Atunci haideţi să cercetăm. 

Vrem să aflăm dacă suntem sămânţa lui Avram. Ne reîntoarcem în 

Geneza 17. Eu nu menţionez totul, dar unele lucruri trebuie să le spun, 

pentru că altfel vin criticii şi spun: “Asta nu credem”. De aceea o să 

citim câteva lucruri, pentru ca El să îi împiedice să se grăbească să spună 

ceva. Geneza 17:7. Haideţi să citim începând cu versetul 6. “Te voi 

înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor 

ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta 

după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea 

căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine”.  

  Deci, cine este sămânţa lui Avram? Nu urmaşul lui după trup. 

Pavel a spus că un iudeu nu este cel care în exterior este un iudeu, ci cel 

care este iudeu în interior. Deci, cine este sămânţa lui Avram? Cel care 

crede întreg Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce ar spune o 

denominaţie, ce ar spune tatăl sau mama voastră sau oricine altcineva. Ei 

cred tot Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus: “Eu închei legământ 

cu tine. Acest legământ este rânduit mai înainte de întemeierea lumii şi 

este valabil pentru tine şi pentru urmaşii tăi, care îl cred, în fiecare 
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generaţie după tine”. Aici o aveţi: Sămânţa lui Avram! Dumnezeu a 

spus: “Vreau să-l închei legământul cu sămânţa ta”.  

  Voi spuneţi: “Frate Branham, fiecare poate să preia Cuvântul 

acesta”. Aşteptaţi un moment. Vrem să citim din Efeseni şi anume din 

capitolul 1. Haideţi să citim din acest loc pentru a vedea ce are de spus 

Dumnezeu despre tema aceasta. Ascultaţi. Fiţi atenţi cui i se adresează 

Pavel. Fiţi foarte atenţi şi încercaţi să înţelegeţi. Mai avem încă 40 de 

minute şi după aceea încheiem pentru a merge la masă.  „Eu, Pavel, un 

apostol” – Ce este un apostol? Un trimis. “Pavel, un trimis al lui Isus 

Hristos”. Este adevărat? “Prin voia lui Dumnezeu”? Aici am citit greşit, 

nu-i aşa? “Prin voia lutheranilor”? Deci: ”Pavel, un trimis al lui Isus 

Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii” (către cine? Tuturor? Nu. 

Nu toţi o pot primi.) “către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în 

Hristos Isus”. Celor care deja sunt în El. Acelora sper să le vorbesc şi în 

această dimineaţă în acest loc: celor care sunt deja în Hristos Isus. 

Vedeţi, acestora li se adresează. Acestor bebeluşi de afară nu li se pot 

spune aceste lucruri. Carne ei nu pot încă mânca; ei încă trebuie să bea 

lapte. Ei sunt degeneraţi. Gândiţi-vă că ei nu pot mânca hrană tare. 

  „...şi credincioşilor în Isus Hristos: “Har şi pace de la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie 

Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a 

binecuvântat” - el se adresează aici bisericii, nu celor din afară. Doar 

bisericii. - ”cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile 

cereşti”. Aşa este şi în această dimineaţă, doar pentru cei care iubesc 

Cuvântul şi-l mănâncă. Ei îl acceptă. „Căci în El, Dumnezeu ne-a ales 

înainte de întemeierea lumii”. L-am ales noi pe El? “Dar, frate 

Branham, scuza-mă, eu am făcut-o!” Nu! Conform Cuvântului nu tu ai 

făcut-o. Isus a spus: “Nu voi m-aţi ales, ci Eu v-am ales”. O, da! Când a 

ales El biserica? Ce a spus Isus, când şi-a ales El biserica? Înainte de 

întemeierea lumii! „Căci în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de 

întemeierea lumii” – s-a întâmplat la ultima trezire pe care a ţinut-o Dr. 

Cutare? Nu, nu. Lucrul acesta puteţi să-l citiţi poate în vreun crez sau în 

vreo carte, dar nu în Biblie. „Căci în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de 

întemeierea lumii”. – Când am fost noi aleşi? La ultima trezire? În seara 

în care am acceptat mântuirea noastră? Nu, pe vremea când nu exista 

nici o lume, nici o stea, nici un atom, nici o moleculă – atunci am fost 

aleşi. Amin. O, nu mă lăsaţi să încep să predic despre acest lucru!  
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  Eu vreau doar să vă fac să înţelegeţi acest lucru. „...aleşi înainte de 

întemeierea lumii” – ca să fim membri? “Dacă suntem salvaţi, putem 

face ce vrem!” Nu! „…ca să fim sfinţi şi fără prihană, înaintea Lui, 

după ce ” – prin faptul că am devenit membrii? O nu! Se numeşte “în 

dragoste”, nu-i aşa? Este adevărat. În dragoste! Mă scuzaţi. Cred că am 

exprimat-o prea despărţit. Ar trebui să nu fac aşa. 

  “…după ce în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 

înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale”. Cine a făcut 

acest lucru? Dumnezeu. Când l-a făcut? Înainte de întemeierea lumii! 

Dacă am fost născuţi în mod nedrept, prin stricăciunea Evei – noi 

suntem copiii ei şi de aceea supuşi morţii – atunci a trebuit ca 

Dumnezeul cel Atotputernic să găsească o posibilitate pentru salvarea 

copiilor Săi. 

  “Toţi cei, pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine şi nimeni nu 

poate veni la Mine decât dacă Tatăl îl atrage mai întâi”. Unde sunt 

marile voastre lucrări pe care le-aţi făcut? Voi nu aţi făcut nimic. Vouă 

ar trebui să vă fie ruşine, Dumnezeu a făcut totul. Lucrurile au 

desfăşurarea lor corectă.  

  Odată a venit cineva la mine, şi mi-a spus că cineva m-a insultat şi 

m-a învinovăţit că aş fi făcut ceva greşit. Eu i-am răspuns: “Uită acest 

lucru!” El a întrebat: “Cum poţi să iei lucrurile aşa uşor. Se referă şi la 

familia ta”. Eu am răspuns: “Ah, aceasta a fost rânduită dinainte de 

întemeierea lumii ca să fie o încercare pentru mine! Sigur! Este în regulă 

aşa!” El a întrebat: “Cum reuşeşti acest lucru?” Am spus: “Dacă m-aş 

uita tot timpul la acest lucru, aş cădea în continuu”. 

  Aşa este cu oamenii din ziua de astăzi. Se spune: “Frate Branham, 

dacă eu primesc adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, o să mă arunce 

afară”. De ce vă aruncaţi privirile numai atât de departe? Uitaţi-vă la 

sfârşitul drumului vostru. Un om care priveşte doar până în apropiere, nu 

ştie unde duce drumul lui. Se pare doar că este departe. Dar dacă vă 

uitaţi în depărtare, nu vă îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă aici, ci voi 

ştiţi încotro mergeţi. Aşa este! Uitaţi-vă încotro mergeţi şi rămâneţi în 

concordanţă cu Cuvântul.  

  El ne-a rânduit pentru a fi fii, care să-I aparţină Lui. Credeţi voi 

acum că noi suntem rânduiţi mai dinainte? A fost Isus rânduit mai 

dinainte? El a fost Mielul de jertfă înainte de a fi lumina, înainte de a fi 

existat vreun meteor, vreo moleculă, vreun atom sau orice altceva. El a 

fost Fiul lui Dumnezeu care trebuia să moară. O, măreţia lui Dumnezeu! 
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Şi atunci, aceste minţi cât aluna, care au provenit dintr-un incubator 

artificial, vor să discute şi să spună că toate aceste lucruri nu ar fi 

adevărate. Este o ruşine! Cine sunteţi voi de fapt? Unii dintre voi susţin 

că nu ar exista nici un iad şi voi chiar staţi în fiecare zi pe el – pe 8000 

de mile de magmă. Şi atunci mai vreţi să vă ridicaţi privirile şi să Îl 

înfruntaţi pe Dumnezeu? Dacă dispreţuiţi Cuvântul lui Dumnezeu, Îl 

dispreţuiţi pe Dumnezeu. O, ce mare eşti tu, Doamne! Cât de credincioşi 

ar trebui noi să fim! Cei ce sunt credincioşi Cuvântului şi Duhului 

trebuie să fie una. Înţelegeţi acest lucru?  

  Credincioşii, Cuvântul şi Duhul reprezintă o unitate absolută. Voi 

nu mai gândiţi gândurile voastre; voi nu vă mai bazaţi pe înţelepciunea  

proprie. Nu este minunat? Gândul care era în Hristos, se află şi în voi. 

