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1 Îţi  mulţumesc,  Frate  Mann.  Am  văzut  că  ai  adus  un  frate.  Domnul  să  te
binecuvânteze. „Toate lucrurile sunt posibile, credeţi numai.” Să ne rugăm.

O Dumnezeule, cu adevărat aceea-i ce este dorinţa inimii noastre în seara aceasta,
doar numai să credem. Aşa cum suntem adunaţi aici în seara aceasta în tabernacol,
soarele apunând în vest, ne rugăm, scumpe Dumnezeule, ca Tu să ne laşi să realizăm
cât de aproape este că soarele apune de asemenea asupra timpului; acesta se termină.
Ziua este mult consumată. Şi ne amintim de un timp când ziua a fost mult consumată,
doi călători Te-au invitat să vii înăuntru şi să stai cu ei. Şi atunci Tu te-ai făcut cunoscut
lor prin a explica Cuvântul Tău şi lăsându-i să vadă ceea ce Cristos trebuie să sufere,
toate lucrurile acestea întâi.

Astfel ne rugăm, Dumnezeule, aşa cum ziua este mult trecută, ca Tu să vii în casele
noastre şi să locuieşti cu noi, şi să ne explici Cuvântul, Doamne, care noi îl ţinem aşa de
graţios ca o comoară de la Tine, ca un dar în inima noastră. Fie ca noi niciodată să nu
trecem peste El; fie ca noi întotdeauna să-L venerăm cu toate inimile noastre.

Noi Îţi mulţumim pentru ceea ce Tu ai făcut pentru aceia în spital azi dimineaţă, şi
ce ai făcut Tu pentru băieţelul Fratelui Capps care a zăcut, aproape să moară, şi acum
iată-l  aici  în  audienţă  în  seara  aceasta.  Cum Îţi  mulţumim noi,  Tată,  pentru  toate
lucrurile acestea!

Admite,  Doamne,  ca  noi  să  putem  să  ştim  cum  să-Ţi  dăm  laudă.  Noi  doar…
aceasta-i dincolo de înţelegerea noastră să ştim cum să-Ţi dăm laudă. Dar, Doamne,
primeşte inimile noastre ca însemne de mulţumire, că noi Te iubim. Şi când noi vrem să
facem ce este drept, arată-ne ce să facem. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

Vă puteţi aşeza.

2 Bună seara la această mare biserică aglomerată în seara aceasta şi afară prin ţară
la telefoane. Ei spun că ei sunt conectaţi din nou în seara aceasta.

Eu sper că soţia mea ascultă înăuntru. Eu nu am ajuns s-o sun, aşa că eu am s-o
sun după acest serviciu.

Şi noi avem o notiţă aici că azi dimineaţă a lui Fratele Jackson fra-… sau tată fiind
în aşa o stare, că aşa o îmbunătăţire a avut loc, el ar putea să ajungă să vină acasă
mâine.

Băieţelul Fratelui Capps, care el m-a sunat seara trecută, eu nu ştiu dacă Fratele
Capps este în audienţă sau nu, însă, şi băieţelul lui a fost foarte bolnav.

Şi chiar s-a întâmplat să fie că Joseph cu mine am fost jos la poligonul de tragere,
să-mi pregătesc puşca mea mică douăzeci  şi  doi.  Eu v-am spus tot  despre aceasta
săptămâna trecută. Şi el într-adevăr are să fie un puşcaş adevărat. Şi astfel el a vrut să
fie sigur şi să le spună la Gary şi Larry ce a făcut el. Şi el mi-a spus, venind înapoi… Am
spus: „Tu ar trebui să te opreşti  înăuntru şi  să-i  spui Fratelui  Gene Norman despre
aceasta.”

El a spus: „Opreşte şi spune-i la Billy mai întâi,” fratele lui. După ce el i-a arătat ce
puşcături bune a făcut el, el a spus: „Acum să stai jos de pe picioarele mele.” Vedeţi?

3 Şi chiar cum noi am ajuns acolo, păi, a sunat telefonul, şi Billy a alergat înăuntru să
întrebe… Am spus: „Aceasta poate să fie o chemare la bolnav acum.” Şi noi doar am
ajuns înăuntru, şi acesta era Fratele Capps. Şi băieţelul avea peritonită, şi doar o şansă
foarte mică să trăiască. Şi Domnul l-a vindecat. Şi seara trecută a spus că el suferă cu
vreun fel de dureri, D-na Woods îmi spunea mie. Şi noi am plecat într-o grabă, şi eu
doar… Am spus: „D-na Woods, este aşa de târziu acum, ora zece, mă îndoiesc ca ei să
mă lase înăuntru acolo afară la spital.” Am spus: „Eu mă duc sus acasă şi doar închid
uşa.” Şi am mers sus şi m-am rugat. Şi ei spun că băieţelul este în audienţă în seara
aceasta. Astfel noi suntem foarte mulţumiţi pentru aceea. Şi noi suntem recunoscători.

