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Alegerea Unei Mirese
Los Angeles, California USA

1 Sunt foarte bucuros să fiu aici din nou în seara aceasta, în acest auditoriu frumos şi
între acest grup minunat de oameni. Noi am ieşit afară cu câteva minute în urmă şi
oamenii stăteau afară în stradă zicând că nu pot intra. Şi am zis, “Ei bine, poate vă pot
oferi ceva loc,” Şi ei nu-i puteau lăsa să intre. Astfel, îmi pare rău că nu avem suficient
loc pentru ei. Ei au zis căci şi subsolul era plin, astfel ne pare rău de aceea. Dar suntem
fericiţi să fim aici şi fericiţi să vedem acest grup frumos de slujitori, oamenii de afaceri
de aici şi voi toţi delegaţii din diferite părţi ale ţării.

2 Am avut marele privilegiu să vorbesc în această dimineaţă la micul dejun ceea ce
într-adevăr am socotit a fi o onoare să vorbesc în faţa unor aşa oameni buni. Şi am avut
un subiect despre, „Pleava nu va moşteni cu grâul.” Eu nu am ajuns să-l închei, dar
aceea nu a fost greşeala fratelui. El a încercat să ia legătura cu conducerea să ne lase
mai mult, dar el nu a vrut să ne lase. Şi eu, desigur apreciez aceea, frate Demos. Acela
a fost  foarte,  foarte frumos. Eu desigur îţi  mulţumesc pentru bunătatea ta,  la unul
fiecare. Dar ei doar nu au vrut să ne lase să o facem, astfel noi doar a trebuit să o
încheiem. Eu o voi relua cândva altă dată să o încheiem. “Pleava nu va moşteni cu
grâul.” L-aţi înţeles, voi cei care aţi fost aici? Sper că a fost suficient să fie înţeles.

3 Acum, ştiu că în seara aceasta există şi o masă rotundă, [Fratele Branham se referă
la întrebări şi răspunsuri, referitor la botezul Duhului Sfânt, sponsorizat de Oamenii de
Afaceri ai Evangheliei Depline care au apărut la televizor în Los Angeles în timp ce acest
Mesaj se predica-Ed.] astfel eu nu vreau să vă ţin aici suficient de mult să o pierdeţi,
deoarece cred că aceea era desigur un lucru de mare preţ pentru oamenii credincioşi
Penticostali, acea masă rotundă pe care am văzut-o seara trecută. Un grup de oameni
foarte buni şi aşa răspunsuri frumoase, drepte. M-au făcut să mă simt foarte bine să o
văd şi cred că Domnul o va binecuvânta în seara aceasta şi oricine o caută, fie ca ei să o
creadă. Aceea ar fi rugăciunea mea sinceră.

4 Foarte multe rapoarte vin astăzi din - în poştă şi prin anunţuri că foarte mulţi au
fost vindecaţi  în această adunare. Eu am fost foarte bucuros pentru aceea. Să văd
oameni bolnavi... Aceea cam este slujba mea. Eu ajung aici să predic (ştiţi, eu nu sunt
un predicator) cu aceasta, gramatica mea Kentukiană - “his, hain't” şi toate cuvintele
acelea, astfel eu nu pot spune ceea ce noi numim un predicator modern de astăzi. Eu nu
aş putea să iau acel loc, deoarece eu nu am şcoală. Dar îmi place să exprim altora ceea
ce ştiu despre aceea, sau ceea ce simt că ştiu despre ea la alţii, cum am învăţat-o, cum
este El pentru mine. El este toată viaţa mea. Tot ceea ce puteam cândva aştepta a fi şi
mult mai mult decât m-am gândit vreodată căci eu aş putea avea un prieten, măcar, pe
pământ când eram un băieţel. Dar cu siguranţă sunt mulţumitor pentru prieteni măreţi
de azi.

5 Acum, ca să intrăm direct în serviciu, să deschidem pentru citirea câtorva Scripturi.
Întotdeauna îmi place să citesc Biblia, deoarece ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred
aceea şi Îl cred a fi Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Şi acum, eu am câteva Scripturi
notate aici şi câteva notiţe la care mi-ar place să mă refer pentru câteva momente,
poate patruzeci şi cinci de minute şi apoi vom ieşi la timp să mergem, să vedem din nou
în această seară, această masă rotundă minunată. Şi am încredere că Dumnezeu va
continua să vă binecuvânteze chiar prin ele. Ştiu că voi trebuie să o faceţi şi eu mi-am
propus să conduc la Tucson încă în seara aceasta, vedeţi.  Astfel  vă puteţi  imagina.
Aceea este zece ore de conducere. Şi voi pleca în străinătate şi va trebui să-mi fac testul
cu vaccinul de febră galbenă, mâine dimineaţă la Guvern, astfel, eu trebuie să ajung
acolo. A trebuit să mi-o programez zilele trecute şi ei nu vor lua nici un “nu” pentru un
alt răspuns acum din nou. Şi eu am un tetanus în plus şi un vaccin de tifos să iau.

6 Astfel,  eu  sunt  foarte  mulţumitor  pentru  această  ocazie  şi  această  adunare
frumoasă care o avem prioritar convenţiei, desigur aceea mi-a mişcat inima. Voi sunteţi
un grup frumos de oameni şi am încredere că Dumnezeu vă va binecuvânta. Şi când
marea oră, cândva... Acel monstru mare care stă acolo, care s-a înălţat prin Alaska cu
câteva zile în urmă şi-a aruncat coada lui din nou în această dimineaţă pe acolo prin
Washington. El ar fi putut să vină în această direcţie mult mai uşor. Şi, dacă Duhul Sfânt
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îmi va spune cândva hotărâtor...

Câţiva dintre voi m-aţi întrebat: “Se va întâmpla aceea aici, frate Branham?” Acum,
eu nu o ştiu. Eu doar nu ştiu şi până când voi şti... Acela este Adevărul. Eu am vrut să
fiu întotdeauna cinstit cu voi. Eu doar nu voi presupune, să-mi iau ideile, sau ceva - ceea
ce cred sau ceva în acel fel. Când vă spun, aceea va fi... Ei bine, El trebuie să-mi spună
mie mai întâi şi apoi eu vă voi spune vouă. Eu ştiu că toată lumea este într-o stare de
clătinare; noi suntem la timpul sfârşitului. Dar un singur lucru eu am încercat să fiu...
7 Fratele Shakarian spunea în această dimineaţă cum mergea prin liniile de rugăciune
şi ajungea acolo jos şi lua acele bilete înainte ca oameni să vină sus şi se uita la ele, să
vadă dacă le-am spus ceea ce au scris acolo. Ei scriu tot felul de lucruri în biletele lor de
rugăciune, ştiţi şi el doar a vrut să vadă dacă aceea era corect. Şi el a zis că din sutele
care le-a verificat, nu a greşit niciuna. Nu va exista niciuna greşită, vedeţi, deoarece
aceea este atât timp cât este Dumnezeu. Dacă eu cândva mă proiectez în aceea, apoi
aceea este greşită chiar acolo de la început.

O fetiţă mică al cărui tată stă ascultându-mă acum, a venit la mine nu de mult
timp. Ea a avut un vis. Ea a zis, “Frate Branham, ce înseamnă acest vis?”

Am zis, “Eu nu ştiu, soră. Eu trebuie să aflu dacă Domnul îmi va spune.” Astfel am
mers înainte şi am încercat să-l întreb pe Domnul şi El niciodată nu mi-a spus. Fetiţa a
venit înapoi din nou;

Ea a zis, “Ei bine acum, unde este interpretarea visului meu?”

Am zis, “Vino aici, dragă şi stai jos.” Am zis, “Tatăl şi mama ta sunt prieteni foarte
buni ai mei, vedeţi şi ei au venit tocmai din Canada, au demisionat şi au călătorit cu
mine. Ei au crezut aceasta, ceea ce încerc să spun şi eu niciodată nu am spus ceva
greşit la cineva cu voia în viaţa mea. Dacă eu... Eu cred că ştiu ce înseamnă visul, dar
până când nu văd acel vis eu însumi şi apoi El îmi spune ceea ce înseamnă, eu nu-ţi pot
spune. Vedeţi, dacă eu doar inventez ceva, ar putea fi un timp unde să aveţi nevoie de
mine între viaţă şi moarte şi apoi, voi nu aţi şti dacă trebuie să-l credeţi sau nu.”

8 Dacă vă spun ceva în Numele Domnului, aceea este într-adevăr ceea ce mi-a spus-
o El. Şi până acum, prin toţi aceşti ani prin toată lumea şi în jurul lumii, aceea niciodată
nu a greşit vreodată, deoarece... Acum, ştiţi o fiinţă umană nu poate fi aşa de infailibilă.
Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu să o facă.

Şi acum eu am un Mesaj pentru care sunt responsabil.  Şi de multe ori am fost
considerat între oameni (ei bine, poate cineva care nu a stat jos doar să se gândească
un minut) că am fost un... oh, o persoană îngrozitoare, la care nu-i plac oamenii şi
întotdeauna îi tai. Şi aceea nu este aşa. Aceea nu este aşa. Eu iubesc oamenii. Dar ştiţi,
dragostea este corectivă.

9 Dacă băieţelul vostru ar sta în stradă acolo şi ai zice, “Dragă junior, eu nu vreau ca
tu să stai acolo, dar...” şi maşinile vuiesc în jurul lui şi voi l-aţi aduce de acolo şi el ar
fugi înapoi, păi, voi ar trebui să-l corectaţi. Dacă îl iubiţi, o veţi face. Dacă trebuie să...

Dacă aţi vedea un om plutind pe râu spre o cascadă într-o bărcuţă şi aţi sţi că barca
se va scufunda când ajunge la cascadă, aţi  zice voi, “John, poate tu ar trebui să te
gândeşti o vreme. Poate tu nu ai să reuşeşti.” Dacă ştiu că el nu ar reuşi să o facă, eu
aproape l-as scutura din barcă, dacă aş putea, deoarece este dragostea care o face.

10 Şi  acum în  aceste  mesaje  ce  le  vorbesc,  eu  niciodată  nu  încerc  să  aduc  vreo
doctrină, sau aşa mai departe. Eu o fac în biserica mea proprie. Dar aici afară între
oameni şi femei care sunt din diferite confesiuni şi idei diferite, eu doar încerc să o iau
într-o formă mai blândă şi explicită, doar suficient pentru cei care sunt născuţi din Duhul
lui Dumnezeu, eu cred că voi înţelegeţi ceea ce vreau să spun între oamenii creştini,
metodişti, baptişti, prezbiterieni şi alţii.
11 În seara aceasta, aş vrea să mă întorc la Geneza al 24-lea capitol şi aş vrea să
citesc începând cu al 12-lea verset din capitolul 24 din Geneza.

Şi el a zis, DOAMNE Dumnezeul stăpânului meu Abraham, te rog, dă-mi
izbândă astăzi şi arată-Ţi bunătatea faţă de stăpânul meu Abraham.

Iată, eu stau aici lângă izvorul acesta de apă; şi fetele oamenilor din oraş
vin să scoată apă:



Alegerea Unei Mirese 3

Şi fă, ca fata la care-i voi zice, Coboară-ţi vădra, te rog, ca să beau; şi ea
va zice, Bea şi eu voi da şi cămilelor tale să bea: lasă ca aceea să fie aceea
rânduită de tine pentru slujitorul tău Isaac; şi prin aceea să ştiu că tu ţi-ai
arătat bunătatea faţă de stăpânul meu.

12 Şi apoi în Cartea Apocalipsa... Aceea este prima din Biblie, Geneza. Acum în ultima
din Biblie, aş vrea să citesc în capitolul al 21-lea din Apocalipsa şi al 9-lea verset. Noi
ştim ce  această  Scriptură  din  Geneza  aici...  Citiţi  tot  capitolul  dacă  doriţi.  Acela-i
Dumnezeu care trimite pe Eliazar - sau Abraham îl trimite pe Eliazar (scuzaţi-mă), să
aleagă o mireasă pentru Isaac. Şi frumoasa Rebeca a ieşit şi a fost răspunsul perfect la
rugăciunea lui Eliazar, slujitorul lui Abraham, el doar s-a rugat.

Acum în al 9-lea verset din capitolul al 21-lea din Apocalipsa:

Şi apoi unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire, pline cu cele
din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: “Vino aici, să-ţi
arăt Mireasa, soţia Mielului.”

13 Acum, aş vrea să iau ca subiect în seara aceasta pentru aceea: “Alegerea unei
Mirese”. Şi aceasta este... Dacă fratele meu care înregistrează aici va... Aceasta este
banda care o puteţi lăsa să meargă. Şi acum în aceasta, nu înseamnă chiar exact că eu
o vorbesc la această adunare prezentă, dar aceste benzi merg în jurul lumii. Ele sunt
traduse practic în, oh, o mulţime de limbi, chiar în ţările păgâne din jurul lumii. Noi le
trimitem benzile acelea gratuit printr-o societate a bisericii şi ele sunt traduse peste tot
prin junglele din Africa şi în India şi în jurul lumii merg aceste benzi.

Acum, Alegerea unei Mirese.

14 În multe lucruri ale vieţii ni se dă posibilitatea de a alege. Calea vieţii însăşi este o
alegere. Noi avem un drept să ne facem calea proprie, să ne alegem calea proprie prin
care vrem să trăim. Şcoala este o alegere. Noi putem alege dacă vom fi învăţaţi, sau
dacă nu vom fi învăţaţi. Aceea este o alegere pe care o avem. Corect şi greşit este o
alegere. Fiecare bărbat, fiecare femeie, băiat şi fată trebuie să aleagă dacă ei vor încerca
să trăiască corect sau să nu trăiască corect. Este o alegere. Alegerea este un lucru mare.

