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CUVÂNTUL VORBIT ESTE 
SĂMÂNŢA ORIGINALĂ 

 
1.Bună dimineaţa, prieteni. Atât de fericit să fiu aici. În această dimineaţă am 
început puţin mai devreme. Întotdeauna îmi pare rău să văd că nu există 
suficient loc adecvat să şadă oamenii şi ştiu că este greu pentru voi să staţi în 
picioare. Trebuie să predau aceasta în această dimineaţă căci acela ar fi timpul 
când am vrut să am suficient timp. Şi cred că aceasta va fi foarte frumos 
înainte, aşa cum serviciile continuă, căci atunci când câţiva vor şedea, alţii vor 
sta în picioare, şi să se odihnească unul şi altul şi dacă vreţi să ieşiţi şi să vă 
plimbaţi doar un moment, amintiţi-vă, fiind un serviciu lung, aceea va fi 
perfect în ordine. Apoi putem schimba în jur. 

2.Şi acum ei sunt … noi ştim că ei sunt într-un program de clădire aici la 
Tabernacol pentru o biserică mai mare şi mai largă să poată avea locuri 
adecvate. Şi cred că biserica de aici are numai 250 sau 300 de locuri şi există 
probabil cu o sută mai mulţi decât aceea aici acum. Astfel aceea … şi eu am 
intrat şi am văzut oamenii conducând înapoi şi înainte  – neputând afla un loc 
să parcheze în jur şi desigur când ei vin acolo la uşă şi au văzut holurile 
aglomerate şi zidurile înghesuite şi aşa mai departe, cu oameni apoi pe la 
platformă peste tot şi aşa mai departe, atunci ei au plecat. Şi noi vrem ca 
fiecare să asculte Mesajul Domnului aşa cum noi încercăm să-l aducem. 

3.Aş vrea să anunţ aceea imediat, eu voi încerca să vorbesc până la ora 
doisprezece şi apoi după … şi voi elibera la doisprezece. Şi aceea va acorda 
fiecăruia timp să ia ceva să mănânce. În acest timp lucrătorul, pastorul, fratele 
Neville de aici, va avea un serviciu de botez în acest timp. Şi voi oameni care 
ieşiţi să vă luaţi ceva de mâncare şi apoi ne vom întoarce înapoi şi voi încerca 
să fiu la amvon exact la ora două, şi apoi să continui în această după-amiază. 
4.Eu am fost în rugăciune mult în această săptămână, şi eu nici deseară nu voi 
termina dacă nu trebuie să scurtez cam, poate a patra parte din aceasta, sau 
poate o treime, departe, din ceea ce aş dori să spun oamenilor. Acum, astfel noi 
vă mulţumim pentru cooperarea frumoasă de a veni la adunări şi ceea ce aţi 
făcut pentru noi şi ne-aţi ajutat şi v-aţi rugat pentru noi. 

5.Şi eu am avut privilegiul să vorbesc câteva minute cu un om bătrân şi o 
femeie care este … noi îi cunoaştem ca fratele şi sora Kidd care au fost foarte 
credincioşi de mulţi ani. Ei s-au oprit cu câteva momente în urmă. Eu le-am 
spus să vină pe aici. Am vrut să-i văd un minut şi ce privilegiu a fost să 
vorbesc cu oameni bătrâni care au predicat Evanghelia când eu eram încă un 
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… un bebeluş. Şi vechea Evanghelie glorioasă devine mai bună tot timpul 
în timp ce ne apropiem de capătul drumului. 

6.Şi acum, există câteva materiale pentru rugăciune aici şi eu vreau să mă rog 
pentru ele după un timp. Şi acum, să ne aplecăm doar capetele doar un moment 
pentru un cuvânt de rugăciune. 

7.Tatăl nostru ceresc, Tu ai zis în Cuvântul Tău: “Când voi fi înălţat de pe 
pământ voi atrage toţi oamenii la Mine.” Şi acela este scopul nostru în viaţă, 
este să ridicăm în faţa unei generaţii muribunde de oameni, că Isus Cristos este 
încă Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul lumii. Şi eu sunt atât de fericit să ştiu căci 
eu trăiesc unde sunt oameni care cred aceea, şi împreună cu miile care L-au 
acceptat ca Salvatorul lor. 

8.Şi ştiind că după ce această viaţă se termină, acolo va fi o viaţă de cealaltă 
parte care va fi atât de glorioasă încât aceste osteneli şi câteva ore prin care 
trecem în aceste umbre şi neguri ale vieţii aici în terenul de testare, căci noi 
doar intrăm în orbită acum, aşteptând pentru numărătoarea inversă, căci curând 
va veni un timp când timpul lui Dumnezeu este împlinit. Marele braţ, care a 
reţinut timpul aşa de mult, va fi lăsat să treacă şi Biserica Lui va fi mutată de 
pe acest pământ în spaţiu acolo într-o ţară unde nu va mai fi nici boli, tristeţe, 
bătrâneţe, moarte. De aceea suntem adunaţi astăzi, Doamne, este să exprimăm 
simţurile noastre referitor la aceste lucruri. 

9.Noi suntem aşa de bucuroşi să ştim că aceasta nu este doar să adunăm 
oamenii împreună pentru ceva în zadar ... care s-a dovedit ca fiind cea mai 
mare realitate care a cunoscut-o cândva lumea, căci Fiul lui Dumnezeu nu este 
mort, care a făcut promisiunea, dar este viu între noi veşnic. Şi noi suntem atât 
de fericiţi în această dimineaţă, Doamne, deasupra tuturor lucrurilor, deşi noi 
am poseda lumea şi nu am putea fi tineri cu sutele de ani să ne bucurăm de 
aceasta, dar aceasta va fi numai un sezon comparată cu ceea ce timpul a păstrat 
pentru aceia care-L iubesc. Astfel, noi încercăm să îndreptăm fraţii noştri şi 
surorile către această oră mare care se apropie de noi. Şi aşa cum vedem acel 
timp venind, Doamne, inimile  noastre ard. Noi vrem să ne pregătim. 

10.Unul câte unul ne ducem jos în pământ. Noi doar am îngropat recent unul 
din mijlocul nostru. Sora noastră Bell, mergând repede – conform cu cererea 
ei, atât de repede încât nu am putut ajunge să ne rugăm cu ea, dar a fost cererea 
ei să plece – să vadă cât de bun eşti Tu să rânduieşti toate lucrurile care le 
dorim în inimile noastre. Tu nu-i vei lăsa pe nici unul dintre ei. Tu ai promis-o. 

11.Acum, ne rugăm ca Tu să aduci inimile să Te înţeleagă astăzi – cei care nu 
Te înţeleg. Adu păcătoşii la pocăinţă. Adu bolnavii la cunoştinţa vindecării lui 
Dumnezeu. Oh, Dumnezeule, binecuvântează sfinţii Tăi şi leagă inimile lor 

 
  



54 
 
romanismul, vechea mamă bătrână prostituată şi curvele ei. Şi noi le vedem, 
Doamne, venind în chipul fiarei şi aici suntem. 

280.Tată Dumnezeule, fii milostiv acum, şi lasă-ne să intrăm în siguranţă, în 
arcă şi să fim gata pentru ploaia târzie. Noi o cerem în Numele lui Isus. 
Amin. 

281.Acum celor care sunteţi aici în clădire, acum dacă vreţi să ieşiţi afară să vă 
luaţi ceva de mâncare, în ordine. Şi dacă vreţi – şi veniţi înapoi. Veniţi aici cât 
de repede puteţi după serviciu. Acum, să ne ridicăm doar un moment. Să ne 
ridicăm împreună. Cât de mulţi cred Cuvântul Domnului, ridicaţi-vă mâna 
[Adunarea ridică mâna.] Amin. Oh, mulţumesc Doamne. Oh, cum îl iubesc pe 
Isus. 

Oh, cum îl iubesc pe Isus 

Oh, cum îl iubesc pe Isus 

 [Fratele Branham se roagă pentru batiste.] 

Oh, cum îl iubesc pe Isus 

Pentru că El m-a iubit întâi. 
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împreună. Şi aşa cum benzile acestea merg afară în oraşe şi biserici prin 
toate naţiunile în jurul lumii, fie ca fraţii lucrători care poate au înţeles 
greşit odată să înţeleagă acum, căci Biserica Ta trebuie să fie pregătită. 

12.Şi acum oh Doamne, care m-ai separat de mama mea, care m-ai hrănit toate 
zilele vieţii mele şi m-ai adus până la această oră prin harul Tău, simţind că a 
fost voia Ta ca eu să trebuiască să explic oamenilor de ce am acţionat în felul 
cum am făcut-o. Fie ca  aceasta să fie într-un anume fel ca oamenii să aibe o 
înţelegere mai bună, Doamne, de particularitatea slujitorului Tău. 

13.Acordă aceste lucruri, Tată, şi aceste Scripturi şi un text şi cuvinte care le-
am scris aici prin săptămână rugându-ne şi studiind. Fie ca ele să cadă în 
pământ bun peste tot unde sunt auzite – un pământ care poate să le ţină şi să le 
nutrească şi apoi toată lauda ar trebui să fie dată Ţie, căci noi cerem  aceasta în 
Numele lui Isus. Amin. 

14.Către oamenii din maşini care nu pot intra, eu ataşez un instrument mic aici 
acum, şi deschideţi radioul vostru la 1150-1150 şi veţi prinde Mesajul chiar la 
radioul vostru din maşina voastră. [Fratele Branham comentează asupra 
echipamentului.] 

15.Acum, către toţi prietenii mei de aici şi oriunde vor putea călători benzile, 
eu simt că datorez aceasta oamenilor pentru explicaţie la multe lucruri care le-
am zis şi le-am făcut. Astfel, de multe ori oamenii au venit la mine şi au zis: 
“Pastorul nostru zice, ‘de ce nu  face fratele Branham aceea? De ce zici tu 
aceasta? Şi ce te face să faci aceasta astfel?’” Acum, cu toată inima mea, tot ce 
eu am făcut, am făcut-o cu cea mai bună intenţie pe care am ştiut-o cum să o 
fac. Şi tot ce eu am zis, a trebuit ca eu să o zic din inima mea. Şi am făcut-o cu 
un scop. Şi voi încerca în această dimineaţă prin harul lui Dumnezeu să ajut să 
explic din Biblie scopul şi de ce a trebuit să fac aceasta. 

16.Şi acum acolo poate, într-un grup de oameni de mărimea aceasta, există 
probabil mulţi slujitori care stau aici, şi vor exista mulţi care vor auzi aceasta, 
şi aş dori să avem suficient timp ca eu … să spun tot ceea ce am gândit şi am 
scripturalizat … am adus Scripturile de asemenea, la oameni. Dar către fraţii 
mei: chiar dacă nu sunteţi de acord cu mine – acum eu vorbesc şi aici şi pentru 
cei de la benzi – voi poate sunteţi în dezacord cu mine mult din cauza poziţiei 
mele către ceea ce gândesc a fi corect. Şi aveţi un drept să fiţi în dezacord cu 
mine aşa cum puteţi vedea diferit, dar sper căci eu, prin ajutorul lui Dumnezeu 
în această dimineaţă, voi fi în stare să vă arăt motivul de ce a trebuit să iau  
această poziţie. 

17.Şi eu niciodată … a fost de multe ori că eu am mustrat bisericile, 
denominaţiunile, îmbrăcarea femeilor, comportarea bărbaţilor. Cred că eu am 
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dovedit aceasta în întregime prin Scriptură. Şi niciodată cândva, Dumnezeu 
cunoaşte inima mea, căci niciodată nu am avut un sentiment rău faţă de 
cineva. Nu contează dacă ei sunt în dezacord cu mine precum estul de 
vest, eu încă i-am iubit. Atât timp cât am Duhul lui Dumnezeu în mine 
întotdeauna voi iubi Biserica Lui – poporul Lui. Nu contează ce fac ei, sau 
cum mă tratează, aceea nu are nimic de a face cu aceea. Eu încă îi iubesc. 

18.Mi-am amintit odată de un bărbat numit Moise. Oamenii aceia constant – 
noi am numi aceea în expresia noastră sudică – i-au dat mai multă bătaie de 
cap – doar constant l-au ţinut în mişcare. Orice lucru cu un murmur sau 
plângere şi aşa mai departe. Dar Moise, când aceea a venit la demonstrare, 
când Dumnezeu a zis: “Separă-te de ei, căci Eu te voi lua şi voi începe cu tine 
o naţiune” Moise s-a aruncat, el însuşi în calea mâniei lui Dumnezeu. A zis: 
“Ia-mă pe mine, nu pe oameni,” aceia pe care el i-a numit rebeli –  răzvrătire 
împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui – încă, el i-a iubit aşa de mult încât a 
zis: “Ia-mă pe mine şi salvează-i.” Acela era Cristos în Moise. 

19.Şi dacă un om, nu contează cât de mult altul va fi în dezacord cu el, dacă el 
nu simte în acelaşi fel atunci există o lipsă de Cristos cred eu – dacă din inima 
lui, nu de pe buze, dar din inimă, dacă el nu simte în acelaşi fel faţă de 
umanitate… 

20.Am fost uimit odată – nu numai pentru a face cu simţul umorului de data 
aceasta – dar a existat o adunare în Chicago, şi un om de culoare a stat acolo şi 
el a continuat să zică: “Aş vrea să-l văd pe doctorul Branham.” El avea o 
pălărie mare şi mari cruci, de opt sau zece ţoli lungime şi lărgime, peste pieptul 
lui, şi robe şi îmbrăcat foarte straniu cu inele ciudate şi rozarii şi aşa mai 
departe. Şi i-am spus fratelui Baxter, care era asociatul meu, am zis: “Adu-l în 
cameră. Eu îl voi vedea.” Şi el a şezut jos cu mine şi a zis: “Să te privesc ca pe 
un ‘Părinte,’ sau ca ‘Reverend,’ sau ca ‘Prezbiter,’ sau cum ai vrea să te 
privesc?”  

21.Am zis: “Dacă mă iubeşti, spune-mi ‘frate.’” Şi el, în respect, a făcut aşa. 
Şi mi-a dat titlul lui care, oh, voi lua câteva rânduri să le scriu pe hârtie titlurile 
numelui bisericii, şi titlul lui în biserică. Dar el a zis un lucru care întotdeauna 
mi-a încredinţat ceva. El a zis: “Eu sunt interesat în aceasta, frate Branham.” 
Eu sunt … el mi-a spus în ceea ce era el interesat în biserica lui şi în lucrurile 
lui. El a zis: “Eu sunt interesat într-o rasă.” El a zis: “Aceea este rasa umană.” 

22.Am zis: “Acolo noi vom da mâinile.” Rasa umană pentru toţi, la orice crez, 
la orice culoare, la orice persoană pentru care a murit Cristos, acela este 
interesul meu în această dimineaţă. Şi eu am încercat întotdeauna să fac 
aceasta, interesul meu. 
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teren bun fertil. Fie ca ele să rodească din abundenţă, Doamne, abundenţa 
vieţii Eterne. Acum ne rugăm, Tată, ca aceste seminţe care s-au semănat să 
aştepte după ploaia târzie ce va cădea. Aşteptând – acei ce aşteaptă de la 
Domnul, îşi vor reînnoi tăria. Dumnezeule, fie ca noi să nu o luăm înaintea 
Cuvântului, să rămânem cu Cuvântul. Admite aceea, Doamne. 

277.Binecuvântează-ne acum şi pe cei ce pleacă să mânânce, mă rog ca Tu să-i 
întăreşti şi să-i aduci înapoi în această după-masă foarte devreme. Doamne, fie 
ca ei să şadă în templu aici aşteptând. Şi fie ca Tu să mă ajuţi în timp ce eu mă 
voi duce să mă rog să vin înapoi. Eu mă rog ca Tu să mă ungi proaspăt în 
această după-masă. Admite aceea, Doamne, să pot aduce ceea ce cred că este 
Cuvântul Tău către oameni. Admite aceea, Tată. 
278.Eu mă rog ca Tu să binecuvântezi păstorul nostru drag, fratele Neville, 
fratele nostru scump. Cu câteva minute să intre în apă aici cu un grup de 
oameni – să intre la botez. Şi, Tată, dacă există cineva aici în această dimineaţă 
care a fost botezat altfel decât cu botezul creştin care marele Tău slujitor, Pavel 
– şi el a zis că a avut Cuvântul lui Dumnezeu în el – şi el a zis: “Dacă un om 
sau un înger,” chiar un înger a coborât din cer, cum a fost Satan în forma unui 
înger, “va veni jos şi va spune ceva diferit decât ceea ce a zis el, să fie 
blestemat.” Tată, noi ştim căci aceea este scrisă în Scripturi, şi mă rog, Tată, ca 
aceea să fie … să intre în inimile lor căci Pavel a fost chiar acela care a făcut 
oamenii care nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea 
păcatelor, el a fost acela care i-a însărcinat să fie botezaţi din nou. Fie ca aceea 
să meargă la oameni, Tată. Fie ca ei să-şi dea seama căci acest serviciu de 
botez care se duce sus – fie ca ei să-şi dea seama că acela este adevărul, ştiind 
că ei nu pot produce nici un Cuvânt din Scriptură să-şi suporte ideea lor 
trinitară de trei dumnezei. Tată, desigur noi credem că Tu eşti trinitate de 
slujbe – a Tatălui, Fiului, şi a Duhului Sfânt. Fie ca noi cu siguranţă să o 
credem, Doamne, dar să nu Te facem trei dumnezei, făcându-Te un Dumnezeu 
care slujeşte în trei slujbe – şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, şi Numele de care 
Dumnezeu era numit Isus Cristos. Acum acela este Numele de Tată, Fiu şi 
Duh Sfânt. 

279.Tată, fie ca oamenii să vadă aceasta şi să fie ascultători botezului în apă 
pentru iertarea păcatelor lor. Şi fie ca aceste cuvinte pentru botez să cadă adânc 
acum în inima fiecăruia, căci noi nu ştim cât mai avem, Tată. Se face foarte 
târziu. Duşmanul, aşa cum aşteptăm să vorbim în această după-masă, creşte 
mai adânc, mult mai curajos tot timpul. Din moment ce ei au luat tronul, ei se 
mişcă drept cu acesta. Doamne, noi vedem aceasta de fiecare parte. Nu 
comunismul, Doamne. Fie ca oamenii să fie în stare să înţeleagă că acela este 
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acela va rodi însutit. Credeţi voi aceea? Şi eu cred aceasta. Dar cu 
libertate şi dreptate pentru toţi. Aceea-i corect. Da, domnule. Eu promit 
loialitate mea pentru Domnul meu, vedeţi, să predic Cuvântul Lui şi să 
stau pe adevărul Lui dacă aceasta mă va costa viaţa. Eu încă merg înainte 
doar la fel. 

271.Căci eu vreau … dacă va fi un lucru mare pentru mine, nu aştept să fac 
aceasta, dar dacă trebuie să fac aceasta, îmi voi amesteca sângele în acest 
pământ ca cei care şi-au amestecat sângele lor pentru acelaşi lucru – ca cei ce 
au murit în gropile de lei, ca acei care au murit pe cruci. Ca acei ce au fost 
tăiaţi cu fierăstrăul – care au fost aruncaţi din organizaţiile lor şi au pribegit în 
jur în piei de oi şi piei de capre, şi au fost destituiţi. Acesta ar fi un mare 
privilegiu pentru mine ca ucenic al lui Cristos să mă întorc înapoi şi să 
socotesc aceasta ca o bucurie din cauză că ei au fost în stare să sufere 
ocara care a fost adusă Numelui Său. Ei puteau suferi aceea pentru El, mica 
lor suferinţă. Eu nu vreau să sufăr. Nimeni nu vrea să sufere. Mi-ar place să-mi 
pun mâinile împreună cu toate denominaţiunile să zic: “Fraţilor, să mergem.” 
Mi-ar place să fac aceea. Dacă fac aceea, îmi iau mâna din a Lui. Departe de 
mine să fac cândva aceea. Dacă voi sta singur, eu voi sta cu El şi cu Cuvântul 
Lui. 

272.Aşa cum Eddie Pruitt a zis: “Pe Cristos Stânca solidă stau, toate celelalte 
terenuri sunt nisip mişcător.” Şi Cristos este Cuvântul. “La început…” Şi ce 
este aceasta? Orice Cuvânt rodeşte … orice sămânţă rodeşte soiul ei. Sămânţa 
denominaţională va rodi soiul ei. Organizaţia penticostală va rodi soiul ei. 
Baptiştii vor rodi soiul lor. Ce este aceea – organizaţia, constant, constant. 

273.Vom arăta în această după-masă, cu voia lui Dumnezeu, cum au început 
ele, şi ce a cauzat aceasta, şi unde spune Biblia că ele vor, şi cum se vor sfârşi 
– exact ce va fi sfârşitul. 

274.Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi din toate maşinile. Mulţi dintre voi 
toţi care sunteţi în maşini care nu au putut intra, care ascultă prin acest 
microfon. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi care staţi în jurul acestor 
pereţi şi cei ce staţi aici în această dimineaţă. Şi eu cred căci prin harul lui 
Dumnezeu, nu am adus nici o jignire. Dar vreau să mă fac clar. 

275.Acum, dacă credeţi acelaşi lucru care l-am spus în această dimineaţă, nu 
veţi sta voi în acelaşi fel? Sigur că veţi sta. Să ne aplecăm capetele doar un 
moment. 

276.Milostivule Tată Ceresc, nu vom încerca să aducem adunarea la încheiere 
ci doar o haltă pentru puţină odihnă pentru câteva momente. Şi acum fie ca 
aceste seminţe care s-au semănat în această dimineaţă, fie ca ele să cadă pe 
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23.Acum, aş vrea să citesc … şi apoi doar … eu nu intenţionez să predic 
deoarece aceea probabil va fi cel puţin – ceea ce am aici de spus, îmi va lua 
patru sau cinci ore. Astfel după vreo două ore acum apoi vom elibera să 
mergem la masă, apoi vom veni înapoi la ora două, cam … vom fi aici înainte 
de două deoarece eu vreau să încep chiar la două. Fiţi aici cam la unu treizeci 
dacă puteţi. Apoi vom ieşi în timp pentru deseară. 
24.Eu trebuie să plec în această după-masă la Tifton, Georgia unde trebuie să 
ţin un serviciu mâine seară la auditoriul liceului acolo – doar un serviciu de 
predicare. Şi apoi de acolo, eu nu ştiu. Doar oriunde mă conduce El de acolo. 
Multe locuri – fratele Arganbright şi aceia au chemat din străinătate să încep 
chiar de acolo, prin vest, în Canada, în jurul lumii. Dar eu voi … voi o veţi şti 
… cred că o să ştiţi mai bine după ce voi termina, dacă Dumnezeu mă va ajuta 
să v-o dau în felul cum mi-a fost dată, apoi după serviciu, veţi înţelege, sper 
eu. 