Acum noi ne ţinem înainte; noi nu am auzit încă. Dacă Fratele Leo Mercier şi Sora
Mercier ascultă înăuntru, noi nu am auzit până acum de la tatăl tău. Noi sperăm să
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auzim în puţină vreme, cum face el. Dar eu sunt aproape sigur că el va fi în regulă,
astfel încredinţăm aceea la Dumnezeul Atotputernic, că Dumnezeu va purta grijă de acel
scump, om bătrân sfinţit, un lucrător bătrân veteran al Evangheliei.

4 Acum, oh, există aşa de multe lucruri care este nevoie să se facă, şi aşa scurt timp
să se facă, aşa că doar punem toate eforturile noastre acum în ceea ce putem să facem
pentru Domnul nostru.

Eu am venit jos un pic devreme. Şi eu nu m-am simţit prea extrem de bine. Eu sunt
obosit, chiar într-adevăr obosit, şi m-am pus jos în după-masa aceasta. Niciodată… Eu
nici măcar nu am mâncat prânzul încă. Astfel am mers înăuntru, doar m-am culcat toată
după masa. M-am simţit rău, aşa că am zăcut acolo. Şi apoi m-am pus să mă rog, şi eu
m-am simţit mai bine. Şi m-am ridicat, m-am îmbrăcat, şi am venit la biserică.

Astfel  ne încredinţăm la  Domnul  Isus acum că El  ne va binecuvânta eforturile
noastre împreună în seara aceasta,  cum de-a lungul  naţiunii  noi  încercăm să unim
această parte a Trupului lui Cristos, la care mi s-a dat dreptul să hrănesc oile Lui. Şi eu
aş face numai cel mai bine din cunoştinţa mea, de a împărţi Hrana potrivită care eu o
cunosc pentru oi.

Şi eu aştept cu ardoare pentru ora până unde noi putem toţi să ne adunăm într-un
loc şi  să predic  asupra celor  Şapte Plăgi,  şi  Şapte Potire,  şi  Trâmbiţele,  şi  aşa mai
departe. Ele toate se întâmplă chiar într-un mănunchi. Acela-i motivul că aceasta ne va
lua cam o săptămână, zece zile sau mai mult, să trecem prin aceasta într-o singură
adunare, dacă noi putem. Gândesc că este foarte suficient.

5 Acum, mulţi dintre voi călătoriţi departe. Eu privesc aici afară, şi doar am observat,
cu un timp în urmă, oamenii din Tucson. D-na Sothmann, eu văd că Fratele Fred a sosit
în regulă.  Eu l-am văzut în audienţă azi  dimineaţă.  Şi  acolo mă gândesc că acela-i
Fratele Don Ruddell aşezat acolo lângă el înapoi acolo, în seara aceasta. Bucuros să-l
văd pe Fratele Don înăuntru. Şi Junior, este Junior aici, sau este el la biserica lui? Eu
presupun că ei sunt înăuntru la telefoane la biserică în seara aceasta.

Astfel, voi toţi fraţii, noi suntem foarte fericiţi că voi sunteţi aici cu noi în seara
aceasta, şi nădăjduim în Domnul că într-o zi noi, când ziua vieţii s-a terminat şi lumina
noastră mică de viaţă muritoare începe să se micşoreze şi se stinge, nu ne vom teme de
nici un rău, căci în jos prin…

6 Eu tocmai am un raport pentru voi, sus la… în Arizona, sus la Prescott. Fratele
Coggins a fost eliberat din spital. Astfel noi suntem foarte mulţumitori pentru aceea.
Bine. Aceea-i bine. Aşa că noi suntem foarte recunoscători pentru aceea. Soră Mercier,
tăticul tău se face bine acum. Eu tocmai am simţit, după ce ne-am rugat, că el va fi în
regulă. Astfel ei ar putea să fie conectaţi înăuntru; eu sper că ei sunt; şi mă gândesc că
ei  sunt.  Aşa că suntem foarte recunoscători  pentru aceea, că fratele nostru este în
regulă acum, şi o să fie în regulă. Aşa că îi mulţumim Domnului pentru toate lucrurile
acestea.

Am avut o cerere seara trecută; un frate scump aici, eu presupun că el ar putea să
nu fie cu noi astăzi. Un frate de jos din Kentucky, m-a sunat despre fiica lui. Familie
drăgălaşă, şi fata o să fie operată, o mamă tânără cu cancer în spate. Astfel noi ne
rugăm că Dumnezeu o va izbăvi pe această femeie tânără. Eu cred că El o face, dacă noi
doar vom…

Adunarea, noi toţi împreună, ne unim şi ne rugăm pentru persoanele acelea, toţi
împreună. Aceea-i ce noi trebuie să facem, ca o unitate. Ca…

7 Şi cum zilele devin mai aproape şi mai aproape, şi îngustarea cărării, noi vrem să
mergem mai aproape împreună. Vai, noi trebuie să fim doar una, un trup. Noi trebuie să
ne mişcăm împreună, uitând păcatele unul la altul şi diferenţele noastre, doar să ne
alipim mai aproape şi mai aproape şi mai aproape, aşa cum vedem Ziua apropiindu-se.
Adunându-ne împreună, toţi cu un acord şi cu o inimă. Şi dacă un frate, soră iese din
cale, în orice fel, să nu faceţi nimic decât să vă rugaţi pentru persoana aceea, şi în
dragoste, întotdeauna să vă consideraţi unul pe altul. Să nu lăsaţi niciodată ca unul din
voi să se îndepărteze. Staţi împreună. Şi, dacă voi puteţi, adăugaţi mai mulţi la aceasta,
constant, tot timpul.