Destinaţia voastră Eternă este o alegere şi poate în seara aceasta câţiva dintre voi
vor  face acea alegere,  unde veţi  petrece Eternitatea,  înainte de a se încheia acest
serviciu în seara aceasta. Va exista un timp, când dacă l-aţi respins pe Dumnezeu de
multe ori, va fi un timp când Îl veţi respinge pentru ultima dată. Există o linie între milă
şi judecată şi acela este un lucru periculos pentru un bărbat sau o femeie, băiat sau fată,
să păşească dincolo de acea linie, pentru că nu există întoarcere când treceţi dincolo de
acea linie moartă. Astfel în seara aceasta, aceea ar putea fi timpul când mulţi îşi vor face
decizia unde ei îşi vor petrece eternitatea fără sfârşit.

15 Acolo este o altă alegere care o avem în viaţă. Aceea este un partener de viaţă. Un
tânăr sau o femeie tânără păşind în viaţă i s-a dat un drept să facă o alegere. Bărbatul
tânăr alege, femeia tânără are un drept să accepte sau să respingă, dar aceea este încă
o alegere de ambele părţi; şi bărbatul şi femeia, ei au un drept să aleagă.

De asemenea voi aveţi o alegere ca şi creştin. Voi aveţi o alegere la care biserică de
aici în America (cel puţin până acum), la care puteţi merge. Acela este privilegiul vostru
American să vă alegeţi orice biserică la care vreţi să aparţineţi. Aceea este o alegere. Voi
nu trebuie să mergeţi la careva dintre ele dacă nu vreţi, dar dacă vreţi să vă schimbaţi
din Metodişti, la Baptişti, sau Catolici, la Protestanţi, sau aşa mai departe, nimeni nu vă
poate spune sau să vă facă să veniţi la o biserică anumită. Aceea este libertatea noastră.
Aceea este ceea ce este democraţia noastră, este că fiecare om poate alege pentru sine
libertatea de religie şi aceea este un lucru mare. Dumnezeu să ne ajute să o ţinem cât
putem de mult.

16 Voi  aveţi  de  asemenea  o  alegere  dacă...  Când  alegeţi  această  biserică,  aveţi
posibilitatea să alegeţi dacă, în această biserică... dacă veţi alege o biserică care vă va
călăuzi spre destinaţia voastră eternă. Voi puteţi alege o biserică care are un anume crez
şi să vă gândiţi că acel crez este doar ceea ce vreţi; sau că cealaltă biserică are crezul ei.
Şi apoi este Cuvântul lui Dumnezeu la care aveţi o alegere. Voi trebuie să vă faceţi
alegerea. Este o lege nescrisă între noi despre alegere.

Eu cred că acela era Ilie odată pe Muntele Carmel, după o demonstrare într-o oră
mare de criză la care noi suntem aproape tocmai de a veni chiar acum. Şi poate, puteţi
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fii, voi sau eu în seara aceasta, să ne facem alegerea ca experienţa Muntelui Carmelului.
În mod deschis, eu cred că aceea se-ntâmplă pe plan mondial.

Dar va fi curând un timp unde va trebui să faceţi o alegere.

17 Şi voi oameni de aici ai bisericilor voastre confesionale, doar credeţi aceasta, că ora
este chiar peste voi când veţi face o alegere. Voi ori veţi intra în Consiliul Mondial, sau
nu veţi mai fi o denominaţiune în continuare. Voi va trebui să o faceţi şi acea alegere va
veni în curând. Şi acela este un lucru periculos să aşteptaţi până la acea ultimă oră,
deasemeni, deoarece voi puteţi lua ceva de ce să nu vă mai puteţi scăpa cândva. Ştiţi,
este un timp când puteţi fi avertizaţi, iar dacă păşiţi peste linia aceea a avertizării, atunci
sunteţi deja marcaţi de cealaltă parte, însemnaţi.

18 Amintiţi-vă, când venea Anul Jubiliar şi preotul călătorea sunând cu trompeta lui că
orice sclav putea fi liber; dar dacă el refuzau să-şi accepte libertatea, atunci el urma să
fie dus la templu la un uşior şi cu o sulă îi găurea urechea şi apoi îi slujea stăpânului său
pentru totdeauna. Şi a fost pusă pe urechea lui ca un simbol al auzirii. Credinţa vine prin
auzire. El a auzit acea trompetă, dar el nu a vrut să o asculte.

Şi de multe ori bărbaţii şi femeile aud Adevărul lui Dumnezeu şi îl văd legitimat şi
adevăr dovedit, dar încă ei nu vor să-L asculte. Există vreun alt motiv. Există alte alegeri
pe care le au ei decât să facă faţă adevărului şi faptelor. De aceea, urechile lor pot fi
închise la Evanghelie. Ei nu-L vor mai auzi vreodată. Eu vă sfătuiesc, când Dumnezeu vă
vorbeşte inimii voastre, să acţionaţi chiar atunci.

Ilie le-a dat o alegere pe care ei trebuiau, “Alegeţi astăzi la cine vreţi să-i slujiţi.
Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, slujiţi-i; dar dacă Baal este Dumnezeu, slujiţi-i.”

19 Acum aşa cum vedem că toate lucrurile naturale reflectă lucrurile spirituale prin
care am trecut în lecţia noastră în această dimineaţă, precum soarele şi  natura lui.
Aceea a fost prima mea Biblie. Înainte să fi  citit  cândva vreo pagină în Biblie, l-am
cunoscut  pe  Dumnezeu.  Deoarece  Biblia  este  scrisă  peste  tot  în  natură  şi  ea  doar
corespunde cu Cuvântul lui Dumnezeu: cum moartea, îngroparea şi învierea acestei
naturi şi răsăritul soarelui, traversând, apunând, murind, înviind din nou - doar aşa de
multe lucruri prin care putem tipiza pe Dumnezeu în natură, pe care trebuie să le evităm
pentru acest mesaj.

20 Acum dacă Spiritualul - sau naturalul este un simbol al Spiritualului, atunci alegerea
unei mirese în natural este un simbol al alegerii unei Mirese în spiritual.

Acum este un lucru serios când mergem să ne alegem o soţie. Un bărbat... Căci
jurămintele sunt aici “până când moartea ne desparte.” În acest fel ar trebui să-l ţinem.
Şi voi luaţi acel jurământ înaintea lui Dumnezeu că numai moartea vă va separa. Şi eu
cred că noi ar trebui... Un om cu mintea sănătoasă, care îşi planifică viitorul, el ar trebui
să-şi aleagă acea soţie foarte atent; fiţi foarte atenţi ceea ce faceţi. Şi femeia alegându-
şi soţul sau acceptând alegerea soţului, ar trebui să fie foarte atentă ceea ce face şi în
special în aceste zile. Un om ar trebui să se gândească şi să se roage înainte de a-şi
alege o soţie.

21 Eu cred că astăzi ceea ce a adus aşa de multe cazuri de divorţ acum, noi conducem
lumea în America,  în cazuri  de divorţ;  noi  conducem restul  lumii.  Există mai multe
divorţuri  aici  decât oriunde în altă parte (această naţiune),  se presupune a fi  şi  se
gândeşte, că este o naţiune creştină. Ce ocară, tribunalele noastre de divorţ. Eu cred că
motivul acesteia este că omul s-a îndepărtat de Dumnezeu şi femeile s-au îndepărtat de
Dumnezeu. Şi noi aflăm că dacă un bărbat s-a rugat şi femeia s-a rugat pentru problema
respectivă, nu doar să se uite după ceva ochi frumoşi sau umeri mari puternici, sau ceva
în acest fel, sau vreo altă afecţiune lumească, ci să se uite întâi la Dumnezeu şi să zică,
“Dumnezeule, este acesta planul Tău?”

22 Eu cred că  astăzi  sunt  aşa  de  multe  înşelări,  chiar  ca  în  şcoală.  Când în  vreo
dimineaţa veneau copiii, mulţi dintre copiii din vecinătate care sunt prieteni de-ai mei,
venind pe acolo şi ziceau “Frate Branham vrei să te rogi pentru noi? Noi vom avea un
test astăzi. Eu am lucrat toată noaptea trecută şi se pare că nu am putut-o înţelege.
Roagă-te pentru mine.”

Eu cred că orice copil de şcoală, dacă aţi vrea... Şi părinţii la masa de dimineaţă,
dacă aţi zice, “Mamă, John are un test astăzi; să ne rugăm pentru el acum,” eu cred că
aceea - orice aţi putea face cândva astfel, decât să vă uitaţi după hârtiile altcuiva şi
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copiind. Eu cred că dacă voi doar aţi fi ieşit afară şi să vă rugaţi pentru acea problemă...

23 Şi dacă am studia ceea ce facem când urmează să ne căsătorim, când ne vom alege
soţia sau soţul, dacă am studia-o din nou... Un om ar trebui să se roage sincer, deoarece
el şi-ar putea distruge viaţa lui întreagă. Amintiţi-vă că jurământul este, “până când
moartea ne desparte.” Şi el ar putea să-şi distrugă viaţa prin a face o alegere greşită.
Dar, dacă el ştie că face alegerea greşită şi se căsătoreşte cu femeia care nu potriveşte a
fi soţia lui şi el o face oricum, atunci aceea este greşeala lui. Dacă femeia îşi ia un soţ şi
ştie că el nu este potrivit să-i fie soţ, atunci aceea este greşeala ta, după ce ştii ce este
corect şi greşit. Astfel, voi nu ar trebui să o faceţi până când nu vă rugaţi pentru aceea.

24 La fel se aplică prin alegerea unei biserici. Acum voi trebuie să vă rugaţi pentru
biserica în care să aveţi părtăşie. Amintiţi-vă, bisericile au duhuri.

Acum eu nu vreau să fiu critic,  dar îmi dau seama că sunt un om bătrân şi  eu
trebuie să plec de aici într-una din aceste zile. Şi eu trebuie să răspund în ziua Judecăţii
pentru ceea ce am spus în seara aceasta sau oricând altădată şi eu - de aceea eu trebuie
să fiu stăruitor de sincer şi cu adevărat convins.

Dar voi mergeţi într-o biserică şi dacă urmăriţi comportarea acelei biserici, doar să
urmăriţi  păstorul o vreme şi de obicei veţi  afla că biserica se comportă ca păstorul.
Uneori mă întreb dacă noi nu primim doar duhul unul altuia, în locul Duhului Sfânt. Voi
ajungeţi  într-un  loc  unde  un  păstor  este  foarte  radical  şi  alte  lucruri,  veţi  afla  că
adunarea este în acelaşi fel.

Ne-am dus într-o  biserică  unde am văzut  păstorul  ridicându-se,  scuturându-şi
mâinile înainte şi înapoi. Să vedeţi adunarea lui; ei fac acelaşi lucru. Luaţi un păstor care
tocmai înghite ceva, de obicei biserica va face acelaşi lucru.

Astfel,  dacă  ar  trebui  să  aleg  o  biserică,  aş  alege  o  biserică  veritabilă,
fundamentală, a Evangheliei depline, dacă aş alege una în care să-mi pun familia. A
alege.

M-am uitat...

25 Zilele trecute, băieţii, fiul şi ginerele fratelui Shakarian, m-au dus aici sus să mă rog
pentru un tânăr, un cântăreţ, un băiat gingaş, care tocmai s-a întors - Fred Barker, acela
era numele lui, tocmai s-a întors dintr-o călătorie şi ei m-au chemat că Fred era pe
moarte şi apoi înainte de a putea intra în casă, a venit un alt mesaj: “El poate fi mort
chiar acum.” Şi ei au zis că el a avut o hemoragie pe creier şi a fost paralizat şi era pe
moarte; şi soţia lui a vrut să mă rog pentru el.

Şi m-am gândit, “Dacă încerc să zbor, el ar fi mort, înainte de a ajunge acolo şi
poate este mort acum.” Astfel am sunat repede şi am găsit-o pe domnişoară la telefon şi
am avut legătura telefonică până la urechea lui Fred. El nu putea înghiţi. Ei i-au dat
alimentaţie artificială. Şi, când ne-am rugat pentru el, a zis, făcând semn, luaţi-o afară
din gât! El a putut înghiţi. Doctorii nu au crezut-o şi ei au luat-o şi el a putut înghiţi. Şi el
s-a ridicat pe picioare zilele trecute.

O biserică, alegând o biserică.

26 Cu puţin timp în urmă, am primit un telefon. În această dimineaţă, o membră din
biserica mea, care este într-adevăr o femeie baptistă din Louisville, a murit devreme în
această dimineaţă. Şi biserica mea de-acasă, un adevărat grup de oameni consacraţi, s-
au adunat împreună şi s-au dus jos înainte ca antreprenorul de pompe funebre să o
îmbălsămeze, au stat peste ea şi s-au rugat până când viaţa a venit înapoi în ea şi ea
trăieşte în seara aceasta; bătrânii bisericii mele. De ce? Ei s-au gândit să creadă că toate
lucrurile sunt posibile. Veniţi la Dumnezeu sinceri.

Astfel voi trebuie să faceţi alegerea corectă.

27 Din nou, felul de femeie pe care un bărbat îl va alege va reflecta ambiţiile lui şi
caracterul lui. Dacă un bărbat va alege femeia greşită va reflecta caracterul lui. Şi la
ceea ce se va lega el însuşi, va arăta cu adevărat ceea ce este în el. O femeie reflectă
ceea ce este în bărbat când el o alege de soţie. Aceea arată ce este adânc în el. Nu
contează ce zice el în exterior, priviţi cu cine se căsătoreşte.