26.Şi apoi, dacă există vreo întrebare care nu o înţelegeţi, eu vă cer să aduceţi 
cărţile voastre, şi apoi cei care aveţi casetofoane şi aveţi benzile, să le puneţi în 
casa voastră şi staţi jos cu o inimă deschisă – doar o inimă deschisă. Doar 
puneţi-le şi ziceţi: “Doamne, eu doar m-am relaxat acum, eu voi asculta” şi 
apoi când prindeţi ceva, opriţi casetofonul şi luaţi Scriptura. Şi Biblia a zis, 
Isus a zis: “Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine.” Vedeţi? Să ne 
uităm prin Scripturi să vedem dacă aceasta este în ordine. 

27.Acum, aş vrea să deschid … scuzaţi. Chiar aici. El îmi arată diferite 
microfoane să le folosesc. Există foarte multe dintre ele aici în această 
dimineaţă eu nu ştiu cu care să încep. Acum, să începem la scriptural … eu voi 
începe în Genesa şi voi clădi în seara aceasta în Apocalipsa. Eu cred Cuvântul. 
Genesa, începând cu primul capitol, doresc să citesc o parte din Cuvânt. Şi 
acum dacă cineva vrea ca cineva să ia … aveţi creioane şi hârtii şi aşa mai 
departe deoarece am câteva Scripturi. Aş vrea să continui să citesc tot timpul 
în aceste Scripturi. 

La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. 

Şi pământul era fără formă, şi gol. Şi întunerecul era peste faţa adâncului. Şi 
Duhul lui Dumnezeu se mişca peste faţa apelor. 

Şi Dumnezeu a zis: “Să fie lumină,” şi a fost lumină. 

Şi Dumnezeu a văzut lumina, că aceasta era bună, şi Dumnezeu a despărţit 
lumina de întuneric.  

Şi Dumnezeu a numit lumina zi, şi întunerecul l-a numit noapte. Şi seara şi 
dimineaţa a fost prima zi. 
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Şi Dumnezeu a zis: “Să fie o întindere în mijlocul apelor, şi aceasta să 
despartă apele de ape.” 

Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi a despărţit apele care erau sub întindere de 
apele care erau deasupra întinderii. Şi aşa a fost. 

Şi Dumnezeu a numit întinderea cer. Şi seara şi dimineaţa au fost a doua zi. 

Şi Dumnezeu a zis: “Apele de sub cer să se adune împreună într-un singur loc, 
şi să se arate uscatul.” Şi aşa a fost. 

Şi Dumnezeu a numit uscatul pământ. Şi grămada de ape le-a numit mări. Şi 
Dumnezeu a văzut că aceasta era bun. 

Şi Dumnezeu a zis: “Pământul să rodească iarbă, ierburi care poartă 
sămânţă, şi pomii fructiferi care poartă roadă după soiul lor, a căror sămânţă 
este în ele, pe pământ.” Şi aşa a fost. 

Şi pământul a rodit iarbă, şi ierburile au purtat sămânţă după soiul lor, şi 
pomii rodeau roade, a căror sămânţă era în ele, după soiul lor. Şi Dumnezeu a 
văzut că aceasta era bun. 

Şi seara şi dimineaţa a fost a treia zi. 

28.Acum, aş vrea să încep în această dimineaţă cu textul meu folosind aceasta: 
“Cuvântul vorbit este Sămânţa Originală.” Acum aceea-i pe ce vreau eu să-
mi pun textul  – Cuvântul vorbit este Sămânţa Originală.” Acum dacă veţi 
observa Dumnezeu a zis: “Să rodească după … soiul lor.” Orice era acela, 
trebuia să rodească după soiul lor. 

29.Acum, acest Cuvânt al lui Dumnezeu este Etern. Dumnezeu fiind infinit, nu 
poate vorbi nici un lucru şi apoi mai târziu să schimbe aceasta în altceva, la o 
decizie mai bună, deoarece fiecare decizie a lui Dumnezeu este perfectă. El nu 
poate … din moment ce Cuvântul Lui este vorbit o dată, El niciodată nu poate 
muri. El trăieşte înainte, înainte, înainte, şi niciodată nu poate muri deoarece El 
este Dumnezeu. Cuvântul Lui nu poate muri tot la fel cum El nu poate muri. 
Acela-i motivul că noi citim la 1 Ioan … sau sfântul Ioan, primul capitol, căci 
“La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu.” “Şi Cuvântul s-a făcut trup...” Acelaşi Cuvânt care a fost vorbit 
la început cu scopul Lui etern a venit înainte şi s-a făcut trup şi a locuit între 
noi – Cuvântul lui Dumnezeu. 

30.Cu câţiva ani în urmă am auzit că o femeie, acum aceasta poate nu este 
autentică, a lins cu limba în radiu în timp ce îl amesteca să pună arătătoarele la 
ceasuri şi ceasornice – aceea a ucis femeia. Şi după mulţi ani, ţinând craniul ei 
pentru ceva autopsie, ei au zis că voi puteaţi lua instrumente, orice au folosit 
ei, şi au pus lângă acel craniu osos, şi cu un uruit încă puteaţi auzi acel radiu 
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Duhul Sfânt încă nu s-a dat. El avea Cuvântul şi Cuvântul era în el, şi el putea 
cunoaşte pe Acesta. El a zis, “Eu am ascuns aceasta în inima mea, Doamne. 
Acesta nu înfloreşte şi să acţioneze cum ar trebui, dar eu am ascuns aceasta 
acolo Doamne. Eu am ascuns aceasta.” Dar când a venit Isus, care era 
Cuvântul făcut manifest, a luat germenul de viaţă din el şi l-a adus înapoi la 
Cuvânt, acum. Şi dacă paharul lui David era plin peste măsură, cum s-ar 
cuveni să fie al nostru ...? ... fără Duhul. Amin. Nu este El minunat? Îl iubiţi? 
Îl iubiţi? 

Nu este El minunat, minunat, minunat? 

Nu este Isus Domnul meu minunat? 

Ochii au văzut, urechile au auzit, 

Ceea ce este înregistrat în Cuvântul lui Dumnezeu 

Nu este Isus Domnul meu minunat? 

268.Nu este El? Cât de mulţi Îl iubiţi? Cât de mulţi Îl iubesc? Oh, El este 
minunat. Acum, aceasta-i dur, prieteni. Aceasta-i foarte dur. Eu nu vreau să fiu 
în acel fel eu însumi. Da, eu sper că înţelegeţi aceea, vedeţi. Dar astăzi eu dau 
expresia de ce am făcut aceste lucruri pe care le-am făcut. 

269.Acum, doar pentru o mică analiză înainte de a elibera pentru prânz este 
aceasta, eu vreau să ştiţi ce am făcut … acesta a fost motivul meu, şi obiectivul 
meu este Cuvântul lui Dumnezeu. Motivul meu este să fiu plăcut Lui. Şi eu nu 
pot asculta orice lucru şi să cred Cuvântul lui Dumnezeu; nici nu pot asculta la 
orice lucru şi să fiu plăcut lui Dumnezeu. Motivul meu este să cunosc 
Cuvântul Lui şi să fiu plăcut lui Dumnezeu prin a-L sluji prin Cuvântul Lui. 
Nu, căci eu am ceva împotriva … acum orice persoană de aici care este născut 
din Duhul lui Dumnezeu care este în grupul aleşilor a fost poate odată 
metodist, baptist, prezbiterian, penticostal, sau altceva sau alta pe undeva. 
Acum, voi ştiţi aceea. Voi ştiţi aceea. Astfel atunci vedeţi când ziceţi: “Mergeţi 
la ei,” aceea aveţi de făcut. Există cineva acolo dacă veţi semăna sămânţa. 
Va fi un seceriş într-o zi. Acela va cădea … unii dintre ei vor merge înapoi şi 
vor zice: “Ah, el nu este nimic decât un … el este un înşelător.” Nu au zis ei 
acelaşi lucru despre Domnul nostru? “Nu este nimic de acela.” Ei bine atunci, 
de ce nu verificaţi aceasta cu mine? “El nu este nimic decât un înşelător.” 
Atunci verificaţi aceasta cu Cuvântul. Vedeţi dacă acela nu este Cuvântul, 
atunci aceasta este înşelare, vedeţi. Acum, dacă teologia voastră este diferită de 
Cuvânt, atunci ea nu este corectă. 
270.Acum, alţii vor trece şi vor zice: “Ei bine ştiţi ce, eu cred că voi încerca 
aceasta pentru un timp.” El se va înăbuşi. Aceea-i corect. Dar când într-adevăr 
eşti gol, zici: “Doamne Isuse, nu mai sunt eu, ci Tu de acum înainte.” Atunci 
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cuvintele lui Dumnezeu sunt gingaşe, vedeţi. Şi priviţi aici, unde trebuia să fiu 
la timpul cinei, eu sunt doar cam aşa de departe de aceea, vedeţi. Cam o şesime 
din aceasta. Hoop! În ordine, pot … să o lăsăm acolo. Ce spuneţi voi? Atunci 
noi … acum câţi pot veni înapoi în această după-masă? Ridicaţi-vă mâna 
voastră. Bine. Nu vreau să vă ţin prea mult. Acum eu doar … eu nu vreau să vă 
epuizez. Şi acum, eu … acum voi băieţi de la benzi, lăsaţi banda să ruleze doar 
un minut, şi eu o voi scurta doar într-un minut eu însumi. În ordine, domnule. 

263.Acum noi … ultimul nostru gând aici a fost că Dumnezeu a făcut omul în 
chipul Lui Propriu după soiul Lui. Aţi reţinut aceasta? Un om după soiul Lui. 
Ei bine, ce fel de om era el? Dacă vă uitaţi înapoi să vedeţi ce era El când a 
fost făcut trup, acela-i felul de om pe care-l face El. Este aceea corect? Un om 
după soiul Lui. Amin. Aceea-i corect, nu-i aşa? Acela-i omul după soiul Lui. 

264.El a zis altă dată, odată unui om: “Tu eşti după inima Mea.” Un om după 
inima Lui proprie – David. Vă amintiţi aceea? Duhul lui Dumnezeu în David. 
David un rege respins. Întotdeauna unşii sunt respinşi. David un rege respins 
s-a urcat sus pe deal când poporul lui propriu … eu voi predica despre aceasta 
pentru următoarele trei minute. Când propriul popor a lui David ar trebui să 
fie, ai lui l-au detronat, propriul lui fiu, şi l-a alungat de pe tron. David s-a dus 
acolo jos, şi chiar unul dintre ei au venit acolo scuipând după el – acel rege 
respins. Acest ins mic a venit pe acolo olog în doctrina lui, Biblia a zis că el 
era olog, voi ştiţi, şi el s-a dus scuipându-l pe acel rege. Priviţi-l pe Cristos. L-
au scuipat! Acel mesager alături de el, un înger care-l reprezenta, a scos o 
sabie şi a zis: “Trebuie ca să stea capul acelui câine să scuipe pe acel rege?” 
Acel înger a zis: “Îl voi lovi de moarte!” 

265.David a zis, “Bagă-ţi sabia în teacă. Eu trebuie să fac aceasta.” S-a dus 
pe vârful muntelui Ierusalimului, s-a uitat înapoi jos, un rege respins şi a plâns. 
După opt sute de ani de acolo Fiul lui David, Duhul care era în David într-o 
porţiune, a stat pe acelaşi munte, un Rege respins fiind scuipat şi batjocorit. 
Este aceea corect? Îmi pot imagina că Dumnezeu a zis, acel înger care mergea 
acolo alături de el când el s-a suit la Calvar în acel fel: “Va trebui să stea capul 
acelui câine la locul lui?” “Lasă-l în pace.” Oh, vai, va veni un timp. 

266.Dar ce spuneţi despre David când el s-a întors? Povestea s-a schimbat. 
David a venit călare triumfând. Acest ins a alergat cerând milă. Sigur, lăsaţi-l 
în pace. El va veni într-o zi în putere. Apoi râsul se va întoarce în altă direcţie. 
Este corect. Doar lăsaţi-i în pace. 

267.Dar, Dumnezeu a zis: “David, tu eşti un om după inima Mea.” Când 
Dumnezeu crează un om, el este după soiul Lui. David a zis: “Ascund 
Cuvântul Tău în inima mea să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Singurul lucru ce 
el necesita era ploaia. David ar fi fost în ordine dacă ar fi avut acea ploaie, dar 
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mergând prin craniul ei după ce ea a murit de mulţi ani. Radiul merge continuu 
înainte. 

31.Cuvântul lui Dumnezeu merge continuu înainte. Eu am spus căci dacă noi 
am putea lua un instrument care ar putea apuca aceea, căci glasul unui om, 
glasul meu care vorbeşte astăzi, după zece mii de ani de acum poate încă fi 
prins din văzduh. Este ca o pietricică care cade într-un lac. Şi valurile slăbuţe 
mici după ce nu se mai pot vedea cu ochiul, continuă până când ating ţărmul, 
şi undele aeriene ale glasurilor noastre în continuu traversează în jur şi în jurul 
lumii. De aceea, atunci glasul nostru, ceea ce spunem va fi judecătorul nostru. 
Mărturia noastră se va ridica chiar împotriva noastră. Glasurile noastre vor fi 
ecoul în urechile noastre la bara de judecată al lui Dumnezeu când marele 
Lui instrument prinde fiecare glas care s-a vorbit – fiecare cuvânt care a 
fost spus în tăcere. 

32.Şi acum există numai o singură cale să oprim glasul acela care este greşit. 
Aceea este pocăinţa. Numai Dumnezeu îl poate opri. Dacă aceasta nu o face, 
aceasta merge înainte şi se întâlneşte cu voi în eternitate. De aceea, 
Dumnezeu fiind perfect şi Glasul Lui Etern, Glasul Lui propriu va trebui să-l 
prindă. De aceea, El trebuie să fie perfect în fiecare decizie. Căci din moment 
ce El spune ceva, aceea trebuie să meargă tot drumul şi să vină înapoi la 
judecată. 
33.Acum, dacă veţi fi foarte înţelegători, sau încercaţi să fiţi, veţi vedea de ce 
trebuie să iau întotdeauna poziţie pentru Cuvântul lui Dumnezeu cum am 
făcut, căci, toate celelalte lucruri trebuie să piară, Dumnezeu este Etern şi 
Cuvântul Lui este Etern. Acum, aşa cum studiaţi, şi eu voi încerca să vorbesc 
cât de lung pot astfel ca voi să puteţi lua cuvintele, şi eu fac aceea şi pentru 
benzi la fel – ca voi să ştiţi căci această Biblie este Cuvântul lui Dumnezeu! 

34.Acum noi ştim că venim la o judecată, căci Glasul lui Dumnezeu ne va 
ajunge din urmă pe undeva deoarece i-a fost dat la fiecare muritor să audă. 
Slujitorii sunt responsabili de luarea acestuia, şi acest Glas al lui 
Dumnezeu trebuie să ajungă pe fiecare persoană, apoi vom … voi va 
trebui să o auziţi, fie aici fie la bara de judecată. Astfel dacă Biserica are 
Glasul lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultaţi glasul bisericii aşa cum ne 
spun oamenii noştri romano-catolici. Şi când ei, în ei înşişi, sunt aşa de confuzi 
în diferenţele doctrinelor lor – romanii, grecii şi diferitele lor feluri – apoi 
acolo nu poate fi nici un loc să aveţi credinţă, căci care din vreuna este 
biserica? 

35.Este biserica romană corectă sau este biserica greacă corectă, sau una dintre 
celelalte biserici este corectă? Lutheranii sunt corecţi? Baptiştii sunt corecţi? 
Metodiştii corecţi? Prezbiterienii corecţi? Sau care este corectă, când există 
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aşa de multă diferenţă în ele? Una este departe de cealaltă ca estul de vest, 
dar după părerea mea Glasul lui Dumnezeu este Judecătorul. Astfel Glasul 
lui Dumnezeu, acesta este aşa de perfect, acesta trebuie să vină de la vreo 
resursă perfectă, şi dacă un bărbat îl aduce într-un fel şi altul cu diferenţele lor 
denominaţionale, apoi nu este cale să ne punem credinţa asigurată în ceea ce 
spun ele. 

36.Sper că este clar, vedeţi, căci şi dacă unul zice că este în acest fel … unul 
zice că trebuie să te ataşezi de această biserică: “Numai această biserică are 
salvare” – aceea este versiunea catolică. Lutheranii au venit în jur şi zic că ei 
sunt calea. Aici vin înainte metodiştii cu altceva, baptiştii cu altceva, 
penticostalii cu altceva, şi se pare că este o îngrămădire de confuzie. Apoi 
când voi duceţi acest Cuvânt scris la fraţii noştri, mulţi dintre ei zic: “Ei 
bine, zilele acelea nu sunt acum.” Altul zice: “Aceea este numai o istorie.” 
Celălalt zice: “Este o carte de poezii.” Altul zice: “Biserica are un drept să 
schimbe aceasta.” Atunci unde stăm noi? Unde există un loc de odihnă pentru 
credinţă? 

37.Când Dumnezeu, fiind Etern … eu cred că dacă noi suntem să fim judecaţi 
(şi întotdeauna trebuie) … căci dacă trebuie să fim judecaţi prin ceva, aceea va 
fi prin Cuvântul lui Dumnezeu care a dat însărcinarea. Apoi dacă trebuie să 
fim judecaţi prin acel Cuvânt, apoi Dumnezeu va fi un Dumnezeu nedrept să 
pună o aşa confuzie pe pământ, şi sărmana minte umană aşa de zăpăcită, ea nu 
ştie ce să facă, şi unul se va ataşa de aceasta şi apoi se va ataşa de aceea. 
Sărmanul ins el încearcă să se gândească că va încerca să găsească un loc 
corect, el va asculta la această denominaţiune, apoi va asculta la altă 
denominaţiune, şi aceasta pare a fi mai bună decât cealaltă. El va merge şi 
primul lucru, el este înapoi la prima din nou. El doar nu ştie ce să facă. Dar 
dacă Dumnezeu va judeca lumea prin ceva, acela va fi Cuvântul Lui. Eu cred 
aceea. 

38.Şi acum, fraţii mei – acum când eu zic aceea, eu nu mă refer numai la acest 
grupuleţ de aici în această dimineaţă, ci vreau să spun unde vor fi trimise 
aceste benzi în jurul lumii – aş vrea să suportaţi puţin împreună cu mine şi să 
vă gândiţi la aceea, căci vor exista unele locuri unde vor veni la o judecată. 
Apoi unii dintre ei zic, “Versiunea King James” sau altele versiuni, şi acum ei 
fac o versiune standard sau ceva. 

39.Eu cred că dacă Dumnezeu este Dumnezeul suveran, – aşa cum este El – 
Cel Etern, El trebuie să supravegheze aceasta. Aceasta este la aprecierea Lui. 
Dacă eu vreau să mă duc la cer la locul Lui, aceea este la aprecierea Lui să-mi 
repartizeze un loc unde eu voi ştii ce să fac – undeva unde vă puteţi pune mâna 
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258.În ordine, fiecare sămânţă trebuie să vină după soiul ei. Dumnezeu a făcut 
omul după chipul Lui după imaginea Lui să fie Cuvântul Lui pe pământ. El a 
exprimat aceasta în Isus Cristos. Ce era? Dumnezeu era în Cristos. Acela este 
un bărbat după soiul Lui, vedeţi? Când Dumnezeu care este Cuvântul … câţi 
ştiţi căci El este Cuvântul? Când Cuvântul era în Cristos, un Om, Om Uman, 
exprimându-Se prin El, acela era Dumnezeu, Cuvântul, în Cristos 
exprimându-Se Însuşi. Şi Dumnezeu la început a făcut omul în chipul Lui 
propriu, şi acela-i felul de om pe care-l face El astăzi. Seminarul şi 
incubatorul cloceşte un grup de hibrizi. Vedeţi, şcolile. Dar când Dumnezeu 
cheamă un om, el este în chipul Lui Propriu – Cuvântul făcut viu în el. Aceea-i 
corect. Acela-i omul lui Dumnezeu. Omul în chipul Lui Propriu, chiar în 
asemănarea Sa. Şi Isus a zis, căci el va face lucrările care le fac Eu. Astfel 
Dumnezeu a făcut omul în chipul Lui Propriu după soiul Lui. 

259.Soiul Lui – ce este soiul Lui? Cuvântul. El este Cuvântul. Atunci dacă un 
om neagă Cuvântul lui Dumnezeu, cum poate el fi în chipul lui Dumnezeu? 
Doar întrebaţi-vă întrebarea. Întrebaţi-vă voi înşivă. Cum puteţi fi chipul lui 
Dumnezeu şi să negaţi chipul Lui însuşi? “Oh,” el zice, “aceea nu înseamnă 
aceea.” Chipul exprimat al lui Dumnezeu. A zis: “Oh, eu am spus aceasta, dar 
nu am vrut într-adevăr să spun aceasta. Eu am greşit acolo. Eu susţin aceasta. 
Acela a fost pentru un alt timp. Eu nu am vrut să o spun.” Oh milă, gunoi, 
mizeria diavolului cu care a hrănit-o pe Eva. Nu-l lăsaţi să încerce să o 
înfunde pe gâtul celor aleşi. Nu, domnule. Ei nu vor crede aceea. “Doar 
veniţi şi vă ataşaţi cu ceata noastră.” Nu vă ataşaţi de nimic, voi trebuie să 
vă naşteţi. Nu să vă ataşaţi! O CREATURĂ NOUĂ. 

260.Da, în chipul Lui Propriu după soiul Lui să fim … să fim Cuvântul Lui 
exprimat pe Pământ. Acum Isus era Cuvântul lui Dumnezeu exprimat. Credeţi 
voi aceea? Atunci ce vom fi? Fiii lui Dumnezeu, la fel, cu Cuvântul exprimat 
în Biserică, purtând mai departe, care este Trupul Tainic al lui Cristos. Purtând 
înainte aceeaşi lucrare care a făcut-o Isus când El era aici pe pământ. Vedeţi? 
Acela-i felul după soiul Lui. 

261.Acum puteţi avea soiul lutheran după lutherani, soiul metodist după 
metodişti, soiul catolic după catolici, soiul penticostal după soiul lor. 
Unitarienii după ai săi. Trinitarienii după ai lor, dar dacă sunteţi chipul 
exprimat al lui Dumnezeu, acela este diferit. Vedeţi, voi sunteţi chipul 
exprimat al Cuvântului manifestându-Se Însuşi. Oh vai! Păi, el trebuie să 
fie. Dacă apa cade pe acela, el va trebui să o facă. 

262.Apoi … atunci îi dă o naştere, un caracter şi el … după … Dumnezeu l-a 
făcut pe om în chipul Lui Propriu. Eu doar nu mă gândesc că am timp pentru 
această expresie următoare. Aceea este gingaşă, dar eu nu vreau să … toate 
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miracolelor care … dar acolo erau doi profeţi unşi care au stat acolo, sau un 
profet şi ajutorul lui. Acolo era un profet uns numit Moise, care a stat acolo, 
care avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi la sfârşit, acela s-a manifestat – 
înainte de eliberare. Este corect? Aşa numiţii lucrători ai miracolelor au murit 
chiar acolo. 