8 Frate Neville, eu am cererea ta aici privitor la Fratele Wright, Fratele George Wright
aşezat aici. Noi suntem bucuroşi Fratele Wright şi Sora Wright, aici… Micuţa Edith, eu…
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Într-o zi când noi venim, noi vrem să avem un mic serviciu memorial aici.

Eu nu am ajuns înapoi pentru Edith şi când ea a plecat. Dar, Soră Wright, tu îţi
aminteşti visul care ea l-a avut cu vreo doi ani în urmă. Şi eu ţi-am spus atunci, am
spus: „Este că, micuţa Edith nu va sta cu noi prea mult acum,” pentru că Domnul deja a
spus că ea se ducea,  prin  visul  acela  care  ea l-a  avut.  Şi  eu am primit  tălmăcirea
acestuia, era, că ea se ducea să-l întâlnească pe Dumnezeu. Vreo doi ani mai târziu, ea
a  mers  să-l  întâlnească  pe  Dumnezeu.  Acum aşteptând  după  tata  şi  mama  ei  să
traverseze linia de despărţire, între muritori şi nemurire.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu vreau să încerc să vă văd imediat, dacă eu doar
pot posibil. Aşa că Dumnezeu să fie cu tine şi Shelby, şi fiecare. M-am gândit că l-am
văzut pe Shelby azi dimineaţă; eu nu am fost sigur.

Tu nu poţi  vedea prea bine aici  sus; tavanul  este jos în felul  acesta,  şi  acesta
aruncă o lumină în felul acela. Tu poţi vedea locurile dar tu nu-i poţi vedea pe oameni
prea bine.

9 Acum chiar drept la Mesaj. Acesta este un Mesaj eu vreau să citesc de la Numeri
19:9 şi Efeseni 5:26. Şi voi persoanele care păstraţi jos evidenţele textului, şi aşa mai
departe, păi, voi îl puteţi însemna jos.

Şi acum amintiţi-vă, dacă acesta este pus pe bandă… eu nu ştiu. Eu nu-l pot vedea
pe careva. Da, eu văd, eu îl văd pe Fratele Terry acolo în camera de înregistrare. Şi dacă
acesta se pune pe bandă; la orice lucrători la orice loc, oricând, acesta nu este îndreptat
în desconsiderări spre învăţăturile voastre, acesta nici măcar nu este îndreptat spre oile
voastre. Acest Mesaj, şi toate celelalte din Mesajele asupra cărora eu vorbesc, sunt
îndreptate spre adunarea mea. Acesta nu este pentru adunarea voastră numai dacă ei
vor să-L primească. Dar El este îndreptat către acest popor aici.

Oamenii cumpără aceste benzi. Oamenii din toată lumea le cumpără şi le ascultă.
De multe ori ei scriu înăuntru. Şi eu întotdeauna le refer, dacă ei sunt un membru al
unei biserici: „Vedeţi păstorul vostru.”

10 Acum,  păstorule,  eu  vreau  ca  tu  să  ştii  aceea,  că,  acesta  este  numai  pentru
adunarea mea la care vorbesc aceste lucruri. Şi eu am un drept să fac aceea, pentru că
am fost pus de Duhul Sfânt să veghez asupra acestor oi. Şi vai de mine dacă eu nu le
spun ce eu gândesc că este Adevărul,  şi  felul  cum mă gândesc că Acesta vine. Dar
acesta  nu  este  pentru  lume  sau  pentru  restul  bisericilor.  Voi  faceţi  ce  vă  spune
Dumnezeu să faceţi. Eu nu pot să răspund pentru voi, nici voi nu puteţi răspunde pentru
mine.  Dar  noi  trebuie  fiecare  să  răspundem înaintea  lui  Dumnezeu,  pentru  slujba
noastră. De aceea, dacă eu trebuie să răspund pentru slujba mea, eu trebuie să-L predic
în felul cum Îl văd eu, în felul cum îmi este El descoperit. Aşa ca să fie cunoscut acum.

11 Acum în Numeri 19:9, noi vrem să citim acest text, sau această Scriptură, adică.

Şi un om care este curat să adune sus cenuşa juncanei, şi o va pune în
afara taberei într-un loc curat, şi aceasta va fi  păstrată pentru adunare…
(urmăriţi acum) pentru adunarea copiilor lui Israel pentru o apă de separare:
aceasta este o purificare pentru păcat.