Eu am intrat în biroul unui bărbat şi el zicea că el este un creştin, poze cu fete
frumoase în jur pe pereţi, acea muzică veche boogy-woogy mergea, nu contează ce a zis
el; eu nu-i cred mărturia, din cauză că duhul lui se hrăneşte din lucrurile lumii.
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Ce aţi zice dacă el s-ar căsători cu o fată din cor, sau cum ar fi dacă s-ar fi căsători
cu o regină a sexului, sau doar o ricketa modernă drăguţă? Aceea reflectă; aceea arată
ceea ce are în mintea lui, sau ceea ce va fi viitoarea lui casă, deoarece el a luat-o să-i
crească copiii şi orice este ea, acela-i felul cum îi va creşte ea copiii. Deci aceea reflectă
ceea ce este în bărbat. Un bărbat care îşi ia o femeie în acel fel, arată doar la ce se
gândeşte despre viitor.  Vă puteţi  imagina un creştin făcând un astfel  de lucru? Nu,
domnule, eu nu pot. Un adevărat creştin nu se va uita după astfel de regine frumoase şi
fete de cor şi regine ale sexului. El se va uita după un caracter creştin.

28 Acum voi nu puteţi avea toate lucrurile. Acolo ar putea fi o fată care este foarte
frumoasă şi  cealaltă fată poate ea este o - statura ei  poate arată mai bine decât a
acesteia. Şi poate trebuie să sacrifici una pentru alta. Dar, dacă ea nu este statura unei
doamne, a unei femei şi ea este... Mie nu-mi pasă dacă ea este frumoasă sau nu, voi
mai bine v-aţi uita la caracterul ei, decât dacă ea este frumoasă sau nu este frumoasă.
Acum...  se cuvine dacă un creştin va alege o soţie, el  ar trebui să aleagă o femeie
veritabilă născută din nou. Indiferent de felul cum arată, ceea ce este ea o face cine
este. Şi apoi din nou, aceea reflectă caracterul ei propriu evlavios şi reflectă ceea ce este
în mintea lui şi ceea ce va fi în viitor, copii lui vor fi crescuţi de o astfel de femeie, pentru
planurile de viitor ale casei lui.

Dacă el se căsătoreşte cu una din aceste Ricketas moderne, regină a sexului, ce
poate aştepta el? Ce fel de cămin poate aştepta omul să aibe? Dacă el se căsătoreşte cu
o fată care nu este suficient de morală să stea acasă şi să se îngrijească de casă şi vrea
să lucreze în biroul cuiva, ce fel de casnică va fi ea? Voi veţi avea îngrijitoare la copii şi
orice altceva. Este adevărat.

29 Acum, eu nu sunt prea mult după acest simţ modern ca femeia să lucreze. Când
văd aceste femei cu aceste uniforme mergând în jur, în acest oraş pe motociclete ca
poliţiste, este o disgraţie pentru orice oraş, în acel fel care va lăsa o femeie să facă
aceea în timp ce aşa de mulţi bărbaţi sunt fără de lucru. Aceea arată gândirea modernă
a oraşului nostru; aceea arată degradarea. Noi nu trebuie să avem femeile afară acolo în
acel fel. Ele nu ar trebui să aibe nici o treabă de acest fel acolo, afară.

Când Dumnezeu îi dă bărbatului o femeie, El îi dă cel mai bun lucru ce-i poate da
pe lângă salvare, dar când vreuna merge încercând să-i ia locul bărbatului, atunci ea
este cam cel mai rău lucru de care el îl poate avea. Acum acesta este adevărul.

Acum noi putem vedea aplicaţia spirituală. Ştiu că aceea este rea. Voi credeţi că
aceea este rea, dar este Adevărul. Nu contează cât de rea este, noi trebuie să facem
faţă faptelor. Aceea este ceea ce învaţă Biblia.

30 Acum, noi vedem aici clar planul Spiritual al lui Dumnezeu, plănuind căminul Lui
viitor cu mireasa Lui viitoare, care vine în vedere acum. Dacă un bărbat se căsătoreşte
cu o regină sexy, vedeţi ce caută el pentru viitor. Dacă un bărbat se căsătorşte cu o
femeie care nu vrea să stea acasă, voi vedeţi ce caută el în viitor.

Şi eu, odată... Aceasta sună îngrozitor şi eu doar simt să o spun şi eu... De obicei,
dacă simt să spun acel lucrul, eu trebui să-l spun şi de obicei este calea lui Dumnezeu.
Eu  obişnuiam să  merg  cu  un  fermier  cu  care  lucram,  să  cumpăr  vaci.  Şi  eu  l-am
observat pe acel bătrân întotdeauna se uita în faţa junincii, înainte de a face licitaţia.
Apoi îi întorcea capul şi se uita înainte şi înapoi. Eu îl urmăream, privindu-l şi el se uita la
ea în sus şi-n jos. Şi dacă ea arăta bine în statură, apoi el se întorcea şi o privea în faţă
şi uneori el dădea din cap şi pleca.

Am zis, “Jeff, aş vrea să te întreb ceva.”

El a zis, “Spune, Bill.”

Şi am zis, “Ei bine, de ce te uiţi întotdeauna la faţa acelei vaci?” Am zis, “Ea arată
bine - o vacă bună în greutate.”

El a zis, “Aş vrea să-ţi spun, băiete, tu ai mult de învăţat,”

Şi mi-am dat seama de aceea după ce el mi-a spus. Zicea, “Nu contează cât îi ea
de  făcută,  ea  poate  fi  carne  de  vacă  până  în  copită,  dar  dacă  ea  are  acea  privire
sălbatică în faţa ei, niciodată să nu o cumperi.”

Am zis, “De ce aşa, Jeff?”

“Ei bine,” a zis, “primul lucru este,” zicea, “ea niciodată nu va sta unde o pui.” Şi el
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a zis, “Următorul lucru este, ea niciodată nu va fi o mamă pentru viţelul ei.” Şi a zis, “Ei
o pun acum într-un ţarc, de aceea ea este grasă. Dacă o deslegi cu acea stare sălbatică,
ea va fugi până va muri.”

Şi am zis, “Ştii, eu se pare că am învăţat ceva. Cred că aceea se potriveşte şi la
femei.”

Acea privire sălbatică, holbată, arătând ca Ricketa, mai bine să stai departe de ea,
băiete. Tot lucrul acela albastru de pe ochii ei, eu nu aş vrea aşa ceva; eu nu cred că
aceea se cuvine unui creştin. Nu contează cât de mult spun ei la televizor şi ziarul că
aceea este frumuseţe, ea este cea mai oribilă arătare, cea mai hidoasă arătare pe care
am văzut cândva în viaţa mea.

31 Când am văzut de prima dată aici la Cofetăria Clifton's într-o dimineaţă la micul
dejun, am văzut unele dintre acele doamne tinere intrând. Fratele Arganbright şi cu
mine doar ce am intrat. Şi el s-a dus la parter. Şi m-am uitat şi acea fată a intrat. Şi m-
am gândit, “Ei bine, eu nu ştiu.” Eu niciodată nu am mai văzut aşa ceva. Era un fel de...
Oh, aceea arăta ca şi cum ea era o cangrenă. Ştiţi, doar un fel de arătare ciudată o - eu
nu spun asta ca să fac haz. Eu o spun să...

Ştiţi, eu am văzut lepră. Eu sunt un misionar. Eu am văzut tot felul de ciudăţenii,
ştiţi, cum bolile... Şi eram gata să mă duc la tânăra doamna şi să-i spun, “Eu sunt un
predicator; eu mă rog pentru bolnavi, ai vrea tu ca eu să mă rog pentru tine?” Şi eu
niciodată nu am văzut ceva în acel fel. Şi aici au mai întrat încă două sau trei şi eu
cumva m-am retras şi am aşteptat. Şi fratele Arganbright a venit pe acolo - Am zis,
“Frate Arganbright” (el poate e aici), am zis, “ce se întâmplă cu femeia?”

Şi el a zis, “Aceea este vopsea.”

Am zis, “Ei bine, vai, vai!” Vedeţi ? M-am gândit că ei ar fi trebuit să o ducă la un
spital pentru ciumaţi pe undeva, ştiţi, să o ţină să nu infesteze toate celelalte femei.

32 Dar ştiţi, voi trebuie să vă planificaţi, să vă uitaţi şi să vă rugaţi când alegeţi. Pentru
că vedem prin aceasta, Cuvântul promisiunii, ea, mireasa pe care un bărbat ar alege-o
va reflecta caracterul lui. Va reflecta ceea ce este în el. Acum, vă puteţi imagina un
bărbat umplut cu Duhul Sfânt să ia ceva în acel fel de soţie? Eu doar nu o văd, frate.
Acum, poate eu sunt doar o manivelă veche, dar ştiţi, eu doar nu o pot înţelege, vedeţi?
Observaţi, că va reflecta ceea ce este în el. Ea îl va ajuta să-şi facă viitorul cămin.

Deci, atunci când ne schimbăm înapoi pentru un moment acum la partea spirituală
şi când vedeţi o biserică care este în lume, se comportă ca lumea, aşteptările din lume,
fiind părtaşă cu lumea, considerând poruncile lui Dumnezeu ca şi cum El niciodată nu le-
ar fi scris, apoi vă puteţi imagina căci Cristos nu va lua o Mireasă în acel fel. Vă puteţi
imagina că îşi va lua biserica modernă de astăzi ca Mireasă? Nu, domnul meu. Eu nici
măcar nu o pot vedea. Nu.

Amintiţi-vă acum, un bărbat  şi  soţia  lui  sunt  una.  Vă puteţi  uni  cu o astfel  de
persoană? Dacă aţi face-o aceea cu siguranţă mi-ar descuraja credinţa mea în voi.

33 Apoi  ce  spuneţi  despre  Dumnezeu să  se  unească  Însuşi  cu  ceva în  acel  fel,  o
prostituată obişnuită confesională ? Credeţi că El o va face? “Având doar o formă de
evlavie dar negându-i puterea.” El niciodată nu ar face-o. Ea trebuie să aibe caracterul
Lui în ea. Biserica reală născută din nou trebuie să aibe caracterul care era în Cristos,
deoarece soţul  şi  soţia  sunt  una.  Şi  dacă Isus a  făcut  numai  ceea ce i-a  plăcut  lui
Dumnezeu, a ţinut Cuvântul Lui şi a manifestat Cuvântul Lui, Mireasa Lui va trebui să fie
acelaşi fel de caracter. Ea nu poate fi în nici un fel o denominaţiune, deoarece atunci nu
ar mai conta cât de mult aţi vrea să spuneţi: “Nu,” ea este controlată de un comitet pe
undeva care-i spune ce să facă şi ceea ce nu poate face şi de multe ori departe la un
milion de km de Cuvântul adevărat.

34 Este prea rău că ne-am îndepărtat de adevăratul Conducător, pe care Dumnezeu ni
l-a lăsat să conducă Biserica. El niciodată nu a trimis prezbiteri de stat. El niciodată nu a
trimis  un episcop,  cardinal,  preot,  papi.  El  a  trimis  Duhul  Sfânt  pentru  Biserică  să
conducă Biserica. “Când El, Duhul Sfât va veni, El vă va conduce în tot Adevărul, vă va
descoperi aceste lucruri care vi le-am spus, vă va aduce aminte de ele şi vă va arăta
lucruri care vor veni.” Duhul Sfânt a fost dat să facă asta. Acum biserica modernă urăşte
aceea! Lor nu le place. Deci, cum poate fi ea Mireasa lui Cristos?

Oamenii de astăzi, alegând o confesiune modernă, ce fac de fapt, ea doar reflectă
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înţelegerea lor limitată a Cuvântului. Eu nu vreau să rănesc, dar vreau să spun, lăsaţi
aceea să meargă suficient de adânc până când o veţi vedea.

35 Eu am căsătorit multe cupluri dar întotdeauna îmi aminteşte de Cristos şi Mireasa
Lui. Una din căsătoriile care le-am înfăptuit aici cu câtva timp în urmă, a fost un lucru
remarcabil  în  viaţa  mea.  Aceea  a  fost  cu  câţiva  ani  în  urmă  când  eram  doar  un
predicator tânăr.

Fratele meu lucra la W.P.A. Eu nu ştiu dacă cineva îşi  aminteşte aceea sau nu,
cineva de vârsta mea. Şi acela era un proiect al Guvernul şi fratele meu lucra acolo la
vreo treizeci de mile. Ei săpau ceva lacuri, un proiect pentru conservare. Şi acolo era un
băiat care a lucrat acolo sus cu el din Indianapolis, oh, cam la o sută de mile deasupra
de Jeffersonville unde locuiesc eu, sau am locuit. Şi acolo era o... El a zis fratelui meu
într-o zi, “Doc, eu mă voi căsători dacă voi avea suficienţi bani să plătesc predicatorul.”
Spunea el, „Am suficienţi bani să-mi plătesc certificatul,” dar spunea, “Nu am suficienţi
bani să plătesc predicatorul.”

Doc a zis, “Ei bine, fratele meu este un predicator şi el te poate căsători.” El a zis,
“El niciodată nu cere ca oamenii să plătească pentru astfel de lucruri.”

El a zis, “Vrei să-l întrebi dacă vrea să mă căsătorească?”

36 Ei bine, în seara aceea fratele meu m-a întrebat. Şi am zis, “Dacă el nu a mai fost
căsătorit vreodată înainte, niciunul din ei şi ei sunt - orice lucru este în ordine.”

El a zis... Ei bine, el îl va întreba. Şi am zis, “Dacă este, spune-i să vină jos.”