Gândul lui Hristos în voi, va lua Cuvântul aşa cum a făcut-o El, pentru 

că El era Cuvântul. Dacă gândul lui Hristos este în voi, voi sunteţi 

Cuvântul. Voi sunteţi Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Voi Îl reprezentaţi 

pe Pământ, prin faptul că voi continuaţi lucrarea Lui. Aşa ar trebui să fie 

cu biserica. Dacă este aşa, atunci Biblia se poate descoperi, cum s-a 

întâmplat la început, în timpul ucenicilor. Atunci trăieşte Biblia din nou 

şi anume în voi.  

  Permiteţi-mi să mă uit pe notiţe. Trebuie să încerc să mai parcurg 

foarte repede cel puţin 15 pagini. Nu îmi place, dar va trebui să mă 

grăbesc. Altfel o să folosesc şi această după-amiază şi mâine mai am o 

adunare! Trebuie să mă grăbesc. O să încercăm să înaintăm mai repede 

dacă se poate. Credeţi voi? Bine.  

  Dacă aşa este, atunci o să se descopere Biblia ca şi în zilele lui 

Hristos, pentru că şi voi sunteţi o sămânţă rânduită mai dinainte, aşa cum 

a fost şi Hristos. Atunci când ploaia cade peste sămânţă, viaţa iese la 

iveală de la sine. Atunci se întâmplă acelaşi lucru ca şi pe vremuri, când 

Duhul Sfânt a căzut peste sămânţa despre care Isus a spus că El a ales-o 

înainte de întemeierea lumii. Chiar şi ei au fost sămânţa aleasă. Este aşa? 

S-au retras în odaia de sus. Sămânţa, Cuvântul se afla în ei, dar încă nu a 

străpuns la viaţă. Dintr-odată a venit un vâjâit din cer şi ploaia a căzut 

peste ei. A umplut toată casa în care se aflau. Atunci a început sămânţa 

să crească. A început să se descopere. Cuvântul lui Dumnezeu a devenit 

realitate.  

  De ce a slăbit atunci focul trezirii? Mi-am notat cel puţin 10 locuri 

din Scriptură la care o să mă refer. Mi-aş dori să puteţi să le vedeţi. Dar 

va trebui totuşi să le citesc pe sărite pentru ca voi să nu pierdeţi privirea 
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de ansamblu. Deci, de ce a slăbit focul trezirii? Va trebui să amintesc 

nişte nume aici. Pe viitor nu o s-o mai fac, doar dacă Dumnezeu îmi 

spune. Şi totuşi trebuie să numesc câteva nume şi trebuie să spun câteva 

lucruri, pe care nu vreau să le spun. Dar acest lucru se întâmplă doar 

pentru a face de înţeles aceste lucruri. Vedeţi acum încotro mă îndrept şi 

vedeţi şi motivul pentru care am făcut ce am făcut. Eu cred că acesta 

este Cuvântul. Eu cred că Hristos are o Biserică şi că această Biserică 

este câmpul. O să ne reîntoarcem mai târziu la acest punct. În acest 

câmp trebuie să semănaţi Cuvântul, înainte ca Duhul să producă ceva.  

  De ce au dispărut focurile trezirii? Nu se prea mai aude de Billy 

Graham şi despre alţi mari evanghelişti. Oral Roberts nu mai incendiază 

ţara aşa cum o făcea odată. Despre adunările mele abia că se mai aude 

ceva. Astea sunt doar trei exemple. Ce se întâmplă? Şi acum o să primim 

o învăţătură adâncă. Eu trebuie să clarific ceva, dacă aceste benzi vor 

ajunge în mâinile lui Billy Graham sau Oral Roberts, vreau să ştiţi, fraţii 

mei, că eu nu vă desconsider. Poate aţi observat că eu mă includ ca şi 

frate împreună cu voi în Evanghelie. Cred că după aceea o să înţelegeţi 

mai bine de ce am făcut ceea ce am făcut.  Sper să primesc har de la 

Dumnezeu şi de la voi când o să vă împărtăşesc în mod sincer motivul. 

Billy Graham. Nu de mult timp lumea a fost aprinsă prin Billy Graham. 

Astăzi se aude foarte rar ceva despre acesta. El mai lucrează; dar ce s-a 

întâmplat? Oral Roberts a răspândit focul pe întregul pământ. Dar acum 

se stinge. Tommy Osborn şi toţi ceilalţi sunt bărbaţi buni şi temători de 

Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Eu cred că Dumnezeu m-a chemat pentru 

o slujbă. Ce s-a întâmplat cu slujba mea? Aici trebuie răspuns la unele 

întrebări. Ce s-a întâmplat? Voi ziceţi: „Frate Branham, slujba ta este 

cea mai moartă dintre toate”. Este adevărat. De Billy Graham se aude 

mai mult ca de mine. Despre Billy se relatează mai mult ca de Oral. 

Chiar despre Oral o să se relateze într-o zi mai mult decât despre mine în 

şase luni. De Tommy Osborn, Tommy Hicks şi toţi aceşti bărbaţi 

temători de Dumnezeu se aude mai mult. Cât priveşte lucrul acesta, în 

comparaţie cu ceilalţi, slujba mea este cea mai neînsemnată. „Ce s-a 

întâmplat, frate Branham? Tu ne-ai spus întotdeauna că tu crezi 

Cuvântul, ş.a.m.d. Ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat?”  

  Noi dorim să ştim aceasta. Întipăriţi-vă acest lucru în mintea 

voastră. „Închideţi umbrela şi scuturaţi ploaia!” Deschideţi-vă inima şi 

ascultaţi. Gândiţi-vă că Biblia spune în textul pe care l-am citit din Gen. 

1 şi din care ne-am extras gândurile de bază pentru astăzi, că fiecare 
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sămânţă va aduce roade după felul ei. Trebuie să aducă roade după felul 

ei. Aşa este. Fiecare sămânţă trebuie să facă asta. Gândiţi-vă că 

pământul este plin de sămânţă şi ploaia face posibil ca fiecare sămânţă 

să aducă rod după felul ei. Cred că timpul recoltei este aproape. Nu 

credeţi acest lucru? Voi sunteţi de acord! Noi ne aflăm în faţa timpului 

de recoltă. Seminţele au fost însămânţate. Asta se întâmplă cu noi. 

Sămânţa a fost semănată. O, Dumnezeule, eu aş dori ca voi să puteţi 

vedea ce trece acum pe lângă mine. Sămânţa este semănată. Voi ştiţi că 

există o perioadă a semănatului şi o perioadă a recoltatului. Voi ştiţi că 

aşa este.  

  Au fost semănate trei feluri de seminţe. Una denominaţională prin 

Billy Graham. El a fost semănătorul principal. Oral Roberts a fost pentru 

penticostali. Şi sămânţa penticostală a fost semănată. Acum mă refer la 

organizaţie. Atunci şi Cuvântul a fost semănat. Oamenilor, voi trebuie să 

înţelegeţi aceste lucruri. Eu nu voi mai spune aceste lucruri, doar dacă 

Dumnezeu îmi porunceşte. Eu vreau ca voi să înţelegeţi bine şi clar 

aceste lucruri. Trei feluri de seminţe au fost semănate. Timpul 

semănatului este ca şi trecut. Seminţele trebuie semănate înainte de 

ploaie. Aşa este. Eu mă refer la Duhul. Voi nu veţi fi de acord, dar mai 

ascultaţi un moment. Prima dată trebuie ca sămânţa să fie semănată, apoi 

cade ploaia, pentru a uda sămânţa. Aşa este? Se află cineva aici care 

vorbeşte evreieşte, care ştie câteva cuvinte în evreieşti? Voi puteţi să le 

căutaţi, dacă vreţi.  

  Auzim atât de mult în diferite organizaţii că acum ne-am afla în 

timpul ploii târzii. Aceasta este o prostie. Nu este aşa. O, acum se 

întâmplă ceva! O văd cum trece prin faţa mea. Este AŞA VORBEŞTE 

DOMNUL. Tocmai am avut o viziune. Aproape că nu pot să continui. 

De fiecare dată când mă uit, văd cum se desfăşoară în faţa mea. Apoi se 

întrerupe şi mă întorc la predicare. Am încercat să privesc pe unii dintre 

voi. Dar oriunde mă uit văd, mi se arată ceva.  Voi încerca să repet ceva 

pentru a fi sigur că am amintit acest lucru.  Nu ştiu ce s-a întâmplat în 

timpul viziunii.  