Observaţi, nu pentru toţi, „pentru adunarea copiilor lui Israel; apele de separare.”

Acum în Efeseni, al 5-lea capitol, şi începând cu al 22-lea verset.

Nevestelor, supuneţi-vă la bărbaţii voştri propri, ca la Domnul.

Căci bărbatul este capul nevestei, chiar cum Cristos este capul bisericii: şi
el este mântuitorul trupului.

De aceea cum biserica este în supunere la Cristos, aşa să fie nevestele la
propri lor bărbaţi în fiecare lucru.

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, chiar cum Cristos a iubit biserica, şi s-a dat
pe sine pentru ea;

Acum aici este ce vreau eu să spun acum.

Ca el să o poată sfinţii şi curăţi cu spălarea apei prin cuvânt,

12 Acum, acest text mic în seara aceasta, dacă eu l-aş numi un text. Şi eu nădăjduiesc
că poporul aici, şi de asemenea afară în conexiunile telefonice, nu vor nesocoti aceasta şi
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să gândească că este intenţionat  într-un fel  de sacrilegiu.  Totuşi,  să iei  un text  ca
acesta, ar suna sacrilegios. Subiectul care eu îl folosesc în seara aceasta este: Filtrul
Unui Om Gânditor. Acela sună foarte radical pentru un subiect, pentru un lucrător care
este aşa de împotrivitor la fumat, să ia un text ca acela, Filtrul Unui Om Gânditor. A
venit la împlinire, că, cealaltă dimineaţă când am mers la vânat de veveriţe.

Dacă voi persoanele afară la radio, pe unde, sau pe unda de telefon, aţi fi putut
vedea expresia pe faţa acestei adunări când mi-am anunţat textul, voi aţi fi avut un râs
din aceasta. Filtrul Unui Om Gânditor.

13 Ei bine, toată aceasta s-a întâmplat sus unde Îngerii Domnului mi-au apărut într-o
dimineaţă, şi veveriţele acelea au fost vorbite în existenţă. Voi toţi vă amintiţi când a
avut loc. Şi, de asemenea, chiar la vârful dealului unde eu stăteam, era unde… chiar
înainte de a predica cele Şapte Epoci ale Bisericii, mergând la vânătoare într-o dimineaţă
înainte de lumina zilei. Acolo a stat… M-am gândit că soarele venea sus, pe la ora patru
dimineaţa. Neobişnuit; eu am văzut Lumina aceea, şi m-am întors în jur, şi acolo au stat
cele Şapte Sfeşnice de Aur stând sus acolo pe vârful  dealului,  cu asemănarea unui
curcubeu venind în sus prin ţevi şi alimenta afară.

Imediat după aceea, Domnul Isus ne-a apărut nouă. Şi chiar atunci am auzit un
Glas care a spus: „Iehova din Vechiul Testament este Isus din cel Nou.” Şi acolo era El,
după o vreme, descoperit după acele Şapte Sfeşnice de Aur. Atunci observaţi aceea. Câţi
îşi amintesc acel text? Eu l-am scris pe spatele unei cutii  de cartuşe ce le aveam în
buzunarul meu. „Iehova din Vechiul Testament este Isus din cel Nou.” Dumnezeu în
Ceruri ştie că aceea era adevărat.
14 Când am traversat locul  acela unde El  mi-a apărut puţin mai târziu, privitor la
veveriţe.

Apoi când l-am chemat pe bunul meu prieten, Jack Moore, câteva luni mai târziu,
să întreb; când am început să predic cele Şapte Epoci ale Bisericii, Apocalipsa 1. Şi El
stătea, alb peste tot; părul Lui era ca lâna. Cum putea El, fiind încă în vârstă de treizeci
şi trei de ani, şi să fie alb peste tot? Şi Fratele Moore, un foarte cult, bun, domn Creştin,
şi un şcolar, unul din cei mai buni de care ştiu eu; şi el a spus: „Frate Branham, acela a
fost Isus după starea Lui glorificată. Acela-i felul cum arată El acum.” Dar aceea nu a
sunat bine pentru mine. Şi eu am continuat să mă rog până când într-o zi…

Înainte să încep cele Şapte Epoci ale Bisericii,  eu nu am putut să iau acel 1-ul
capitol îndreptat corect. Cum putea un Om, în vârstă de treizeci şi trei de ani, înviat în
acelaşi trup în care apostolii L-au recunoscut, L-au cunoscut să fie; şi cum putea El sus
de tot, poate unul în vârstă de optzeci sau nouăzeci de ani, cu lână mare albă peste faţa
Lui, şi barba Lui albă ca zăpada?

15 Eu am citit acolo în Cartea despre… despre Daniel, unde el a venit la „cel Îmbătrânit
de Zile, a Cărui păr era aşa de alb ca lâna.” Atunci eu l-am văzut pe acel Îmbătrânit de
Zile. El a fost acel Îmbătrânit de Zile, acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Vedeţi, acesta era un
simbol, atunci.