Astfel, când a venit sâmbăta şi băiatul a venit pe acolo... A fost un lucru măreţ
pentru mine ca întotdeauna să privesc în  urmă, asupra acesteia.  Era o după-masă
ploioasă şi un Chevrolet vechi, cu firele atârnând împletite peste faruri, conducând până
în faţă.  Era doar,  după puţin timp ce mi-am pierdut soţia,  eu locuiam în cele două
cămăruţe. Şi Doc era acolo sus cu mine aşteptându-i. Şi băiatul a ieşit din maşină şi el
cu siguranţă nu arăta ca un mire pentru mine sau pentru oricine, presupun. Deşi eu
puteam cumpăra o pereche bună de pantofi cu un dolar şi jumătate, el avea o pereche
care erau total  distruşi  şi  pantalonii  îi  erau foarte largi.  Şi  purta o geacă din acele
materiale vechi. Nu ştiu dacă unii dintre voi oameni mai în vârstă vă amintiţi. Arăta ca şi
cum ar fi trecut prin maşina de spălat fără să fie limpezită şi era neuniformă şi legată în
acest fel, cu colţul sus.

37 Şi o domniţă a ieşit  afară pe cealaltă parte cu, una din acele rochiţe micuţe în
carouri... eu nu ştiu. Am făcut o greşeală numind acele lucruri odată, Gingham, cred că
se numea. Şi astfel era o... am zis-o greşit din nou. Întotdeauna fac aşa. Ea a ieşit din
maşină şi ei au urcat treptele şi când au intrat, acel lucruşor, ea... Eu cred că tot ceea
avea  ea,  era  o  fustă.  Ea  nici  nu  avea  măcar  pantofi.  Ea  a  venit  cu  autostopul  din
Indianapolis în jos, având puţin păr atârnând pe spate ca nişte plete pe spatele ei, arăta
foarte tânără.

Eu i-am zis, “Ai vârsta potrivită să te căsătoreşti?”

Ea a zis, “Da, domnule.” Şi a zis ea, “Eu am permisiunea scrisă de la tatăl şi mama
mea.” Ea a zis, “A trebuit să o arăt judecătoriei de aici să-mi primesc certificatul.”

Am zis, “În ordine.” am zis, “Aş vrea să vorbesc cu tine puţin înainte de a oficia
această căsătorie.”

Ei s-au aşezat. Băiatul a continuat să se uite prin cameră. El trebuia să se tundă cu
adevărat. Şi el a continuat să se uite în jur prin cameră. El nu mă asculta. Şi am zis,
“Fiule, aş vrea să asculţi ce voi zice.”

A zis, “Da, domnule.”

Şi am zis, “Iubeşti această fată?”

Şi el a zis, “Da, domnule, o iubesc.”

Am zis, “Îl iubeşti?”

“Da, domnule, îl iubesc.”

Am zis, “Acum ai tu un loc unde să o duci după ce v-aţi căsătorit?”

A zis, “Da, domnule.”
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Am zis, “Bine. Acum,” Am zis, “Aş vrea să te întreb ceva. Eu înţeleg că lucrezi aici
sus la această P.W.A.”

Şi el a zis, “Da, domnule.”

Aceea este cam doisprezece dolari pe săptămână. Şi am zis, “Crezi că poţi să-i
acorzi un trai normal?”

El a zis, “Voi face tot ce voi putea.”

Şi  am zis,  “Ei  bine, aceea este în ordine.” Şi  am zis,  “Acum, cum ar fi  dacă el
ajunge afară... Cum ar fi dacă el şi-ar pierde slujba, soră? Ce vei face, vei fugi înapoi
acasă la mama şi tata?”

Ea a zis, “Nu, domnule, eu voi sta cu el.”

Şi am zis, “Cum ar fi, domnule, dacă tu o să ai trei sau patru copii şi nu vei avea cu
ce să-i hrăneşti şi să nu ai serviciu, ce vei face? O vei trimite înapoi?”

El a zis, “Nu, domnule, eu mă voi strădui înainte. Vom reuşi noi cumva.”

M-am simţit mic şi am văzut că el într-adevăr o iubea şi ei se iubeau reciproc. I-am
căsătorit.

38 Şi apoi m-am întrebat unde a dus-o el. După câteva zile l-am întrebat pe fratele
meu Doc, “Unde sunt?”

A zis, “S-au dus jos la New Albany.” Un orăşel mai jos de noi. Şi acolo în josul
râului  unde  mi-am stabilit  un  locuşor,  unde  mergeam în  fiecare  zi  când  eram un
muncitor la linii, astfel când ceilalţi inşi, şedeau toţi în jur şi spuneau glume şi lucruri, eu
îmi luam camioneta şi mergeam jos la râu şi mă rugam în timp ce... şi îmi citeam Biblia
sub o bucată de tablă unde obişnuia să fie acea fierărie.

Acolo erau o grămadă de caroserii de maşini vechi aşezate acolo jos. Şi acest ins s-
a dus acolo jos şi a luat una din acele caroserii şi şi-a decupat o uşă în ea şi a luat ziare
şi pioneze, câţi ştiţi ce este o pioneză? Atunci nu sunt Kentuckieni aici! Doar luaţi o
bucată de carton şi puneţi o pioneză în ea sau un cui mic şi apoi îl apăsaţi în... Aceea
este o pioneză.

39 Astfel ei au pus aceea peste tot. Şi el s-a dus acolo sus la fierărie şi şi-a luat ceva
materiale şi a făcut o scară. Au venit şi au luat ceva cutii vechi şi şi-au făcut o masă. Şi
într-o zi m-am gândit , “Mă voi duce jos, să-i văd cum se descurcă.”

Cam cu şase luni înainte de aceea, am căsătorit-o pe fiica lui E.V. Knight cu fiul
domnului E.T. Slider. Şi E.V. Knight este unul dintre cei mai bogaţi oameni ce există pe
Râul Ohio. Şi el conduce fabrici mari acolo, care fac aceste case prefabricate şi aşa mai
departe. Şi Slider, Dl. E.T. Slider este unul de la compania de nisip şi pietriş, copiii
milionarilor. Şi eu i-am căsătorit.

Şi  m-am întors într-un loc, după o muncă de vreo două săptămâni şi  mergând
înapoi în cabină am îngenunchiat pe o pernă... Şi toată presiunea şi orice lucru prin care
aproape am trecut şi am trecut ca să căsătoresc acel cuplu. Şi când ei au venit afară, ei
au fost... Celălalt cuplu micuţ stăteau doar acolo într-o cămăruţă veche, unde am avut o
canapea mică şi un fotoliu pat, însă amândoi au fost căsătoriţi prin aceeaşi ceremonie.

40 Şi apoi într-o zi, m-am gândit că mă voi duce să vizitez acest cuplu bogat. Ei nu
trebuiau să muncească; părinţii lor erau milionari. Ei le-au zidit o casă frumoasă. În mod
deschis, acest E.V. Knight aici sus pe deal, mânerele uşii sunt de patrusprezece carate la
palatul lui mare, astfel vă puteţi imagina în ce fel de casă locuiau. Ei nu trebuiau să
lucreze. Li se dăruia câte un Cadillac frumos în fiecare an şi erau doar copii. Şi ei aveau
doar tot ce-şi doreau.

Într-o zi m-am dus pe-acolo... Acum, felul cum îi cunoscusem, unul dintre prietenii
lor era un bun prieten al meu; noi eram cam toţi prieteni buni împreună. Şi aşa ne-am
cunoscut când ei au vrut ca eu să-i căsătoresc.

41 Astfel m-am dus să-i vizitez. Şi am ieşit din Fordul meu vechi şi am urcat treptele,
m-am apropiat un pic cam mult şi i-am auzit. Ei se certau într-adevăr. Ei erau geloşi
unul pe altul. Ei au fost la un dans. Ea a fost o fată foarte frumoasă şi ea era una dintre
aceste regine frumoase. Ea a luat multe premii pe acolo şi a câştigat ceva maşini şi
lucruri pentru că era o regină frumoasă.
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Şi  m-am uitat  la  ei  şi  unul  şedea  într-un  colţ  şi  altull  în  celălalt,  certându-se
referitor la ceva băiat cu care a dansat ea, sau vreo fată sau ceva. Când am venit sus, ei
au sărit foarte repede şi şi-au prins mâinile lor şi au venit spre uşă şi-au zis, “Ah, bună,
frate Branham. Ce mai faci?”

Am zis, “Bine. Cum o mai duceţi voi toţi?”

Şi “Oh,” el a zis, “noi suntem foarte fericiţi, nu-i aşa dragă?”

Şi ea a zis, “Da, dragă.”

42 Acum vedeţi, voi încercaţi să vă puneţi în ceva ce nu este real. Acum voi nu vă
puteţi încălzi la un foc desenat. Ca unele dintre aceste biserici care încearcă să picteze
Cincizecimea, referitor la ceva care s-a întâmplat cu o mie de ani în urmă sau două mii.
Voi nu vă puteţi încălzi la un foc pictat. Cincizecimea este tot atât de reală astăzi cum
era atunci, vedeţi? Ea este. Focul încă cade. Acesta nu este un foc pictat; este un foc
real. Astfel acolo erau ei, vedeţi? Eu nu aş vrea să trăiesc în acel fel.
43 “Ei bine,” m-am gândit, “Ştiţi doar în jos dincolo de ţărm, acolo şi dincolo de râu,
acolo este unde celălalt cuplu s-au legat.” M-am gândit într-o sâmbătă după-masa să mă
strecor acolo jos să văd cum o mai duc ei. Astfel eu, murdar pe faţă şi  cu salopete
murdare şi cu uneltele la mine. M-am gândit că mă voi strecura acolo la ei şi eu m-am
strecurat acolo ca şi cum verificam izolatoarele fiind lovite de fulgere sau ceva în timp ce
mergeam  pe  acolo  pe  lângă  firele  de  telefoane  -  cablul  electric  pe  lângă  râu.  Şi
Chevroletul vechi stătea în faţă; era cam un an mai târziu după ce i-am căsătorit şi acolo
era o... Uşa era deschisă şi i-am putut auzi vorbind.

Deci aceasta sună ca un ipocrit, însă eu m-am dus suficient de aproape până am
putut auzi, să văd ce spuneau ei, stând acolo; doar am vrut să ştiu pentru mine. Îmi
place să  aflu  şi  să  fiu  sigur  că  ştiu  despre  ceea ce  vorbesc.  Acesta-i  felul  cum fac
referitor la Cuvântul  lui  Dumnezeu. Este Adevărul  sau nu este Adevărul? Îşi  ţine El
Cuvântul, sau nu-Şi ţine Cuvântul? Dacă nu-Şi ţine Cuvântul, atunci El nu-i Dumnezeu,
înţelegeţi? Dacă Îşi ţine Cuvântul, El este Dumnezeu, vedeţi?
44 Şi astfel am vrut să văd cum o duc şi m-am strecurat deoparte foarte uşor. Şi l-am
auzit pe el zicând, “Ei bine, dragă, am vrut foarte mult să-ţi cumpăr aceea.

Ea a zis, “Acum, uite cei, dragul meu,” a zis ea, “această rochie este în regulă.” Ea
a zis, “Dacă, aceasta-i doar bună.” Zicea, “Eu apreciez aceea, dar vezi...”

M-am strecurat în jur să pot privi prin deschizătura unde a fost tăiată uşa acolo în
acea caroserie. Şi acolo şedea el şi ea în poala lui şi braţul lui în jurul ei şi braţul ei în
jurul lui. Şi el avea una din aceste pălării vechi pleoştite în care a facut o adâncitură
mică, a apăsat-o din vârf şi şi-a pus salariul în aceea. El l-a pus pe masă şi a zis, “Atâţia
pentru alimente, atâţia pentru asigurare, atâţia pentru maşină.” Şi ei nu au putut face să
se ajungă nevoilor lor. Apoi am aflat, că el a văzut o rochiţă acolo într-o vitrină şi s-a
uitat  la  aceea  de  câteva  săptămâni,  aceea  costa  un  dolar  şi  ceva.  El  a  vrut  să  o
cumpere. El a zis, “De ce, dragă, tu ai arăta aşa de frumoasă în aceea.”

Şi ea a zis, “Dar dragă, eu am o rochie. Nu am aşa de mult nevoie de ea.” Vedeţi!

Şi acea regină mică...

45 Şi m-am retras şi m-am uitat din nou. Am putut vedea turla de pe cealaltă casă şi
am stat acolo şi m-am uitat câteva minute şi m-am gândit, “Cine este bogatul?” M-am
gândit, “Dacă... Bill Branham, dacă ar fi să alegi vreun loc, unde te-ai duce?”

Pentru mine, eu nu aş lua acel lucru frumos de pe vârful dealului, ci aş lua acest
caracter de aici de jos care e o adevărată casnică, cineva care m-ar iubi şi ar sta cu
mine, cineva cu care să faci un cămin fără să te rănească pentru orice lucru, pentru
fleacuri, cineva care a fost cu tine, parte din tine.

46 Întotdeauna mi-a rămas acea imagine despre cum au făcut ei. Unul alege o fată
frumoasă; celălalt alege caracter. Acum aceea este singurul fel cum puteţi alege. Întâi
căutaţi după caracter şi apoi dacă o iubiţi, e bine.

Observaţi, primul Adam al lui Dumnezeu nu a avut nici o alegere pentru soţia lui.
Lui nu i s-a oferit vreo alegere. Dumnezeu doar i-a făcut una şi el nu a trebuit să o
aleagă. Astfel, noi aflăm că ea l-a rătăcit de la Cuvântul lui Dumnezeu. El nu a trebuit să
se roage pentru acea problemă. El nu era ca voi sau ca mine. Lui nu i s-a oferit vreo
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alegere.