255.Acum, ce încearcă ei să facă, ei vor încerca să fabrice ploaia târzie. 
Fără sens! Păi, acea ploaie târzie va cuprinde lumea, frate. A fost o ploaie 
timpurie care a semănat Cuvântul. Aceea-i corect. Acum voi veţi vedea ce 
produce semănarea ploii târzii. Voi veţi afla că acolo va fi o afiliere. 
Penticostalii şi toate grupurile vor veni împreună, şi ei vor închide uşile acelor 
inşi care nu o vor asculta, şi nici măcar nu vi se permite să vă deschideţi gura. 
Corect! Aceea este când El va veni. Aceea este când El se va arăta. Aceea 
este când veţi vedea o ploaie. Oh, vai, staţi liniştiţi. Fiţi tăcuţi. Lăsaţi să 
treacă. 
256.Oh, dar Cuvântul era cu acel profet uns deoarece Cuvântul Domnului vine 
la profet. Acum, Dumnezeu nu-Şi schimbă sistemul Lui. Nu, nu. El 
niciodată nu-Şi schimbă sistemul. Acum ce era aceasta? Acolo au stat trei 
din nou. Acolo a mers Iane şi Iambre înfăptuind miracole, aşa cum s-au dus jos 
la Sodoma, au făcut un miracol mic – au orbit oamenii, vedeţi. Acolo a stat 
Abraham, cel uns, cu Dumnezeu şi ajutorul lui, Sarah. Este aceea corect? Aici 
a stat Iane şi Iambre înfăptuind miracole – orice lucru ce putea Moise să facă 
în semnul miracolelor, semne – şi acolo a stat Cuvântul uns, profetul, cu 
ajutorul lui – asistentul său. Oh, aş dori să pot predica despre aceea acum, 
pentru vreo două ore bune. 

257.În ordine. În Genesa unu, amintiţi-vă, orice sămânţă după soiul ei. Ea 
trebuie să fie veşnic în acel fel. Acolo sunt toate benzile acelea. Un om care va 
zice, poate crede, căci biserica va trece prin perioada necazului, mă întreb de 
unde aţi primit cândva vreo sămânţă pentru aceea? Când chiar … “Ei bine,” 
voi ziceţi “eu cred că aceea spune că acesta ei o vor face…” Aceea este în 
ordine. Aţi observat acolo în urmă unde ploaia cade pe celălalt soi? Unde a 
căzut? Noe era în arcă înainte de a lovi judecata. Sodoma – Lot era afară din 
Sodoma înainte ca aceea să lovească judecata. Sigur, noi nu vom trece prin 
perioada necazului. Voi veţi merge într-o răpire într-una din aceste zile. 
Desigur. Ce facem noi … de ce trebuie să fiţi judecaţi? El a suferit necazul 
meu – Isus Cristos. Acolo este unde a avut loc necazul meu chiar acolo, da. Eu 
L-am acceptat, şi gratuit– “Când voi vedea sângele te voi ocoli.” Aceea-i 
corect. Moise era salvat … protejat, în siguranţă cu Israel în timp ce necazul a 
căzut. Aceea-i corect. 
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să ziceţi: “Aceasta este aceea.” Sunteţi voi de acord cu aceea? Acolo este … 
aceasta este la aprecierea Lui. El ar fi nedrept. 

40.Dacă eu zic: “Doamne, eu am fost un lutheran,” şi celalalt a zis: “ei bine, eu 
am fost un catolic,” ei bine, acolo sunt cei doi ai voştrii protestând unul 
împotriva altuia. Acum, ce va face sărmanul? Sau ce dacă biserica catolică este 
corectă? –atunci toţi lutheranii sunt pierduţi. Ce dacă lutheranii sunt corecţi? –
toţi catolicii sunt pierduţi. 
41.Vedeţi, voi trebuie să aveţi pe undeva credinţă care îşi poate lua locul ei de 
odihnă. Şi pentru mine – eu nu ştiu cum să mă simt referitor la aceea, dar 
pentru mine Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Şi eu cred că 
Dumnezeu a vegheat asupra Cuvântului Său încât nu există nici o punctuaţie 
afară din loc. 

42.Fiica mea de acolo din spate, Rebekah, a zis: “Tată, în şcoală au dovedit că 
există milioane şi milioane de ani cât de veche este această lume, atunci nu 
este aceea contrară cu Biblia?” 

“Nu, domnule,” am zis, “ea nu este.” 

43.“Ei bine,” a zis ea, “Dacă studierea diferitelor pietre şi formaţiuni şi 
stalactite şi stalagmite şi aşa mai departe dovedesc acea scurgere de milioane 
de ani, şi Dumnezeu a zis că El a făcut cerurile şi pământul în douăzeci şi patru 
de ore, nu contrazice aceea … contrazice Biblia?” 

44.Am zis: “Nu.” Dacă veţi observa căci Dumnezeu îi spune lui Moise despre 
Biblie, El a zis: “La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.” Punct! 
Cât a durat aceasta, aceea nu este treaba noastră. Apoi El merge înainte şi 
începe să aducă în timpul Lui de a pune sămânţă în pământ. Dar la început – 
poate au fost sute de milioane de trilioane de ani, veşnicii de timpuri, dar 
Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, punct! Aceea stabileşte aceasta. Acela 
este primul. Vedeţi, El nu face greşeli. Pavel, marele propovăduitor a zis … a 
spus lui Timotei să:“studieze să se dovedească, corect împărţind Cuvântul lui 
Dumnezeu.” Studiaţi-l cu inima deschisă şi tot la fel încerc şi eu să fac. 

45.Acum, cu credinţa mea în Cuvânt în acel fel, apoi eu nu pot lua ceva 
interpretări personale, căci Biblia afirmă că Biblia nu este pentru interpretare 
personală. Acum Duhul doar a descoperit aceea. Eu cunosc Scriptura, dar chiar 
acum eu nu ştiu chiar exact unde este aceea în Scriptură. Dar voi care o notaţi, 
o veţi afla, cred că este în Petru, “căci Biblia nu se interpretează particular.” 

46.De aceea, dacă un scriitor inspirat a zis … şi dacă aceea este greşită, atunci 
cu atât mai mult celelalte părţi din acestea sunt greşite ? Ori este acesta totul 
corect ori totul greşit. Voi nu puteţi face nimic altceva din el. Astfel voi – ei 
bine, despre biserică … voi ziceţi: “Ei bine, atunci biserica…” nu, dacă 
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mergeţi la biserică, atunci care biserică este corectă? Care biserică este 
corectă? Vedeţi voi trebuie să veniţi din nou la ceva pe care trebuie să se 
odihnească credinţa. Şi pentru a mea, acesta este pe Cuvântul lui Dumnezeu 
crezând că această Biblie este programul lui Dumnezeu pentru oameni – 
întotdeauna a fost. 

47.Isus a spus căci Scripturile trebuie să fie împlinite. Aceea este, dacă totul ce 
a fost scris în Scripturi – acum purtaţi aceasta în minte căci voi care aveţi 
banda acum, la sfârşitul acestor benzi veţi afla că eu am revenit la aceea din 
nou – căci tot ceea ce este în Scripturi trebuie să se împlinească. Acum lăsaţi-
mă să o accentuez un minut, clasă. Vedeţi? Tot ceea ce este în Scripturi trebuie 
să se împlinească. Apoi dacă Dumnezeu a zis ceva – iată-vă! Acestea trebuie 
să fie împlinite! Sau dacă aceea nu este, acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Atunci dacă aceasta este că acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci unde 
ne aflăm? Să luăm ceva care arată ca Dumnezeu sau ceva care vrem să o 
facem. Aşa cum a zis Biblia: “Mâncaţi, beţi şi fiţi fericiţi căci mâine vom 
muri.” Vedeţi? 

48.Acum, dacă acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi toţi suntem 
pierduţi. Şi dacă acela este Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este absolut 
destinat cinstei! Dumnezeul … cine este izvorul întregii onori, care este 
începutul întregii onori, care este sursa întregului Adevăr, trebuie să stea 
pentru ceea ce zice El! Şi dacă acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci 
cine este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Sau există vreun Dumnezeu? 

49.“Oh,” voi ziceţi, “frate Branham, eu simt aceea.” Oh, păgânul vă poate 
spune acelaşi lucru despre idolul lui. Călătoria vă face ceva, când o vedeţi voi 
înşivă. “Astfel eu … cred că mă pot uita să o văd.” Da. “Eu cred că dacă eu … 
eu cred deoarece eu am fost schimbat în acest fel, deoarece…” 

50.Şi eu o fac, dar amintiţi-vă păgânii fac acelaşi lucru. De ce moralul Africii 
va albi … unele dintre triburile acelea îi va face pe americanii de aici care se 
numesc creştini să se ruşineze de ei înşişi – moralul şi curăţia între oamenii 
care se închină la idoli. Astfel poate acela este Dumnezeu. Vedeţi ceea ce 
vreau să spun? Vedeţi, când vă uitaţi la lucruri în faţă, acesta-i un cerc mare 
aici care trebuie să-l acoperiţi, astfel voi trebuie să veniţi pe undeva înapoi pe 
ce să vă puneţi mâinile. 

51.Acum să luăm pretenţiile lutherane, ei greşesc! Să luăm pretenţiile catolice, 
ei greşesc! Să luăm pretenţile baptiste, penticostale, ei greşesc! Astfel voi nu 
vă puteţi pune încrederea în ei. Dar nu există nici un lucru scris în această 
Biblie decât ceea ce a dovedit Dumnezeu prin cineva că acela este Adevărul. 
Acesta este Adevărul. 
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250.Acum, amintiţi-vă, acela-i adevărul. Aceea-i ce a spus Isus. Iane şi Iambre 
s-au împotrivit lui Moise. Amintiţi-vă şi Biblia a zis: “Aşa cum ei s-au 
împotrivit lui Moise, în zilele din urmă vor reapărea – duhurile acelea – din 
nou.” Ce? Chiar înainte de eliberarea oamenilor. Aleluia! Timpul de eliberare 
este aici! Isus a zis în Matei 24 acolo căci ei vor înşela chiar pe aleşi dacă ar fi 
posibil. Numai aleşii o vor prinde – doar unul de aici şi acolo – chiar aleşii, 
dacă este posibil. “Ca Iane şi Iambre care s-au împotrivit lui Moise, tot la fel 
aceşti oameni cu mintea răzvrătită referitor la Cuvânt” – cu privire la adevăr, şi 
Cuvântul este adevărul. Este corect? Acum, acela nu este lapte degresat, 
prieteni. 

251.Priviţi, ei … Biblia a zis, Isus a zis că ele vor fi aşa de apropiate încât ar 
înşela chiar pe aleşi, dacă ar fi posibil. Dar aceea nu este posibil. Acea 
Sămânţă va cădea acolo deoarece aceasta este predestinată să cadă acolo. 
Seminţele au ieşit. Denominaţiunile sunt semănate; Cuvântul a fost semănat, 
vedeţi. Şi Iane şi Iambre, ei …oamenii aceia … Biblia a zis că aceşti diavoli se 
vor ridica în zilele din urmă şi vor înşela oamenii prin aceste miracole şi semne 
care le vor putea înfăptui. Cum veţi cunoaşte diferenţa? Cuvântul! 

252.Chiar Vechiul Testament a zis: “Dacă nu vor vorbi conform cu legea şi 
profeţii, nu există viaţă în ei” – dacă ei neagă un singur lucru. Apoi arătaţi-mi 
o persoană care a fost botezată cândva folosind titlul de, Numele Tată, Fiu, şi 
Duh Sfânt. De ce o faceţi atunci? Un crez, hibrizi, copii morţi, copii bastarzi, 
morţi de două ori, smulşi din rădăcini. “Şi fiecare rădăcină care, a Mea – 
fiecare plantă pe care Tatăl Meu ceresc nu a plantat-o va fi scoasă din 
rădăcini.” “Cerurile şi pământul va trece, dar Cuvântul Meu nu va trece,” a 
zis Isus. Acum vedeţi de ce am stat în felul cum am stat. 

253.Arătaţi-mi un loc, dacă aceea nu este un blestem pentru o femeie să-şi taie 
părul. Iată-vă. Atunci vă certaţi cu mine. Apoi oamenii zic: “Fratele Branham 
este un profet. Oh îl credeţi atât timp cât el vorbeşte oamenilor, spunându-le 
păcatele şi lucruri ca acelea, dar când merge în învăţătură, nu credeţi aceea.” Ei 
bine, tu sărman ipocrit. Tu nu ştii nimic! Nu zice Biblia căci Cuvântul 
Domnului vine la profet? Nu mă numesc însumi un profet, eu nu sunt profet. 
Dar voi aţi zis aşa. Eu spun ceea ce aţi spus voi. Şi apoi vă întoarceţi în jur şi 
ziceţi un lucru ca acela. Nu ziceţi că nu aţi făcut aceasta. Eu chiar am 
înregistrată unde aţi zis aceasta. Tu nu ai ştiut aceasta, nu-i aşa? Doar să zici că 
nu ai zis aceasta odată. Aceea este tot ce vreau să zici. Îţi voi lăsa glasul tău 
propriu să se audă înapoi. 

254.Tot la fel cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise – lucrători ai 
miracolelor, dar unde era Cuvântul, Cuvântul Adevărat? Acolo erau inşii 
lucrători ai miracolelor. Acolo erau inşii care puteau face orice lucru în linia 
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încearcă să văruiască aceea cum a făcut cu mama Eva. Fiecare Cuvânt este 
Adevărul chiar în felul cum Dumnezeu l-a scris acolo. În acel fel îl cred. 

244.Acum puteţi merge înainte. Voi ziceţi: “Ei bine, noi avem Adevărul.” Ei 
bine mergeţi înainte atunci. Este în ordine. Dacă eşti aşa de orb, mergi drept 
înainte şi te poticneşti în întunecime. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu care 
te va judeca, frate, nu crezul tău. Oh, acela arată bine. Da, domnule, arată bine. 

245.Şi voi ziceţi: “Ei bine, frate Branham, aşteaptă un minut. Binecuvântat fie 
Dumnezeu, eu i-am văzut mergând acolo şi vindecând bolnavii.” Oh, sigur. 
Tot la fel şi eu. “Oh, i-am văzut vorbind în limbi.” Da, domnule. La fel şi eu. 
Şi eu nu am crezut, şi acolo nu-i nimeni care să poată dovedi aceasta prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, căci dovada iniţială cu Duhul Sfânt este vorbirea în 
limbi. Aş vrea ca omul să vină să o facă. Eu am provocat aceea peste tot. Eu 
cred în vorbirea în limbi. Da, domnule. Dar eu am văzut diavoli vorbind în 
limbi, vrăjitori şi fermecători vorbind în limbi şi interpretând aceasta, negând 
că există un astfel de lucru ca Isus Cristos. Am văzut oameni vorbind în limbi 
şi trăind cu soţia altui bărbat. Au stat şi m-au privit drept în faţă şi a venit o 
viziune înaintea lui – l-am chemat deoparte şi l-am făcut martor la aceea. Şi 
voi numiţi acela Duhul Sfânt? Oh, da. 

246.Voi ziceţi: “Ei bine, frate Branham, nu crezi că Duhul Sfânt vorbeşte în 
limbi?” Da, domnule, dar daţi-i un test al Cuvântului! Vedeţi, Iane şi Iambre 
au făcut miracole. Aceea-i corect, nu-i aşa? Da, domnule. Iane şi Iambre. Când 
Moise a plecat în Egipt, orice lucru ce a făcut Moise într-un fel de semn, Iane 
şi Iambre, cei doi vrăjitori, au putut produce acelaşi lucru. Doi diavoli. Moise a 
zis: “Muşte!” 

Ei au zis: “Muşte!” Moise a zis: “Un băţ pe pământ!”  

Ei au zis: “Un băţ pe pământ!” “Un şarpe!” “Un şarpe!” 

247.Aceea-i corect! Ei puteau lucra miracole. Biblia a zis căci în zilele din 
urmă acei diavoli se vor ridica să lucreze miracole şi va înşela oamenii. Foarte 
greu frate, dar tu trebuie să cunoşti adevărul. 

248.Isus a zis: “Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, ‘Doamne, Doamne, nu 
am făcut eu aceasta şi am făcut aceea şi am făcut aceea, şi aşa mai departe, în 
Numele Tău?’” 

249.El va zice: “Depărtaţi-vă de la Mine, lucrătorii fărădelegii.” Ce este 
fărădelege? Ceva ce ştii că este greşit, şi tu o faci oricum, şi ştii căci Cuvântul 
lui Dumnezeu este corect! De ce joci rolul făţarnicului? Din cauza organizaţiei 
tale şi iei un pic de aici şi nu vei lua restul din aceea. “Lucrători ai 
fărădelegii,” a zis El, “depărtaţi-vă de la Mine; niciodată nu v-am cunoscut.” 
Acum, aceea-i … voi ori treceţi cu greu prin iad aici sau după aceea aşa…” 
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52.Aşa cum am zis deseori: “Poate credinţa mea nu se va urca unde s-a urcat 
Enoh, dar desigur nu voi sta în calea nimănui care se va urca acolo.” Credinţă 
mare. Acum, având această temelie pentru motivul de ce cred eu această 
Biblie, şi aceea-i de unde îmi iau eu textul. 

53.Acum, următorul lucru pe care vreau să-l spun, este căci eu nu cred că 
Biblia se contrazice Însăşi, şi eu am oferit o provocare lumii din jur pentru 
cineva care pretinde aşa ceva, să vină să mi-o dovedească. Veniţi, dovediţi-o. 
Biblia nu se contrazice Însăşi. Aceştia sunteţi voi contrazicând Biblia. 
Dumnezeu nu se poate contrazice pe Sine. Dacă El se contrazice, atunci El nu 
este Dumnezeu. Şi dacă acest Cuvânt este Dumnezeu atunci … şi aceasta 
contrazice aceasta, atunci Îl faceţi pe Dumnezeu să se contrazică Însuşi. Atunci 
unde este Dumnezeul vostru atunci? Poate s-a îmbolnăvit, nu-i aşa? Complicat. 

54.Dacă Dumnezeu se contrazice pe Sine, El nu este mai mult decât sunt eu 
sau cât sunteţi voi, căci El se poate contrazice. Cuvântul este acolo, dar El este 
ascuns de ochii celor învăţaţi şi pricepuţi. 
55.Aceea-i de ce, cineva zice că Matei 28:19, unde: “Mergeţi în toate 
naţiunile, botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt”; Fapte 2:38 a 
zis: “Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus ...” “Există o contradicţie.” 
Ea nu este contradictorie!  

56.Fiecare care a fost botezat cândva trebuie să fie botezat în Numele de Tată, 
Fiu, şi Duh Sfânt. Şi dacă nu sunteţi botezaţi folosind Numele lui Isus Cristos, 
voi NU sunteţi botezaţi în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt! Voi sunteţi 
botezaţi în ceva titluri care aparţin unui nume. Dacă aceea este … nu este 
descoperirea corectă, atunci Biblia va fi greşită când Ea a mers înainte şi 
fiecare care a fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Dar dacă Biblia a botezat 
… fiecare dintre apostoli prin epoci au botezat în Numele lui Isus Cristos după 
ce Isus i-a însărcinat să boteze în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt, 
atunci Biblia absolut se contrazice. Dar dacă vă uitaţi la aceea, aceea nu este. 
Ei au făcut chiar ceea ce a zis El. Nu titluri, ci Nume. Astfel nu există 
contradicţie. 

57.Cu cât mai multe aş putea trage pe aici care tocmai le-am notat, unde 
oamenii spun că ele se contrazic. Eu am întrebat de douăzeci şi cinci de ani 
(aproape treizeci acum) ca cineva să-mi arate. Aceasta nu este acolo. Nu, 
domnule. Acesta-i acolo, Adevărul, tot Adevărul, şi nimic decât Adevărul şi 
credinţa noastră se odihneşte chiar acolo – chiar acolo în ceea ce a spus 
Dumnezeu. Nu încercaţi să-L interpretaţi. Doar spuneţi în felul cum El 
spune aceea. Nu puneţi nici o interpretare personală, şi eu cred că nu este 
nimic altceva… 
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58.Acum, sper că dacă aceasta vă răneşte acela nu sunt eu. Eu încerc să spun 
de ce cred ceea ce cred şi de ce am acţionat în felul cum am acţionat – lucrurile 
care le-am făcut. Eu încerc să mă arăt lumii, căci eu am făcut asta, deoarece 
aceasta este convingerea mea. 

59.Eu cred căci orice cuvânt care se adaugă la această Biblie şi oricine este 
vinovat de a face aceea, partea lui va fi scoasă din Cartea Vieţii,  Apocalipsa 
21: “Oricine va adăuga la acesta sau va scoate din acesta…” Eu nu cred căci 
vreun crez, vreo dogmă, orice altceva, numai Cuvântul literal al lui Dumnezeu 
este planul lui Dumnezeu. Orice altceva este păcătos şi se va constata a fi 
pierdut etern – orice om, orice crez, orice denominaţiune, sau orice lucru care 
va adăuga sau va scoate vreo punctuaţie din acest Cuvânt. Dumnezeu, care nu 
este un zeu de ieri, care a scris o carte, şi a mânuit aceasta printr-o grămadă de 
mâini omeneşti şi să-i lase să fie confuzi şi orice altceva, şi apoi să meargă să 
judece lumea cu acea carte! Dar Dumnezeu care a scris aceasta trăieşte! 
Trăieşte în aceasta şi Îşi confirmă Cuvântul. (Acum în studierea benzilor, aş 
vrea să studiaţi foarte atenţi chiar acolo – acea remarcă, vedeţi?) 

60.Acum eu încep cu Genesa şi trec prin Apocalipsa acum începând acestea 
împreună, căci acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa zice că oricine 
va scoate din acesta sau va adăuga la acesta, aceluia i se va scoate partea din 
Cartea Vieţii. Eu am ajuns la Scriptură şi am citat după un timp. Apocalipsa 
ultimul capitol. 

61.Acela este primul capitol care arată acum, ce? Ce este Cuvântul? Acum, 
acesta este Etern. Acesta nu trebuie să fie falsificat sau adăugat sau scos din 
acesta. Vedeţi? Trebuie să nu fie falsificat – Dumnezeu veghează la aceea. 
Acesta trebuie să nu fie adăugat – orice lucru la acesta. Nimic nu poate fi scos 
din acesta căci acesta este Etern, vedeţi? Acum, nu pentru a face o bază să vă 
arăt aceea, ceea ce încerc eu să spun, este între acestea, Genesa la Apocalipsa, 
acesta nu se va amesteca cu nimic altceva. 

62.Acum, iată unde vom fi diferiţi – de aici până la ora cinci în această după 
masă. Vedeţi? Aici noi vom fi diferiţi. Cât de mulţi vor fi de acord căci aceasta 
este Cartea lui Dumnezeu de judecată, căci noi vom fi judecaţi conform cu 
Cuvântul lui Dumnezeu? La aceasta nu se va adăuga nici nu se va scoate din 
aceasta. Atunci de ce s-a făcut aceasta? Acum noi ajungem la aceea. De ce s-a 
făcut aceasta într-un fel nepoliticos? Acum, noi vom afla aceea între Genesa şi 
Apocalipsa chiar jos prin timp, jos prin alte timpuri. 