  Eu cred că timpul recoltei este aproape. Seminţele au fost 

semănate. Seminţele denominaţiilor au fost semănate de către biserici şi 

organizaţii, cum ar fi  de către evanghelici, de către baptişti, 

prezbiterieni, lutherani.  Şi sămânţa penticostală a fost semănată în 

biserica penticostală, prin oameni mari ca Oral Roberts, Tommy Hicks, 

Tommy Osborn. Ei sunt bărbaţi ai lui Dumnezeu. Eu cred că şi Cuvântul 
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lui Dumnezeu a fost semănat şi anume nefalsificat în afara tuturor 

acestor organizaţii. Acest lucru s-a întâmplat. Sămânţa semănată are 

nevoie de apă, înainte de a creşte. Ploaia trebuie să cadă înainte ca 

sămânţa care a fost semănată să crească.  „Dar” spuneţi voi,  „asta s-a 

întâmplat la noi, frate Branham”. Eu ştiu acest lucru, aşa este. Vedeţi, eu 

cunosc gândul  vostru. Voi nu–l puteţi ascunde. Deci, aveţi grijă ce 

gândiţi.  

  Sămânţa trebuie semănată şi după aceea are nevoie de apă pentru a 

creşte. Voi spuneţi: „Frate Branham, am primit ploaia”. Eu exprim acum 

gândurile voastre. Aşa este. Este corect. Voi aţi primit apa. Aţi plantat 

vreodată varză sau altceva sau aţi semănat sămânţă? Când se plantează 

se udă puţin cu apă.  Ce am primit noi în timpul semănatului? Ploaia 

timpurie. „O,” spuneţi voi, „asta este absurd!” Un moment, vă rog! 

Uitaţi-vă în Ioel ce este scris despre ploaia timpurie. Puteţi să căutaţi 

cuvântul evreiesc, dacă vreţi. Notaţi-l, se numeşte „moureh”. Uitaţi-vă 

cum se traduce cuvântul evreiesc „moureh”. Înseamnă: învăţătură. 

Ploaia învăţăturii a căzut. Şi ploaia de învăţătura a denominaţiilor a 

căzut. „Un milion mai mulţi în anul 1944” – asta au vrut baptiştii. Pentru 

ei era important numărul membrilor din biserică. Lui Oral Roberts şi 

fraţilor din mişcarea penticostală, mă refer la întreaga mişcare 

penticostală, li s-au alăturat milioane de membri. Aşa este. Dar 

minorităţii, cetei mici, i s-a dăruit Cuvântul, Sămânţa.  Ţine-ţi minte: 

cuvântul „moureh” înseamnă „învăţătură” şi este în legătură cu ploaia 

timpurie. Acolo este scris: „Ploaia-Moureh”, aceasta este ploaia de 

învăţătură.  

  Ploaia de învăţătura a căzut. Billy Graham a cucerit lumea. 

Penticostalii au cucerit lumea, iar Cuvântul a fost dat lumii. Ce este 

acum? Acum ea aşteaptă ploaia târzie. Ea vine când roadele ies la iveala. 

O, sper că voi înţelegeţi acest lucru. Voi veţi recolta rodul seminţei pe 

care aţi semănat-o. Dacă denominaţiile vor mai mulţi membri, atunci îi 

vor primi. Asta s-a şi întâmplat. Penticostalii vor mai mulţi penticostali; 

asta vor şi primi. Dar Cuvântul dă naştere fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu. 

Şi acest lucru vine. Vedeţi ce va produce această ploaie târzie: ei vor sări 

peste ziduri. Ei vor fi ca şi o armată care se apropie. Aşteptaţi puţin. Voi 

veţi recolta pe ogorul vostru rodul seminţei semănate. Şi cele două feluri 

de dominaţii. Înţelegeţi acest lucru? 

  Cele două feluri de denominaţii se vor uni şi vor merge în Sodoma. 

Dar Cuvântul rămâne la cei aleşi, la sămânţa împărătească. Isus a spus: 



 41 

„Cum a fost în zilele Sodomei, tot aşa va fi când Fiul Omului va 

reveni”. Doi îngeri au mers într-acolo – doi predicatori unşi au mers 

spre Sodoma, pentru că au vrut să scoată afară pe un bărbat care 

alunecase, dar care mai avea ceva de la Dumnezeu în inimă, şi pe soţia 

lui. Voi ştiţi ce s-a întâmplat cu ea. Ea a nesocotit harul. Uitaţi-vă la 

fiicele lui şi la ceea ce au făcut după ce au ieşit afară. Asta este tot 

timpul „firul de păr din supă”. Voi ştiţi că aşa este. Mă scuzaţi pentru 

această exprimare, este ceva care te face să vomiţi. Dar voi ştiţi ce vreau 

să spun. Aşa a fost tot timpul. Acest lucru îl cunoaştem. Voi nu puteţi 

nega Cuvântul lui Dumnezeu.  

  Dar acolo a fost Cineva, care a rămas la Avram şi i-a dat un semn. 

Este aşa? Cineva care a rămas. Cum se numeşte Avram împreuna cu 

ceata lui? Sămânţa aleasă. Ei nu au mers în Sodoma. Ei erau pelerini şi 

se mutau dintr-o parte în alta, ei nu erau o denominaţie. Dar cel care a 

aparţinut de o denominaţie, a mers într-acolo şi a construit un oraş. Lot a 

devenit acolo preot sau episcop, sau ceva de genul ăsta – un om bine 

văzut. El stătea ca judecător la poarta oraşului. Asta s-ar spune: episcop 

sau prezbiter de filială. El putea să spună: „Pe acest om nu îl vrem în 

mijlocul nostru. Nu! El nu este de acord cu teologia noastră. Acest lucru 

nu îl putem accepta”.  Acolo era bătrânul Lot; acolo şedea el. „Dacă el 

nu are un carnet de membru al organizaţiei noastre, atunci nu îl vrem în 

mijlocul nostru!” Bastardule, cine te-a pus judecător peste casa lui 

Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu va fi totuşi predicat.  

  Sfântul Martin a venit la o organizaţie asemănătoare. Acel bărbat 

nici nu a vrut să se ridice pentru a-i arăta respectul cuvenit, după ce el a 

intrat pe poartă. Acolo a permis Dumnezeu să ardă haina pe el şi în acest 

fel a trebuit să se ridice şi să-l salute pe proorocul lui Dumnezeu, care 

tocmai intra în oraş. Aşa este. Scaunul, pe care stătea el, tronul, pe care 

şedea, a început să ardă. Voi aţi citit istoria bisericilor. El a venit acolo 

cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, a înfăptuit semne şi minuni şi 

prin aceasta a dovedit că el stătea pe Cuvânt. Ei aveau episcopii lor; ei 

aveau tot ce voiau şi ce credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu a văzut 

că acolo se aflau copiii Săi aleşi şi a trimis pe cineva pentru a-i scoate 

afară. Gândiţi-vă la aceasta.  

  Despre ce era vorba? Haideţi să rămânem puţin aici. Lot a avut 

posibilitatea de a alege să nu fie denominaţional. Este aşa? El a avut 

posibilitatea de a alege să meargă cu Avram. Dar iubirea de lume l-a 

sufocat. Acelaşi lucru se întâmplă din nou şi astăzi. Gândiţi-vă că nici 
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unul din Sodoma nu a văzut vreuna din minunile supranaturale. Ei au 

fost orbiţi. Predicarea Cuvântului a orbit ochii necredincioşilor. Asta au 

făcut Billy Graham şi ceilalţi. Au orbit ochii necredincioşilor. Voi nu 

puteţi să negaţi că Isus a spus: „Când Fiul Omului va reveni, va fi ca în 

zilele Sodomei”. Este scris în Biblie. Exact aşa va fi când va reveni Fiul 

Omului.   

  Fiţi atenţi, acolo era Unul, care era Cuvântul. El era Cuvântul. 

Unde a rămas El? La cei care aveau o făgăduinţă – la cei aleşi. Cuvântul 

a rămas la cei aleşi. Chiar şi astăzi va rămâne Cuvântul la cei aleşi. Ei 

sunt sămânţa împărătească a lui Avram conform făgăduinţei. Ce fel de 

lucrări a înfăptuit El atunci? Când s-a descoperit după 800 de ani în 

făptura lui Isus Hristos, a înfăptuit aceleaşi lucrări, pe care El, Cuvântul, 

le-a înfăptuit atunci la cortul lui Avram: El stătea cu spatele la cort şi i se 

adresa lui Avram, nu cu „Avram” cum se numea el mai înainte, ci cu 

noul său nume. Acum numele lui era: „Avraam”, pentru că Dumnezeu i 

se arătase cu puţin timp înainte şi îi dăduse numele „Avraam”. El a 

întrebat: „Unde este Sara?” – nu „Sarai”. „Unde este soţia ta Sara?”, ca 

şi cum nu ar fi ştiut.  