Şi  din nou, făcând aceea, ea l-a dus din poziţia lui  de drept,  fiind un fiu al  lui
Dumnezeu şi ea a făcut-o prin a-i arăta o cale mai modernă de a trăi, ceva ce ei într-
adevăr nu ar fi trebuit să facă, însă caracterul ei a arătat că era greşită; motivele şi
obiectivele ei erau pur şi simplu greşite şi l-a convins prin raţionamentul ei că noua
lumină modernă pe care ea a aflat-o, care era contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu, era o
modalitate mai bună de a trăi.
47 Şi câte femei astăzi şi deasemeni, bărbaţii, obţin o femeie bună de la Dumnezeu,
sau obţin un bărbat bun de la Dumnezeu prin a încerca să-i spună că religia respectivă
(voi băieţii penticostali)... “Religia aceea,” ei spun, “oh, aceea este de modă veche; eşti
om cu vederi învechite. Să nu credeţi aşa ceva.” Mai bine v-aţi ruga stăruitor înainte de
a vă căsători cu acea fată. Nu mă interesează cât de frumoasă este, la fel şi pentru un
bărbat.

Ea l-a convins în afara voii lui Dumnezeu şi l-a determinat să facă ceva ceea ce nu
ar fi trebuit să facă şi prin aceea a cauzat moartea întregii rase umane. De aceea Biblia îi
interzice ei să înveţe sau să predice, sau să se ocupe de Cuvântul lui Dumnezeu în orice
mod.

Eu ştiu surorilor, multe dintre voi ziceţi, “Domnul m-a chemat să predic.” Acum, eu
nu mă voi certa cu voi, dar am să vă spun căci Cuvântul spune că voi nu trebuie să o
faceţi. “Ea să nu înveţe sau să submineze vreo autoritate ci să stea în tăcere.”

“Ei bine,” voi ziceţi, “Domnul mi-a spus să o fac.”

Eu nu mă îndoiesc nici un pic. Aţi auzit într-o seară mesajul meu despre Balaam?
Balaam a primit prima decizie clară a lui Dumnezeu, “Nu o face.” Dar el a continuat pe
prostii, până în final Dumnezeu i-a zis să meargă să o facă. Dumnezeu ar putea să vă
permită  să  predicaţi.  Eu  nu  zic  că  el  nu  a  făcut-o.  Dar  aceea  nu  este  conform cu
Cuvântul şi planul Lui original. Ea trebuie să fie sub supunere tot la fel cum spune legea.
Adevărat. De aceea, ea nu ar trebui să o facă.
48 Acum, observaţi din nou cum mireasa naturală o reflectă pe cea spirituală. Cuvântul
spune că ea a fost făcută pentru bărbat şi nu bărbatul pentru ea. Acum, voi vorbi în
câteva minute despre Mireasa lui Cristos, dar voi încerca să vă arăt fundalul acesteia.

Femeia a fost făcută pentru bărbat şi nu bărbatul pentru femeie. Acesta era motivul
că sub Legile vechi, poligamia era legală. Priviţi la David, stând acolo jos cu cinci sute de
soţii şi Biblia spune că el era un om după inima lui Dumnezeu, cu cinci sute de soţii şi
Solomon cu o mie, dar niciuna din acele femei nu puteau avea un alt soţ.

49 Voi  aţi  primit  banda mea depsre Căsătorie şi  Divorţ  că acolo sus pe munte, în
Tucson,  aici  nu  de  mult  timp,  eu  eram acolo  sus  rugându-mă pentru  aceea.  Ei  au
eliberat copiii din şcoala să privească acel Stâlp de Foc cum încercuia muntele şi mergea
într-o formă de pâlnie înainte şi înapoi, sus şi jos. Chiar amenii de aici o ştiu şi l-au
văzut. Şi aceea... când El mi-a spus Adevărul despre întrebările referitoare la căsătorie şi
divorţ.  Dacă există  o  parte  care merge în  această direcţie  şi  una mergând în  acea
direcţie, trebuie să existe un Adevăr pe undeva. Şi după acele Şapte Peceţi, El a arătat
ceea ce era Adevărul despre aceea.

50 Observaţi acum, ea nu putea avea decât un singur bărbat, deoarece femeia a fost
făcută pentru bărbat şi nu bărbatul pentru femeie. Toate cele cinci sute de femei au fost
doar soţia lui David. A fost un simbol - când Cristos va sta pe tron în Mileniu, Mireasa Lui
nu va fi o singură persoană, ci va fi zeci de mii, Mireasa, toţi în una. Şi David a avut
multe soţii ca indivizi dar numai - toate acelea împreună erau soţia lui. Precum trupul,
întregul de credincioşi este Mireasa lui Cristos, deoarece era ea, femeia; el era bărbatul.

Acum, noi am fost făcuţi pentru Cristos; nu Cristos a fost făcut pentru noi. Aceasta-
i ceea ce încercăm noi să facem astăzi în textul cărţilor noastre, încercăm să facem
Cuvântul, care este Cristos, să se potrivească cu noi, în loc să încercăm ca noi să facem
să ne potrivim cu Cuvântul. Aceea este deosebirea.

51 Când un bărbat alege o anumită fată dintr-o familie, el nu ar trebui să se bizuiască
pe frumuseţe, deoarece frumuseţea este înşelătoare şi frumuseţea modernă lumească
este de la diavolul. Oh, am auzit pe cineva zicând acolo afară, “Fii atent aici predicator!”
Eu zic că aceste lucruri  de pe pământ care se numesc frumoase sunt absolut de la
diavolul. Am să vă dovedesc. Apoi în lumina acestei observaţii, să cercetăm Cuvântul
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Sfânt al lui Dumnezeu să vedem dacă este corect sau nu. Şi unele dintre voi femeilor,
vreţi să fiţi aşa frumoase, vedeţi de unde vine?

La început noi aflăm că satan era aşa de frumos încât el a înşelat îngerii, el era cel
mai frumos înger dintre toţi. Arată că acolo zace în Satan. În Proverbe, Solomon a zis,
“Frumuseţea este deşartă.”  Este corect.  Păcatul  este frumos.  Desigur este; el  este
atractiv.

52 Aş vrea să vă întreb şi să vă zic ceva şi aş vrea să observaţi în câteva minute.
Dintre toate speciile din lume (păsări animale) noi observăm căci în viaţa animală, toate
în afară de cea umană, masculul este frumos şi nu femela. De ce e aşa? Priviţi la cerb -
marele ţap frumos cu coarnele lui şi o micuţă căprioară. Priviţi la găini - găinuşa pestriţă
şi marele cocoş cu pene frumoase.

Acolo nu este nimic, nici o femelă, în afară de femeie care poate fi imorală. Voi
numiţi un câine o căţea; voi numiţi un porc o scroafă, dar moral, ele au mai mult moral
decât jumătate dintre stelele de cinema care există aici. Ele nu pot fi nimic altceva decât
morale.

53 Şi femeia a fost acea care a fost schimbată pentru perversiune. Este corect. Vedeţi
unde o duce frumuseţea? Acum, de aceea aflăm astăzi că femeia este în creştere în
frumuseţe. Voi o luaţi pe Pearl Bryan. Aţi văzut vreodată poza ei, se presupune că ar fi
fost cea mai frumoasă din America? Nu există vreun copil din nici o şcoală care ar pune-
o în rândul din spate.

Aţi ştiut că trebuia să fie în acel fel? Ştiţi că Biblia vorbeşte că aceea este calea cum
va fi? Ştiaţi, căci la început căderea a venit prin femeie? Şi căderea... sfârşitul se va
încheia în acelaşi fel, femeile care vin în autoritate şi conduc peste bărbat şi aşa mai
departe? Ştiţi că Scriptura spune aceea?

Ştiţi că în ziua în care ea se îmbracă cu haine bărbăteşti şi îşi taie părul - toate
lucrurile acelea sunt contrare cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ştiţi că ea reprezintă biserica?
Priviţi ce fac femeile şi vedeţi ce face biserica. Aceea este exact corect.

Acum, aceea este tot aşa de adevărată cum este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.

54 Nici o altă femelă nu este făcută să se poată înjosi cum se poate o femeie. Şi încă,
prin aceea, fiind făcută deoparte... Ea nu era în creaţia originală. Toate celelalte femele
sunt în creaţia originală, păsări, mascul şi femelă; animalele, mascul şi femelă. Însă în
viaţa umană, Dumnezeu a făcut doar bărbatul. Şi El a luat din el o femeie, care este un
produs lateral  al  unui  bărbat,  deoarece Dumnezeu nu a instituit  un astfel  de lucru.
Cercetaţi Scripturile. Este exact corect. Nu, domnule. Dumnezeu, în creaţia Lui originală,
ea a fost pusă acolo.

Dar dacă ea se poate menţine corect, ar avea o mai mare răsplătire decât bărbatul!
Ea este pusă pe un teren de testare. Prin ea a venit moartea. Ea este vinovată de toată
moartea. Apoi Dumnezeu s-a întors în jur şi a folosit-o pe una să aducă Viaţa înapoi: Şi-
a adus Fiul prin femeie, printr-una supusă. Dar una rea este cel mai rău ce poate fi. Nu
există nimic ce poate fi aşa de josnic.

55 Cain, fiul lui Satan, s-a gândit că Dumnezeu a acceptat frumuseţe. El o face şi
astăzi. Cain era fiul lui Satan. “Ei bine, acum...” voi ziceţi. Noi nu intrăm în detalii despre
aceea, doar lăsaţi-mă să o stabilesc pentru voi. Biblia a zis că el era de la cel rău, astfel
aceea o stabileşte.

Acum el era fiul  lui  Satan şi  s-a gândit că aducând un altar şi  făcându-l  foarte
frumos pentru închinare, aceea este ceea ce ar respecta Dumnezeu. Ei se gândesc la fel
şi astăzi. Desigur. “Noi vom zidi o clădire mare; noi vom avea mari denominaţiuni; noi
vom face cea mai mare clădire şi cel mai bine îmbrăcaţi oameni, cei mai culţi în clerul
bisericii;” Uneori Dumnezeu este la zece milioane de mile depărtare de aceea. Aceea
este corect. Şi totuşi, este biserica.
56 Astfel, Dumnezeu doar respectă închinarea, sinceritatea, sacrificiu, Cain era tot la
fel de drept ca Abel. Însă a fost prin descoperire că el a înţeles că nu au fost mere ceea
ce au mâncat părinţii lui.

Eu voi spune ceva acum care nu sună bine pentru un predicator, dar o voi spune
oricum. Am auzit pe alţii spunând lucruri, astfel eu - spunând glume mici. Acum, eu nu
am intenţionat, totuşi eu am să o spun: Dacă a mânca mere, a cauzat femeile să-şi dea
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seama că sunt goale, mai bine am da mere din nou. Iertaţi-mă pentru aceea. Doar aşa,
dacă ar schimba... Eu v-am reţinut aici şi am vorbit despre femei şi aşa mai departe;
vreau să vă relaxez un minut pentru ceea ce urmează.

Acum reţineţi. Acolo nu au fost mere. Noi o ştim aceea.

57 Biserica a devenit în aceste zile cu realizarea ei ca celelalte realizări făcute de om;
ea a devenit ştiinţifică. Ei încearcă să facă o biserică ştiinţifică printr-o atracţie la picturi
şi clopotniţe mari.

Este păcat că Penticostalii au mers în acea direcţie. Ar fi mult mai bine să fiţi cu o
tamburină  jos  în  colţul  străzii  şi  Duhul  lui  Dumnezeu  în  jurul  vostru...?...  Dar  voi
încercaţi să vă comparaţi cu ceilalţi, din cauză că sunteţi denominaţi. Aceea e ceea ce a
făcut ea, vedeţi.

Bisericile încearcă să fie ştiinţifice. Şi reţineţi, aşa cum omul realizează progresul cu
ştiinţa, el se ucide zilnic. Când el a inventat praful de puşcă, priviţi ce a făcut. Când el a
inventat automobilul, acesta ucide mai mult decât praful de puşcă. Acum el şi-a făcut o
bombă cu hidrogen. Mă întreb ce va face cu aceea? Corect.

58 Şi aşa este biserica. Aşa cum ea încearcă să realizeze prin ştiinţă, prin schemele
făcute de om, aceea vă va îndepărta de Dumnezeu, în moarte, mai mult decât a făcut-o
prima dată. Este corect.  Nu vă alegeţi  biserica în acelaşi  fel  cum aţi  făcut cu soţia,
vedeţi? Ceea ce a făcut ştiinţa pentru ea era o minune, dar voi mai degrabă aţi sta
departe de biserică în acel fel. El a făcut vopsele, pudre şi toate celelalte lucruri. Alegeţi
caracterul Cuvântului Său.

Acum să comparăm mireasa naturală de astăzi cu aşa numita biserică mireasă de
astăzi. Comparaţi o femeie care se va mărita astăzi - acum, doar priviţi ce a făcut ştiinţa
pentru ea.  Mai  întâi  ea vine cu părul  tăiat  -  cu una dintre  aceste coafuri  Jackeline
Kennedy, vedeţi? sau ceva în acel fel.

Şi ştiţi voi ce spune Biblia? Biblia de fapt dă unui bărbat, dacă el vrea, dreptul să
divorţeze dacă ea face aceea. Ea este o femeie dezonorată, cea care îşi va tăia părul.
Biblia spune aşa. Aceea este corect.

Nu aţi ştiut-o, aha? Oh, da, v-am predicat prea mult în California să nu ştiţi aceea.
Aceea este corect. Nu. La ce bun pentru mine? Ele o fac oricum. Voi nu puteţi lua un
porc şi să-i schimbaţi - să-l faceţi un miel.