De ce lâna albă? Şi atunci eu… Duhul Sfânt părea să-mi vorbească despre un tablou
care l-am văzut o dată, despre un judecător din vechime. Apoi am mers la istorie; am
mers înapoi la istoria Bibliei şi totul, să aflu. Şi judecătorii vechi, ca marele preot în
Israel, el a trebuit să aibă acel alb, păr şi barbă căruntă lânoasă, pentru că albul peste el
a semnificat că el era autoritatea supremă a judecătorilor în Israel.

Şi chiar în ziua de astăzi, şi în jos până la câteva sute de ani în urmă, poate două
sute de ani în urmă, sau poate nu în felul acela, mai târziu decât aceea. Toţi judecătorii
englezi,  nu contează cât de tineri  erau ei  sau cât de bătrâni erau, când ei  au mers
înăuntru pentru judecată, ei au purtat o perucă albă; şi să arate că acolo nu era nici o
altă autoritate, în împărăţia aceea, peste cuvântul lor. Cuvântul lor este ultimatumul
împărăţiei. Ce ei spun, aceea este totul.

Şi acum, atunci, am văzut aceea. Acolo era El stând acolo, încă un Om tânăr, dar
cu peruca albă. El era deplina, Autoritate supremă. El era Cuvântul. Şi El avea, purta
peruca albă.

16 Apoi, mai târziu când noi am terminat, şi predica, şi am mers afară în vest, şi când
Îngerii Domnului au apărut acolo afară pentru cele Şapte Peceţi, şi aceasta a mers sus în
aer (care noi avem fotografia despre aceasta aici, şi în jur prin ţară), acolo era El stând
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acolo, încă cu perucă cu acea autoritate supremă. El este Capul Bisericii. El este Capul
Trupului. Nu există nimic ca El, nicăieri. „El a făcut toate lucrurile Singur. El a făcut toate
lucrurile pentru Sine, şi fără El nu a existat nimic făcut.” „El are toată autoritatea în
Ceruri şi pe pământ,” şi totul îi aparţine Lui. „Şi în El locuieşte plinătatea Dumnezeirii
trupeşte.” „Şi Cuvântul era Dumnezeu, şi s-a făcut trup printre noi.” Şi El a fost Acela
care a descoperit întregul secret al planului întreg de salvare, despre care au vorbit toţi
profeţii şi oamenii înţelepţi. El singur era acel Unul cu perucă şi autoritatea supremă.

17 Acum, eu m-am oprit, sus pe deal cealaltă dimineaţă, se părea că acolo erau nişte
veveriţe care zburdau sus acolo. Şi am pornit să mă aşez jos. Şi eu am fost acolo doar
un moment, când, tufele se mişcau lângă mine, şi ceva ins mare cu o muschetă cu două
ţevi de un fel de lucru a venit umblând prin tufişuri acolo, şi parcă m-a speriat foarte
rău. Eu am mers acolo, m-am adăpostit jos; mi-a fost teamă să mă mişc, teamă că mă
va împuşca. Şi tufele se mişcau, aşa că doar am şezut foarte liniştit.

O veveriţă a pornit în sus peste deal, şi el a tras cu ambele ţevi cu ea. Şi astfel el
nu a nimerit-o, şi astfel veveriţa a mers jos peste deal. M-am gândit: „Acum eu mă voi
îndepărta; toată gălăgia aceea face ecou. El îşi are puşca descărcată.”

Şi am pornit în jos pe deal, şi tipul a puşcat chiar înaintea mea. Aceasta m-a întors
înapoi pe aici. Şi eu am pornit pe aici, să merg în jos pe altă cale, şi o puşcă douăzeci şi
doi a pornit, şi gloanţele bâzâind deasupra mea. Am spus: „Măi, eu sunt într-un loc
îngrozitor.”

18 Astfel m-am întors în jur şi am mers jos pe la râu. Şi m-am gândit: „Eu voi merge
jos aici şi mă ascund până când ei se dau jos, aşa ca eu să pot ieşi afară.” Şi pe drum în
jos, eu s-a întâmplat să atrag… Atenţia mi-a fost atrasă să privesc dincolo la dreapta
mea. Şi, cum am privit, acolo a zăcut un pachet gol de ţigări unde unul din ei l-a aruncat
jos, în toată alergarea de… când veveriţele se duceau prin tufe.

Şi eu am ridicat acest anumit pachet de ţigări, şi mă uitam… eu nu l-am ridicat; eu
vă cer scuze. M-am uitat în jos la el. Eu nu l-am ridicat, căci mie nu-mi place mirosul
acelor  lucruri,  în  primul  rând.  Şi  m-am uitat  jos  acolo,  şi  aceasta  era  o  anumită
companie de tutun care eu presupun că nu ar trebui să le chem numele, dar voi veţi şti.
Acesta a spus acolo: „Filtrul unui om gânditor şi gustul unui om fumător.”