El a răspuns: „Este în cort, în spatele tău”.  Atunci El a zis: „Te voi 

vizita”. EU – un pronume personal. „La anul, pe vremea asta, mă voi 

întoarce la tine: atunci veţi avea copilul pe care l-aţi aşteptat. Ploaia este 

pe punctul de a cădea. Tu ai avut destul sămânţa în tine, prin faptul că ai 

crezut. Tu aştepţi un fiu şi el va veni acum”. Aceasta este biserica 

adevărată de astăzi, sămânţa aleasă. „Tu l-ai aşteptat. Eu ţi-l voi trimite”. 

Cine a spus asta?  - Cuvântul.  

 Voi spuneţi: „Nu a fost Cuvântul!” Mă scuzaţi; Avraam l-a numit 

Elohim. Acesta este Cel Atotputernic, Cel care există prin El Însuşi. El 

era Cuvântul – Elohim. La cine a venit El? La sămânţa lui Avraam. 

Amintiţi-vă: el nu avea nici o legătură cu denominaţiile. El a rămas la 

cei aleşi, a predicat şi a făcut un semn. Isus a spus că acele timpuri vor 

mai veni. Aveţi numai puţină răbdare. Sara a râs în sinea ei. Vedeţi ce 

necurăţie a fost aceasta? Ea nu credea şi Dumnezeu putea s-o omoare pe 

loc. Ştiaţi acest lucru? Atunci a venit afară şi a negat în faţa lui Avraam. 

A râs în sinea ei. Poate că nici măcar nu a zâmbit, dar în inima ei a râs 

puţin şi s-a gândit: „Eu, femeie bătrână de 90 de ani, care a intrat la 

menopauza în urmă cu 40 de ani şi care a trăit tot timpul cu el? De 25 

sau 30 de ani nu am mai avut nici o relaţie unul cu celălalt. Şi El vrea să 

spună că o să mai am pofte cu domnul meu?” – împreună cu Avraam, 
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soţul ei. Astfel de femei ar trebui să fiţi toate! Pavel a spus acelaşi lucru. 

Aşa de mult să vă iubiţi bărbaţii şi să nu vă amestecaţi cu nimic. Reţineţi 

aceste gânduri. După-amiază o să ne referim la aceste lucruri când o să 

vorbim despre pântecul mamei.  

 Ea îl iubea pe Avraam atât de mult, încât l-a numit „domnul ei”. 

„Acum când am îmbătrânit să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de 

asemenea este bătrân.” Şi a râs. Îngerul i-a făcut de cunoscut lui 

Avraam cine era El – că era Cuvântul. El a întrebat: „De ce a râs Sara?” 

Atunci el a chemat-o şi ea a spus: „N-am râs”. Dar El a zis: „Ba da, ai 

râs!” O, ce har! Vedeţi, Dumnezeu ar fi omorât-o pe loc, dar el nu a fost 

în stare s-o facă. Vedeţi prostia noastră. El ar trebui să ne omoare pe 

fiecare dintre noi, dar El nu poate. Pentru a o omorî pe Sara, El trebuia 

să-l ia şi pe Avraam, pentru că Sara era o parte din el. Ei erau una prin 

căsătoria lor. Tot în acest fel nu poate El distruge biserica, pentru că ea 

este o parte din El însuşi. Ea este o parte din Hristos, o parte a 

Cuvântului, care a devenit trup. „Har nemaipomenit, ce dulce este 

sunetul tău.” El nu putea să o facă. Aţi înţeles? El nu putea s-o omoare. 

El nu putea să-i ia viaţa, pentru că ea era o parte a lui Avraam. Era trup 

din trupul lui şi oase din oasele lui.  

 În ciuda greşelilor noastre! Voi spuneţi: „Dar am făcut o greşeală”. 

Nu-i nimic, şi Avraam a făcut greşeli. El nu poate arunca biserica afară. 

El nu îi poate omorî pe cei aleşi. El nu poate să vă ia viaţa pentru că voi 

sunteţi o parte din El însuşi. Voi sunteţi Cuvântul; Cuvântul este în voi. 

El se descoperă, se dovedeşte prin iubire, bucurie, pace, îndelungă 

răbdare. Voi credeţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu şi toate Cuvintele 

lucrează – Dumnezeu lucrează prin voi. Vedeţi, voi sunteţi o parte a 

Cuvântului, care este Hristos. Noi am învăţat că El este Cuvântul şi noi 

suntem trup din trupul Lui şi oase din oasele Lui. Aşa este. Iar acum 

venim la ceva. 

 Moureh, moureh – ploaia, ploaia timpurie, ploaia despre care 

spunem că a şi căzut. Ce s-a întâmplat? Ploaia timpurie a căzut în timpul 

semănatului. Ce s-a întâmplat când a căzut ploaia târzie? Sodoma şi 

sodomiţii au ars, iar Avraam a primit fiul făgăduit. Isus a spus: „Lăsaţi-

le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea 

secerişului, voi spune secerătorilor: Smulgeţi întâi neghina, şi legaţi-o 

în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu”. Ploaia 

târzie va cădea în scurt timp. O s-o primim. Eu nu vreau să mă opresc 

prea mult în punctul acesta, pentru că ştiu că mai am ceva foarte bun.  
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 Cele două denominaţii se vor uni. Penticostalii şi toţi ceilalţi se vor 

uni. Dar Cuvântul va rămâne la sămânţa făgăduită a lui Avraam, aşa 

cum s-a întâmplat şi atunci. Isus a spus: „Cum a fost atunci, aşa va mai 

fi”. Aveţi urechi de auzit şi ochi de văzut şi o minte cu care să înţelegeţi? 

Isus a spus: „Aşa cum a fost..”. „Nu este scris?” ar întreba El, dacă ar fi 

în dimineaţa aceasta aici. Nu ar spune El: „Nu stă scris: Aşa cum a fost 

în zilele Sodomei, aşa va fi când Fiul Omului va reveni?” Nu vedeţi cele 

două recolte cum se apropie, fiecare primind ultima ploaie? Ele au ajuns 

înaintea ultimei ploi. Ce s-a întâmplat atunci? Îngerii şi Domnul s-au 

îndepărtat atunci. Apoi a căzut ploaia.  

 Fiţi foarte atenţi acum. Cred că am fost la tema despre ploaie – 

ploaia târzie. Toate semnele arată spre ploaia târzie. Toate semnele arată 

spre sfârşit. Oricine crede Cuvântul, recunoaşte acest lucru. Lăsaţi-mă să 

mai spun ceva aici. Va trebui din nou să dau nume. Nu vreau să fiu 

nepoliticos, dar I-am promis lui Dumnezeu că nu iau în considerare 

nimic, ci vin aici şi spun exact ceea ce am ştiut toată viaţa mea. Iar aici, 

la final, am nişte lucruri, despre care ştiu că va trebui să le păstrez pentru 

mine. Dar vă voi spune atât de mult cât îmi va permite El. Doamna 

Wood ştie că Duhul Sfânt, după ce îmi scrisesem mai multe pagini, mi-a 

vorbit: „Nu o face acum!” Nu te-am sunat, doamnă Wood şi ţi-am spus 

că El mi-a interzis să fac acest lucru? M-am retras şi m-am rugat. În acea 

seară El mi s-a arătat într-o viziune şi mi-a vorbit: „Du-te până acolo. Ia 

lucrul acesta şi încadrează-l acolo, pentru că pe celălalt nu îl vor 

înţelege. Pentru acesta nu a venit încă vremea. Încadrează acest lucru”. 

Eu am făcut acest lucru. „Ascultarea este mai bună decât jertfa.”  

 Ascultare. Vă arăt că ne aflăm în timpul de sfârşit. Chiar şi pilda cu 

fecioarele înţelepte şi cele neînţelepte se împlineşte. Vedeţi, fecioarele 

neînţelepte reprezintă „încrucişarea”. Ele aveau sămânţa fără ulei – 

umezeala de care fi avut nevoie pentru a creşte. Ce fac ele? Cele două 

grupări – gruparea penticostală şi denominaţiile lumii, grupările 

evanghelice au crescut împreună. În ce scop? Pentru a merge în Sodoma, 

pentru a fi coapte pentru recoltă.  