59 Ţine-ţi minte, mă veţi urâ după aceasta, dar veţi cunoaşte adevărul.

Să-l  comparăm. Ea vine aici  cu multe vopsele,  ceva ce ea nu este;  o mireasă
modernă. Spălaţi-i faţa şi veţi fugi de ea, poate, vă va speria de moarte să luaţi toată
vopseaua de pe ea.

Şi aşa este biserica cu o faţadă mare vopsită, un teologic complet “Max Factor”.
Ambele au o faţă falsă frumoasă, frumuseţe făcută de om şi nu frumuseţe făcută de
Dumnezeu,  fără  prea  mult  caracter  în  nici  una  din  ele.  Observaţi,  chiar  ca  Satan,
suficient prin ce să înşele.

Comparaţi mireasa modernă acum cu ea: purtând panatloni scurţi, vopsindu-se,
tăindu-şi părul, purtând haine în care arată ca bărbaţii şi ascultând de un păstor care i-a
spus că era în ordine. El este un înşelător. El va suferi pentru aceea în celălalt tărâm.
Este corect. Ea face aceea să înşele, să fie ceva ce nu este.

60 În  acel  fel  face  biserica.  Primeşte  mari  D.D.,  Ph.D.,  LL.D.  ca  să  puteţi  spune,
“Păstorul  nostru  este  aceasta,  aceea  şi  cealaltă,”  poate  nu  ştie  mai  mult  despre
Dumnezeu decât ştie un Hotentot despre o noapte Egipteană. Aceea este corect. Ceva
experienţă de seminar teologic de acolo şi nu ştie cu nimic mai mult despre Dumnezeu.

Biserica modernă şi vopseaua lor teologică, au femeile lor, toate cu slava lor, rasă
de ceva pastor Ricky al lor, pe care îl au ei, ca o Izabelă dacă a fost cândva una: cu
părul tăiat, pantaloni scurţi, vopsea şi toate aranjate într-un gust teologic. În acel fel stă
biserica. Este corect. Dar caracterul ei spiritual este departe de la a fi o casnică pe care
Isus Cristos o va primi.

61 Dacă vre-un Creştin se va căsători cu o femeie ca aceea, va arata că el a căzut din
har. Gustul lui pentru Dumnezeu şi gustul lui pentru un cămin (ce casă trebuie să fie)
este departe când el alege o femeie în acel fel. Nu, domnule, ea cu siguranţă nu va
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potrivi cu un gust creştin. Caracterul ei creştin este cea mai josnică situaţie, moartă in
frumuseţea denominaţională şi pofta lumii.

Aceea este exact unde stă astăzi biserica. Şi-a vândut caracterul ei dat de Cuvânt
lui Satan pentru o religie ştiinţifică făcută de om, când ea avea un drept ca Biserică a lui
Dumnezeu să stea cu Cuvântul lui Dumnezeu şi să aibe Duhul Sfânt lucrând între ei,
sudând trupul împreună cu Cuvântul şi dragostea lui Dumnezeu. În locul acesteia, ea şi-
a vândut dreptul ei de întâi născut ca Esau şi a luat o confesiune care o lasă să facă
orice vrea ea. Este corect.  Doar să fie populară aşa cum a făcut mama ei la Roma,
Niceea. Cuvântul lui Dumnezeu! Oh, cum a intrat aceea în tărâmul nostru Penticostal,
este prea rău, dar s-a întâmplat.

62 Observaţi, doar un minut, o călugăriţă într-o biserică Catolică - acea femeie să
devină o călugăriţă şi să ia acel voal, ea este absolut vândută acelei biserici. Sufletul,
trupul şi duhul ei sunt proprietatea acelei biserici. Ea nu mai are gândirea ei propie. Ea
nu o mai poate avea când îşi ia acel voal. Nu mai are gândirea ei proprie; nu mai are
voinţă proprie. Vedeţi, aici că Satan îşi face falsul lui ca un adevăr. Adevărata Biserică a
lui Cristos, Mireasa, este aşa de vândută Lui şi Cuvântului Său promis până când, chiar
gândirea lui Cristos este în voi, ce o diferenţă!

Şi noi aflăm astăzi că biserica modernă, biserica modernă lumească şi de asemenea
Biserica Spirituală, amândouă sunt însărcinate să nască fii. Una dintre ele, o naştere
denominaţională, va da naştere într-una din aceste zile la Consiliul Mondial al Bisericilor,
care va produce lumii anticristul printr-o denominaţiune. Acela este exact Adevărul. Eu
poate nu voi trăi să o văd, cred că e posibil. Dar voi tinerilor amintiţi-vă că aţi auzit un
predicator zicând căci, ceeia ce în final îi va uni aceea este Semnul Fiarei. Când ea va
forma acel Consiliu Mondial al Biserilicor şi va da naştere fiului ei - anticristul.

63 Cealaltă  este însărcinată de Cuvântul  lui  Dumnezeu şi  va da naştere Trupului.
Trupul terminat al lui Isus Cristos, care este Mireasa. Trupul lui Cristos nu este terminat
încă. Câţi o ştiţi? Un bărbat şi o femeie sunt una. Şi Cristos este un trup, Cuvântul.
Mireasa va trebui să fie restul acelui Trup şi cei doi împreună fac din nou un Trup, la fel
cum era Adam la început.

Un bărbat şi soţia lui sunt una. Acum Ea, adevărata Mireasă, este atât de dăruită
Lui încât ea nu îşi mai foloseşte propria gândire. Gândirea Lui, desigur, este voia Lui şi
voia Lui este Cuvântul Lui.

64 Acum  priviţi  la  aşa  numita  mireasă  aleasă  de  oameni  şi  comparaţi-o  pe  cea
Spirituală cu cea naturală de astăzi: o Izabelă modernă fermecată de Ahabul ei, “Max
Factor” frumuseţi şi orice lucru. Priviţi la biserică: în acelaşi fel, dar o prostituată faţă de
Cuvântul viului Dumnezeului, confesiuni mari, mari clădiri, mulţi bani, salarii mari, toate
vândute. Oameni stând la amvon şi ascunzând ceea ce este în ordine şi să-i lase să
treacă cu aceea. Doar înşelare, aceea este tot.

Într-adevăr o Epocă Laodiceană oarbă chiar exact ceea ce a zis Biblia că va fi.
Zicea: “Eu sunt bogată, şed ca o regină, nu am nevoie de nimic; şi nu ştii că eşti săracă,
mizerabilă, oarbă, nenorocită şi goală şi nu o ştii!” Dacă aceea nu este „AŞA VORBEŞTE
DOMNUL” din Apocalipsa 3, eu niciodată nu am citit-o. Aceea este ea şi nu o ştie.

Gândiţi-vă la aceea!

65 Dacă voi aţi spune unui om sau unei femei de pe stradă care ar fi goală goluţă şi le-
aţi spune că sunt goale şi ele ar zice, “Vezi-ţi de treabă!” Păi, pe undeva acolo este o
deficienţă mintală; există ceva ce a mers prost cu mintea lor. Şi când citiţi Cuvântul lui
Dumnezeu cum ar trebui oamenii să facă şi Botezul Duhului Sfânt care noi îl avem astăzi
şi oamenii - păi, ei se uită la voi ca şi cum aţi fi nebuni.

Voi le spuneţi că ei trebuie să se nască din nou; ca trebuie să creadă Biblia şi ei
spun,

66 “Aceea a fost o legendă evreiască cu mulţi ani în urmă. Biserica noastră are calea!”
Nenorociţi, mizerabili, orbi, goi şi nici măcar nu o ştiu. Şi Biblia spune că aceea este
starea în care ei vor intra.

Cum poate un profet adevărat să nu o vadă cândva? Eu nu ştiu. Deviază chiar în
toate bisericile noastre peste tot. Doar priviţi la aceea. Doar într-o orientare modernă.
Vechea prostituată şi fiicele din Apocalipsa 17 dând oamenilor săraci, orbi, mizerabili
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învăţătura ei teologică, contrară Cuvântului lui Dumnezeu. Şi ei au aflat în ea sufletele
robilor şi al oamenilor şi femeilor peste tot.

În loc să atragă oamenii... Cristos dovedeşte Cuvântul Lui care atrage oamenii. El
nu atrage oamenii bisericilor care sunt atraşi de denominaţiuni mari şi care fac lucruri
mari şi lucrări măreţe şi lucruri fantastice, ci Cuvântul lui Dumnezeu atrage Mireasa lui
Cristos.

67 Acum observaţi, este interesat să observaţi cum încearcă biserica să atragă atenţia
oamenilor  prin  robe  frumoase  şi  coruri  aranjate  şi  femei  cu  părul  coafat,  cu  feţe
machiate şi ei se gândesc că acela este un mod de a cânta ca un înger - minţind ca un
diavol, alergând în jur toată noaptea la dans ca... şi nu se gândesc de loc la aceea. Şi
aceea se gândesc ei că este în ordine. Că e frumuseţe. Dar vedeţi, aceea este un fals!
Acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu.
68 În timp ce Mireasa adevărată atrage atenţia lui Dumnezeu prin a ţine Cuvântul Lui.

Acum observaţi, acum să-l privim pe Cristos. Voi ziceţi, “Ei bine, acum aşteptaţi un
minut, cum e cu această frumuseţe despre care vorbiţi?” Biblia a zis în Isaia 53:2, căci
când Isus a venit nu avea frumuseţe ca să te-atragă. Este corect. Nu era frumuseţe.
Dacă El ar fi venit în frumuseţea lumească cum este Satan astăzi, oamenii ar fi alergat în
jurul Lui şi L-ar fi acceptat în felul cum o face biserica astăzi. Ei L-ar fi crezut şi L-ar fi
primit aşa cum îl primesc pe Satan astăzi. Desigur că aşa ar fi făcut.

Dar El nu a venit în acel fel de frumuseţe, ci întotdeauna El vine în frumuseţea
caracterului. Cristos nu a fost un bărbat frumos, mare, puternic, viguros. Dumnezeu nu
alege în acel fel.

69 Îmi amintesc că odată un profet s-a dus să ia un rege, să facă un rege dintre fiii lui
Iese să-i ia locul altui rege, Saul. Şi astfel Iese l-a adus afară şi el era un băiat mare,
înalt, frumos şi a zis, “Coroana va arăta frumos pe capul lui.”

Şi profetul s-a dus să toarne ulei peste el; şi a zis, “Dumnezeu l-a refuzat.” Şi el i-a
refuzat pe toţi ceilalţi până s-a oprit la un unul cu o arătare rumenă; şi a turnat ulei
peste el şi a zis, “Dumnezeu l-a ales.” Vedeţi, noi alegem prin vedere. Dumnezeu alege
prin caracter.

Caracter,  niciodată  nu  a  fost  un  caracter  aşa  ca  Isus  Cristos.  Locuia  în  El,  îl
manifesta. Îl vedem cu adevărat. Nu este frumuseţea Lui lumească care atrage Mireasa
Lui; este caracterul Lui, caracterul Bisericii pe care Isus îl caută; nu, dacă are clădiri
mari;  dacă  sunt  mari  confesiuni,  nici  dacă  au  mulţi  membri.  El  a  promis  să  se
întâlnească,  cu  oriunde sunt,  doi  sau trei  adunaţi  împreună.  Într-adevăr.  Acolo  îşi
odihnesc adevăraţii credincioşi nădejdea, pe acel Cuvântul a lui Dumnezeu care este
dovedit în Adevăr, ceeia ce este. Aleasă prin Cuvântul Lui. Nu un grup iubitor de lume.

Lor nu le place aceea. Nu-i de mirare că ea este divorţată de El, că ei îi lipseşte
descoperirea Lui şi ea nu Îl are. El nu-i mai poartă de grijă, felul cum ea se comportă şi
face şi cât de mult din aceste lucruri lumeşti are;

70 El caută după caracterul ei, caracterul lui Cristos.

Ei bine, doar un moment acum; asta e. El alege o Mireasă să-I reflecte caracterul,
în timp ce bisericilor moderne de azi cu siguranţă le scapă programul Lui la un milion de
mile, deoarece ei neagă acesta a fi Adevărul. Astfel cum poate fi aceea?

Acum, El aşteaptă ziua ca acea Mireasă să se formeze (Evrei 13:8) chiar aşa cum
era El. Ea trebuie să fie acelaşi trup, aceleaşi oase, acelaşi Duh, acelaşi orice lucru, chiar
aşa alcătuită şi atunci cei doi vor deveni una. Până când Biserica nu devine aceea, ei nu
sunt una. Caracterul Lui, Cuvântul pentru această epocă, trebuie să fie modelat; Ea
trebuie să fie modelată cum este El.

71 Acum în încheiere aş vrea să spun motivul pentru care am spus aceste lucruri şi voi
încheia. Noaptea trecută, cam pe la ora 3:00 dimineaţa, m-am trezit. Acum, aş lua pe
oricare dintre voi să răspundeţi  la aceasta: V-am spus eu vreodată ceva în Numele
Domnului, să nu fie corect? Întotdeauna este corect. Astfel ajutaţi-mă, Dumnezeu ştie că
este adevărat. Nu există nimeni în lume, din miile de lucruri  ce s-au spus, ca El să
greşească cândva vreun cuvânt din aceea.

Întotdeauna s-a împlinit perfect, chiar zilele trecute când eram la Phoenix (sau era
cu un an în urmă) şi v-am spus despre acel mesaj „Cât Este Timpul, Domnilor?” şi v-am
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spus că şapte îngeri mă vor întâlni acolo şi vor fi deschiderea acestor Peceţi. Şi acolo
revista Life  a publicat  articolul  despre această flacără de foc mare mergând sus în
văzduh la treizeci de mile înălţime, 27 de mile traversal şi ei au zis că nu au reuşit să
afle ce era aceea, încă nu ştiau.