M-am uitat la lucrul acela, şi m-am gândit: „Filtrul unui om gânditor?” M-am gândit:
„Dacă omul s-ar putea gândi câtuşi de puţin, el nu ar fuma deloc. Cum ar putea să fie ,
filtrul unui om gânditor'? Un om gânditor nu ar fuma deloc.” În regulă.

19 Acum, m-am gândit: „Cât de amăgitor este aceea!” Acum, acele companii de tutun
se presupun a fi americane. Şi oh, dacă noi trăim spre linia noastră de conduită, noi am
lucra să ne ajutăm unul pe altul, dacă noi avem un simţământ unul pentru altul. Şi cât
de ipocrit! Motivul că eu nu am chemat numele companiei, eu am de spus nişte lucruri
rele despre ei. Şi cât de ipocrit poate careva să fie, ca să facă bani?

Un  om gânditor  nu  ar  fuma  deloc.  Dar  cum o  primeşte  publicul  american;  ei
gândesc că aceea-i minunat!

Acum priviţi, voi nu puteţi, voi nu puteţi… Întrebaţi pe oricine, savanţi, voi veţi… voi
nu puteţi avea fum fără să aveţi gudron. Dacă există o mică părticică de fum să vină pe
acolo, acela-i gudron. Şi dacă tu nu obţii ceva fum, ei bine, tu nu obţii nimic gudron, şi
tu nu obţii ceva nimic. Tu doar tragi către un băţ solid. Dar atât timp cât obţii ceva fum
câtuşi de puţin, tu tragi înăuntru cancer, nicotină.

20 Dacă aţi fi fost cu mine anul trecut, sau înainte de anul trecut, eu cred că a fost, la
Târgul Internaţional, când Yul Brynner şi toţi ceilalţi au fost sus acolo la demonstraţii, şi
tu îi vezi să ia ţigara aceea, o pune în ceva, şi o trage peste o bucată de marmură. Şi
doctorul acela luând un beţişor cu vată, l-a rostogolit peste acolo şi a luat nicotina jos de
pe aceasta, şi a pus-o pe spatele unui şobolan alb, şi l-a pus într-o cuşcă. Şi la fiecare
şapte zile ei l-au luat afară. Şi şobolanul a fost aşa de plin de cancer că el nu putea
umbla, de la nicotina dintr-o singură ţigară.

Atunci el a spus: „Voi ştiţi, ei spun că tu îl poţi obţine printr-un filtru.” El a spus:
„Tu nu poţi avea un filtru… Orice filtru care ar lua nicotina afară, ia fumul afară,” a spus:
„pentru că tu trebuie să ai fum… să ai gudron ca să facă fumul, şi gudronul este cel ce
dă cancerul.”

Şi apoi el a mers, l-a tras prin apă, şi a spus: „Uneori vă gândiţi că l-aţi putea filtra
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pe acolo.” A spus: „De fiecare dată, că, nu contează unde îl trageţi.” A spus: „Ei zic, ,eu
nu îl inhalez,' apoi îl pune în gura lor şi-l scuipă afară.” Atunci el a luat aceea şi l-a rulat
sus, şi l-a pus sub ceva acolo, şi a arătat că încă era cancer. Ce faceţi voi? Îl înghiţiţi
drept în jos pe gâtul vostru. Vedeţi? Şi nu contează ce faceţi, aceasta-i încă moarte.
Vedeţi?

21 Şi apoi să gândeşti că o companie îl va înşela pe un om suficient, sau să încerce să-
l înşele pe propriul lor popor. Acesta-i cum o pasăre de pradă trăind din propriul ei,
propriul ei neam. Făcând bani, vânzând moarte la ţară, şi la oameni tineri. Şi se duc
acolo afară pe câmpul de luptă să moară pentru ei, apoi se întorc în jur şi vând un astfel
de lucru ca acela, sub o pretenţie falsă: „Filtrul unui om gânditor, dar gustul unui om
fumător.” Tu ar trebui să ai fumul ca să obţii gustul. „Gustul unui om fumător.”

Cum se lasă oamenii înşelaţi, totuşi! Ei o primesc. Acum, aceasta-i numai să vă
înşele mai mult. Vedeţi, aceasta-i de la diavolul. Lor nu le pasă de viaţa voastră. Ei nu
au nici un simţământ pentru voi. Ei vă vând lucrul acela doar să vă vadă că muriţi, atât
timp cât ei câştigă bani.

22 Ca politica şi războiul. Eu nu cred în război. Eu nu cred că noi toţi vreodată ar fi
trebuit să avem vreodată un război.

Eu cred în marea Împărăţie care Dumnezeu o aduce, marea civilizaţie care va fi
adusă jos sub Propria Lui stăpânire; acolo niciodată nu va fi un alt război. Naţiune nu va
ridica sus suliţe împotriva naţiunilor. Ele vor fi toate în pace, pace Eternă.

Astfel acest fel de civilizaţie aduce război. Şi cu cât devenim mai civilizaţi,  sub
aceasta, mai mult război avem. Unul încearcă să fie mai civilizat decât celălalt, şi cu cât
mai civilizat face mai mult război. Vedeţi?