 Observaţi fecioarele neînţelepte. Fecioare! Aţi observat acest 

lucru? Unul dintre prietenii mei celebri, un adevărat învăţat, un înţelept, 

un penticostal important - şi am constatat că fraţii mei, oamenii de 

afaceri creştini jubilează şi îl laudă pe Dumnezeu, pentru că în mijlocul 

lor se află predicatori episcopali şi preoţi catolici. Eu mă întreb dacă 

aceşti bărbaţi nu cumva se află într-un somn adânc. Înţelegeţi acest 
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lucru? Ei spun: „O, frate Branham, este cel mai copleşitor lucru pe care 

l-ai auzit vreodată! Oameni din denominaţia episcopală vin şi spun că au 

primit Duhul Sfânt. Au vorbit în limbi, au făcut aceste lucruri. Slavă 

Domnului! Eu îţi spun, în biserica lor s-a declanşat o revoluţie”. O, fraţii 

mei, nu ştiţi voi ce este aceasta? Este semnul. Când fecioarele 

neînţelepte vor să aibă uleiul şi în timp ce se duc să-l cumpere, va veni 

mirele. O, penticostalilor, ce se întâmplă cu voi? Doar dacă Dumnezeu 

vă va arăta, veţi putea vedea. Asta este sigur. Dacă voi nu aţi fost 

rânduiţi mai dinainte pentru a vă naşte din acest Cuvânt, atunci o să 

treceţi pe lângă el. Binecuvântate să fie urechile celor care pot auzi; 

binecuvântate inimile celor care pot înţelege, pentru că timpul este 

aproape. Fiecare semn arată într-acolo.  

 Vedeţi ce fel de treziri au ei. Au avut loc treziri puternice. Arată 

bine, nu-i aşa? Voi spuneţi: „Dar, frate Branham, acum ne-ai adus într-o 

situaţie periculoasă”. Acolo am şi vrut să vă aduc. Cum altfel puteţi 

recunoaşte ce este corect şi ce este fals? Cercetaţi totul cu Cuvântul. 

Numai aşa puteţi recunoaşte dacă este corect sau fals. Cercetaţi pur şi 

simplu totul cu Cuvântul. Vedeţi ceea ce spune despre Cuvânt. Voi 

puteţi cerceta un duh, prin a vă întreba ce spune acest duh despre 

Cuvânt. Dacă tăgăduieşte  Cuvântul, atunci nu este de la Dumnezeu. 

Indiferent ce ar fi, dacă tăgăduieşte Cuvântul, atunci nu este de la 

Dumnezeu. Cercetaţi cu Cuvântul şi vedeţi ce se întâmplă. Isus ne-a 

avertizat în legătură cu aceste lucruri. Pentru cei care ascultă benzile 

vreau să amintesc locul din Scriptură. Este Matei 24:24.  

 Încă puţin, vă rog. Mai avem doar 20 de minute până la sfârşit. Eu 

sunt sigur că până atunci vom reuşi să parcurgem abia o treime. Totuşi 

voi citi acest verset. Ascultaţi foarte atent ceea ce Isus spune. El a spus 

că aceste duhuri vor fi aşa de asemănătoare, încât dacă este cu putinţă şi 

cei aleşi să fie înşelaţi. Voi ştiţi acest lucru, nu-i aşa? Se va dovedi că 

este adevărat? Da. În Matei 24:35 este scris: „Cerul şi pământul vor 

trece, dar cuvintele mele nu vor trece”. Cele două duhuri vor fi aşa de 

asemănătoare. Acum trebuie să fie aşa. Trebuie să fie aşa. Denominaţia 

penticostală trebuie să se poarte ca şi adevăraţii aleşi, pentru că Isus a 

spus că doar aleşii nu vor fi înşelaţi. Acest lucru aproape că mă omoară. 

Totuşi, fraţi din denominaţii, nu puteţi înţelege, de ce am făcut ceea ce 

am făcut? Este atât de aproape de original, încât dacă este cu putinţă şi 

cei aleşi să poată fi înşelaţi. Dar cei aleşi sunt aleşi pentru viaţa veşnică. 
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Acum vreţi să ştiţi când ajung la miez. În curând voi ajunge să prezint 

totul amănunţit. Reţineţi: aleşii sunt singurii care pot înţelege.   

 Voi întrebaţi: „De unde să ştim dacă tu nu cumva greşeşti?” Atunci 

verificaţi-mă cu Cuvântul. Veniţi şi cercetaţi cu acest Cuvânt şi 

denominaţia voastră. Haideţi să constatăm cine are dreptate. Biblia 

spune: „Cercetaţi totul”. Voi spuneţi: „Nu contează dacă cineva este 

botezat aşa sau altfel”. Ba da, contează! Acest lucru l-a spus Satana 

Evei. În Faptele Apostolilor 19 ni se spune despre unii care fuseseră 

botezaţi. Un bărbat bun, creştin, Ioan Botezătorul,  i-a botezat. Pavel a 

întrebat: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei au răspuns: 

„Nici nu am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt”. El a întrebat: 

„Cum aţi fost botezaţi? Dacă aţi fi înţeles, aţi fi ştiut”. El i-a întrebat: 

„Cu ce botez aţi fost botezaţi?” Ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan, acel 

bărbat mare, care l-a botezat pe Isus”. Pavel a răspuns: „Acest lucru nu 

mai este suficient acum..”., pentru că Ioan a botezat doar pentru 

pocăinţă, nu pentru iertarea păcatelor. Jertfa încă nu a fost adusă. Când 

au auzit ei aceste cuvinte, s-au lăsat botezaţi în Numele lui Isus Hristos.  

 Dumnezeu a vorbit lui Moise: „Scoate-ţi încălţămintea din 

picioare”. Ce ar fi fost dacă Moise ar fi spus: „Ştii, Doamne le-am legat 

astăzi dimineaţă strâns. Dar Îţi voi arăta mai mult respect prin faptul că 

îmi voi da jos pălăria”? Nu ar fi fost valabil. El nu a spus: „pălărie”, El a 

spus: „încălţăminte”. Este diavolul cel care încearcă să prezinte lucrurile 

altfel, aşa cum s-a întâmplat şi cu mama Eva. Fiecare Cuvânt pe care 

Dumnezeu a pus să fie scris, este adevărul. Aşa cred eu.  

 Voi puteţi continua aşa şi puteţi spune: „Avem adevărul”. Mergeţi 

liniştiţi în felul acesta mai departe. Este bine. Dacă sunteţi aşa de orbi, 

atunci mergeţi într-acolo şi împiedicaţi-vă în întuneric. Frate, după 

Cuvântul acesta vei fi judecat, nu după crezul tău. O, arată bine, spui tu. 

Da, arată bine…  

 Voi ziceţi: „Bine frate Branham, aşteaptă o clipă. Laudă lui 

Dumnezeu. Eu am văzut cum au ieşit şi au vindecat bolnavii”. Desigur, 

aceasta am văzut-o şi eu. „Am văzut cum au vorbit în limbi”. Desigur, şi 

eu. Eu niciodată nu am crezut aceasta şi nu este nimeni care poată să-mi 

dovedească cu Cuvântul lui Dumnezeu că dovada primirii Duhului Sfânt 

ar fi vorbirea în limbi. Doresc ca el să vină şi să mi-o dovedească. 

Această provocare am făcut-o deseori. Eu cred în vorbirea în limbi. Dar 

am văzut cum şi dracii vorbesc în limbi. Vrăjitoare şi vrăjitori au vorbit 

în limbi şi au tălmăcit, dar au negat că Isus Hristos există. Eu am văzut 
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un bărbat vorbind în limbi, care trăia cu soţia altui bărbat. El stătea chiar 

în faţa mea şi mă privea. Atunci am văzut o viziune. L-am luat deoparte 

şi i-am spus-o. Numiţi voi aceasta Duhul Sfânt?  

 Voi întrebaţi: „Frate Branham, nu crezi tu că Duhul Sfânt vorbeşte 

în limbi?” Desigur, dar verificaţi cu Cuvântul! Iane şi Iambre au făcut 

minuni. Aceasta este adevărat. Da, Iane şi Iambre. Când a venit Moise în 

Egipt, cei doi vrăjitori Iane şi Iambre au făcut mai întâi aceleaşi semne 

pe care le-a făcut Moise. Ei au putut să facă aceleaşi lucruri; aceşti doi 

draci. Moise a zis: „Muşte”, şi ei au zis: „Muşte”. Moise a aruncat 

toiagul pe pământ; şi ei au aruncat toiagul pe pământ. Aici a devenit un 

şarpe, acolo un şarpe. Este corect. Ei puteau face minuni. Biblia zice că 

în zilele de pe urmă vor fi din nou aceşti draci, vor face minuni şi prin 

aceasta vor înşela oamenii. Aceasta este foarte tare, fraţilor, dar voi 

trebuie să ştiţi adevărul.  