63.Acum, lăsaţi-mă să o fac foarte clară pentru benzi. Acum după ce v-am 
spus de ce cred eu Cuvântul şi ceea ce a spus Dumnezeu despre acesta şi cum 
nu ar trebui să fie scos sau adăugat la acesta, sau scos, aş vrea să intru în partea 
densă a Lui, în contextul acestui text lung care l-am trasat, şi să vă explic şi să 
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235.Doar un moment. Acum, noi nu avem decât încă vreo douăzeci de minute 
până vom elibera, şi sunt sigur că nu vom lua nici o treime din toată calea, dar 
trebuie să o citesc oricum, vedeţi. Matei 24:35. 

236.Acum ascultaţi foarte atenţi la ceea ce a zis Isus. Acum, cum aceasta … 
cum ne-a spus El căci cele două duhuri vor fi aşa de apropiate, aceasta va 
înşela chiar şi pe cei aleşi. Ştiţi aceea, nu-i aşa? Acum, aceea va fi adevărată? 
Da, domnule. Matei 24:35 zice: 

“Cerurile şi pâmântul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece.” 

237.Acum El … cele două duhuri aşa de aproape împreună. Acum trebuie să 
fie în acel fel. Denominaţiunea penticostală trebuie să acţioneze ca cea reală 
până când Isus a zis că cei aleşi nu vor fi înşelaţi. Aceea aproape mă omoară. 
Dar fraţii mei denominaţionali, nu vedeţi voi de ce, de ce am făcut ceea ce am 
făcut? “Aşa de aproape încât va înşela chiar pe aleşi dacă ar fi posibil.” Dar 
cei aleşi care sunt aleşi la viaţă eternă … acum voi vorbiţi despre cum loveşte 
aceasta, noi o vom lovi după un timp, într-adevăr o vom lovi, vedeţi. Vedeţi, 
amintiţi-vă cei aleşi sunt singurul fel care o vor prinde. 

238.“Ei bine,” voi ziceţi, “de unde ştii că tu nu eşti corect?” Atunci testaţi-mă 
cu Cuvântul. Veniţi testaţi denominaţiunea voastră prin acest Cuvânt. Să 
vedem cine are dreptate. “Dovediţi toate lucrurile,” zice Biblia. Voi ziceţi: 
“Nu contează. Fiţi botezaţi în acest fel cum…” Aceea contează! Aşa i-a spus 
satan Evei. 

239.Cineva deja a botezat în Fapte 19. Un creştin bun i-a botezat şi pe ei, la 
fel, Ioan Botezătorul. Pavel a zis: “Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi 
crezut?” 

Noi am zis … el a zis: “Noi nu ştim dacă există vreun Duh Sfânt.” 

240.A zis: “Atunci cum aţi fost botezaţi? Dacă aţi prins aceea voi aţi fi 
cunoscut aceasta.” Vedeţi? A zis: “Cum aţi avea …  cum … cum aţi fost 
botezaţi?” 

El a zis: “De Ioan – marele om care l-a botezat pe Isus.” 

241.Pavel a zis: “Acela nu mai merge acum. Căci Ioan nu a botezat, decât spre 
pocăinţă, nu spre iertarea păcatelor. Jertfa încă nu a fost oferită. Şi când ei au 
auzit aceasta, au fost rebotezaţi în Numele lui Isus Cristos.” 

242.Cum era dacă Moise zicea … Dumnezeu zicea: “Scoate-ţi încălţămintea, 
Moise?” 

243.El să zică: “Ştii eu le-am legat puţin mai strâns în această dimineaţă, 
Doamne. Îţi voi arăta mai mult respect, îmi voi ridica pălăria.” Aceea nu ar fi 
mers. El nu a zis pălăria. El a zis încălţămintea! Şi acela-i diavolul care 
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aceasta şi pune-o acolo deoarece ei nu vor înţelege aceasta. Nu este timpul 
pentru aceasta încă. Pune aceasta aici,” şi eu am pus aceasta. Aceea-i corect. 
“Ascultarea este mai bună decât jertfa.” Vedeţi? 

231.În ordine. Supunerea. Acum, acum priviţi, noi suntem … vă arată că noi 
suntem la timpul sfârşitului, chiar cel ne… – pilda cu fecioarele înţelepte şi 
cele neînţelepte este cu noi. Acum priviţi, versiunea neînţeleptelor – 
fecioarelor, pardon, fecioarele neînţelepte vor fi hibride. Vedeţi, ea are 
sămânţa fără ulei, umezeala să o facă să crească. Acum, şi ce face ea? Cele 
două grupuri, grupul penticostal şi cel denominaţional al lumii, grupurile 
Evanghelice au urgenţele împreună. Vedeţi? Pentru ce? Merg la Sodoma, 
acum observaţi, să culeagă recoltă.  
232.Observaţi, fecioarele neînţelepte fecioara. Aţi observat aceasta … chiar 
unul dintre cei mai mari prieteni ai mei, un adevărat şcolar, un om deştept, 
inteligent, penticostal ilustru … şi am observat căci fraţii mei dintre oamenii 
de afaceri creştini strigă şi-L laudă pe Dumnezeu din cauză că ei au predicatori 
episcopalieni, preoţi catolici. Mă întreb dacă oamenii aceia nu dorm de-a 
binelea. Vă daţi seama … ei spun: “Oh, acela este cel mai mare lucru despre 
care aţi auzit cândva, frate Branham. Păi aceşti episcopalieni, templul a venit 
acolo, ei spun că au primit Duhul Sfânt. Ei vorbesc în limbi. Ei au făcut aceste 
lucruri. Glorie lui Dumnezeu! Eu vă spun, ei sunt … păi, biserica lor a fost 
revoluţionată. “Oh, vai, fraţilor, nu ştiţi ce este aceea? Acela-i semnul. 

233.Când fecioarele neînţelepte vor ulei … sau fecioarele neînţelepte, mai 
degrabă, vor ulei, şi în timp ce ea îl cumpără, acela-i timpul când vine Mirele! 
Oh, voi penticostali, care este problema? Ei bine, voi nu puteţi vedea aceasta 
numai dacă Dumnezeu vă arată aceasta. Acela-i un singur lucru sigur. Dacă nu 
aţi fost născuţi acolo în spate, predestinaţi la aceea, o veţi pierde. “Ferice sunt 
urechile care pot auzi. Ferice de inimile care pot înţelege, căci timpul este 
aproape.” Orice semn indică spre aceea, vedeţi. 
234.Priviţi ce fel de treziri au ei. Mari treziri, au avut. Arată bine, nu-i aşa? Voi 
ziceţi: “Ei bine, frate Branham, tu ne-ai pus pe o ramură.” Acolo-i unde eu v-
am vrut. De unde veţi şti ce este corect şi greşit? Daţi un test Cuvântului. În 
acel fel puteţi spune dacă este corect sau greşit. Aceea-i aceasta, drept, doar 
daţi Cuvântului un test. Vedeţi ce spune despre Cuvânt. Orice duh, vedeţi ce 
spune acesta despre Cuvânt. Dacă neagă Cuvântul, acela nu este de la 
Dumnezeu. Vedeţi? Nu contează ce este aceasta dacă acesta neagă Cuvântul 
acela nu-i de la Dumnezeu. Priviţi, daţi un test Cuvântului să vedeţi ceea ce se 
întâmplă. Isus ne-a avertizat de aceste lucruri – Matei al 24-lea capitol, al 35-
lea verset. Eu doar vreau să mă refer la aceea deoarece … despre relatarea 
benzilor. 
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vă arăt ceea ce s-a întâmplat, apoi puteţi vedea motivul de ce cred ceea ce cred, 
înţelegeţi? 

64.Acum, acesta nu poate fi amestecat. Acesta nu se va hibrida cu nimic 
altceva. Aceasta nu se va hibrida. Astăzi este o zi mare de încrucişare a 
animalelor, porumbului, grâului – făcând un produs cu o arătare mai bună, dar 
nu este bun. Este putred, nu are viaţă în el – moare, nu se poate reproduce; el 
este mort deoarece orice lucru care îl avem pe pământ astăzi în forma lui 
originală este un Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu! 

65.De aceea un catâr, un animal născut bastard cu o încrucişare nu se poate 
reproduce din nou. Dumnezeu a făcut un cal şi El a făcut un catâr, sau El a 
făcut un măgar. Voi îi încrucişaţi pe amândoi împreună, voi obţineţi un catâr. 
Acela este un hibrid. De aceea el nu se poate reproduce din nou. (Noi vom 
atinge sămânţa şarpelui după un timp acum.) El nu se poate reproduce înapoi. 

66.Acum care este textul meu? “Cuvântul vorbit este sămânţa originală.” 
Acum aş vrea să dovedesc aceea. Să deschidem acum la Matei 24:35 doar un 
moment şi în timp ce vom cerceta prin aceste Scripturi pentru un timp (şi voi 
vedea cât timp avem), şi aş vrea să citesc aici un cuvânt care l-a zis Isus. Matei 
24, al 35-lea verset – capitolul al 24-lea, al 35-lea verset – să arătăm cât de 
etern este acest Cuvânt, despre ceea ce am vorbit. 

“Adevărat… (34,) adevărat vă spun: ‘Această generaţie nu va trece, până 
când toate aceste lucruri se vor împlini.” 

Cerurile şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.’” 

67.Acum, puteţi voi amesteca ceva cu acela atunci ? Acum, în cartea 
Apocalipsei al 22-lea capitol şi al 19-lea verset, mi-ar place să citesc aceasta. 
Apocalipsa al 22-lea capitol şi al 19-lea verset să vedem ce spune aceasta. Să 
începem cu al 18-lea verset. 

“Căci eu mărturisesc oricărui om – acum amintiţi-vă din Genesa unde El a 
vorbit Cuvântul, vedeţi? Căci mărturisesc oricui – acela este preotul, papa, 
episcopul, prezbiterul de stat sau oricine – care ascultă aceste cuvinte ale 
profeţiei din această carte, dacă cineva va adăuga la aceste lucruri, 
Dumnezeu îi va adăuga plăgile care sunt scrise în această carte.” 

68.Ce spuneţi despre dogmele voastre? Ce spuneţi despre crezurile voastre 
nescripturale la care ascultaţi? La toate denominaţiunile ... nu există nici unul 
scuzat! 

“Şi dacă cineva va scoate din aceste cuvinte – zicând că nu este acelaşi, ştiţi, 
vedeţi? – din cuvintele cărţii acestei profeţii, Dumnezeu îi va scoate partea din 
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cartea vieţii, şi din cetatea sfântă şi din lucrurile care sunt scrise în această 
carte.” 

69.Chiar dacă el ar fi un predicator, vedeţi, chiar dacă el ar fi un membru de 
biserică toată viaţa lui, chiar dacă el ar fi un episcop sau un papă, oricine va 
scoate un Cuvânt din aceasta – doar un cuvânt! Vă daţi voi seama că acesta 
era un cuvânt de care s-a îndoit Eva care a cauzat tot necazul? Un Cuvânt 
vorbit al lui Dumnezeu, Eva nu l-a crezut a fi adevărul, şi aceea a cauzat toată 
boala, orice boală, orice bebeluş care suferă, a determinat orice spital să se 
zidească, orice operaţie care s-a înfăptuit cândva, orice mort care a murit 
cândva – căci o persoană să creadă un … să nu creadă un cuvânt. Iată-vă. 
70.Ce a încercat Eva să facă? L-a hibridat, l-a amestecat cu ceva. Voi trebuie 
să-L luaţi în felul cum L-a vorbit Dumnezeu! Acela nu se va amesteca cu 
nimic. Nu domnule. Isus odată a zis: “Dacă aţi avea credinţă ca o sămânţă de 
muştar…” Mi s-a spus că o sămânţă de muştar nu se hibridează. Voi nu o 
puteţi amesteca cu nimic. Puteţi amesteca alte cereale, dar nu puteţi amesteca 
sămânţa de muştar, vedeţi, căci aceea nu se va hibrida. Şi dacă aveţi acel fel de 
credinţă, aceea este una … luaţi un Cuvânt al lui Dumnezeu … acolo este unde 
mulţi evanghelişti îl împrăştie, vom ajunge la aceea mai târziu, cum ei spun: 
“Oh noi credem aceasta,” şi ei vor lua aceea şi vor crede acel cuvânt, şi pot 
face aceea să lucreze, dar ce spuneţi de celălalt alăturat de el? “Ferice de cel ce 
face toate poruncile Lui.” Vedeţi? El va avea drept să intre la Pomul Vieţii 
căci “afară sunt vrăjitorii, câinii şi preacurvarii” şi aşa mai departe. 

71.Acum eu am o clasă amestecată dar am mult context aici care este doar 
foarte deschis astfel aş vrea ca voi surorilor să înţelegeţi, vedeţi, fiţi siguri că 
înţelegeţi. 
72.Acum, aceea-i de ce credem noi aceasta – căci El este Cuvântul lui 
Dumnezeu. De aceea Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu este original. Şi tot ce a 
creat Dumnezeu, Dumnezeu l-a vorbit în existenţă, este original. Şi voi nu 
puteţi hibrida unele din creaţia Lui a doua oară. Acela-i motivul că Eva a putut 
face ceea ce a făcut cu sămânţa ei proprie – căci ea nu a fost în creaţia 
originală. Ea este un produs lateral al bărbatului – nu în creaţia lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a creat întregul lucru, şi apoi El a luat o parte din creaţia Lui şi i-a 
făcut un ajutor. 

73.Acela-i motivul că voi puteţi încrucişa un măgar cu un cal, dar aceea nu 
rămâne! Este moarte! Dar originalul are viaţă. El vine înapoi din nou! Sper că 
voi o puteţi vedea acum. Originalul are viaţă. Astfel acela-i motivul cred eu 
căci cultele şi denominaţiunile şi organizaţiile mor! Istoria dovedeşte că ele 
sunt fiecare moarte. Ele nu au mai înviat din nou. Ele niciodată nu vor 

CUVÂNTUL VORBIT ESTE SĂMÂNŢA ORIGINALĂ 43 
 
225.În greşelile noastre … nu ziceţi: “Ei bine, am făcut o greşeală.” Nu, aceea 
nu face o … şi Abraham a avut greşeli, vedeţi. Dar El nu a putut lua Biserica. 
El nu poate să-i ucidă pe cei Aleşi. El nu vă poate lua soţia, căci sunteţi parte 
din El Însuşi. Voi sunteţi Cuvântul. Cuvântul este în voi. Acela se 
manifestă Însuşi, Se dovedeşte Însuşi – dragoste, bucurie, pace, îndelungă 
răbdare. Toate Cuvintele lui Dumnezeu, voi le credeţi pe fiecare din ele – 
lucrând, Dumnezeu lucrează prin voi. Vedeţi, voi sunteţi parte din Cuvânt 
care este Cristos. Şi noi suntem învăţaţi căci El este Cuvântul, şi noi 
suntem carne din carnea Lui. Ia te uită. Acum noi coborâm la ceva. 

226.Moureh, ‘moureh’ – ploaia, ploaia timpurie a ieşit. Acum, ce s-a 
întâmplat? Ploaia timpurie, ploaia cererii, a ieşit. Acum, ce s-a întâmplat? 
Ploaia timpurie s-a plantat. Ploaia târzie a căzut. Ce s-a întâmplat? Sodoma şi 
sodomiţii ei au ars! Abraham a primit fiul promis. Ploaia timpurie este doar la 
îndemână. Noi urmează să ajungem … eu nu vreau să stau pe aceea prea mult 
deoarece eu am ceva foarte bun înapoi aici asupra aceleia. 

227.Isus a zis: “Lăsaţi-le să crească împreună. Neghina va fi legată, în snopi, 
şi arsă. Grâul va merge în grânar,” ştiu, vedeţi. 
228.Cele două denominaţiuni se vor uni. Penticostalii şi celelalte se vor uni, 
dar Cuvântul va sta cu Sămânţa promisă a lui Abraham aşa cum a făcut atunci. 
Isus a zis: “Aşa cum era atunci…” Aveţi urechi de auzit? Ochi să vedeţi 
Înţelegere cu care să înţelegeţi? Isus a zis: “Aşa cum era. Acela nu este scris,” 
că El va zice dacă El ar sta aici în această dimineaţă? Nu va … nu va zice El 
aceasta: “Nu este scris căci aşa cum erau zilele Sodomei, aşa va fi la Venirea 
Fiului omului?” Nu vedeţi voi cele două secerişuri venind aici sus? Îşi primesc 
ultima adversă de ploaie. Vedeţi? Apoi ce se întâmplă? Îngerii Domnului 
dispar. Apoi ploaia are loc. 

229. În ordine, acum priviţi foarte atenţi acum. Acum, eu cred că am fost la 
acest subiect aici, da, despre ploaie, şi târ… – pentru ploaia târzie. Toate 
semnele indică spre sfârşit acum. Oricine care crede Cuvântul lui Dumnezeu 
ştie aceasta. Chiar… 

230.Lăsaţi-mă să mă opresc la altul chiar aici. Va trebui să dau nume. Nu 
vreau să fiu dur dar am … am spus lui Dumnezeu că nu mă voi trage înapoi. 
Eu am venit chiar aici şi doar să exprim exact ceea ce am cunoscut toată viaţa 
mea, şi apoi există unele lucruri pe aici la capăt care trebuie să le reţin, ştiu, 
dar mă voi exprima atât cât El îmi va permite să o fac. Primul lucru eu sunt … 
doamna Wood ştie căci după ce am luat aceasta şi multe alte pagini pe lângă 
aceasta, Duhul Sfânt a zis: “Să nu o faci.” Te-am chemat, doamnă Wood, şi am 
zis că El mi-a spus să nu fac aceea? Astfel m-am dus înapoi şi m-am rugat şi în 
noaptea aceea El a venit la mine într-o viziune şi a zis: “Mergi la aceasta. Ia 
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Ploaia târzie va cădea. Tu ai ţinut sămânţa aceea acolo suficient acum, în a 
crede, şi tu aştepţi un fiu, şi el va veni!” Aceea este adevărata Biserică astăzi, 
vedeţi, acea Sămânţă aleasă. “Tu l-ai aşteptat şi eu ţi-l voi trimite.” Cine a zis 
aceea? Cuvântul. 

220.“Oh,” voi ziceţi, “acela nu era Cuvântul.” Pardon! Abraham L-a numit 
Elohim – acela este Cel Atotputernic de Sine existent. El era Cuvântul – 
Elohim. La cine a venit El? La Sămânţa lui Abraham. 

221.Acum, amintiţi-vă, El nu a avut nimic de a face cu denominaţiunile. El a 
rămas chiar cu cei aleşi şi a predicat, aceea-i corect, şi a arătat semnul. Şi Isus 
a zis … acum doar aşteptaţi puţin. 

222.Apoi Sarah, în ea – priviţi acea poluare, vedeţi. Acum, de fapt să nu crezi 
aceea, Dumnezeu ar fi ucis-o chiar acolo. Aţi ştiut aceea? Şi ea a venit afară şi 
ea l-a negat pe Abraham. Ea a râs în mânecă, cu alte cuvinte, în ea însăşi. 
Acum ea niciodată poate nu a schiţat un zâmbet dar în adâncul inimii ea 
[Fratele Branham o imită pe Sarah râzând.] un fel de a râde puţin. “Eu, o 
femeie bătrână, de o sută de ani, de cincizeci de ani de când sunt în 
menopauză, timpul vieţii, am trăit cu el toţi anii aceia. Păi, noi nu am trăit ca 
soţ şi soţie timp de douăzeci şi cinci de ani, poate treizeci, vedeţi. Şi El zice că 
eu voi avea plăcere cu domnul meu!” – Abraham, soţul ei. Acel fel de soţii s-ar 
cuveni să fiţi, ar trebui. Pavel a zis acelaşi lucru. Iubiţi-vă soţul atât de mult. 
Nu doar să hibridaţi ceva aici, vedeţi. Amintiţi-vă gândurile voastre. Noi vom 
ajunge la această după-masă la gândul despre pântece. 

223.Astfel acum, dar în aceea, ea l-a iubit pe Abraham aşa de mult încât ea l-a 
numit domnul ei. “Domnul meu fiind şi el bătrân, şi eu să am plăcere cu el din 
nou?” Şi ea … [Fratele Branham o imită pe Sarah râzând.] Şi Îngerul i-a arătat 
lui Abraham, cine era El, căci El era Cuvântul! El a zis: “De ce a râs Sarah?” 
Astfel El a chemat-o acolo, şi ea a zis: “Eu nu am râs.” 

224.El a zis: “Dar tu ai râs!” Ce? Acela-i harul. Vedeţi, chiar acolo Dumnezeu 
ar fi ucis-o, chiar acolo, dar El nu a putut! Vedeţi stupiditatea? El ne-ar fi ucis 
pe fiecare dintre noi, dar El nu poate. Să o ucidă pe Sarah, El ar fi trebuit să-l 
ia pe Abraham deoarece Sarah era o parte din Abraham. Ei au fost una în 
unire! Şi a lua Biserica să o distrugi, El nu o poate face, căci Ea este parte din 
El însuşi! Cristos, parte din El Însuşi, Cuvântul fiind făcut trup. “Harul măreţ, 
ce dulce-i sunetul.” Nu putea face aceasta. Aţi reţinut aceasta? El nu o putea 
ucide. El nu-i putea lua viaţa, căci ea era parte din Abraham. Vedeţi, ea era 
carne din carnea lui, căci ea era parte din Abraham. Vedeţi, ea era carne din 
carnea lui şi os din oasele lui. 
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învia. Ele nu se pot reproduce din nou. Nu au nimic cu ce să se 
înmulţească, ele sunt sterile. De aceea mor copiii Evei. 

74.Acum, eu îmi folosesc timpul, astfel ca benzile … să dau oamenilor timp să 
studieze. Nu vreau să fiu în grabă. Aş vrea doar să-mi folosesc timpul. Eu nu 
ştiu ce se va întâmpla de aici înainte, dar vreau ca aceasta să fie la oameni, 
dacă într-o zi Dumnezeu mă ia din lume, dacă nu voi trăi să văd venirea Lui, 
Mesajul încă va trăi înainte. Adevărat. Rămâneţi cu Cuvântul. 

75.Acum amintiţi-vă, orice Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu este Sămânţă 
originală. Dumnezeu a plantat totul în pământ prin Cuvântul Lui, şi atât 
timp cât staţi cu sămânţa originală, ea va creşte însăşi drept înapoi şi se va 
reproduce din nou. Dacă hibridaţi aceasta, aceasta moare! Şi Eva, femeia, 
a fost primul lucru hibrid care a fost cândva. 

76.Acum, eu sper că nu opriţi casetofoanele până când mergem să dovedim 
aceea după un timp, vedeţi – să vă arătam doar de ce. 

77.Ea a fost o hibridă, o mireasă. Observaţi, prin aceea a adus moarte – prin a 
încerca să ia un Cuvânt al lui Dumnezeu şi să amestece ceva înţelepciune cu 
acela. Vedeţi? Voi nu trebuie să o faceţi. Dacă credeţi … aveţi înţelepciune 
să explicaţi aceasta, doar ziceţi: “Dumnezeu a zis aceea, şi aceea o 
stabileşte” –căci Dumnezeu a zis aşa, şi aceea este tot ce este cu acela. 
Dacă nu puteţi explica aceasta, lăsaţi aceasta în pace, dar ziceţi că este aşa 
căci Dumnezeu a zis aşa. Vedeţi, aceea este. Dumnezeu a zis aceasta. 