Şi un om care stă chiar aici în această clădire în această seară, era chiar acolo cu
mine când aceea s-a întâmplat, exact aşa în felul cum a zis. El mi-a spus despre lucrurile
care urmau să se întâmple şi  s-au întâmplat exact aşa; cum fiecare dintre Peceţile
acelea  s-au  deschis  şi  au  spus  tainele  care  au  fost  ascunse  prin  acele  epoci  ale
reformelor şi aşa mai departe, chiar perfect.

72 Cum stăteam pe vârful dealului, trei sau patru dintre acei oameni stau chiar aici,
sunt prezenţi  acum; da, mai mulţi  decât atât. Şi urcând pe deal, Duhul Sfânt a zis,
“Ridică piatra aceea.” (Noi eram la vânătoare.) El a zis, “Aruncă-o sus în văzduh şi
spune: ”AŞA VORBEŞTE DOMNUL.“

Eu am făcut. De acolo a coborât o adiere de vânt. Şi am zis, “În termen de 24 de
ore, veţi vedea mâna lui Dumnezeu.” Bărbaţi, care stau acum chiar aici erau prezenţi.

În ziua următoare cam pe la ora zece, stând acolo, am zis: “Pregătiţi-vă!; intraţi
sub maşină acolo!”; am zis, “ceva se va întâmpla.” Era un cer senin, chiar sus într-un
canion mare; şi a coborât un vârtej de foc din cer atât de tare ca un strigăt, atingând
zidurile în acel fel. Eu stăteam chiar sub aceea. Eu tocmai ce mi-am scos pălăria, mi-am
ţinut capul şi a trecut cam la trei sau patru picioare deasupra mea şi a tăiat un şanţ de
plumb în jurul acelui perete şi a explodat şi s-a întors înapoi în văzduh şi din nou s-a
învârtit  în  jur  şi  a  coborât  de  trei  ori,  chiar  a  tăiat  partea  de  sus  a  tufişurilor  de
mesteacăn cam până la 200 de metri. Îi auziţi pe acei inşi zicând, “Amin”? Ei erau acolo
când s-a întâmplat, vedeţi?

Şi a făcut trei explozii.

73 Când ei au ieşit de sub maşini şi ce-au mai făcut şi s-au întors înapoi, au zis, “Dacă
aceea te-ar fi lovit, acolo nu ar mai fi rămas vreo pată de murdărie.”

Am zis, “Nu era... A fost‚ El'; El mi-a vorbit.” Dumnezeu vorbeşte printr-un vârtej
de vânt, vedeţi?

Şi acolo era acelaşi Stâlp de Foc care-l vedeţi în poze stând acolo. Şi când acesta a
plecat sus ei au zis, “Ce-i asta?”

Am zis, “Judecata va lovi Coasta de Vest.” A a doua zi de la aceea, Alaska aproape
s-a scufundat.

Vedeţi, aceea a lovit odată acolo, prima lovitură a fost unde... Voi trebuie să faceţi
ceva să o simbolizaţi. Ca un bărbat care pune ceva sare într-un vas şi îl aruncă în apă şi
zice, “AŞA VORBEŞTE DOMNUL, să se facă apă dulce.” Şi o alta, Isus a luat apă şi a
turnat-o într-un vas şi a făcut vin din ea. Voi trebuie să aveţi ceva să o simbolizaţi.

Şi aceea a fost ceea ce a mers în văzduh şi a coborât - ceea ce a început acel mic
vârtej de vânt. Timp de douăzeci şi patru de ore, aceea a zguduit acel munte până a
tăiat o creastă în jurul lui.

74 Reverend dl. Blair, care stă aici şi se uită la mine acum, el era acolo sus şi a luat
ceva bucăţi din aceea şi aşa mai departe. Aici este Terry Sothmann şi aceia care stau
aici şi Billy Paul şi mulţi dintre ceilalţi care stau aici, care au fost acolo pentru ca să vadă
cum s-a  întâmplat  când  aceea  s-a  spart  în  bucăţi.  Aceea  nu  este  ficţiune;  ci  este
Adevărul.

Aceea  nu  au  fost  în  urmă  în  zilele  Bibliei;  ci  este  acum,  vedeţi?  Este  Acelaşi
Dumnezeu care mereu mi-a arătat aceste lucruri şi ele se întâmplă exact la literă; nu au
eşuat nici o singură dată, acum, eu mă laud cu El.

75 Cu câteva săptămâni în urmă am avut o viziune, eu stăteam pe un loc înalt şi urma
să văd o previziune a Bisericii. Şi am observat venind din... Eu stăteam mai mult în
acest fel, cu faţa spre vest şi din această direcţie veneau un grup frumos de femei,
foarte frumos îmbrăcate, cu părul lung aşezat frumos pe spate cu rochiile până jos
îngrijite  şi  ele  erau toate într-o melodie  de marş,  precum: “Înainte soldaţi  creştini
mărşăluind la război, cu crucea lui Isus mergând înainte.”

Şi aşa cum ele treceau pe-acolo, eu stăteam şi acolo era ceva, Duhul, Dumnezeu şi
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El a zis, “Iată Mireasa!” Şi m-am uitat şi inima mea era fericită. Şi Ea s-a dus în jur în
acest fel şi a trecut în jurul spatelui meu.

După o vreme, în timp ce Ea s-a întors înapoi din această direcţie, mi-a zis: “Acum
biserica modernă va veni în previziune.” Şi aici a venit biserica Asiatică. Eu n-am mai
văzut un astfel de grup murdar! Aici veneau celelalte biserici din diferite naţiuni. Ele
arătau oribil.

76 Şi eu zic aceasta din cauză că sunt obligat să spun Adevărul înaintea lui Dumnezeu.
Şi când El a zis, “Aici vine biserica Americii acum să fie văzută în previziune”, dacă am
văzut cândva un grup de diavoli, a fost atunci.

Acele femei erau dezbrăcate, cu o arătare veche gri ca o culoare a unei piei de
elefant şi ele ţineau aceea în faţa lor fără partea de sus a ei de fapt şi ele făceau acest
fel de lucruri, acele dansuri, cum fac aceşti copii aici, acele răsuciri şi alte chestii de gen
de muzica cu care petrec. Şi când am văzut-o pe Miss U.S.A. venind sus, aproape am
leşinat.

Acum aceasta este: AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dacă credeţi că sunt slujitorul Lui, să
mă credeţi acum. Eu nu aş spune aceea pentru nimic în lume; nu sunt suficienţi bani în
toată lumea să mă facă să zic aceea dacă nu ar fi adevărat.

Şi  când ea a trecut pe acolo,  aceea era cea mai murdară arătare ce am văzut
cândva. M-am gândit, “Dumnezeule, aşa cum predicatorii şi eu am lucrat atât de mult
să-ţi aducem o Mireasă şi aceea este cel mai bun ce am putut face!”

Ea se răsucea, ţinând în faţa ei una din aceste fuste hula, ţinând-o în faţa părţilor
ei, părţile ei de jos în acest fel, dansând şi răsucindu-se ca aceşti copii cum fac aici în
aceste  spectacole  vulgare  ce  le  au  ei,  răsucindu-se.  Aceea  era  Miss  creştinătatea
Americii!

77 Astfel că, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceea era cum arăta în faţa Lui. Eu doar aş fi
putut leşina.

M-am gândit la toate încercările şi predicarea şi îndemnarea; fiecare dintre ele cu
părul tăiat şi ele se răsuceau şi o ţineau înainte, ţinând aceasta în faţă. Ele au venit în
jur unde stăteam eu cu această Fiinţă supranaturală. Eu nu-L puteam vedea. Îl puteam
doar auzi cum vorbea cu mine. El era chiar în jurul meu. Dar când ele s-au întors în
partea aceasta, ţineau aceea, ele doar se învârteau şi  râdeau, mergând şi  ţinând-o
înainte în felul acela, ţinând aceea în faţa lor.

Acum eu stând în prezenţa Lui acolo, slujitorul Lui şi tot ceea ce am încercat, aceea
era cel mai bine ce am ştiut face. Şi m-am gândit, “Dumnezeule, ce bine mi-a făcut
aceea? La ce a ajutat? Tot strigătul, chemările, convingerile, marile semne şi minuni,
miracolele pe care le-ai arătat Tu. Şi cum stăteam acolo, mergând spre casă şi plângând
după ce le-am predicat şi ce bine mi-a făcut aceea? Şi apoi eu trebuie să-Ţi prezint ceva
de felul acela ca Mireasă.”
78 Şi aşa cum stăteam acolo privind, ea a trecut pe acolo şi vă puteţi imagina, partea
din spate a ei fără nimic, ţinând aceea în faţa ei în timp ce se scuturau în acel fel în
aceste răsuciri, aruncându-şi picioarele în acel fel. Oh, aceea era vulgar cum o ţinea
înainte, trupul ei se scutura în jur în acel fel…

Voi veţi zice, “Ce înseamnă aceea, frate Branham?” Eu nu ştiu. Eu doar vă spun
ceea ce am văzut.

Şi când ea a trecut pe acolo în acel fel, m-am uitat la ea şi oh, eu tocmai am leşinat
real. Şi eu doar m-am întors; m-am gândit, “Dumnezeule, eu sunt condamnat. Nu mai
este nevoie ca să continui să mai încerc. Eu mai bine aş renunţa.”

Doamnă Carl Williams, dacă tu eşti aici, acel vis care mi l-ai spus cu un timp în
urmă că l-ai avut într-o noapte trecută, care te-a deranjat, acela este. Volanul este luat
din mâna mea.

79 Apoi, doar m-am gândit că mai bine aş uita-o; eu m-am dus. Apoi deodată, le-am
auzit venind din nou, veneau din această direcţie, a venit aceeaşi Mireasă care s-a dus în
jur în această direcţie. Aici veneau acele domnişoare din nou şi fiecare dintre ele erau
îmbrăcate în costumul lor naţional de unde proveneau ele, ca Elveţia, Germania şi aşa
mai departe, fiecare purtau acel fel de costum, toate cu părul lung, exact ca cea dintâi.
Şi aici veneau ele, mergând, “Înainte soldaţi creştini mărşăluind ca la război...”
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Şi când ele au trecut prin previziune stând unde stăteam noi, dintr-o dată, fiecare
ochi s-a îndreptat în acea direcţie, apoi ele s-au întors şi au plecat înainte mărşăluind. Şi
doar aşa cum ele au pornit să meargă drept înspre ceruri,  celelalte s-au urcat pe o
margine de deal şi au coborât în acest fel. Şi acestea au pornit mărşăluind drept spre
Cer.

Şi când ele au pornit mărşăluind, am observat câteva fetiţe din spate, (arătau ca şi
cum ar fi ceva fete străine, ca Suedeze sau Elveţiene, sau de undeva), ele au început să
se uite în jur şi au... Am zis, “NU FACEŢI ASTA! Nu ieşiţi din acea cadenţă!” Şi în timp ce
am strigat în acel fel, am venit în viziune, stând acolo cu mâna afară în acel fel. M-am
gândit, “Ei bine...”

80 Acela-i motivul pentru care am zis ceea ce am zis în seara aceasta. Eu vreau să vă
pun o întrebare: Este mai târziu decât ne gândim? Ar putea fi deja ea chemată şi aleasă,
pecetluită deoparte? Acolo nu va mai fi  niciunul  în plus,  voi  ştiţi.  Ar putea fi  aceea
posibil? Oh, da! Oh, da!

Vă amintiţi ceea ce am zis zilele trecute la micul dejun? În polenul de reproducere
masculin şi feminin, sunt milioane de germeni care ies, ies milioane de ouă, dar este
numai unul dintre ele care trăieşte, măcar că ele sunt toate la fel, doar unul dintr-un
milion. Fiecare dintre ele acelaşi ou şi acelaşi fel de germen, unul dintre ele trăieşte; iar
celelalte mor. Niciunul nu poate să spună care este acela care intră în ou sau ceva
despre el. Dumnezeu trebuie să decidă aceea. Dacă va fi băiat sau fată, blondă sau
brunetă, sau orice va fi; Dumnezeu decide aceea. Nu primul pe care-l întâlneşte, ci
primul pe care îl  decide Dumnezeu. Poate vine aici unul şi unul... Dacă aţi observat
cândva într-o eprubetă să-i vedeţi venind împreună. Eu am urmărit aceea. Dumnezeu
trebuie să decidă aceea.  Fiecare dintre ele  doar la  fel  -  dar  prin  alegere.  Naşterea
naturală este prin alegere. Dumnezeu ia unul dintr-un milion.

81 Când Israelul  a părăsit  Egiptul  în drumul lor spre ţara făgăduită,  acolo au fost
aproximativ două milioane de oameni. Fiecare dintre ei erau sub acelaşi miel de jertfă,
altfel nu ar fi trăit. Fiecare dintre ei au ascultat de Moise, profetul. Fiecare din ei au fost
botezaţi pentru el în Marea Roşie. Fiecare dintre ei au dansat - femeile cu Miriam sus şi
jos pe malul mării când Dumnezeu a distrus duşmanul. Fiecare dintre ei au stat cu Moise
şi l-au auzit cântând în Duhul. Fiecare dintre ei au mâncat mană din pustie care a căzut
din Cer; mană nouă în fiecare seară, care este un simbol al Mesajului. Fiecare dintre ei
au mâncat din aceea. Dar din două milioane, câţi au reuşit? Doi: unul dintr-un milion!