 Isus a zis: Matei 7:22: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea. Doamne, 

Doamne! N-am proorocit Noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în 

Numele Tău? şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le 

voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, 

voi toţi care lucraţi fărădelegea”. Ce este o fărădelege? Ceva ce voi ştiţi 

că este greşit şi totuşi o faceţi. Voi ştiţi că Cuvântul lui Dumnezeu are 

dreptate, de ce sunteţi făţarnici? Din cauza organizaţiilor voastre. Voi 

acceptaţi puţin, dar restul îl respingeţi. „Voi făţarnicilor”, o să zică El, 

„plecaţi de la Mine; niciodată nu v-am cunoscut”. Ori mergeţi acum prin 

iad, ori atunci.  

 Gândiţi-vă la aceasta: acesta este adevărul. Aceasta a zis Isus. Iane 

şi Iambre s-au împotrivit lui Moise. Biblia zice că exact aşa cum s-au 

împotrivit lui Moise, aceste duhuri vor fi în ultimele zile iarăşi aici. 

Când? Chiar înaintea eliberării poporului. Aleluia! Timpul eliberării a 

venit. Isus a zis în Matei 24 că dacă ar fi cu putinţă ar înşela şi pe cei 

aleşi. Doar cei aleşi o să o înţeleagă – doar unul aici şi unul acolo. 

„...chiar şi cei aleşi cu adevărat, dacă ar fi cu putinţă ar fi înşelaţi”. 

„După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii 

aceştia se împotrivesc adevărului, pentru că sunt stricaţi la minte şi 

osândiţi în ce priveşte credinţa”. Împotriva adevărului! Cuvântul este 

adevărul. Este aşa? Acesta nu este lapte degresat, prieteni.  

 Vedeţi, Isus a zis în Biblie că se vor asemăna adevărului aşa de 

tare, că dacă ar fi cu putinţă şi cei aleşi ar fi înşelaţi. Dar nu este posibil. 

Sămânţa va cădea acolo pentru că este hotărâtă mai dinainte să cadă 
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acolo. Sămânţa a răsărit. Denominaţia a fost semănată. Cuvântul a fost 

semănat. Iane şi Iambre apar în popor. Biblia zice că aceşti draci vor 

apărea din nou în zilele de pe urmă şi vor înşela oamenii prin semnele şi 

minunile pe care le fac. Cum puteţi voi să faceţi deosebirea? Pe baza 

Cuvântului.  

 Deja în Vechiul Testament scrie: „Dacă nu vorbesc conform Legii 

şi proorocilor, atunci nu este viaţă în ei” – dacă neagă un singur lucru. 

Arătaţi-mi o persoană care a fost botezată în titlul: „...în Numele Tatălui, 

al Fiului şi al Duhului Sfânt” De ce o faceţi atunci? Din pricina crezului 

care aduce copii morţi, bastarzi încrucişaţi, morţi de două ori şi care sunt 

cu rădăcinile smulse. ”Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu va fi 

smuls din rădăcină... Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu 

rămâne în veac”, a zis Isus. Acum vedeţi din ce motiv am luat poziţia pe 

care am luat-o.  

 Arătaţi-mi un text care să spună că pentru o femeie nu este un 

blestem să-şi taie părul! Asta este. Atunci voi vă certaţi cu mine. 

Oamenii zic: „Fratele Branham este un prooroc. Credeţi-l atâta timp cât 

el vorbeşte oamenilor, când le spune păcatele şi celelalte lucruri, dar 

ceea ce el învaţă să nu credeţi”. O, tu sărman făţarnic! Tu nu ştii nimic. 

Nu zice Scriptura: „Cuvântul Domnului vine la prooroc”? Eu nu mă 

numesc prooroc. Eu nu sunt prooroc. Voi aţi zis aceasta. Eu repet doar 

ceea ce aţi zis voi. Iar apoi vă întoarceţi şi ziceţi aşa ceva? Să nu spui că 

nu ai zis-o. Am chiar banda unde tu ai zis-o. Aceasta nu ai ştiut-o, este 

aşa? Doresc doar ca tu să zici odată că nu ai făcut-o. Mai mult nu trebuie 

să spui. Eu îţi voi pune să-ţi vorbească însăşi vocea ta.  

 „Aşa cum Iane şi Iambre s-au împorivit lui Moise..”. - ei făceau 

minuni. Dar unde era Cuvântul, adevăratul Cuvânt? Acolo erau bărbaţi 

care făceau minuni; bărbaţi care puteau face tot felul de minuni. Dar 

acolo erau şi doi prooroci unşi – un prooroc şi ajutorul lui. Acolo era un 

prooroc uns cu numele Moise. El avea pe „Aşa vorbeşte Domnul”. La 

sfârşit, înainte de eliberare s-a dovedit aceasta. Este aşa? Aşa numiţii 

„făcători de minuni” nu mai puteau face nimic.  

 Ce încearcă ei să facă? Ei doresc să producă o ploaie târzie. 

Prostie! O, ploaia târzie va cuprinde întreaga lume, frate! A fost o 

ploaie timpurie pentru semănatul Cuvântului. Este corect. Acum veţi 

vedea ce va aduce ploaia târzie. Veţi recunoaşte că va avea loc o 

unificare. Penticostalii şi celelalte grupuri se vor uni şi vor închide uşile 

bărbaţilor care nu ascultă şi nu acceptă aceasta. Atunci nu veţi mai avea 
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voie să deschideţi gura. Dar atunci va veni El. Atunci El o va arăta. 

Atunci veţi trăi o ploaie! O, rămâneţi cuminţi. Fiţi liniştiţi. Lăsaţi-o să 

vină.  

 Cuvântul era la proorocul uns, căci Cuvântul Domnului vine la 

prooroc. Dumnezeu nu-şi schimbă sistemul. Nu, nu. Niciodată nu Îşi 

schimbă sistemul. Ce a fost? Şi acolo au fost trei bărbaţi. Iane şi Iambre 

au făcut minuni ca şi cei care au mers la Sodoma şi au făcut o minune 

mică, prin care au orbit oamenii. Dar afară se afla Avraam, unsul, şi 

ajutorul lui, Sara, iar cu ei era Dumnezeu. Este aşa? Aici erau Iane şi 

Iambre şi făceau minuni - mai întâi orice minune pe care Moise o făcea 

ca semn. Acolo era proorocul, Cuvântul uns cu ajutorul lui. Eu îmi 

doresc să pot predica acum cel puţin două ore despre aceasta.  

 Amintiţi-vă, în Geneza 1 este scris că orice sămânţă aduce rod 

după soiul ei. Trebuie să fie veşnic în acest fel. Toate acestea sunt 

tablouri simbolice. Dacă un om va zice sau crede că biserica va trece 

prin perioada necazului cel mare, atunci mă întreb de unde ai primit 

cândva vreo sămânţă pentru aceasta? “Ei bine,” zici tu “eu cred că este 

scris…” Bine. Ai observat că atunci, în trecut, ploaia a căzut peste 

ceilalţi? Unde a căzut? Noe era deja în arcă înainte de a veni judecata. 

Lot era ieşit afară din Sodoma înainte ca să vină judecata. Sigur, noi nu 

vom trece prin perioada necazului. Într-o zi noi vom merge sus, prin 

răpire. De ce mai trebuie să fim judecaţi? El, Isus Hristos, a suferit 

necazul meu. Acolo a avut loc necazul meu. Eu L-am primit şi sunt 

liber. “Când voi vedea sângele voi trece pe lângă voi.” Aşa este corect. 

Moise şi tot Israel era în siguranţă când a venit necazul. Aşa este corect.  

 Fiecare sămânţă trebuie să aducă rod după felul ei. Dumnezeu l-a 

creat pe om după asemănarea Lui, pentru a fi Cuvântul Lui aici pe 

pământ. În Isus Hristos a exprimat cine era El. Dumnezeu era în Hristos. 

Acesta este un Om după felul Lui. Dumnezeu este Cuvântul. Câţi ştiu că 

El este Cuvântul? Cuvântul era în Hristos, într-un bărbat, într-un Om şi a 

fost adus la exprimare prin El. Acesta a fost Dumnezeu, Cuvântul; în 

Hristos S-a adus pe Sine la exprimare. La început, Dumnezeu L-a creat 

pe om după chipul Lui. Acesta este felul de oameni pe care-i face 

Dumnezeu astăzi.  Seminarele şi şcolile, incubatoarele artificiale aduc la 

viaţă bastarzi. Dar dacă Dumnezeu îl cheamă pe un bărbat, atunci el este 

după chipul Lui: atunci Cuvântul a devenit viu în el. Aşa este. Acesta 

este el – omul lui Dumnezeu; un om după chipul Lui, asemănător Lui. 