Şi priviţi ce, sub această civilizaţie, ca o persoană să pună afară un astfel de lucru
ca acela. Şi singurul lucru ce-l face, aceasta te înşeală numai ca să te facă să cumperi
mai multe ţigări. Căci dacă un om fumează ţigări… Şi eu cred că aceasta-i de la diavolul,
şi  acolo este un drac de nicotină într-un om şi,  sau o femeie. Şi dacă o ţigară îl  va
satisface pe acel drac de nicotină încât el te va lăsa în pace şi încetează să te bântuie, cu
o ţigară. Şi atunci voi luaţi un filtru, care doar lasă o treime din fumul acela pe acolo
atunci, sau o treime din nicotină pe acolo, atunci ar lua trei ţigări să-i ia locul la acea
una, voi veţi fuma trei pentru una.

Vedeţi,  aceasta-i  numai o şmecherie,  o înşelăciune, o şmecherie să încerce să
vândă ţigări. Ei pot vinde mai mult în felul acela decât ei pot prin doar a lăsa un om să
fumeze direct tutun în pipa lui sau în ţigara lui. Acum, vedeţi, aceasta-i de la diavolul.

23 Cum am stat acolo privind la aceasta, şi gândindu-mă cât de amăgitor a fost, mi-a
venit întrebarea. Şi m-am aplecat înapoi, m-am uitat iarăşi la pachet, şi eu… doar se
părea parcă ceva mi-a spus: „Dar lozinca este în regulă, ,filtrul unui om gânditor, gustul
unui om fumător.'” Aceasta a venit la mine că acea înşelătorie, de asemenea, în tărâmul
natural acolo în tutun, este ceva în ordinea bisericilor de astăzi, vedeţi, o amăgire.

S-a ajuns până când întreaga lume a devenit o mare înşelăciune despre ce este de
fapt adevărat şi ce este drept. Vedeţi, chiar în politică, şi în afacerea socială, în şcoală, în
toate, aceasta devine o înşelăciune.

24 Un băiat tânăr îmi spunea zilele trecute că el a fost jos la o tabără de armată, şi un
soldat  tânăr  a  fost  călcat  de  un  tanc;  plămânii  lui,  stomacul  lui,  sau  orice  a  fost,
perforat. Şi ei au mers sus la spital; ei aveau trei sau patru doctori stând acolo în linie, şi
fiecare stătea în linie. Şi doi sau trei soldaţi ţinând camaradul lor sus, şi el doar abia
putea să răsufle… Fiecare dată când răsufla, coasta aceea se băga chiar în plămânii lui,
şi aceea îl făcea să sângereze înăuntru. Şi ei l-au lăsat pe acel om tânăr să stea acolo în
linia aceea, în spate de tot înapoi în linie, şi i-a lăsat pe acei, unii din acei băieţi cu nimic
decât o durere de ureche sau ceva, să meargă înainte.

Şi pe la timpul când el a ajuns sus acolo, ceva colonel a venit înăuntru cu un copil
mic care avea erupţie, băieţelul lui sau fetiţa avea erupţie pe mână. Şi ei au oprit linia
aceea să pună copilul colonelului înăuntru, şi băiatul acela perforat, murind. Ia te uită.

O, dacă colonelul acela ar fi fost cu un simţământ veritabil pentru fratele lui acolo
afară în rând, el ar fi spus: „Copilul acesta poate aştepta. Aduceţi-l pe omul acela sus
aici repede, faceţi ceva pentru el!”
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25 Dar fiecare om vrea să-şi arate autoritatea. Acum, ei nu sunt toţi în felul acela; nu,
ei nu sunt toţi în felul acela. Dar există prea mulţi în felul acela. Există prea mulţi din ei
care sunt în felul acela. Dar omul, singurul lucru ce se gândea el, era că propriul lui
băieţel avea o erupţie pe mâna lui, şi nu se gândea la acel băiat sărman stând acolo
zdrobit sub un tanc, tocmai tancul şi poate tocmai băiatul care i-ar salva viaţa într-o zi
pe frontul de luptă. Vedeţi, ei nu se opresc să gândească; numai pentru ei înşişi.

„Filtrul unui om gânditor.”

M-am uitat la acesta, şi m-am gândit: „Aceasta este ceva ca denominaţiunile de
astăzi, bisericile care le avem.” Fiecare din ele au propriul lor filtru; ei au propriul lor fel
de filtru. Ei lasă doar ce ei vor să vină înăuntru, şi ce să nu vină înăuntru; ce filtrează ei
înăuntru şi filtrează afară, cu felul lor propriu de filtru. Ei doar lasă numai atât din lume
să intre să-i satisfacă pe necredincioşii care sunt înăuntru acolo. Ei îi vor lua înăuntru
indiferent ce sunt ei, dacă ei au bani. Ei îi vor lua înăuntru indiferent de ce sunt ei, dacă
ei sunt populari.

Dar există un lucru privitor la aceasta, voi nu puteţi intra în Biserica lui Dumnezeu
în felul acela; nu denominaţiunea acum, eu vreau să spun adevarata, Biserica veritabilă
a lui Dumnezeu.