78.Acum, observaţi. Acum, acela nu se va amesteca. Acesta nu trebuie să fie 
falsificat. Dumnezeu va pedepsi pe acela care o face şi acesta nu se va hibrida 
cu nimic altceva. Acela este Cuvântul lui Dumnezeu singur. Dumnezeu nu are 
nevoie de cuvântul vostru cu al Lui. Noi nu trebuie să ne vorbim propriile 
noastre cuvinte, noi trebuie să predicăm Cuvântul Lui – Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

79.Acum, de aceea, adevărata viaţă poate veni numai sau să se reproducă 
însăşi prin creşterea ei originală. Vedeţi, viaţa … acum ţineţi … acum … 
studiaţi aceea, acum, când studiaţi banda şi studiaţi aceasta acum. Viaţa, V-I-
A-Ţ-A – se poate reproduce numai prin creşterea ei originală, în felul cum a 
început la început. Atunci se reproduce însuşi. Dacă aceasta face aceasta, 
acesta-i un hibrid, s-a terminat. Unele din ele sfârşesc în prima generaţie, 
vedeţi, se duc chiar atunci. Ele curând se vor afla înapoi. Ea nu poate creşte 
viaţă corectă căci este hibridă. 

80.Genesa 1:1, Biblia a zis, Dumnezeu a zis: “Fiecare sămânţă să rodească 
după soiul ei.” Acum când Dumnezeu a zis aceea, aceea o stabileşte. Ea este 
stabilită întotdeauna. “Fiecare sămânţă să rodească după soiul ei.” Ca să 



16 
 
amestecaţi aceea va rodi o recoltă super. Este o recoltă super de ce? Ascultaţi 
acum. Să limităm. Să amestecăm aceea … eu încerc să le ţin, un astfel de text, 
să pot predica despre aceea. Dar eu încerc să nu o fac. Dacă o amestecaţi va 
rodi o super recoltă aşa cum se dovedeşte. Dar ce fel de recoltă?– o recoltă de 
falsitate, moarte! 

81.Hibridaţi porumbul vostru. Acesta va rodi o recoltă mare, o mai bună 
recoltă, cu arătare mai bună, dar aceasta-i moartă. Plantaţi aceasta înapoi, nu se 
poate reproduce din nou. S-a dus. Acesta-i terminat. Ca Eva, vedeţi? Ea a rodit 
o recoltă hibridă. Priviţi la noi astăzi. Voi vă puteţi uita în jur să vedeţi dacă 
este adevărată. Sigur că nu. Acela nu a fost scopul lui Dumnezeu, nu, domnule. 
Doar a trebuit să reţin ceva la care mă gândesc chiar acum, vedeţi. 
82.Să amestecaţi aceea produce o recoltă hibridă. Şi o recoltă hibridă este o 
recoltă moartă – tot la fel ca şi încrucişarea. Aceea nu se va mai înmulţi. 
Aceasta nu poate deoarece Dumnezeu a zis aşa. Aceasta trebuie să rodească 
după soiul ei şi voi aţi amestecat-o. 

83.Acum puteţi vedea biserica chiar acolo, unde aceea se va termina. Ea moare 
acolo, căci nu poate rodi după soiul ei. De ce? Aceasta este amestecată! Voi nu 
puteţi face nimic cu aceea. Ea este moartă. Ea s-a terminat. Bine. De aceea 
fiecare generaţie are trezirea ei – o şansă la Cuvânt. Oh, Dumnezeul suveran, 
la judecată … grupul lui John Wesley se va ridica, şi aceşti “spălători 
înţepeniţi” metodiştii de astăzi vor răspunde pentru aceasta! Luther se va 
ridica. Catolicii se vor ridica. Şi în spate Irineus, Martin, Policarp şi aceia şi va 
trebui să stea la judecată din pricina hibridării Cuvântului lui Dumnezeu cu 
dogme. Acest grup de lutherani care au urmat trezirea lui Luther vor răspunde 
acelaşi lucru. Grupul de baptişti care au urmat trezirea lui John Smith vor face 
acelaşi lucru. Ai lui Alexander Campbell vor face acelaşi lucru. Şi penticostalii 
vor face acelaşi lucru. Acea trezire originală, când Duhul Sfânt a căzut a 
chemat afară un popor şi Dumnezeu a încercat să aducă Cuvântul Lui la ei şi ei 
l-au organizat şi au stabilit pe aici şi l-au denominat şi au murit chiar acolo! 
Voi ziceţi: “Dar priveşte ceea ce fac ei.” 

84.Vom ajunge la aceea mai târziu astăzi. Noi venim drept în jos la toate … eu 
doar pun sămânţa acum. Apoi vom arăta după un timp ceea ce s-a întâmplat. 

85.Acum, aceea-i de ce fiecare trezire îşi are trezirea ei proprie … orice 
generaţie îşi are trezirea ei şi Dumnezeu Îşi ridică un bărbat, îl pune cu 
Cuvântul Său şi îl porneşte cu Mesajul pentru acea epocă. Şi imediat ce acel 
om este luat de pe scenă altcineva prinde aceasta, şi hibridează aceasta, şi 
aceea cade înapoi la un perfect … totul … poate. 
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te-a făcut judecător peste casa lui Dumnezeu, tu hibridule? Cuvântul lui 
Dumnezeu va fi predicat oricum! 

215.Sfântul Martin s-a dus la un grup în acel fel, şi acel ins nici nu s-ar fi 
ridicat să-i dea respect după ce el a rupt poarta. Dumnezeu chiar i-a ars haina 
de pe el, în spatele lui. L-a făcut să se ridice şi să salute acel profet al lui 
Dumnezeu care a intrat în oraş. Aceea-i corect. Scaunul lui a luat foc unde 
şedea el. Aceea-i corect. Voi trebuie să citiţi istoria bisericii. Da, domnule. El 
s-a dus jos acolo cu Cuvântul adevărat, a înfăptuit miracole şi semne şi a 
dovedit Cuvântul, a înfăptuit miracole şi semne şi a dovedit Cuvântul care era 
el. Ei au avut episcopia lor şi au avut ceea ce au vrut, şi aceea au vrut-o, dar 
Dumnezeu urma să vadă acea … acolo poate vor fi câţiva copii aleşi acolo, şi 
El a trebuit să meargă să-i ia. Aceea-i corect. 

216.Astfel amintiţi-vă, ce era aceea? Să ne oprim aici doar un minut. Lot odată 
a avut alegerea să fie interdenominaţional. Este aceea corect? El a avut odată 
şansa să călătorească cu Abraham, dar dragostea lumii l-a lovit afară. Aceea-i 
ceea ce a făcut astăzi astăzi. Şi amintiţi-vă, acei de acolo jos din Sodoma nu au 
văzut niciodată acele miracole supranaturale. Ei au avut o orbire; şi predicarea 
Cuvântului orbeşte ochii necredincioşilor. Aceea este ce Billy Graham şi ei au 
făcut – au orbit ochii celor necredincioşi de acolo. Aceea-i corect. Acum voi 
nu puteţi nega ce a spus Isus: “Cum era în zilele Sodomei, aşa va fi la 
venirea…” Şi aici aceea este în Biblie. Ea va fi acelaşi lucru la venirea Fiului 
omului. 

217.Acum priviţi, dar acolo era Unul care era Cuvântul. El era Cuvântul, şi 
unde a stat El? Cu cei promişi, cei aleşi. Cuvântul a stat cu cei aleşi. Şi 
Cuvântul lui Dumnezeu astăzi va sta cu cei Aleşi! Aceea este Sămânţa 
Regală a lui Abraham prin promisiune. 

218.Ce fel de lucrări a făcut acela? Când El s-a manifestat după vreo opt sute 
de ani mai târziu în forma lui Isus Cristos, Acela a făcut aceleaşi lucrări care 
Acela le-a făcut acolo, Cuvântul le-a făcut, la poarta cortului lui Abraham – a 
stat cu spatele întors la cort, i-a spus lui Abraham căci numele lui era 
Abraham, nu Abram, care, acela i-a fost întotdeauna numele, care-i nume lui 
… dar numele lui era Abraham căci Dumnezeu l-a întâlnit cu câteva zile 
înainte de aceea şi i-a spus căci numele lui era Abraham, Zicea: “Unde este 
soţia ta…” nu S-a-r-r-a, S-a-r-a-h. “Unde este soţia ta Sarah?” Ca şi cum El 
nu ar fi ştiut. 

A zis: “Ea este în cort în spatele Tău.” 

219.El a zis: “Eu te voi vizita…” Eu, pronumele personal. “Eu te voi vizita 
conform cu timpul vieţii (Oh!), şi tu vei avea acel bebeluş pe care l-ai aşteptat. 
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patruzeci şi patru – baptiştii. Aşa şi aşa, aşa şi aşa – membrii în biserică. Oral 
Roberts, şi acei fraţi cu mişcarea penticostală economic … sau marea mişcare 
penticostală şi s-a mişcat sus în milioane, vedeţi, aceea-i corect. Şi Sămânţa a 
ieşit, Cuvântul, pentru minoritate – grupul. 

210.Acum priviţi. Acum, amintiţi-vă cuvântul m-o-u-r-e-h, ‘moureh,’ 
înseamnă învăţătură, ploaia timpurie. Ea zice ploaia moureh, ploaia învăţăturii. 
Ploaia învăţăturii a ieşit. 
211.Billy Graham a atins lumea. Penticostalii au atins lumea, şi Cuvântul a 
atins lumea. Acum, care este problema acum? Ea aşteaptă acum ploaia târzie. 
Atunci ea îşi produce roadele. Oh, sper că aţi prins-o. 

212.Apoi felul de sămânţă care l-aţi plantat în câmpul vostru va fi un fel de 
recoltă care-l veţi secera. Dacă denominaţiunile vor mai mulţi membrii, aceea 
vor obţine ei. Aceea au primit ei. Penticostalii vor mai mulţi penticostali, aceea 
o vor obţine ei. Corect. Dar Cuvântul va produce fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu. Şi aceea vine. Priviţi, uitaţi-vă la marea ploaie târzie care trebuie 
să se facă – cum vor alerga ei peste ziduri şi cum vor veni ca o armată. Doar 
aşteptaţi un minut. Ce fel de sămânţă veţi pune în câmpul vostru acel fel de 
recoltă veţi avea. 

213.În ordine, două feluri denominaţionale … voi înţelegeţi? Cele două feluri 
denominaţionale se vor uni împreună să meargă în Sodoma. Dar Cuvântul va 
sta cu cei aleşi, Sămânţa Regală. Isus a zis: “Cum era în zilele Sodomei aşa va 
fi la venirea Fiului omului.” Doi îngeri au plecat jos, doi slujitori unşi, s-au dus 
jos la Sodoma să încerce să scoată un om care era decăzut (a avut o pată de 
Dumnezeu în el) şi soţia lui mireasa lui – ştiţi ce i s-a întâmplat. Ea a fost 
făcută de ocară. Şi priviţi la fiicele ei şi priviţi la ceea ce au clocit după ce ele 
au ieşit. Există întotdeauna un păr în biscuite.” Voi ştiţi că aceea este corectă. 
Scuzaţi-mi expresia, dar ştiţi, un lucru şmecher, astfel acela este … 
întotdeauna a fost, noi ştim aceea. Acum voi nu puteţi nega Cuvântul lui 
Dumnezeu! Dar acolo a fost Unul care a stat cu Abraham care a dat un semn. 
Este aceea corect? 

214. În ordine, în ordine, unul a stat în spate … cum s-a numit Abraham cu 
grupul lui? Sămânţa aleasă care niciodată nu s-a dus jos. Ei au fost pelerini. Ei 
au călătorit aici. Ei au călătorit acolo. Ei au călătorit aici, ei eu călătorit acolo – 
interdenominaţionali. Dar denominaţionalii s-au dus jos şi şi-au făcut o cetate, 
şi Lot a devenit un preot, sau un episcop, sau … ştiţi, orice era acolo, un om 
mare, şezând în oraş şi a judecat, care zice (episcopul sau prezbiterul de stat): 
“Nu, noi nu vrem acel ins în mijlocul nostru. Nu, domnule! El nu este de acord 
cu teologia noastră. Noi nu-l putem avea.” Acolo este bătrânul Lot. Acolo şade 
el. “Dacă nu poartă crezurile grupului nostru, noi nu-l vom lua de fapt.” Cine 
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86.M-aş putea opri aici un minut. Noi nu ne grăbim. Mergem înapoi. Aceea 
este exact ceea ce a început chiar la început în Genesa. Dumnezeu şi-a stabilit 
recolta Lui din rasa umană, şi Eva a hibridat-o. Vedeţi ce s-a întâmplat? Astfel 
acolo este judecata pentru Eva. 

87.Luther a stabilit – tot restul – Cristos a stabilit. Apostolii au stabilit. Profeţii 
au stabilit. Nu a zis Isus: “Care dintre părinţii voştrii n-au persecutat profeţii 
pe care i-a trimis Dumnezeu?” 

88.Nu a învăţat El că un rege odată a trimis slujitorul lui, şi apoi a trimis un alt 
slujitor, şi un alt slujitor, şi a trimis un alt slujitor, şi aşa mai departe, şi apoi în 
final şi-a trimis fiul. Vedeţi? Fiecare generaţie a primit … căci se repetă din 
nou Adam şi Eva din nou – prima recoltă în grădina Edenului. Jumătate din ei 
pierduţi – fecioare înţelepte, fecioare adormite. Jumătate din ele … una a ţinut 
Cuvântul, cealaltă a hibridat una din aceasta. Chiar înapoi şi înainte tot aşa de 
greu cât poate fi, chiar în acel fel, a fost prin epoci în jos. Noi o vom dovedi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin istorie aici. Este corect –  hibridarea. 

89.Hibridarea a început întâi în Eden, a început în Genesa. Acela-i începutul. 
Căci unde … şi aceea se termină pe aici prin Apocalipsa. Aceea este a doua 
Venire a lui Cristos. Acum amintiţi-vă corect. Aceea-i de ce fiecare generaţie 
şi-a avut trezirea ei proprie. Aceasta are o şansă la Cuvânt. Apoi ei 
hibridizează aceasta – în loc să ducă aceasta înainte, ei se duc în altă parte. 

90.Misiunea mea, cred eu căci Dumnezeu m-a chemat pentru … eu a trebuit să 
spun câteva lucruri personale astăzi eu v-am spus că voi face aceea, vedeţi, şi 
voi spune lumii. Misiunea mea, cred eu, către Pământ este ce? Este să 
premerg venirea Cuvântului, vedeţi, venirea Cuvântului care este Cristos. 
Şi Cristos în El are Mileniul şi totul chiar acolo, căci El este Cuvântul. 
Vedeţi? 

91.În ordine. Isus a zis în Ioan 3:5 – acum dacă vreţi să o notaţi, Ioan 3:5. Noi 
toţi ştim că aceea este chiar aici. Eu voi deschide, cineva de la benzi va … 
poate nu este în stare să deschidă chiar în acel timp, şi eu voi citi aici în sfântul 
Ioan al 3-lea capitol şi al 5-lea verset, şi vom vedea ce a spus Isus. Vom începe 
puţin mai înainte de acela – al treilea. 

Isus i-a răspuns şi i-a zis: “Adevărat, adevărat, îţi spun, ‘Dacă un om nu se 
naşte din nou, el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.’” 

Nicodim i-a zis: “Cum poate un om să se nască când este bătrân? Poate intra 
el a doua oară în pântecele mamei lui, să se nască?” 

Isus i-a răspuns, “Adevărat, adevărat îţi spun: ‘Dacă un om nu se naşte din 
apă şi din Duh, el nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu.’” 



18 
 
92.Este aceea o sămânţă? Orice Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu este o 
Sămânţă. Aceea-i corect. Mă voi duce să dovedesc aceasta doar într-un minut 
– unde Isus a zis aşa. Fiecare Cuvânt vorbit al lui Dumnezeu este o Sămânţă. 
Apoi dacă un om nu se naşte din nou – de ce trebuie ca el să se nască din nou? 
El este mort în carnea în care el este. El este un hibrid. El trebuie să se nască 
din nou. De ce? El s-a născut în păcat, din păcatul Evei, a fost alcătuit în 
nelegiuire, a venit în lume vorbind minciuni. El este un mincinos de la început. 
Nu contează cât este de deştept, educat, ce este el, el este un mincinos – Biblia 
spune că el este – cât de sfinţi au fost părinţii lui sau ceva despre aceea, el este 
un mincinos de la început. Şi singura cale cum poate el spune adevărul este să 
spună ceea ce este adevărul prin buzele lui proprii. Aceea este singura cale prin 
care poate veni adevărul. Orice contrar la acel Cuvânt, el încă este un 
mincinos. 

93.Aceea este cam direct, dar aceasta-i ce a spus Dumnezeu. “Cuvântul 
fiecărui om să fie o minciună şi al Meu să fie Adevărul.” Vedeţi? Orice vine de 
pe buzele lui contrar să nege acest Cuvânt sau să-L pună în vreo altă generaţie 
sau orice este aceea, el este un mincinos. Aceea-i exact. El trebuie să se nască 
din nou, apoi el vede fiecare Cuvânt. Singurul fel cum poate el fi născut din 
nou este acea viaţă a lui Dumnezeu în el să producă aceea - Viaţă. 
94.O sămânţă trebuie să aibă apă să crească. Acum, puneţi o sămânţă în 
pământ şi dacă nu există nici o umezeală în pământ, acela-i praf, şi nu va 
creşte în praf. Nu poate. Ea trebuie să aibe o cantitate de umezeală altfel nu va 
creşte. Este corect? Litera omoară. Duhul ne dă viaţă. Acum, ea trebuie să aibe 
umezeală să crească. 
95.Cuvântul Lui este Sămânţa. Acum să o dovedim, să deschidem la Luca al 
8-lea capitol, al 11-lea verset să vedem dacă aceasta este adevărat sau nu – 
dacă Biblia zice căci Cuvântul Lui este Sămânţa. Luca al 11-lea capitol … sau 
al 8-lea capitol mai degrabă şi al 11-lea verset. Şi vom vedea ce a spus 
Dumnezeu despre aceea – al 8-lea capitol, al 11-lea verset. Acum El merge 
înainte şi începe să spună. Există multe lucruri de spus despre aceea. Să 
începem la al 4-lea şi doar să citim. 

“Şi când s-au adunat mulţi oameni împreună, şi au venit la El din orice oraş, 
El a vorbit prin … pilde. 

Un semănător a ieşit să-şi samene sămânţa lui. Şi aşa cum el a semănat, unele 
au căzut lângă drum, şi au fost călcate în picioare, şi păsările cerului le-au 
nimicit. 

Şi unele au căzut pe o stâncă, şi imediat a răsărit, şi s-a vestejit, căci i-a lipsit 
umezeala.” 
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ude sămânţa. Este aceea corect? Acum, aş vrea … există cineva aici care 
înţelege ebraica? Cunoaşteţi cuvinte ebraice? În ordine, căutaţi dacă vreţi. 
203.Acum noi auzim foarte mult şi foarte multe organizaţii şi orice altceva 
despre ceea ce vorbim căci noi suntem în “ploaia târzie.” Fără sens. Nu există 
un astfel de lucru. Acum, oh, eu … ceva se întâmplă. Eu o pot vedea tocmai 
trecând înaintea mea. Am prins Duhul, înţelegeţi. Amin. Ştiu că acesta este 
adevărul, este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. O viziune, vedeţi, doar se mişcă 
şi vine. Abia se dă aici jos. De fiecare dată când privesc, mă uit, o văd 
mişcându-se în faţa mea în acel fel şi se întrerupe şi se duce în acest fel şi mă 
uit în acest fel. Am încercat să observ câţiva inşi care stau pe aici prin jur. Mă 
uit în jur şi peste tot unde mă uit, în acel fel este aceasta, vedeţi. 
204.În ordine, să mergem înapoi şi să încercăm din nou acum şi să fiu sigur că 
am aceasta pe acolo. Eu nu ştiu exact ceea ce s-a întâmplat pe linia aceea. 

205.Eu cred că suntem aproape de timpul secerişului. Seminţele s-au plantat. 
Seminţele denominaţionale ale bisericilor, ca cele Evanghelice, ca baptiştii şi 
prezbiterienii şi luteranii, şi seminţele penticostale s-au plantat în organizaţia 
penticostală, prin oameni mari ca Oral Roberts, Tommy Hicks, şi Tommy 
Osborn, oameni mari ai lui Dumnezeu, vedeţi. Şi eu cred căci Cuvântul lui 
Dumnezeu s-a plantat neamestecat din fiecare din aceste organizaţii. Aceea-i 
ceea ce este problema, vedeţi? 

206.Sămânţa trebuie să aibe … sămânţa plantată trebuie să aibe apa seminţei 
înainte ca aceasta să poată creşte. Ea trebuie să aibe apă, să cadă înainte ca 
sămânţa plantată să poată creşte. 

207.Acum, “Ei bine,” voi ziceţi, “frate Branham, acolo a fost a noastră…” Eu 
ştiu, este corect. Prind gândul vostru acum, vedeţi. Voi doar nu-l puteţi 
ascunde acum. În ordine, astfel fiţi atenţi la ceea ce gândiţi. 
208.Acum, sămânţa trebuie să fie plantată şi apoi trebuie să aibe apă pentru ca 
să crească. Acum, voi ziceţi, “Ei bine, frate Branham. – voi exprima gândurile 
voastre acolo – noi am avut apă.” Aşa să fie. Aceea-i corect. Voi aţi avut apa. 
Aţi plantat cândva varză sau oricare seminţe sau ceva sau altceva în acel fel, 
voi de obicei … dacă nu au apă ei toarnă puţină peste ea. 

209.În ordine, dar acum aşteptaţi, ce am avut în acel timp de plantare? Ploaia 
timpurie. “Oh,” voi ziceţi, “frate Branham, fără sens.” Acum aşteptaţi doar un 
minut. Luaţi cuvântul: ‘timpuriu’ din Ioel 2 şi uitaţi-vă la acela să vedeţi dacă 
în ebraică cuvântul … mergeţi la cuvântul ebraic … mergeţi la ebraică să 
vedeţi dacă aceea nu … dacă vreţi să-l notaţi, m-o-u-r-e-h, ‘moureh,’ şi luaţi 
cuvântul ebraic şi traduceţi-l vedeţi ce înseamnă moureh – învăţătură. Ploaia 
învăţăturii a ieşit. Învăţătura denominaţională a ieşit. “Încă un milion în 
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despre ceea ce am făcut ce fac. Şi cred că am aflat har în privirea lui 
Dumnezeu, şi înaintea voastră, în a fi cinstit şi adevărat să vă spun motivul de 
ce este aşa. 

198.Billy Graham – lumea a avut o ardere aici nu cu mult timp în urmă cu 
Billy Graham. Foarte rar aveţi acum aici din aceasta. El încă merge, dar care 
este problema? Oral Roberts – păi, doar aprindea pământul. Se stinge. Tommy 
Osborn – toţi aceia sunt oameni evlavioşi. Ce s-a întâmplat? Crezând căci 
Dumnezeu m-a chemat la o slujbă, ce s-a întâmplat cu a mea? Acum aici voi 
răspunde la câteva întrebări. Ce s-a întâmplat? 