Sunt  aproximativ  cinci  sute  de  milioane  de  creştini  în  lume  în  această  seară
socotind Catolicii şi toţi ceilalţi; cinci sute de milioane de aşa numiţi creştini în lume.
Dacă răpirea ar avea loc la noapte, aceea ar însemna, dacă a fost socotit unul dintr-un
milion, (eu nu spun că aşa este), dar dacă ar fi, în următoarele douăzeci şi patru de ore
ar lipsi cinci sute de oameni. Nici măcar nu aţi auzi despre aceea. Vor lipsi oricum doar
atât de mulţi care nici nu vor fi măcar socotiţi.
82 Apoi aceea ar putea fi - să ni se întâmple nouă, prieteni, aşa cum s-a întâmplat
când a venit Ioan Botezătorul.

Chiar ucenicii au zis, “De ce spun Scripturile, de ce spun apostolii sau profeţii, de ce
spun că trebuie să vină mai întâi Ilie şi să reaşeze toate lucrurile?”

El a zis, “ Eu vă spun, că Ilie a şi venit deja şi voi nu aţi ştiut-o.” Într-una din
aceste zile am putea fi lăsaţi, rămaşi aici. Ce spuneţi despre Răpire înainte ca necazul să
se aşeze? Aceea deja a venit şi voi nu aţi ştiut-o.

83 Tot trupul este pecetluit înăuntru, doar o ţine în pas. Nu am zis că va fi în acel fel;
sper că nu este în acel fel.

Dar prietene, când tu laşi... Dacă avem un simţ în inima noastră în seara aceasta că
ar trebui să ne îndreptăm vieţile şi lucrurile care le-am făcut, lăsaţi-mă să vă sfătuiesc
ca un frate predicator... Şi voi spune aceasta pentru prima dată de la amvon. Eu am
întins-o  mai  adânc  în  seara  aceasta,  mai  mult  decât  în  orice  altceva  am  făcut-o
vreodată, în vreun fel înaintea publicului, deoarece am avut o mare libertate în aceste
adunări. Dacă mă credeţi că sunt profetul lui Dumnezeu, ascultaţi la ceea ce v-am spus.
Dacă există un mic simţământ în inima voastră, mergeţi la Dumnezeu chiar acum. Voi să
o faceţi.

84 Opriţi-vă doar un minut, oamenilor! Priviţi la crezurile voastre pe care le slujiţi.
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Priviţi în bisericile voastre. Sunt acelea exact cu Cuvântul lui Dumnezeu? Aţi îndeplinit
fiecare cerinţă? Ziceţi,  “Eu sunt un om bun.” Tot la fel  era Nicodim şi  aşa erau toţi
ceilalţi. Ei erau buni. Vedeţi, aceea nu are nimic de a face cu ea.

Şi femeilor, aş vrea să priviţi în oglindă şi să vedeţi ce cere Dumnezeu unei femei
să facă, priviţi în oglinda lui Dumnezeu, nu în oglinda bisericilor voastre acum, în oglinda
lui Dumnezeu şi să vedeţi dacă vă puteţi califica în viaţa voastră ca Mireasă Spirituală a
lui Isus Cristos.

Predicatori, gândiţi-vă la fel. O luaţi voi pe ocolite ca să nu răniţi simţurile cuiva? Aţi
face voi aceasta dacă - dacă ei v-ar da afară din biserică? Dacă simţi în acel fel, fratele
meu drag, lasă-mă să te avertizez în Numele lui Isus Cristos, fugi de la aceea chiar
acum. Şi  doamnă,  dacă nu te  poţi  ridica  până la  calificarea unei  creştine,  nu ca  o
creştină  nominală,  ci  în  inima ta  şi  viaţa  ta  să  potrivească exact  cu  certificatul  de
căsătorie a lui Dumnezeu, care spune că aşa trebuie să fie. Şi membrule de biserică,
dacă biserica ta nu este aşa ca să se potrivească cu calificarea Cuvântului lui Dumnezeu,
ieşi afară din ea şi intră în Cristos!

85 Aceea este o avertizare solemnă. Noi nu cunoaştem timpul acela. Şi voi nu ştiţi
timpul când acest oraş într-o zi se va scufunda aici pe fundul acestui ocean.

“O, Capernaum,” a zis Isus, “tu care te-ai înălţat până la Cer vei fi coborât în iad,
căci dacă aceste lucrări puternice s-ar fi făcut în Sodoma şi Gomora, ele ar fi rămas până
astăzi.” Şi Sodoma şi Gomora zac pe fundul Mării Moarte şi Capernaumul este pe fundul
mării.

Tu, oraş, care te pretinzi de a fi oraşul îngerilor, care te-ai înălţat până la Cer şi ai
trimis toată murdăria, lucrurile murdare ale modei şi lucruri, până chiar ţările străine vin
aici să ia din murdăria ta şi să o trimită mai departe, cu bisericile voastre frumoase şi
turnuri şi aşa mai departe în felul cum o faci, amintiţi-vă, într-o zi vei sta pe fundul
mării!

Este un fagure de miere mare sub tine,  chiar  acum. Mânia lui  Dumnezeu este
vărsată chiar sub tine. Cât de mult va mai ţine El acest banc de nisip atârnând peste
aceea? Când acel ocean de acolo va aluneca la o milă adâncime, revărsându-se până la
Marea Salton. Va fi mai rău decât în ultima zi a Pompeei.

Pocăieşte-te, Los Angeles! Pocăiţi-vă ceilalţi dintre voi şi întoarceţi-vă la Dumnezeu!
Ceasul  mâniei  Lui  este peste Pământ.  Fugiţi  cât  mai  este timp să fugiţi  şi  veniţi  în
Cristos!“

Să ne rugăm.

86 Dumnezeule  drag,  în  duhul  meu mă cutremur,  în  inima mea picură lacrimi  de
avertizare, acordă, oh, Dumnezeule, ca bărbaţii şi femeile să nu se gândească la ceea ce
am spus ca la o glumă şi oamenii bisericii să nu gândească la aceea ca la ceva care era
un prejudiciu sau împotriva lor. Fie ca ei să vadă, Doamne, că aceea este în dragoste. Tu
mărturiseşti  despre mine, Dumnezeule Atotputernic,  că am mers în sus şi-n jos pe
această coastă,  an de an,  proclamând Cuvântul  Tău.  Mărturiseşte despre mine,  oh
Dumnezeule, dacă aceea s-ar întâmpla în seara aceasta, că am spus Adevărul. Tu ştii că
această viziune a Miresei este Adevărul. Eu am luat Numele Tău în aceea, Doamne şi am
zis că aceea era, „AŞA VORBEŞTE DOMNUL” şi simt că eu sunt conştient, de ceea ce fac.

Astfel, Te rog, Doamne, în Numele lui Isus, fie ca oamenii să fie scuturaţi în această
seară şi  să fugă de mânia care va veni,  că este scris Icabod pe uşi şi  peste fiecare
naţiune. Un semn de verificare a venit . Duhul lui Dumnezeu este întristat, îndepărtat de
la ei şi ei sunt cântăriţi în balanţă şi găsiţi uşori.

Ospăţul lui Nebucadneţar s-a repetat din nou cu petrecerile băutorilor şi femeile
îmbrăcate pe jumătate care se numesc creştine.

87 O, Dumnezeul Cerului, ai milă de o lume păcătoasă şi un popor păcătos, Doamne,
aşa cum suntem noi în seara aceasta.

Dumnezeule, eu încerc să stau în spărtură şi să cer milă Divină ca Tu să vorbeşti
acestei  mulţimi  în  seara  aceasta  şi  să-Ţi  atenţionezi  Mireasa  Ta,  Doamne,  să  nu
mărşăluiască  prin  semnul  vreunui  crez,  ci  prin  sunetul  Evangheliei  Domnului  Isus
Cristos. Acordă aceea, oh, Dumnezeule.

Fă să se cunoască în această seară, că tu eşti  Dumnezeu şi  Cuvântul Tău este
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Adevărul.  În  timp  ce  cu  solemnitate  în  faţa  acestui  popor,  îi  chemăm  la  atenţia
Cuvântului Tău.

În Numele lui Isus Cristos, mă rog pentru ei, Doamne! Ei te-au văzut fără umbră de
îndoială mişcându-Te printre ei şi spunându-le ce este în inima lor. Şi Tu, ştii, Doamne,
ce se întâmplă chiar acum. Tu ştii că acela este Adevărul, oh Dumnezeule!

Şi Te rog în Numele lui Isus, lasă Duhul Sfânt să mijlocească din nou, Doamne şi
atrage din această audienţă, Doamne, pe acei ce sunt scrişi în Cartea Vieţii Mielului!
Acordă aceea, Dumnezeule, mă rog aceea cu toată inima mea!

Aceşti  oameni,  în  mod normal,  Doamne,  mi-ar  da  ultimul  ban  să  sprijinească
Mesajul. Ei ar face orice ar putea, dar Dumnezeule, când vine la a se potrivi cu El şi la a
veni în Acela, mă rog, Dumnezeule, ca aceasta să fie seara când le vei răsplăti şi să
reverşi Duhul Tău Sfânt peste această convenţie.

Şi fă ca acolo să nu fie o zbenguială sau săritură în jur, ci un plâns, o strigare şi o
pocăinţă, ţinând înainte de coarnele altarului în timp ce vedem judecata vuind sub noi în
seara aceasta! Acordă aceea, Dumnezeule. Mă rog cât ştiu de sincer, în Numele lui Isus
Cristos!

88 Fratele  meu,  sora mea,  eu nu ştiu  ce să spun mai  mult.  Dacă am aflat  har  în
privirea voastră prin Puterea lui  Dumnezeu; dacă mă credeţi  că sunt profetul  Lui...
Aceasta este prima dată în public  când am zis cândva aceea, dar simt o avertizare
neobişnuită de vreun fel. Eu nu sunt înclinat spre aceasta. Ştiţi că nu sunt. Eu nu mă
comport în acest fel.

Eu am ezitat să vorbesc acel Mesaj şi să spun lucrurile acelea. Eu încerc să ocolesc
cât pot eu ca să evit să spun acestea. Dar a fost zis şi va sta în ziua Judecăţii  ca o
mărturie că v-am spus Adevărul. Aceea este: „AŞA VORBEŞTE DOMNUL, DUMNEZEU!”

Oh, penticostali, fugiţi să vă scăpaţi viaţa! Fugiţi la coarnele altarului şi plângeţi
înainte de a fie prea târziu, că ora va veni când veţi putea plânge şi nu vă va ajuta la
nimic. Pentru că Esau a căutat să redobândească dreptul său de naştere şi nu l-a putut
afla.

Eu vă încredinţez, California, oh convenţie a Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei
Depline, pe care vă iubesc, care v-am lăsat şi la care ţin din toată inima, vă predau lui
Isus Cristos în seara aceasta. Fugiţi la El! Nu lăsaţi ca diavolul să vă răcească cândva de
la acesta. Staţi  chiar cu acea până când sunteţi  fiecare dintre voi umpluţi  cu Duhul
Sfânt, aşa încât aceea să vă facă, să veniţi la acest Cuvânt, ca să vă facă pe voi femeilor
să vă îndreptaţi, care vă va face pe voi bărbaţilor să vă îndreptaţi. Dacă ziceţi că aveţi
Duhul  Sfânt  şi  nu  vă  potriviţi  cu  Cuvântul,  acela  este  un  alt  duh  în  voi.  Duhul  lui
Dumnezeu este în  Cuvântul  Lui.  Mesianicul,  Cuvântul  uns.  Mireasa trebuie să fie  o
“Mesia-nită,” Cuvântul uns.

89 Să ne ridicăm în picioare în Numele Domnului Isus Cristos. Dacă niciodată nu-mi
veţi mai auzi glasul din nou... Dacă va fi voia lui Dumnezeu, sunt planificat să merg în
Africa în câteva ore; poate nu mă voi mai întoarce niciodată. Eu nu ştiu. Dar vă spun cu
toată inima mea, eu v-am spus Adevărul. Eu nu m-am ruşinat să vă declar orice lucru
care Dumnezeu mi l-a spus să-l zic şi eu l-am zis în Numele Domnului. Este un moment
solemn. Eu nu ştiu cum să-l exprim. Eu am încercat să părăsesc amvonul de trei sau
patru ori şi nu o pot face. Aceasta este o oră solemnă. Niciodată să nu o uitaţi!

Acesta este un timp care poate Dumnezeu Îşi face ultima chemare. Eu nu ştiu. El
Îşi va face ultima chemare într-o zi. Când? Eu nu ştiu. Dar eu vă spun, conform cu acea
viziune, se pare că acea Mireasă este aproape terminată!

Priviţi la bisericile nominale venind înăuntru. Când fecioara adormită vine după ulei,
ea nu a reuşit să primească. Mireasa a intrat. Răpirea s-a dus sus. În timp ce ele au
plecat să cumpere ulei, Mirele a venit.

Sunteţi adormiţi? Treziţi-vă, repede, veniţi-vă în fire şi să ne rugăm fiecare ca şi
cum am muri în acest minut, în Numele Domnului. Haideţi fiecare dintre noi să ne rugăm
în felul nostru propriu.

90 Dumnezeule Atotputernic, ai milă de noi, Doamne! Ai milă de mine, ai milă de noi
toţi. Ce bine face aceea, nu contează ceea ce facem, dacă nu reuşim în aceste lucruri?
Eu stau şi cer milă, oh, Dumnezeule, înainte ca acest mare oraş să se scufunde sub
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mare şi judecăţile lui Dumnezeu să cuprindă această coastă, mă rog, Dumnezeule, ca Tu
să-ţi chemi Mireasa! Eu, Ţi-i predau acum Ţie în Numele lui Isus Cristos. Amin.
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