Isus a zis: “El va face aceleaşi lucrări pe care le-am făcut Eu”.   
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 Deci, Dumnezeu L-a creat pe om după asemănarea Lui, după felul 

Lui, soiul Lui. Felul Lui. Ce este soiul Lui? Cuvântul! El este Cuvântul. 

Dar dacă un om neagă Cuvântul lui Dumnezeu, cum poate el să fie după 

chipul lui Dumnezeu? Puneţi-vă odată această întrebare. Întrebaţi-vă 

personal. Cum puteţi fi după chipul lui Dumnezeu şi să negaţi Cuvântul 

lui Dumnezeu, dacă Cuvântul este exprimarea chipului Său? O, se zice: 

“Aceasta nu se referă la aşa ceva”. Chipul lui Dumnezeu exprimat! 

Aceasta ar însemna: “Eu am zis-o, dar nu am vrut să spun asta. Eu m-am 

înşelat. O retrag. Era vorba despre o altă epocă. Eu nu m-am referit la 

aşa ceva”. O, îndurare! Ce gunoi, ce mâncare a dracilor pe care a dat-o 

deja Evei! Să nu acceptaţi ca el să încerce să o bage pe gâtul celor aleşi. 

Ei nu o vor crede. “Vino, şi fii membru în grupul nostru”. Să nu fiţi 

nicăieri membri. Voi trebuie să fiţi născuţi, nu să aderaţi la un grup, ci să 

deveniţi o creaţie nouă după chipul Lui, după felul Lui, pentru a fi pe 

pământ Cuvântul Lui exprimat.  

 Isus a fost Cuvântul lui Dumnezeu venit la existenţă. Credeţi 

aceasta? Atunci ce să fim noi? Fii ai lui Dumnezeu, unde Cuvântul se 

exprimă prin Biserică. Acesta este trupul tainic al lui Hristos, care 

continuă aici pe pământ lucrarea ce a început-o Isus. Acesta este “soiul 

după soiul Lui”.  

 Voi puteţi fi în felul lutheranilor după soiul luthranilor, felul 

metodiştilor după soiul metodiştilor, felul catolic ca şi catolicii; în felul 

penticostal după soiul lor, unitarienii după al lor; trinitarienii după al lor; 

dar dacă aveţi soiul lui Dumnezeu, atunci totul este altfel. Atunci sunteţi 

chipul Cuvântului exprimat care se descoperă. O! Aşa trebuie să fie. 

Dacă apa cade, trebuie să iasă la existenţă.  

 Aşa se ajunge la o naştere. Dumnezeu L-a creat pe om după chipul 

Lui. Nu cred că mai am timp pentru următoarea exprimare. Este ceva 

deosebit de bun. Dar nu aş dori să încep cu aceasta. Toate cuvintele lui 

Dumnezeu sunt preţioase. Priviţi aici, cât de departe doream să ajung 

până la prânz. Doar atât am parcurs, cam a şasea parte. Noi dorim să 

încheiem aici aici. Câţi pot să revină după amiază? Ridicaţi mâna. Bine. 

Nu doresc să vă reţin prea mult, căci nu doresc să vă obosesc. Vă rog să 

lăsaţi aparatele să meargă mai departe în camera de înregistrare; voi 

încheia în câteva minute.  

 Ultimul nostru gând a fost că Dumnezeu l-a creat pe om după 

chipul şi felul Lui. Dumnezeu a creat un om după soiul Lui. Aţi înţeles 

voi aceasta? Un om după soiul lui Dumnezeu! Ce fel de om a fost El? 
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Voi trebuie să vă uitaţi şi să observaţi, ce era El când a fost făcut trup, 

atunci voi ştiţi ce soi de om creează El. Este corect? Un om după soiul 

Lui. Amin. Aceasta este corect. Acesta este soiul Lui de oameni.  

 Odată El a zis unui om: “Tu eşti un bărbat după inima mea”. David 

a fost un bărbat după inima Lui. Ştiţi voi aceasta? Duhul lui Dumnezeu a 

fost în David. David a fost un împărat respins. Un uns va fi întotdeauna 

respins. Când David a fost respins ca împărat de către poporul lui, a 

mers pe un munte sus. Despre aceasta voi predica acum câteva minute. 

Oamenii lui David ar fi trebuit să fie după felul lui, dar ei l-au detronat. 

Fiul lui l-a alungat de pe tron. Când David mergea, a venit unul şi l-a 

scuipat – pe împăratul uns! Acest vagabond, care a fost încurcat în 

învăţătura lui, a venit şi a trecut pe lângă împărat şi l-a scuipat. Priviţi-L 

pe Hristos. Şi El a fost scuipat. Mesagerul care-l însoţea a fost pentru el 

ca un înger. El a scos sabia şi a zis: “De ce să blesteme acest câine mort 

pe domnul meu, împăratul. Lasă-mă să mă duc şi să-i tai capul!”, a zis 

acest înger. David a răspuns: “Bagă sabia înapoi. Eu trebuie să sufăr 

aceasta”. El urca muntele ca un împărat respins, privea înapoi spre 

Ierusalim şi plângea. Opt sute de ani mai târziu, Fiul lui David, din al 

cărui Duh avea David o parte, stătea pe acelaşi munte. Este aşa? Îmi pot 

închipui că îngerul care a venit la El, când urca spre Golgota, a zis către 

Dumnezeu: “Să tai capul acestui câine?” “Lasă-l!” Aşa suna răspunsul. 

O, va veni un timp! Ce a fost cu David când s-a întors? Atunci s-a întors 

foaia. David s-a întors cu o armată victorioasă. Acel om s-a grăbit 

înaintea lui şi s-a milogit pentru iertare. Cu siguranţă. “Lăsaţi-l!” Într-o 

zi El se va întoarce în puterea Lui. Atunci râsul se va preface în plâns. 

Aşa este. Lăsaţi-i doar în pace.  

 Dumnezeu a zis: “David, tu eşti un bărbat după inima mea”. Când 

Dumnezeu îl re-creează pe un om, atunci el este după inima Lui. David 

zicea: “Eu ţin Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva 

Ta”. Singurul lucru de ce avea nevoie era ploaia. Cu David ar fi fost 

totul în ordine dacă ar fi primit doar ploaia; dar darul Duhului Sfânt nu 

fusese încă turnat. El avea Cuvântul; Cuvântul a fost în el. El a ştiut-o, 

pentru că a zis: “Eu l-am ţinut în inima mea, Doamne”. Nu înfloreşte şi 

nu se manifestă aşa cum ar trebui, dar l-am ţinut acolo înăuntru, 

Doamne. Eu îl ţin ascuns”. Dar când a apărut Isus, El care a fost 

Cuvântul descoperit, germenul de viaţă, a venit la viaţă şi devine iarăşi 

Cuvântul. Dacă paharul lui David a dat peste el de prea plin, fără Duhul, 

ce să fie atunci cu noi? Amin. Nu este El minunat? Îl iubiţi?  
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  Nu este El minunat?... Câţi Îl iubesc? Câţi Îl iubesc? O, El este 

minunat. Aceasta a foarte fost tare, prieteni. Eu nu aş dori să fiu aşa, dar 

sper că voi înţelegeţi. Astăzi aduc la exprimare pentru ce am făcut eu 

lucrurile aşa cum le-am făcut.  

  Acum încă o analiză mică, înainte ca să încheiem pentru masa de 

prânz. Doresc să vă înştiinţez că motivul şi ţinta mea este Cuvântul lui 

Dumnezeu. Intenţia mea este ca să-I plac Lui. Eu nu pot să ascult de 

toate celelalte lucruri şi să-I mai plac lui Dumnezeu. Dorinţa mea este să 

cunosc Cuvântul Lui şi să-I plac lui Dumnezeu, prin faptul că Îi slujesc 

conform Cuvântului. Nu am nimic împotriva cuiva. Fiecare din cei 

prezenţi aici, care este născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu şi 

aparţine de grupul celor aleşi, a fost odată metodist, baptist, prezbiterian, 

penticostal sau ceva asemănător. Voi ştiţi aceasta. Vedeţi, dacă se zice: 

“Du-te la ei şi vorbeşte-le”, atunci trebuie să faci aceasta. Poate este 

cineva printre ei de unde va ieşi într-o zi o recoltă, dacă se seamănă 

sămânţa. 