199.Voi ziceţi: “Frate Branham, a ta este cea mai moartă dintre ele.” Aceea-i 
adevărat. Aceea-i corect. Billy Graham este mult mai ascultat decât sunt eu, şi 
Billy este mult mai ascultat decât Oral. Oral este ascultat mai mult într-o zi 
decât sunt eu în şase luni. Tommy Hicks, oricare dintre acei oameni evlavioşi, 
ei sunt mult mai ascultaţi. Astfel în timp ce aceea se învârte, a mea este mult 
mai departe decât toate din ele. Ce s-a întâmplat? “Frate Branham, tu ai zis 
căci … căci tu ne spuneai căci tu de fapt crezi Cuvântul şi de toate, ei bine ce ţi 
s-a întâmplat atunci? Ce s-a întâmplat? Aceea vrem să o ştim.” 

200.Acum puneţi-o în mintea voastră acum. Trage-ţi umbrela, şi scuturaţi 
ploaia, şi deschideţi-vă inima doar un minut şi ascultaţi. Amintiţi-vă căci 
Biblia a zis în Genesa primul capitol, l-am citit să ne bizuim gândurile noastre 
pentru această zi, este fiecare sămânţă după soiul ei. Ea trebuie să-şi rodească 
soiul. Aceea-i corect. Orice sămânţă va trebui să rodească … amintiţi-vă, 
pământul este plin de seminţe şi ploaia face să rodească după soiul ei. 

201.Eu cred că este aproape de timpul secerişului. Nu credeţi voi aceea? 
Sunteţi de acord cu aceea. Noi suntem aproape de timpul secerişului. Acum, 
seminţele au fost plantate. Aceea-i ceea ce este cu noi. Seminţele au fost 
plantate. Oh, Dumnezeule, aş dori ca să puteţi vedea ce a trecut prin faţa mea 
atunci. Seminţele au fost plantate. Amintiţi-vă, este un timp de plantare, apoi 
un timp de seceriş. Ei ştiu că ei zic aşa. 

202.În ordine. Acum, au existat trei feluri diferite de seminţe plantate. Una 
denominaţională – Billy Graham. El a fost plantatorul dela cap. Oral Roberts 
pentru penticostali. Seminţele Penticostale s-au plantat. Eu vorbesc despre 
organizaţie acum. Şi apoi Cuvântul s-a plantat. Acum voi va trebui să 
înţelegeţi, oamenilor. Eu nu o spun aceasta mai mult numai când Dumnezeu 
îmi spune să o spun. Vreau ca aceasta să ajungă bine şi clar. Trei seminţe s-au 
plantat. Acela-i motivul căci plantarea este aproape terminată. Vedeţi? Toată 
terminată. Seminţele trebuie să se planteze înainte de a cădea ploaia (este 
aceea corect?), sau altfel Duhul. Acum voi nu veţi fi de acord acolo, dar ţineţi 
înainte doar un minut. Seminţele trebuie să fie plantate şi apoi ploaia cade să 
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96.Umezeala – baptişti, prezbiterieni, lutherani fără apă. Şi când de prima dată 
este convertit, el se uită drept la Cristos, el crede. Şi primul lucru voi ştiţi, acea 
denominaţiune îl leagă într-un loc, şi umezeala Duhului s-a dus de la el, el 
devine un denominaţional, şi este mort. Nu numai baptiştii ci şi penticostalii! 
Nu credeţi căci – ştiu că mulţi dintre voi nu sunteţi, doar aşteptaţi puţin. Vom 
vedea dacă Biblia o afirmă sau nu. 

97.În ordine, lipsa de umezeală – ultimul cuvânt din al 6-lea verset, al 8-lea 
capitol. Lipsa de umezeală. 
Şi unele au căzut între spini, şi … au răsărit cu ei, şi au înăbuşit-o. 

98.Vedeţi, ce a fost aceea? El merge înainte şi spune căci imediat ce ei vor fi 
… eu nu voi cruţa pe nimeni astăzi la nimic. Doar ceea ce cred că Oamenii de 
Afaceri Creştini şi restul lor din aceste organizaţii penticostale, şi aceşti 
oameni care zidesc aceste lucruri mari de milioane de dolari – bogăţiile lumii 
au înăbuşit gloria şi Duhul lui Dumnezeu. Murind, deoarece este înăbuşită. 
Lumea, grija lumii le-a înăbuşit. 
99.Femeia vrea să fie activă şi să-şi taie părul şi să-şi tundă părul coafat, să 
poarte pantaloni scurţi, şi să arate ca restul lumii. Predicatorul stă la amvon, cu 
… practică amin-urile lor şi se teme de Cuvântul lui Dumnezeu din pricina 
unui tichet de masă. Dacă ei nu pot conduce un Cadillac, ei nu mai sunt nici 
măcar socotiţi spirituali. Aceea-i corect. Dacă ei nu se pot îmbrăca cu cele mai 
bune haine şi să facă orice altceva, ei sunt consideraţi: “Ei sunt decăzuţi. Ei nu 
sunt aşa şi aşa.” 

100.Un bătrân de acolo din spate, bătrânul frate Kidd, mi-a spus azi dimineaţă 
că ei nu-l mai vor, deoarece el este bătrân şi stă chiar cu Cuvântul. Care este 
problema? Ei nu au umezeală. Aceea-i corect. 

“Şi alta a căzut în pământ bun, a răsărit, şi a rodit … şi când El a zis aceste 
lucruri, El a strigat, Cel ce are urechi de auzit să asculte.” 

101.Oh, ce pildă! Cum mi-ar place să predic un text din aceea în predica mea. 
Când a zis aceste lucruri … al 8-lea capitol, al 8-lea verset şi al 8-lea capitol. 

“Şi cealaltă a căzut în pământ bun, şi a răsărit, şi a rodit însutit. Şi când a zis 
aceste lucruri, a strigat – a strigat, ceva poate în acest fel când a zis: “Rodiţi 
însutit” – Cel ce are urechi să asculte. Cu alte cuvinte, dacă urechea ta este în 
ton cu Dumnezeu, să asculte, vedeţi. 
Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: “Ce ar putea fi această pildă?” 

Şi El a zis: “Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei –tainele, vedeţi 
despre ceea ce El vorbeşte aici? Acum priviţi. Care sunt tainele Împărăţiei? 
Priviţi doar un minut – Tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar celorlalţi în 
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pilde, care chiar dacă văd să nu vadă, şi dacă aud să nu înţeleagă. Vedeţi, dar 
Cuvântul lui Dumnezeu vine chiar în jos la judecată să-i judece – căci ei au 
văzut-o! Ea era acolo! 

“Acum pilda este aceasta. Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.” 

102.Ce este Sămânţa vieţii? Cuvântul lui Dumnezeu! De aceea, pentru viaţă, 
dacă nu puteţi veni printr-un crez, voi nu puteţi veni printr-o denominaţiune, 
voi trebuie să veniţi înapoi la Cuvânt! Acum, Sămânţa vieţii. 
103.În ordine, Cuvântul Lui este Sămânţa Lui, şi Duhul Lui este Apa. Acum, 
drept înapoi la Ioan 3:14 acolo, voi o obţineţi din nou, vedeţi. Vedeţi? Duhul 
este Apa.  

104.Acum priviţi, Ioan 3:14, noi înţelegem ce înseamnă aceea dacă vreţi să o 
citiţi. 
“Şi aşa cum Moise a înălţat şarpele de aramă în pustie, tot la fel trebuie Fiul 
omului să fie înălţat.” 

105.Vedeţi? Acum dacă Moise a înălţat şarpele de aramă, pentru aceeaşi cauză 
pentru care a fost înălţat Isus, acum ce este aceasta? Moise a înălţat şarpele de 
aramă astfel ca oamenii care au pierit să poată avea apă pentru viaţă. Şi priviţi, 
Isus … oh, Dumnezeule! Isus este Cuvântul lui Dumnezeu. Acum noi urmează 
să lovim aceea jos în această după masă, vedeţi, să o dovedim. 

106.Isus este Cuvântul lui Dumnezeu, şi El va deschide acea viaţă, viaţa care 
este în interiorul Seminţei, căci această viaţă, care, este Duh, apa curge peste 
… Duhul peste Sămânţa lui Dumnezeu va rodi viaţa din Sămânţă. Şi dacă 
aceea rodeşte altceva, există un alt fel de sămânţă acolo atunci! Amin! 
Înţelegeţi? 

107.Dacă Duhul lui Dumnezeu vine să adape Sămânţa, dacă aceea este 
Sămânţa care o udă, ea va produce viaţa Sămânţei. Este clară? Produce viaţa 
Sămânţei, pentru că ea a fost dată pentru aceea. 

108.Eu cred căci Biblia este Cuvântul, adevărul complet şi Isus este Cuvântul 
manifestat. El şi Cuvântul Lui este Unul şi acelaşi. Ce era El? Acum priviţi. El 
era acea Sămânţă. Acum, eu trebuie să ţin ceva în spate pentru a aduce aceea 
aici în această seară, vedeţi. Este greu. 

109.El era acea Sămânţă pe care ar fi trebuit să o producă Eva. Aţi reţinut-o! 
El era acea Sămânţă care trebuia să o producă, Eva, dar ea a hibridat-o prin a 
nu crede Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel El era acea Sămânţă, şi singura cale 
prin care viaţa putea fi, în reproducerea vieţii, viaţa a trebuit să vină prin acea 
Sămânţă, şi acea Sămânţă trebuia să moară pentru a răspândi acea viaţă! Nu o 
puteţi vedea? Aceea-i de ce era dată apa – să adape Sămânţa! 
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192.Şi când este aşa, Biblia se manifestă din nou ca în zilele timpurii a 
ucenicilor, chiar ca ucenicii. Biblia trăieşte din nou în voi. 

193.Să vedem, eu trebuie să încerc să iau cel puţin cincisprezece pagini foarte 
repede, şi nu-mi place să o fac, dar eu trebuie să alerg peste aceea din cauză 
căci adică nu, voi fi în această după-masă şi am o adunare mâine, şi trebuie să 
mă grăbesc acum. În ordine, acum vom încerca să o facem puţin mai rapidă 
decât putem, să intrăm în aceea. Sunteţi voi credincioşi? [Adunarea răspunde, 
“Amin.”] 

194.În ordine. Şi când este astfel, Biblia se manifestă din nou ca în zilele 
timpurii ale lui Cristos. Vedeţi, deoarece voi sunteţi sămânţa predestinată 
tot la fel cum a fost Cristos. Şi când ploaia cade peste sămânţă, viaţa se 
produce. Când Duhul Sfânt – cade – când El cade peste acele seminţe aceea 
despre care a zis Isus că El i-a ales când? Înainte de întemeierea lumii. Atunci 
ei au fost o sămânţă predestinată. Este aceea corect? Atunci ei au plecat în 
camera de sus, aceste seminţe, Cuvântul, şi Cuvântul a zăcut acolo fără viaţă în 
acesta. Deodată a venit un sunet din Cer în timp ce apele au început să se 
reverse. Şi ele, de fapt, au umplut casa unde şedeau ei. Şi seminţele au început 
să crească. Ei au început să se manifeste însuşi – Cuvântul lui Dumnezeu fiind 
manifestat. 

195. În ordine, atunci de ce s-a stins focul trezirii? Acum, eu am aici cam zece 
Scripturi aici dacă le puteţi observa aici care s-ar cuveni să le spun, dar eu 
trebuie să sar peste multe din ele, şi doar … astfel ca voi să luaţi conturul din 
aceea. 

196.Bine, de ce s-au stins focurile trezirii? Acum, eu trebuie să-i spun cu 
numele. Nu o voi face după aceasta, numai dacă Dumnezeu îmi spune să o fac. 
Dar eu trebuie să-i spun cu numele. Eu trebuie să spun lucruri care nu-mi place 
să le spun, dar pentru a face aceasta clară … voi puteţi vedea acum unde ajung, 
motivul care am făcut ceea ce am făcut. Eu cred că acesta este Cuvântul. Şi eu 
cred că Cristos are o Biserică, şi Biserica este câmpul (vom ajunge la aceea 
după un timp) şi voi trebuie să puneţi Cuvântul în câmp înainte ca Duhul să 
facă cândva ceva. Vedeţi? 

197.De ce se sting atunci focurile trezirii? Voi nu mai auziţi aşa de mult despre 
Billy Graham, ca mari evanghelişti. Oral Roberts nu mai arde în ţară aşa cum 
obişnuia. De adunările mele nici nu se aude. Există doar trei. Care este 
problema? Acum vom lua câteva învăţături foarte adânci. Va trebui ca eu să o 
folosesc acum dacă această bandă va trebui să cadă în mâinile lui Billy 
Graham, Oral Roberts, aş vrea ca voi să ştiţi, fraţii mei, căci nu vă desconsider, 
eu vorbesc despre mine, dacă observaţi, acolo ca un frate coleg al vostru, în 
Evanghelie. Şi cred că după aceasta veţi avea o înţelegere mai bună, fraţilor 
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este lucrul vostru mare care l-aţi făcut? Voi nu aţi făcut nimic. Voi s-ar cuveni 
să vă ruşinaţi. Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile … roata se învârteşte 
chiar corect. 

184.Cineva a venit zilele trecute şi a zis căci cineva a zis ceva rău despre mine 
şi m-a acuzat de ceva care era rău. Am zis, “Oh uită-l.” 

185.Zicea, cum o poţi lua în acest fel? Aceea include familia ta.” 

186Am zis: “Oh vai.” Am zis: “Acela a fost predestinat înainte de întemeierea 
lumii să-mi dea o încercare. Am zis: “Vai, vai, vai. Sigur, astfel aceea este în 
ordine.” 

Zicea: “Cum o faci?” 

187.Am zis: “Dacă m-aş uita jos în acest fel, aş cădea tot timpul.” 

188.În acest fel sunt oamenii astăzi: “Dacă accept Adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu, frate Branham, ei mă vor da afară.” Ei bine, la ce priveşti aici? 
Priveşte aici la capătul drumului. Vedeţi, un om care se uită în acest fel, el nu 
ştie unde merge. El se uită în acest fel. Dar dacă te uiţi acolo, tu nu te îngrijeşti 
cu privire la ceea ce se întâmplă acum, tu ştii unde te duci. Vedeţi? Aceea-i 
aceasta. Priviţi unde mergeţi. Staţi aliniaţi cu Cuvântul. 

189.În ordine, ne-a predestinat acum la înfiere. Acum voi credeţi că noi am 
fost predestinaţi? Acum, a fost Isus predestinat? El era Mielul lui Dumnezeu 
deja junghiat înainte de a fi vreo lumină, înainte de a fi vreun meteorit, înainte 
de a fi o moleculă, atom – orice. El era Fiul lui Dumnezeu junghiat. Oh, 
măreţia lui Dumnezeu. Apoi aceste mici creiere de alune de ceva incubator 
mic fabricat supranatural pe aici care încearcă să combată aceea şi să zică că 
aceea-i corectă. Aceasta-i o ruşine! 

190.Cine sunteţi voi? Chiar unii dintre ei zic căci nu există iad, şi voi staţi pe 
punctul lui în fiecare zi – la opt sute de mile grosime chiar sub voi, vulcanic, şi 
apoi uitaţi-vă sus şi-l dezonoraţi pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Când 
dezonoraţi Cuvântul, îl dezonoraţi pe Dumnezeu. Este corect. Oh, vai, ce mare 
eşti Tu, Doamne. Ce credincioşi ar trebui să fim! 

191. În ordine, astfel credincioşii Cuvântului şi Duhului trebuie să fie una. 
Aţi priceput aceasta? Credincioşii Cuvântul şi Duhul sunt absolut una. 
Voi nu aveţi propria voastră gândire. Voi să nu vă folosiţi mintea voastră 
proprie. Nu este aceea minunat? Mintea care era în Cristos şi voi luaţi 
Cuvântul chiar aşa cum L-a luat El din cauză că El era Cuvântul. Şi dacă 
mintea lui Cristos este în voi, voi sunteţi Cuvântul. Voi sunteţi Cuvântul 
viu al lui Cristos, reprezentanţi ai Lui aici pe pământ – este aceea corect – 
continuând lucrarea. Biserica trebuie să fie în acel fel. 
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110.Duhul Sfânt care era în grădina Edenului trebuia să adape Sămânţa. Omul 
nu a fost făcut să moară. El a fost făcut să trăiască, dar încrucişarea a adus 
viaţa … sau moartea mai degrabă. Ea a hibridat-o. Acum voi negaţi sămânţa 
şarpelui. Atunci vă voi întreba: “Pentru ce sunt aceste servicii funebre?” Ea era 
un hibrid. Fiecare din noi suntem un hibrid faţă de original. Acela-i motivul că 
muriţi constant. Dar, oh, Dumnezeule! Acolo este un germen de viaţă care vine 
din Sămânţa reală, care Dumnezeu a dovedit-o că era Sămânţa Lui. El L-a 
înviat din nou! Vedeţi? Ca prin acea viaţă, aceea este să meargă dincolo la 
Sămânţa originală aşa cum i-a fost dată Evei peste Biserica Lui reală, este 
rodirea vieţii din nou prin naştere, prin pântecele Miresei Lui. Vedeţi? 

111.Oh, este foarte bogat şi glorios. Eu voi acorda puţin timp de studiu să 
pătrundă aceea. 

112.El este Sămânţa aceea. El este acea Sămânţă care a fost produsă prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. “Facămi-se după Cuvântul tău.” Acolo este Sămânţa. 
Vedeţi? Luând Cuvântul, vedeţi?  

113.Acum, Isus este Cuvântul manifestat. El şi Cuvântul este Unul şi Acelaşi, 
şi de aceea aceea a fost aşa … s-a manifestat în El aşa de perfect. Acela-i 
motivul căci Dumnezeu s-a manifestat Însuşi aşa de perfect în Isus, pentru că 
El era Sămânţa Cuvânt, germenul Cuvânt Însuşi, germenul care este în 
interiorul seminţei, aceea este viaţa în sămânţă. Aţi prins-o? Vedeţi, aceea era 
… El era Germenul, Cuvântul lui Dumnezeu. Germenul este Duhul. 
Germenul este Apa, şi Isus a trebuit să fie frânt pentru ca acea Sămânţă 
să îşi elibereze viaţa să adape alte seminţe care veneau. Vedeţi voi? Chiar 
El a zis: “Am alte oi care nu sunt din această turmă. Eu am. Ei o vor vedea, ei 
vor prinde acel Cuvânt şi să rămână cu acesta. Şi Eu voi trimite Duhul să o 
ude, şi aceea va produce exact.” Aceasta va produce miracole, aceasta va 
produce puterea lui Dumnezeu, aceasta va produce … şi aceasta nu va nega 
nimic, căci aceasta este o sămânţă înrudită cu Sămânţa. Aceasta nu poate 
spune: “Domnule Scăiete, vino să trăieşti cu mine.” Nu, nu, domnule. Nu, nu. 
Aceasta nu o va face. Într-adevăr nu. Aceasta doar nu se va amesteca. Nu 
puteţi amesteca moarte cu viaţă. Nu puteţi fi morţi şi vii în acelaşi timp. 

114.Astfel, vedeţi ceea ce vreau să spun? Acela-i germenul care vine din 
Sămânţă – El este Cuvântul lui Dumnezeu manifestat perfect, acela-i motivul 
căci în El era ce? Acela era lucrul căci El este corect … fiul din primul Adam a 
continuat în rasa umană, şi Eva l-a hibridat prin şarpe şi a rodit o generaţie de 
copii bastarzi născuţi spre moarte, fără viaţă, şi Isus a venit şi El era acea 
Sămânţă. El a dovedit-o. Orice a pierdut Adam, era Isus. Vedeţi voi? El este 
corect … Eva în final ar fi născut în final acel copil, dar ea l-a hibridat, a adus 
şarpele înăuntru, a ascultat pentru, înţelepciune, înţelegerea, cunoştinţa. 
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115.Acum aşteptaţi până când intrăm în Mireasă cu aceea. Aceea este ceea ce 
… acela-i motivul căci eu cred ceea ce cred. Aceea trebuie să vină înapoi la 
acest Cuvânt. Acela-i motivul că dacă cineva vrea să discute cu mine, să 
vorbească cu mine referitor la acest Cuvânt, “Vino.” Este corect. Eu am oferit-
o oricând. Dacă credeţi căci Numele lui Isus Cristos nu este felul corect de-a 
boteza, veniţi să vorbiţi cu mine referitor la aceea. Dacă nu credeţi căci există 
un astfel de lucru ca sămânţa şarpelui, veniţi şi să mă vedeţi. Să luăm 
Cuvântul. Dacă nu credeţi că femeia trebuie să poarte părul lung şi că aceea 
este învelitoarea ei, veniţi vorbiţi cu mine despre aceea cu Cuvântul. Dacă nu 
credeţi căci sfârşitul timpului este aproape şi aceste lucruri despre care vorbesc 
sunt … veniţi vorbiţi cu mine referitor la aceea, vedeţi. Veniţi cu mine. Frate 
Sămânţă, doar vino. Corect. 

116.Voi nu puteţi fi o sămânţă şi să nu fiţi de acord cu Cuvântul din cauză căci 
Cuvântul este Sămânţa. Şi dacă sunteţi Cuvântul, cum puteţi să nu fiţi de acord 
cu acesta? Voi aţi fi în dezacord cu voi înşivă. Voi v-aţi lupta împotriva 
scopului vostru. Cum a zis cineva: “De ce te duci tu mereu cu astfel de 
oameni?” Ei bine, dacă nu o fac, eu m-aş fi luptat chiar împotriva scopului 
pentru care am fost trimis aici. Acolo trebuie să fie o lumină. 
117.Acum în timp ce mergem jos, noi vom aduce lucrurile acelea şi vă vom 
arăta cum s-au stabilit ele în ordine – chiar exact perfect cu Cuvântul. 

118.Acum, da, domnule. El este … aceea-i de ce Dumnezeu poate lucra prin 
El. Şi ce a zis El când El era aici pe pământ? “Eu nu fac nimic până când Tatăl 
îmi arată.” Perfect. Şi totul ce a făcut El întotdeauna a fost dovedit prin 
Scripturi. El a zis: “Cercetaţi Scripturile căci Ele sunt acelea care mărturisesc 
despre Mine, şi dacă Eu nu fac lucrurile care ele au zis că ele fac, atunci Eu 
nu sunt Sămânţa Originală. Dar dacă fac lucrurile, atunci voi de ce nu Mă 
credeţi? Aceea-i corect. Dacă nu Mă puteţi crede măcar, în felul cum stau, 
atunci credeţi Cuvântul care-L spun, credeţi lucrurile care le fac, deoarece 
Sămânţa Mea poate numai să rodească ceea ce sunt Eu.” 

119.Scăietele poate fi numai un scăiete. Voi puteţi să încrucişaţi aceasta cu 
orice altceva dar acesta încă va fi un scăiete. Aceea-i corect. Acesta va accepta 
aceasta. 

120.Acela-i motivul căci dublul este un făţarnic. Acela este un hibrid. Un om 
care pretinde a fi un om al lui Dumnezeu şi neagă Cuvântul, el este un făţarnic. 
Un catâr pretinde a fi cal, el nu este un cal. El a zis: “Eu sunt un măgar.” Şi 
nici unul, tu eşti un făţarnic, născut bastard, chiar exact. Aceea este pe faţă, dar 
aceasta-i ceea ce este aceasta. El nu intenţionează să fie aceea. Omul a făcut 
aceea cu înţelepciunea lui. Aceea-i unde el ajunge. Aceea-i unde toată 
înţelepciunea omului răsuceşte – să se nască un bastard. În ordine. 
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este unde aceasta este … vedeţi, voi nu puteţi spune acelea acelor bebeluşi de 
acolo despre aceea. Ei nu pot mânca carne. Ei trebuie să bea lapte. Ei sunt 
nedezvoltaţi, vedeţi. Astfel amintiţi-vă, ei nu pot mânca hrană tare. Acum: 

    …către credincioşii în Cristos Isus. 

Harul să fie cu voi, şi pace, dela Dumnezeu Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus 
Cristos. (În ordine.) 

    Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului Isus Cristos, care ne-a 
binecuvântat…(acum, el vorbeşte către biserică acum. Aceasta nu este lumea 
exterioară. Aceasta este Biserica)… cu toate spirituale … (spirituale) … în 
locurile cereşti… (ca în această dimineaţă, acei care iubesc aceasta. Aceasta 
este doar de mâncat. Vedeţi?) … în locurile cereşti în Cristos. 

   După cum El ne-a ales … (L-am ales noi pe El? Huh? “Oh frate Branham, 
pardon am făcut-o.” Nu voi … conform cu Cuvântul nu voi. Isus a zis: “Nu voi 
M-aţi ales, Eu v-am ales.” Oh, da. Când a ales El aceasta? Când a zis Isus că 
El a ales Biserica Lui? Înainte de întemeierea lumii.) 

    După cum El ne-a ales în El … (La ultima trezire ca doctor aşa-şi-aşa. Nu, 
nu. Voi puteţi citi aceea în crezuri, o carte de texte, dar nu în aceasta Una. 
Vedeţi?) 

    După cum El ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii … (Când am fost 
noi aleşi? La ultima trezire? Noaptea am ajuns noi salvaţi? Păi, când acolo nu 
era o lume, nu erau stele, acolo nu erau atomi, nici molecule, aceea este când 
noi am fost aleşi. Amin. Oh, nu mă lăsaţi să predic despre aceea. Eu încerc să 
explic ceva aici. În ordine.) 

    …înainte de întemeierea lumii, că noi ar trebui… (Ce? Membrii. Nu noi ar 
trebui … oh, după ce noi am fost salvaţi noi doar facem aşa cum vrem noi. 
Hm.) … noi ar trebui să fim sfinţi şi fără vină inaintea Lui în … (În calitate de 
membru! Oh, nu. Aceasta are dragoste în aceasta. Aceea-i corect, în ordine, în 
dragoste. Scuzaţi-mă, eu doar am scurtat, eu cred acum. Eu nu trebuia să fac 
aceea. În ordine.) … în dragoste. 

   Având … (Ce? P-r-e-d-e-s-t-i-n-a-t.) … ne-a predestinat în înfierea de copii 

… (Sămânţa dela început, vedeţi) … de copii prin Isus Cristos la Sine după 
buna plăcere a voiei Lui.     

 183.Cine a făcut-o? Dumnezeu! Când a făcut-o? Înainte de întemeierea lumii. 
Apoi dacă venim într-o naştere nelegitimă prin corupţia Evei, făcându-ne pe 
toţi copiii ei şi supuşi morţii, atunci Dumnezeul suveran trebuie să facă o cale 
să-Şi răscumpere copiii. “Toţi pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine. Şi 
nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl Meu îi atrage.” Oh, vai! Acum unde 
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179.Ziceţi: “Eu nu cred aceea.” În ordine, să aflăm. Să mergem acum să 
vedem. Suntem noi sămânţa lui Abraham? Geneza 17. Mergem înapoi în 
Geneza să luăm al 17-lea capitol. Eu las multe din acestea aici, dar eu – eu 
trebuie să ating unele dintre ele aici din cauză că unii critici pot veni pe aici să 
zică: “Eu nu cred aceea,” astfel noi doar o punem puţin acolo astfel ca să-l 
putem opri dela a zice aceea, înţelegeţi. În ordine, 17:7. Să începem cu al 6-lea 
verset. 

“Şi eu te voi înmulţi nespus de mult” – Sămânţa lui Abraham – “şi voi face 
multe naţiuni” – neamurile şi toţi – “şi regi vor ieşi din tine.” 

“Şi-mi voi stabili legământut meu” – acum priviţi – “între mine şi tine şi 
sămânţa ta după tine în generaţiile lor pentru un legământ veşnic, să fie un 
Dumnezeu pentru tine, şi pentru sămânţa ta după tine.” 

180.Ce este Sămânţa lui Abraham acum? Nu carnea lui. Pavel a zis evreu … 
acel evreu pe din afară nu este evreu. Acela este evreu care este în interior. 
Vedeţi? Ce este Sămânţa lui Abraham? –acei ce cred tot Cuvântul lui 
Dumnezeu indiferent de ceea ce spune denominaţiunea sau tata sau mama sau 
oricine altcineva va zice. Ei cred tot Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis: 
“Îmi voi stabili legământul chiar acum – predestina – acest legământ cu tine şi 
cu sămânţa ta din fiecare generaţie după tine care vor crede aceasta.” Iată-vă 
– Sămânţă lui Abraham. Acum voi ziceţi … acum priviţi, Dumnezeu a zis: “Îl 
voi stabili cu sămânţa.” 

181.“Ei bine,” voi ziceţi, “frate Branham, aceea dă fiecăruia…” Aşteaptă acum 
doar un minut. Să mergem la Efeseni acum, prin cartea Efesenilor, şi vom 
începe la capitolul 1 din Efeseni. Şi apoi vom citi puţin aici şi doar să vedem 
ce va spune Dumnezeu despre acest subiect. Acum, ascultaţi. Pavel – acum, 
priviţi felul cum o adresează acum. Acum fiecare în al vostru … în picioare 
acum. Noi doar avem … în privirea voastră. Noi avem, doar câteva minute 
acum, apoi vom … vreo patruzeci şi cinci de minute, ceva, apoi vom elibera 
pentru prânz. Acum priviţi: 
“Pavel un apostol” – ce este apostol ? – un trimis. “Pavel, un trimis al lui Isus 
Cristos.” Este aceea corect?” Prin voia sanhedrinului?” Eu am citit greşit aceea 

nu aşa? “Prin voia luteranilor.” Ei bine, oricum. 

“Pavel, un trimis al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii” – 
cine este acela? La oricine? Nu, domnule. Nu oricine o poate lua? Este aceea 
corect – “către sfinţii care sunt la Efes, şi către cei credincioşi în Cristos 
Isus.” 

182.Cei ce sunt deja acolo. Aceia sunt ceea ce cred că eu vorbesc acestei 
adunări în această dimineaţă – la acei ce sunt deja în Cristos Isus. Acum acolo 
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121.Acum aceea-i de ce Isus era aşa de perfect manifestat – Dumnezeu a fost 
aşa de perfect manifestat în Isus, deoarece El era Cuvântul lui Dumnezeu. El 
era Cuvântul lui Dumnezeu. Acela-i motivul că El nu putea produce nimic – 
ci numai exact Dumnezeu. Şi dacă Dumnezeu este în voi, cât de mult 
puteţi fi voi? 

122.Nu a zis Isus despre profeţii la care venea Cuvântul lui Dumnezeu … la 
cine venea Cuvântul lui Dumnezeu? Profeţilor. Nu i-a numit Isus dumnezei? 
De ce? Dumnezeu s-a manifestat în ei. Ce era aceea? Cuvântul vorbit 
manifestat. Vedeţi? Aceea este. A zis: “Cum puteţi nega … zice … dacă aveţi 
vreo înţelepciune, voi aţi înţelege.” El a zis: “Eu … cum puteţi spune … noi i-
am chemat … Dumnezeu Însuşi i-a numit dumnezei.” Şi a zis: “Cum puteţi voi 
să ziceţi atunci căci îi credeţi şi Mă negaţi când spun că sunt Fiul lui 
Dumnezeu?” De ce nu au văzut ei aceasta atunci? 

123.Acelaşi lucru astăzi. “Eu sunt Sămânţa aceea care urma să vină. Sămânţa 
femeii.” “Eu îţi voi da o sămânţă.” “Îţi voi da o sămânţă” –către şarpe. Şarpele 
deja a întinat-o. El a zis: “Dar sămânţa ta care ţi-o dau va zdrobi capul lui.” 
El va lua acel lucru înapoi din nou! Amin! Doresc – eu doar doresc ca fiecare 
să o poată vedea. “Eu am venit să biruiesc şi să corectez ceea ce a făcut el.” Şi 
singura cale care o pot face este printr-o femeie care a crezut Sămânţa, unde o 
altă femeie nu a crezut Sămânţa. Femeia a crezut Cuvântul, unde odată una nu 
L-a crezut. “Eu sunt acel Biruitor. Eu sunt Acela care vine să dea viaţă care 
prin moartea Mea, să plătesc pedeapsa a ceea ce a făcut ea, prin viaţa Mea vă 
va fi dată să curgă peste voi, şi veţi fi fiii lui Dumnezeu şi fiicele lui 
Dumnezeu.” Vedeţi, atât timp cât Sămânţa este acolo. 

124.Voi hibridaţi aceasta şi voi nu aveţi nimic decât un copil bastard 
denominaţional. Aceea-i tot. Orice altceva neagă Cuvântul. Scuzaţi-mă, 
surorilor. Eu vreau ca voi … eu trebuie să spun chiar în felul cum spune 
aceasta aici, vedeţi. Şi acela-i felul cum este aceasta. 

125.Toţi fiii lui Dumnezeu trebuie să fie la fel. Da, domnule. Pentru a fi născut 
din Cuvânt şi Duh, ne aduce înapoi la Cuvântul vorbit din nou ca în Ioan 3. 
Vedeţi? Pentru a fi născut din apă şi duh, ce face aceea? Apoi vă aduce chiar 
înapoi din nou în locul de  unde ar fi trebuit să fiţi la început. Vedeţi? Acela-i 
motivul morţii lui Cristos, ne aduce înapoi, unde? Fii lui Dumnezeu. 

126.Dacă Eva va trebui să nască acel copil … ea în final a făcut aceasta. Nu i-a 
spus Dumnezeu: “Înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul?” Dar ea a trebuit să umble 
pe aici şi să joace rolul unei curve. 

127.Voi doar ziceţi: “Aceea-i dură, frate Branham,” dar aşteptaţi doar puţin, 
noi vom intra în aceea puţin mai târziu. Vedeţi? Voi ziceţi: “Nu poate fi.” Ei 
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bine, noi doar vom afla dacă Cuvântul zice că este sau nu. Vedeţi? Atunci 
aceea-i corect. Ele nu sunt – acestea nu sunt ascunse. Dacă aceasta este, 
aceasta este ascuns pentru cei ce sunt pierduţi. Vedeţi, aceea-i corect. 

128.Acum, acum acolo este să … o aduce drept înapoi la Cuvântul vorbit. 
Apoi noi suntem Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu manifestat. Vedeţi? Isus a 
zis acelaşi lucru. “Cel ce crede în Mine, lucrurile care – Cine sunt Eu, pentru 
ceea ce am venit Eu şi scopul care-l fac Eu – să aduc un om înapoi să creadă 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu ia nimic altceva cu aceasta, lucrările ce le fac 
Eu, El le va face.” Iată-vă. 
129.De ce nu se face aceasta astăzi? Aceasta-i hibridă, copii bastarzi, 
amestecaţi. Aceasta nu – acela-i un catâr. Acesta nu ştie ceea ce crede. Un 
catâr nu ştie cine este tatăl lui, cine este mama. El nu … el nu are arbore 
genealogic, nu este nimic din el. El este o creatură nelegitimă. 
130.Acela-i felul oricărei persoane care pretinde căci Îl crede pe Dumnezeu şi 
nu crede Cuvântul Lui şi va lua un crez denominaţional şi amestecă aceasta cu 
Cuvântul. Vedeţi voi nu sunteţi din Dumnezeu. Voi sunteţi morţi. Voi nu 
puteţi fi morţi şi vii în acelaşi timp. Astfel chiar Cuvântul lui Dumnezeu nu va 
creşte. Voi jucaţi rolul unui făţarnic. Aceea să fie pentru episcop, preot, 
cardinal sau orice ar putea fi. Aceea-i corect. Acesta trebuie să fie Cuvântul 
sau voi sunteţi morţi – doar un copil nelegitim. Şi Cuvântul lui Dumnezeu … 
partea lui Dumnezeu nu va creşte. Voi aţi putea creşte în acelaşi câmp aşa cum 
noi mergem direct, dar voi sigur nu sunteţi în ţarc. Aceasta nu va creşte. 

131.În ordine. În ordine, noi observăm atunci, vedeţi, Cuvântul vorbit. 
Atunci noi suntem Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Aceea-i cum Îşi 
vrea Dumnezeu Biserica Lui – este să Se manifeste. Cum se poate El 
manifesta dacă Sămânţa proprie a Lui nu este în acea persoană? Cum vă puteţi 
folosi gândurile voastre proprii şi Dumnezeu să Se manifeste prin voi? Cum vă 
puteţi lua propria voastră credinţă şi să ziceţi: “Ei bine, păstorul meu învaţă … 
al meu … meu … crezul meu zice că aceasta … zilele miracolelor …” Cum 
veţi face aceea şi apoi să fii un fiu manifestat al lui Dumnezeu? Cum o veţi 
face? Moartea lui Isus nu este nimic pentru voi. “Oh, eu Îl accept … Salvatorul 
meu.” Voi nu-L acceptaţi, voi ziceţi că voi o faceţi, dar voi nu o faceţi! 
Cuvintele voastre dovedesc ceea ce sunteţi. Isus a zis acelaşi lucru. “Dacă 
credeţi căci sunt născut nelegitim…” 

132.Ei au zis: “Noi suntem fiul lui Abraham, şi nu avem nevoie de nimeni să ne 
înveţe.” 

133.A zis: “Dacă aţi fi copiii lui Abraham, voi M-aţi cunoaşte.” Vedeţi? A zis: 
“Care dintre voi Mă condamnă de păcat, necredinţă? Arătaţi-Mi un lucru pe 
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aceea direct. Dar sămânţa credinţă a lui Abraham căci el a crezut Cuvântul lui 
Dumnezeu indiferent ce împrejurări vor fi … Iată-vă! Ffhiu! Voi ştiţi, eu simt 
să strig! Priviţi, vedeţi, priviţi credinţa sămânţă a lui Abraham. Ce era aceea? –
nu trupul lui Abraham, ci credinţa lui Abraham. Credinţa lui Abraham în ce? –
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu conta ce venea, el a numit orice lucru contrar cu 
acela ca şi cum nu ar fi chiar acolo. Oh, eu, nu rupe aceea aceste 
denominaţiuni în bucăţi? Of, of, of, of! Sigur le va rupe. 

175.Dacă adevărul chiar despre căsătorie şi divorţ a adus numai în Lumina ei 
care este aici în Biblie, ea va rupe orice biserică din acest oraş – şi din orice alt 
oraş – care încearcă să ajungă înapoi la aceea. Ele sunt amândouă greşite. Eu 
v-o pot dovedi cu Cuvântul. Amândouă sunt greşite. În ordine. Dacă un om ar 
trebui să facă aceasta sau aceea, sau o femeie să facă aceasta sau aceea, eu nu o 
voi zice, căci am suficientă confuzie acum între ele. Vedeţi? Isus a zis: 
“Lăsaţi-i în pace. Orbul conduce orbul.” De ce, ei doar se ceartă referitor la 
aceea; ei nu vor să  creadă aceasta. Dacă ar fi fost născuţi pentru viaţa eternă, 
ei ar crede Cuvântul. Aceea-i corect. Dacă nu, Dumnezeu Însuşi se va 
manifesta înaintea lor. Dacă nu cred aceasta, păi, ei nu vor crede aceasta. 
Aceea-i tot. 

176.Să ajungem la aceasta întâi. Noi poate vom ajunge la aceea mai târziu 
cândva, dar să avem grijă de aceasta întâi şi să vedem de ce trebuie să credem 
aceste lucruri cum trebuie să le credem. Voi trebuie să le credeţi. Dacă nu, tu 
eşti pierdut. Tu eşti. 
“Crede ce, frate Branham? Pe tine?” 

177.Nu, domnule, nu pe mine. Voi mă credeţi … eu spun Cuvântul. Eu nu pun 
nimic aici. Eu doar vă spun ce spune Biblia despre a crede acest Cuvânt. Şi 
aceea am făcut, să încerc să cred Cuvântul chiar în felul cum este scris. Eu nu 
adaug nimic, nu scot nimic, doar îl citesc chiar în felul cum este acesta şi cred 
acesta în acel fel. Şi prin harul şi ajutorul Dumnezeului Atotputernic, El a 
confirmat acesta şi cer oricui să dovedească contrariul. Acum, voi care 
ascultaţi benzile veniţi să o faceţi. Spuneţi-mi odată când v-am spus ceva greşit 
… aceea nu s-a împlinit. Spuneţi-mi orice oricând ce Dumnezeu nu a 
confirmat şi a lucrat chiar exact în felul cum s-a zis. 

178.În ordine. Predestinaţi aşa cum era El, face Cuvântul Sămânţă aceeaşi apă 
pe ce? Această biserică de astăzi este o Mireasă predestinată? A zis Dumnezeu 
că El va avea o Mireasă fără pată sau zbârcitură? Atunci aceea este 
predestinată, nu-i aşa? Vedeţi? Ei bine, Cristos a fost predestinat. El era 
Sămânţa Regală a lui Abraham, El a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu 
şi când apa, Duhul, cade pe Sămânţa Cuvânt, Sămânţa Regală a credinţei lui 
Abraham în Cuvântul lui Dumnezeu va produce acelaşi fel de recoltă. 
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sută de miliarde, triliarde, milioane de ani în urmă despre ceea ce am vorbit cu 
un timp în urmă în Genesa 1:1, El era chiar atunci predestinat să-Şi ia locul. 
Amin! Acela-i motivul de ce a făcut El voia Tatălui. El era Cuvântul 
manifestat. Şi fiecare dintre ceilalţi fii vor avea aceeaşi manifestare, şi 
aceia sunt cei care au fost predestinaţi. 
170.Acel grupuleţ din fiecare generaţie va veni sus în înviere tot timpul de la 
începutul lumii. Si motivul că ei ţin la aceea … chiar Pavel a vorbit despre 
aceea în Apocalipsa … în Evrei al 11-lea capitol, a zis că ei pribegeau în piei 
de oi şi de capre şi au fost nevoiaşi şi suferinzi şi chinuiţi, de care lumea nu era 
vrednică! Amin! Nu aveau nimic de mâncat şi au alergat prin jur şi au săpat şi 
au fost persecutaţi şi tăiaţi în două cu fierăstrăul cum a fost Isaia şi mulţi alţii – 
Pavel vorbeşte despre oamenii aceia. Cine era acela despre care, el a zis, că era 
tăiat în două? Isaia, profetul predestinat chiar înainte de-a începe lumea. El ar 
fi trebuit să vină prin pântecele Evei. Dar apoi el a venit prin pântecele unei 
femei, duhul lui a trebuit să vină să fie un martor. 

171. Astfel Isus de asemenea a venit ca martor al morţii, îngropării, şi al 
învierii ca omul să moară, dar să trăiască din nou prin El! Căci El este Sămânţa 
care a trebuit să răsară. Amin. Sper că o vedeţi. 
172. În ordine, predestinaţi aşa cum era El, face Cuvântul Sămânţă carne în 
voi, Biserica Lui. Cuvântul lui Dumnezeu … voi ziceţi: “Sigur frate Branham, 
fiecare Cuvânt, eu  cred aceasta.” Apoi nu susţineţi aceasta când aveţi tradiţia 
voastră, vedeţi? Staţi cu acel Cuvânt şi staţi cu aceea, priviţi ceea ce se 
întâmplă. Ziceţi: “Oh, Doamne, eu cred aceasta. Trimite Duhul Sfânt.” Apoi 
priviţi. Apoi dacă El va mărturisi aceasta în continuare, apoi ştiţi că aveţi 
aceasta – nu prin vreo senzaţie, diavolii fac aceea, nu prin ceva, diavolii fac 
aceea. Ci prin credinţa voastră constantă în Cuvântul lui Dumnezeu şi viaţa 
care o trăiţi fără să negaţi nimic. În ordine, aceea face Cuvântul să devină 
carne, vedeţi, carne şi aceeaşi apă Duh. 

173.Acum aşteptaţi un minut. Nu pot ocoli aceasta. Vedeţi, Isus era sămânţa 
lui Abraham, vorbind trupeşte. Este aceea corect? O Sămânţă predestinată a lui 
Abraham. Şi când Duhul a coborât peste El, ce fel de viaţă a adus El? –El a 
adus o viaţă de credinţă. Ce fel de viaţă?  

“Vreţi să spuneţi că trebuia să fie un călător ca Abraham?” 

174.Acolo se încurcă foarte mulţi oameni astăzi. Ei încearcă să se gândească 
că un om al lui Dumnezeu trebuie să facă aceasta şi să urmeze aceasta şi să 
facă aceea. Oh milă, nu! Ce era – cum era Cristos Sămânţa lui Abraham? Nu 
în a Lui … atât de mult în trupul Lui, deoarece Isaac, acea sămânţă a lui Isaac, 
în final a căzut şi a murit. Ea a decăzut şi s-a hibridat la fel. Vom ajunge la 
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care Dumnezeu l-a promis despre Mine care nu s-a împlinit. Arătaţi-Mi un 
lucru care Tatăl l-a promis care nu L-am împlinit. Păcat este necredinţă. Să 
vedem producându-l voi atunci.” Aceea le-a tăiat coarnele. Vedeţi? Desigur. A 
zis, “Cine Mă acuză? Cine Mă poate condamna de păcat şi necredinţă?” 
Vedeţi? “Dacă Eu nu cred, atunci de ce face Tatăl prin Mine ceea ce face – 
fiecare Cuvânt care l-a promis El? Acum lăsaţi-Mă să văd unde sunt ale 
voastre.” 

134.Cine sunt născuţi nelegitimi atunci? Ei erau! Copii nelegitimi pretinzând a 
fi copiii lui Dumnezeu. Isus a zis: “Voi sunteţi ai tatălui vostru, diavolul, şi 
faceţi lucrările lui.” Ce fel de lucrări a făcut diavolul? A încercat să hibrideze 
Cuvântul lui Dumnezeu prin Eva! 

135.Acela este exact acelaşi lucru ce fac aceste denominaţiuni mari astăzi. 
Lucrările diavolului, tatăl lor, le fac. Ei încearcă să ia un crez şi să încrucişeze 
aceasta cu Cuvântul lui Dumnezeu! Aceea este ce a făcut satan la început – 
tatăl, diavolul. 