  Unii vor pleca şi vor zice: “El este doar un înşelător”. Nu au zis 

acelaşi lucru şi despre Domnul nostru? „Să nu preţuiţi aşa ceva”. De ce 

nu veniţi ca să verificăm împreună? Dacă se zice: „El este doar un 

înşelător“, atunci verificaţi aceasta pe baza Cuvântului! Dacă nu este 

Cuvântul, atunci este o înşelăciune. Dacă teologia voastră se deosebeşte 

de Cuvânt, atunci nu este corectă.  

  Alţii trec pe lângă şi zic: „Ştii tu ceva? Eu o voi încerca pentru un 

timp”. Se va sufoca. Este corect. Dar dacă vă veţi goli cu adevărat şi 

ziceţi: “Doamne Isuse, de acum încolo nu eu, ci Tu”, atunci va aduce rod 

de o sută. Dar tuturor trebuie să le acorzi libertatea şi neprihănirea. 

Aceasta este corect. Desigur, eu I-am spus Domnului despre supunerea 

mea, să predic Cuvântul şi să ţin de adevărul Lui, chiar dacă mă va costa 

viaţa. Voi face aşa mai departe.  

  Ar fi un privilegiu pentru mine – nu că aş dori-o, dar dacă aşa este 

în planul Lui - dacă sângele meu se va amesteca aici pe pământ cu al 

oamenilor care l-au vărsat pentru acelaşi scop; de exemplu, acei care au 

fost aruncaţi înaintea leilor, acei care au murit pe cruci, acei care au fost 

tăiaţi, acei care au fost aruncaţi afară din organizaţiile lor şi au pribegit 

încoace şi încolo în piei de oi sau capre. Pentru mine ar fi o mare 

prioritate ca să pot zice acelaşi lucru, ca şi ucenicii lui Isus, când s-au 

întors  şi s-au bucurat că au fost învredniciţi din pricina Numelui Lui să 

sufere povara batjocurii. Ei au putut să o rabde din pricina Lui, pentru ei 



 53 

era un lucru mic să sufere. Eu nu doresc să sufăr; nimeni nu doreşte 

aceasta. Aş dori să dau mâna tuturor denominaţiilor şi să zic: „Fraţilor, 

să mergem împreună!” Aş dori să o spun. Dar dacă aş face aceasta, iau 

mâna mea din mâna Lui. Departe de mine să fac aceasta. Chiar dacă ar 

trebui să fiu singur, voi sta aşa, dar cu El şi Cuvântul Lui.  

  Cum a zis Eddie Pruitt: „Cine se încrede în Hristos, stânca, acela nu 

a zidit pe nisip”. Hristos este Cuvântul. „La început era Cuvântul.” Ce 

este? Fiecare Cuvânt este o sămânţă şi aduce rod după soiul ei. Sămânţa 

denominaţională aduce rod după soiul ei. Organizaţiile penticostale vor 

aduce rod după soiul lor. Baptiştii vor aduce după soiul lor. Ce vor 

aduce? – organizaţii. Cu voia lui Dumnezeu, voi arăta azi după-amiază 

cum au început ele şi ce s-a întâmplat, unde este scris în Biblie şi cum se 

vor sfârşi – care va fi sfârşitul.  

  Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toţi din maşini. Mulţi dintre 

voi aţi rămas în maşini, pentru că nu au mai putut intra. Ei ascultă prin 

acest canal. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, care staţi de-a lungul 

pereţilor şi pe voi care şedeţi în această dimineaţă aici. Eu mă încred în 

faptul că, prin harul lui Dumnezeu, nu v-am dat un prilej de poticnire, ci 

doar am clarificat punctul meu de vedere. Dacă voi credeţi acelaşi lucru 

pe care l-am spus azi dimineaţă, atunci nu aţi lua şi voi aceeaşi poziţie, 

în acelaşi fel? Sigur că aţi face aceasta. Acum dorim să ne aplecăm 

capetele pentru un moment.  

  Milostivule Tată Ceresc, noi nu dorim să terminăm adunarea, ci 

doar să o întrerupem, pentru a ne odihni puţin. Fie ca sămânţa care a fost 

semănată în această dimineaţă, să cadă pe un pământ bun şi roditor. Fie 

ca să aducă o recoltă bogată, Doamne, o plinătate de viaţă veşnică. Noi 

ne rugăm acum Tată, ca sămânţa care a fost semănată, să se odihnească 

şi să aştepte până va cădea ploaia târzie. „Cei care nădăjduiesc în 

Domnul îşi înnoiesc puterile.” O, Dumnezeule, fie ca noi să nu o luăm 

înaintea Cuvântului Tău, ci să rămânem în Cuvânt. Dăruieşte-ne-o 

Doamne.  

  Binecuvântează-ne pe noi şi pe cei care merg acum la masă. Eu Te 

rog ca Tu să le dai mâncarea Ta, şi să le binecuvântezi mâncarea, să-i 

întăreşti, iar în această după-masă să-i aduci devreme aici, înapoi. 

Doamne fie ca ei să şadă aici în templu şi să aştepte. Ajută-mă pe mine 

acum când mă voi retrage pentru rugăciune, iar după aceea voi reveni. 

Eu Te rog ca Tu să mă ungi proaspăt, din nou în această după-masă. 

Dăruieşte Doamne, pentru ca eu să le pot aduce oamenilor ceea ce cred, 
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Cuvântul Tău. Dăruieşte-o, Tată! Mă rog ca Tu să-l binecuvântezi pe 

iubitul şi preţiosul nostru pastor, fratele Neville. Fratele nostru iubit va 

intra în apă în câteva minute, pentru a boteza un grup de oameni. Tată, 

dacă în această dimineaţă este cineva aici care este botezat altfel decât 

cu botezul biblic, aşa cum a învăţat marele Tău slujitor, Pavel, care a 

pretins că purta Cuvântul Lui Dumnezeu în el – el zicea: „Chiar dacă un 

înger s-ar coborî, şi v-ar spune altceva decât ceea ce v-am predicat noi – 

blestem să fie peste el!” Şi Satan poate veni în statura unui înger. Tată, 

noi ştim că aceasta este scris în Biblie şi eu mă rog Tată, ca să intre 

adânc în inimile lor, că Pavel a fost cel care a poruncit oamenilor care 

încă nu erau botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos, spre iertarea 

păcatelor, ca să fie botezaţi încă o dată. Fie ca oamenii să o înţeleagă, 

Tată. Fie ca ei să recunoască adevărul, văzând cum se va desfăşura acest 

serviciu de botez. Lasă-i să recunoască faptul că nu există nici un text în 

Biblie care să confirme ideea lor trinitară cu trei dumnezei. Dumnezeule, 

desigur, noi credem că Tu Te-ai descoperit în trei feluri; şi anume ca 

Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Noi aceasta o credem cu tărie, Doamne, dar noi 

nu facem din Tine trei dumnezei, ci ştim că Tu eşti un Dumnezeu, care 

s-a arătat în trei feluri de descoperire – ca Tată, ca Fiu şi ca Duh Sfânt, şi 

că Numele lui Dumnezeu este Isus Hristos. Acesta este Numele Tatălui, 

al Fiului şi al Duhului Sfânt.  

  Tată, fie ca oamenii să recunoască şi să accepte prin ascultare 

botezul în apă spre iertarea păcatelor lor. Fie ca aceste puţine cuvinte 

despre botez, să cadă adânc în inima fiecăruia, căci noi nu ştim cât timp 

mai avem, Tată. Se apropie. Duşmanul, despre care noi vom vorbi în 

această după-masă, se adânceşte tot mai mult şi devine tot mai rău. De 

când ei s-au urcat pe tron, merg tot mai departe. Doamne, noi o vedem 

pretutindeni. Nu este comunismul, Doamne. Fie ca oamenii să fie în 

stare să o priceapă, că este romanismul, bătrâna mamă curvă şi fiicele ei 

– curvele. Noi vedem, Doamne, cum ei lucrează la chipul fiarei. Noi am 

ajuns aici.  

  Dumnezeule, Tatăl nostru, dăruieşte-ne acum har şi lasă-ne pe noi 

toţi să intrăm în arcă în siguranţă şi să fim pregătiţi pentru ploaia târzie. 

Noi ne rugăm în Numele Lui Isus. Amin.  

  Voi cei de aici, din clădire: dacă voi doriţi să ieşiţi afară şi să 

mâncaţi ceva, atunci este bine. Dacă doriţi, puteţi după aceea să reveniţi. 

Veniţi cât de repede puteţi. Să ne ridicăm pentru un moment. Dorim să 

ne ridicăm toţi. Câţi cred Cuvântul Domnului? Ridicaţi mâna voastră. 
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Amin. O, mulţumire Domnului! O, cum Îl iubesc eu pe Isus! Îl iubesc pe 

Isus...  

 