136.Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraţilor. Ieşiţi afară din aceea! Isus a zis 
aşa. Dacă aveţi o dâră mică din Dumnezeu în voi, voi ar trebui să priviţi şi să 
vedeţi aceea. Hibrid! Oh Doamne! 

137.Lucrările care le-a făcut Isus – dacă un om are Sămânţa lui 
Dumnezeu în el cu Duhul lui Dumnezeu udând Sămânţa aceea, aceleaşi 
lucrări pe care Isus … erau manifestate în Isus, El fiind Sămânţa 
originală a lui Dumnezeu, moartea Lui vă aduce înapoi la Sămânţa 
originală a lui Dumnezeu, şi dacă acelaşi Duh care era în El este în voi, 
atunci aceleaşi lucrări vor fi manifestate. Nu credeţi aceea? În ordine, să 
deschidem la sfântul Ioan 14:12. 

138.Voi ziceţi: “Eu sunt un credincios, frate Branham. Eu sigur sunt un 
credincios.” În ordine, eu voi vedea dacă Isus te va numi unul, voi vedea dacă 
Cuvântul lui Dumnezeu te numeşte unul. 

Adevărat, adevărat, – absolut, absolut – vă spun, Cel ce crede în Mine, va face 
şi el lucrările care le fac Eu, mai mari lucrări decât acestea va face, căci Eu 
Mă duc la Tatăl. 

139.Ce este aceea? Aceeaşi sămânţă. Nu puteţi ţine … cum puteţi planta grâu 
aici şi grâu aici şi să ziceţi: “Voi culege castraveţi aici şi grâu aici?” Nu o 
puteţi face. Singura cale cum veţi putea avea castraveţi este să plantaţi 
castraveţi. Dacă îi încrucişaţi, atunci acela nu va mai fi un castravete. El va fi 
un făţarnic. Aceea-i corect. El va fi un făţarnic, prieteni. Acesta … voi trebuie 
să ziceţi aceasta. El nu este nici unul. El nu este nici castravete nici ceea ce 
încrucişaţi cu el. Este o corcitură, şi acesta este un produs rău, şi este mort în 
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sine, şi nu se poate înmulţi înapoi din nou. Este mort chiar acolo – înapoi, nu 
va merge mai departe. Aceea se termină. Aceea-i tot. Dar dacă vreţi un 
castravete, începeţi cu un castravete. Dacă vreţi o biserică, începeţi cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreţi o viaţă a lui Dumnezeu începeţi cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptaţi Cuvântul lui Dumnezeu în plinătatea 
Lui, fiecare măsură din El. Şi apoi aceea este … şi dacă aceea este plinătatea 
lui Dumnezeu în voi, atunci ploaia care cade va produce exact ce este în 
grădina voastră. Apoi acum, unde vine ploaia voastră târzie? Vedeţi unde 
merge aceea după o vreme, nu-i aşa? Merge cu acei castraveţi sălbatici pe care 
Ilie (Elisei –Trad.) trebuia şi totuşi ei nu erau castraveţi sălbatici sau acea … 
şcoală de profeţi acolo sus, acea denominaţiune care l-au avut ei. Au adunat 
ceva curcubete sălbatic şi ei s-au gândit că … era mazăre. Oh, ei bine. 

140.Atunci lucrările care se vor manifesta în El sunt aceleaşi … căci este 
acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost Sămânţa Lui 
Exemplu. Şi ceea ce a fost viaţa Lui era când Duhul s-a revărsat peste El 
după botezul Lui, şi botezul Duhului Sfânt a venit peste El, şi tocmai viaţa 
pe care El a produs-o va – acelaşi Duh udător  a Duhului Sfânt – va rodi 
acelaşi fel de viaţă, făcând acelaşi lucru care l-a făcut El, dacă acesta este 
aceeaşi Sămânţă. Sămânţa Fiul lui Dumnezeu va rodi Sămânţa fiu a lui 
Dumnezeu. Acum să vă fie ruşine femeilor cu părul tăiat. Unii dintre voi 
predicatorii negaţi acel adevăr. Ziceţi: “Aceea-i în ordine, părul nu are nimic 
de-a face cu aceea.” Dar Dumnezeu a zis că are. 

141.Vedeţi unde este aceea? Vedeţi? Aceea-i de ce cred eu Cuvântul. Acesta-i 
o Sămânţă. Şi dacă ploaia cade peste Sămânţă, ea va rodi după soiul ei. Acum, 
care este problema cu aceste treziri? Ce veţi face? Faceţi cu un milion mai 
mult în patruzeci şi patru, baptiştii, prezbiterienii, şi oricât de mulţi, 
penticostalii. Dar unde este acea manifestare a lucrărilor lui Isus Cristos! “Nu 
fac nimic până când întâi îmi arată Tatăl.” De unde vine acel fel de Sămânţă? 

142.Duhul Sfânt va uda şi va rodi acea Sămânţă. Aceasta-i apa pentru 
Sămânţă. Dacă Sămânţa a fost plantată, aceea este exact pentru ceea ce este 
apa. Şi dacă apa cade peste voi zicând: “Binecuvântat fie Dumnezeu, lasă-mă 
să-ţi spun ceva predicatorule. Eu sunt cutare şi cutare şi nu cred în acele 
lucruri.” Tu eşti doar denominaţional. Tu eşti doar un făţarnic vechi de la 
început. Acel fel de sămânţă a fost plantată.  
143.Nu … nu … nu … să nu mă înţelegeţi greşit. Eu vă iubesc, scumpilor. Eu 
încerc să vă aduc aceasta, vedeţi. Eu voi … mă voi opri la aceea când voi 
termina astăzi. Eu voi lăsa aceasta să treacă, dar eu vreau ca voi să ştiţi odată 
ce este corect şi motivul pentru care cred ceea ce cred. Şi cred că diavolul v-a 
înşelat. În mod deschis, ştiu că el a făcut-o. Conform cu Cuvântul lui 
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163.Acum, predestinaţi aşa cum era El – acum voi ziceţi: “Cum poate veni 
acea predestinare?” Dumnezeu este categoric … acum dacă fiecare care nu o 
înţelege, aş vrea să vă ridicaţi mâna când am terminat, vedeţi. 
164.Dumnezeu, la început, a însărcinat pe Adam şi pe Eva să se înmulţească şi 
să populeze Pământul. Aceea-i cum s-a dat sexul – de ce a fost. Dar ce a 
determinat hibridarea? A adus moarte. Acum vom ajunge la aceea în această 
după masă la cele două pântece. Vedeţi? 

165.Acum observaţi. Acum în acesta, Dumnezeu a prevăzut şi a predestinat o 
lume de fii şi fiice. El i-a predestinat să fie acolo. Şi din pricina hibridării – 
necrezând Cuvântul lui Dumnezeu, a cauzat o hibridare – Dumnezeu a pus 
aceasta înapoi din nou ca voi să nu trebuiască să mai fiţi hibrizi din nou. Voi 
puteţi veni înapoi la Cuvântul original şi să fiţi un fiu al lui Dumnezeu aşa cum 
se presupunea să fiţi la început. Vedeţi? 

166.Cristos nu putea să ajute fiind ceea ce era. El era Fiul lui Dumnezeu. 
Aceea-i aceasta. Vedeţi ce vreau să spun acum? Vedeţi, dacă aţi fost menit, 
vedeţi Cuvântul lui Dumnezeu, voi Îl credeţi. De ce? Există ceva nou. De ce? 
Aţi auzit cândva despre o speţă într-o familie? Unul … un fiu într-un fel îl va 
copia pe tatăl său, sau pe mama, sau pe bunicul, sau pe bunica. Aceea este 
asemănarea într-o familie. Aţi auzit despre aceea, nu-i aşa? Ei bine, acela-i 
acelaşi lucru de la predestinare. Voi se presupunea a fi aici în felul corect de la 
început, dar pentru că aţi venit în felul cum aţi venit, voi sunteţi supuşi căderii. 
Dar pentru că sunteţi predestinaţi să auziţi Cuvântul şi acesta vă aduce 
drept înapoi unde aţi fost predestinaţi! Amin. Niciodată nu aţi văzut-o 
înainte. Vă aduce drept … ce vă face să credeţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
respingeţi celelalte lucruri? Aceea este deoarece aţi fost … există ceva în voi. 
Acolo în urmă trebuia … dacă … voi sunteţi făcuţi să trăiţi aici veşnic. 

“În ordine, Scriptura pentru aceea, predicatorule.” 

167.Iat-o că vine: “Pe toţi care El i-a chemat, El i-a îndreptăţit, şi pe toţi care 
i-a îndreptăţit, deja i-a glorificat!” 

“De ce este nevoie de predicare, frate Branham?” 

168.Există o recoltă acolo. Singurul lucru care-l fac este să ţin seama la aceea. 
Eu doar o arunc acolo să văd unde merge aceasta. Dacă ei resping aceasta, 
grăsimea gunoiului lumii, denominaţiunile aruncă aceasta, eu nu pot ajuta 
aceasta, dar dacă există unul acolo care poate absorbi aceasta, acesta se va 
schimba să fie un fiu şi o fiică a lui Dumnezeu tot aşa de sigur ca lumea. 
Amin! Deoarece el este predestinat. 

169.Acela-i motivul că Dumnezeu a putut lucra prin Isus. El era Fiul 
predestinat. El era Mielul junghiat înainte de întemeierea lumii! Înainte de o 
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începe să se manifeste prin Duhul Sfânt, lucrările lui Dumnezeu. Apoi vin 
viziunile, vine puterea, vine umilinţa. Tot ştie totul vostru s-a dus. Tu devii 
nimic. Cristos devine viu. Tu mori. El trăieşte. Acolo este aceea. Din cauză 
că El a murit, eu trăiesc. Când mor, El trăieşte din nou. Şi când mor El 
mi-a promis viaţă. Şi eu am murit faţă de mine să pot avea viaţa Lui. Şi 
cum am făcut-o? Prin a lua Cuvântul Lui, Sămânţa Lui, a pus Sămânţa Lui aici 
prin credinţă şi să cred aceasta, şi apoi aceasta produce exact ceea ce Biblia a 
zis.  

158.Acum, fraţii mei, cercetaţi prin ţară. Noi aflăm multe imitaţii. Să 
mergem puţin mai departe. 

159.În ordine, lucrările sunt la fel manifestate în Biserica Lui care va fi, care s-
au manifestat în Cristos. El a zis aşa – sfântul Ioan 14:12. “Cerurile şi 
pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu va trece.” Este aceea corect? În 
ordine, predestinat aşa cum era El, face Cuvântul Sămânţă carne … mai bine 
m-aş opri aici acum. Poate voi nu, dar cineva dintre cei ce ascultă benzile 
poate nu înţeleg. 

160.Predestinaţi. Toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu sunt predestinaţi. Noi vom 
ajunge la Scripturi după un timp şi eu doar am citat-o.  Efeseni primul capitol, 
al 5-lea verset. În ordine, noi suntem predestinaţi. De ce? Cristos este Sămânţa 
originală şi această Sămânţă originală predestinată prin cunoştinţa mai dinainte 
a lui Dumnezeu, ştiind căci căderea va veni, şi L-a predestinat să ia locul 
nostru. Aţi reţinut-o? Toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu sunt predestinaţi. “Dar,” 
voi aţi zis atunci, “va condamna El ceva?” Nu, domnule. Voi sunteţi aici în 
agentul moral liber, dar motivul pentru care El ştia, El fiind Dumnezeu, Cel 
infinit, aşa cum v-am vorbit despre aceasta, El a cunoscut mai dinainte totul 
care va fi. El ştia cine erau ei. 

161.Acum El nu a făcut-o pe Eva să facă aceea. El nu a făcut-o să o facă, dar 
El ştia că ea o va face. 

162.Acum, nu-i de mirare căci eu cred în al 12-lea capitol din sfântul Luca, 
cred că acela este. El a zis, eu … nu-l notaţi. Eu îl voi scrie puţin mai târziu, 
căci El a zis: “Ei au ochi şi nu văd. Ei au urechi şi nu aud. Isaia bine a vorbit 
despre voi. Isaia v-a văzut mai dinainte.” Şi acolo stăteau ei cu ochi, urechi, şi 
orice altceva, dar încă ei nu puteau vedea. De ce? Ei sunt respingători ai 
Cuvântului lui Dumnezeu. Apoi Isus a zis: “Oh, făţarnicilor. Voi sunteţi copiii 
diavolului şi lucrările lui le faceţi. Apoi Mă condamnaţi,” El a zis: “Îmi 
refuzaţi slujba.” Când Îmi arătaţi că slujba voastră produce Cuvântul deplin al 
lui Dumnezeu, aşa cum era a Lui. Vedeţi? Vedeţi? 
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Dumnezeu, Cuvântul, acesta nu poate greşi. El v-a înşelat. Da, domnule. 
Aceea-i de ce predic eu aceste lucruri în calea cum o fac, deoarece Cuvântul 
lui Dumnezeu a zis-o. 

144.“Oh,” ziceţi, “ei bine, frate Branham, aceasta este o zi diferită.” Este 
acelaşi Cuvânt, totuşi. Ei au ceva grâu acolo în grânar din urmă care a fost în 
timpul lui Iosif şi l-au pus şi l-au plantat aici cu câţiva ani în urmă – aţi văzut 
aceea în revistă? Şi acela a produs o recoltă de grâu. Acela a fost încă grâu. 
Acela-i motivul. Singurul lucru ce era nevoie era ceva apă. 
145.Cuvântul lui Dumnezeu este acelaşi cum era când El l-a vorbit acolo în 
urmă cu mii de ani în urmă. Singurul lucru ce este nevoie este apa! De ce nu 
avem o recoltă? Deoarece noi avem soiul de sămânţă greşită. 
146.“Cât de mulţi din voi toţi v-ar place să vă schimbaţi scrisoarea?” Un copil 
al iadului de două ori mai rău decât era când a început! “Cât de mulţi din voi 
metodiştii v-ar place să deveniţi baptişti?” “Voi baptiştii v-ar place să veniţi la 
penticostali? Doar să aducă calitatea lor de membru aici.” Oh, pentru Numele 
lui Dumnezeu! Baliverne! Gunoi! Gunoiul diavolului. Nu există viaţă în aceea 
deloc. Este hibrid, făţarnic, mort de două ori, mort, desrădăcinat. Nu a zis Isus: 
“Orice plantă care nu a sădit-o Tatăl ceresc va fi smulsă?” Denominaţiunea 
sau orice este aceasta, aceasta va fi smulsă! Cuvântul lui Dumnezeu singur va 
sta! Corect. Aceea-i ce El a zis. “Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, dar 
al Meu să fie Adevărul.” 

147.Atunci unde vom merge? Mai bine veniţi înapoi la realitate. Dar nu puteţi 
asculta dacă nu sunteţi predestinaţi să ascultaţi aceasta. Noi vom ajunge la 
aceea. Nu-i de mirare că aceea cade ca apa pe spatele unei raţe. Ea este făcută 
să alunece apa, nu să o absoarbă. 
148.Arca a fost făcută din lemn de gofer şi lemn de sitim. Acesta este cel mai – 
nu este nimic decât o gaură, nimic în acesta decât găuri. Orice lucru este scos 
din acesta. Acesta a crescut în acel fel – cel mai uşor lemn ce există, mai uşor 
decât balsamul. De ce fac ei aceasta? Ca el să poată absorbi răşina. Dacă era 
stejar … voi ziceţi: “Nu ar fi tot la fel de bun stejarul?” Nu, domnule, acesta nu 
absoarbe nimic, acesta respinge aceasta. El este repulsiv, şi acesta este un 
absorbant. Şi o adevărată sămânţă a lui Dumnezeu este un absorbant 
pentru Duhul! Tot denominaţionalismul este scos afară. Toată necredinţa 
este scoasă, şi când Duhul Sfânt vine în acel germen de viaţă care zace 
acolo, ea produce o altă Sămânţă, chiar exact. Un alt fiu al lui Dumnezeu 
s-a născut. Amin. Alt dumnezeu amator, fiu al lui Dumnezeu. 

149.Eu sunt un Branham din cauză că am fost născut de Charlie şi Ella 
Branham. Aceea mă face un Branham, deoarece eu sunt sămânţa lor. Cele 
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două acorduri ale lor cu sperma lor împreună a făcut o sămânţă, şi m-a făcut pe 
mine. 

150.Când Dumnezeu şi Cuvântul Lui devin una. Aleluia! Aceea este … când 
Duhul lui Dumnezeu udă Sămânţa lui Dumnezeu, Cuvântul lui 
Dumnezeu, acesta produce Dumnezeu. Şi acesta nu este individualul, acesta 
este Dumnezeu! Pentru ce? Voi sunteţi morţi, voi nu mai sunteţi voi înşivă. 
Voi vă socotiţi morţi, găuriţi, aşteptând după germenul Seminţei. Apoi ce este 
aceea? Acesta nu mai sunteţi voi, acela nu este omul, acesta-i Dumnezeu în 
om. Acesta-i germenul Sămânţă ca la început Cuvântul vorbit. Cuvântul lui 
Dumnezeu manifestat în om. Apoi acela nu este omul, acela-i omul care a 
murit. El nu poate fi un hibrid şi un fiu în acelaşi timp. El este fie un fiu al 
morţii sau un fiu al vieţii. Astfel dacă el este un fiu al morţii, lăsaţi-l la 
diavolul şi lăsaţi să-l omoare. Daţi-vă lui Dumnezeu doar un minut şi 
lăsaţi-L să omoare acel diavol care este în voi – să-l scoată afară. Să vă 
scobească. Apoi lăsaţi-L pe Dumnezeu să planteze viaţa Lui proprie în voi, 
apoi nu mai sunteţi voi. Aceea este viaţa lui Dumnezeu, deoarece acesta-i 
Cuvântul lui Dumnezeu – udat prin Duhul Sfânt va produce acelaşi lucru. 
Vedeţi voi aceasta? Eu doar iubesc să predic despre aceea câteva minute, dar 
cu treizeci, patruzeci de pagini de Scripturi aici … şi eu am luat numai trei 
până acum. 

151.În ordine – manifestat. Lucrările manifestate prin … la fel prin noi, căci 
acesta este acelaşi Cuvânt. Acum, dacă vreţi să faceţi lucrările lui Cristos, 
faceţi acelaşi lucru care L-a făcut El. “Cel ce crede în Mine va face lucrările 
Mele.” Ce este aceea? Crede ce? Căci El este germenul Seminţei Originale 
care vine. Unde este acea sămânţă? Aici, lăsaţi-mă să iau aceste batiste. Iată 
omul care trebuia să fie, chiar aici. Acesta este omul care trebuia să fie. Ce s-a 
întâmplat? Eva l-a hibridat – l-a încrucişat. Ce a făcut el … apoi ce a făcut 
aceea? A schimbat-o în moarte, continuu moare, moare . . . 

152.Acum aceasta vine din – acum aici stă Cuvântul doar la fel. Aici este 
Cuvântul care stă aici chiar la fel. Acum ce s-a întâmplat? Aici este Cuvântul. 
Acum Cuvântul care Dumnezeu l-a vorbit să se înmulţească şi să umple 
Pământul, el nu a găsit un loc unde să se prindă. În final acest Cuvânt a fost 
prins în pântecele unei fecioare. Vom vorbi despre cele două pântece în 
această după masă mai mult. Şi ce s-a întâmplat? De la El a venit germenul de 
viaţă – lucrul care dă, apa, care dă embrionului şansa ei să se reproducă însăşi. 
Duhul a venit peste El şi s-a dus sus. 

153.Iată-ne. Noi am venit înainte. Ce s-a întâmplat? Noi credem aceasta. Noi Îl 
credem. Acum ce a zis Isus? “Cel ce crede în Mine, vedeţi … cel ce crede în 
Mine, va face lucrările care le fac Eu. Manifestarea acelui Duh Sfânt a venit 
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în forma unui porumbel, a venit peste mine şi a făcut aceasta, nu prin 
hibridare, ci prin naşterea virgină. Nu … prin cursul vieţii, ca zămislirea unui 
copil, soţul la soţie. Nu, nu aceea, nu un hibrid, ci o naştere virgină. Acum, 
prin aceasta, eu dau această viaţă, dacă prin credinţă veţi accepta căci Tatăl, 
toţi profeţii, tot Cuvântul lui Dumnezeu, a turnat această viaţă peste voi, şi veţi 
… nu puteţi face nimic altceva decât să produceţi acelaşi lucru ce sunt Eu.” 
Iată-vă. 
154.“Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi.” Şi ce a făcut El? Chiar cum 
Tatăl L-a condus, ceea ce El a văzut. Sfântul Ioan 5:19 – doar … “Eu nu fac 
nimic până când Tatăl îmi arată.” Ce era El – El însuş S-a făcut un om. 
Dumnezeu s-a făcut carne şi a locuit printre noi. Cuvântul s-a făcut trup şi a 
locuit printre noi. Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi. Cuvântul 
vorbit al lui Dumnezeu, printr-o fecioară, a rodit un trup, şi în acel trup a venit 
apa, Duhul, şi spălat prin apa Cuvântului şi apoi a plecat în El, a locuit în El, şi 
acolo a venit viaţa lui Dumnezeu manifestându-Se prin Cristos. Dumnezeu era 
în Cristos, Cel Uns. 

155.Cristos înseamnă Cel Uns – un Om care a fost uns. Şi Dumnezeu a locuit 
în El. Ce era aceea? Germenul cu carnea, Cel Uns, carnea fiind unsă cu Duhul 
lui Dumnezeu a produs Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. “Şi noi L-am 
privit, singurul născut din Tatăl, plin de har…” Vedeţi? Acolo era El, vedeţi. 
El era Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Şi acum El a murit să plătească 
datoria hibridării voastre. Acum! Doamne! Acolo este aceea? Ce este? Ca voi 
să puteţi muri faţă de voi înşivă până când nu mai sunteţi ai voştri şi să 
fiţi umpluţi cu Cuvântul Lui, crezând Cuvântul Lui şi apoi Duhul Sfânt 
care era în El coboară să ude acel Cuvânt, să-L facă să crească. 

156.Vedeţi? Şi apoi ce este aceea? Dumnezeu manifestându-Se, continuând 
lucrarea primului Său Fiu, Singurul Lui Născut, vedeţi, care a murit pentru 
hibridarea vieţii noastre, să ne poată împăca din nou să fim fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu ca prin biserică, să putem fi în ţarcul aceleiaşi vieţi prin Cuvânt 
continuând Cuvântul care a fost manifestat aşa cum acesta era în Cristos. 
Cristos era Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest. Şi El a murit, Şi-a dat 
Viaţa, ca El să poată trimite Duhul – să ia trupul Lui sus şi să trimită Duhul 
înapoi să adape, să plătească preţul răscumpărării, dacă noi vom crede. Acesta-
i chiar acolo – dacă voi credeţi aceasta. “Cel ce crede în Mine, va face şi el 
lucrările care le fac Eu…” Apoi vine Duhul Sfânt peste acelaşi Cuvânt al lui 
Dumnezeu… 

157.Acum voi ziceţi: “Păi, de ce, o arunci spre Biblie atunci?” Biblia trebuie 
să fie în voi. Cuvântul este o Sămânţă, şi atât timp cât ea zace aici, ea nu 
va face nimic. Dar când aceea vine aici, când ea vine în inimă, atunci 