26 Ca companiile de tutun de astăzi, oamenii care vin în aceste aşa zise biserici sau
denominaţiuni, ei au un gust, şi acel gust este modelul lumii. Şi fiecare denominaţiune
are propriul lor filtru, şi ei îi  filtrează afară pe toţi Creştinii  adevăraţi care ar spune
„amin” când el predica; şi le aduce înăuntru pe toate Izabelele cu părul scurtat, feţe
vopsite care sunt în ţară, atât timp cât ele sunt populare. „Aşa-şi-aşa vine la a noastră…
o  stea  de  cinema,  o  persoană  mare.”  Acela-i  felul  de  filtru  care  ei  îl  folosesc.
„Denominaţiunea noastră. Aşa-şi-aşa, preşedintele, sau colonelul, sau cineva aparţine la
denominaţiunea noastră.” Vedeţi ce fel de filtru folosesc ei? Acel filtru, desigur, este din
lume, oamenii din lume.

Oamenii, ei ştiu ce vor ei. Aşa că dacă ei trebuie să obţină ceea ce vor, atunci ei vor
trebui să aibă un anumit fel de filtru, şi suficient din lume să vorbească, să le satisfacă
gustul lor lumesc. „Filtrul unui om gânditor, gustul unui om fumător.” Filtrul unei lumi
religioase, şi gustul unui om lumesc.

27 Ei vor să fie religioşi. Ei gândesc că ei trebuie să fie religioşi, pentru că ei au un
suflet.

Când noi am venit întâi în această ţară, ia-ţi găsit pe Indieni închinându-se la sori şi
aşa  mai  departe,  deoarece  (de  ce?)  el  este  o  fiinţă  umană.  Noi  mergem înapoi  în
junglele îndepărtate din Africa, noi îi aflăm pe băştinaşi închinându-se la ceva. De ce? Ei
sunt fiinţe umane, şi ei vor, trebuie să se închine.

Astfel fiinţa umană, nu contează cât de căzut este el, el încă ştie că există ceva pe
undeva. Dar el are un astfel de gust pentru lume, încât el nu poate lua filtrul corect. El
trebuie să-şi aibă filtrul făcut de el. Fiecare îşi face propriul lui filtru.

Fiecare  companie  de  ţigarete  se  laudă  cu  a  lor,  ce  pot  ei  să  facă:  „Un  filtru
adevărat! Acesta este cel mai bun filtru! Totul sus în faţă!” şi totul în felul acela. A spus:
„Gustul vine,” sau ceva: „din faţă.” O, pentru numele lui Dumnezeu. „Sus înainte”? Ce
este la capătul din spate al acestuia, totuşi? Acesta sigur nu este un om gânditor sau o
femeie gânditoare. Dar aceea-i ce spun ei, doar simplu îi amăgeşte pe oameni.

28 Acum noi aflăm, din ziua noastră, că oamenii au un gust. Şi de ce fumează un om o
ţigară? Este să satisfacă un gust. Pentru ce fumează o femeie o ţigară? Să satisfacă un
gust.

Şi atunci dacă biserica a socotit, un grup religios, ei… să aducă oameni înăuntru
acolo, ei trebuie să aibă un anumit fel de filtru să le dea oamenilor gustul care îl vor ei.
Astfel dacă ei nu obţin ceva gust care ei îl vor, ei nu vor ţigara. Şi dacă ei nu pot obţine
gustul care ei îl vor în religie, ei nu iau religia. Acum, tot atât de clar cât poate să fie.

Femei cu pantaloni scurţi, păr scurtat, feţe vopsite, îmbrăcate atrăgător, ele vor
aceea. Ele iubesc aceea.

Cum am vorbit azi dimineaţă şi duminica trecută dimineaţa, despre acea roată în
mijlocul roţii, sau acel mic suflet interior în interiorul duhului. Cum că duhul în afară,
între suflet şi trup, poate să fie absolut uns cu Duhul Sfânt. Aţi înţeles voi toţi aceea?
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[Adunarea zice: „Amin.” - Ed.]

29 Acum să  urmărim  aceea  înăuntru  cu  continuitatea  Mesajului,  Dumnezeul  Din
Această Lume, Cei Unşi În Zilele Din Urmă. Acel exterior, acel cerc din mijloc… Primul
cerc sunt simţurile umane. Al doilea cerc sunt simţurile duhului; voinţă, voinţă de sine,
dorinţă, şi aşa mai departe. Dar interiorul este sufletul; acel suflet a fost predestinat.

Astfel, ei pot să ungă acest duh să facă trupul exterior să vină în supunere faţă de
duh.  „Dar  sufletul  care  păcătuieşte,  acel  suflet  va  muri.”  Sufletul  care  respinge,
necredinţă în Cuvântul lui  Dumnezeu, din care acesta este o parte, acel suflet va fi
Etern… are, întotdeauna.

Eu cred într-o moarte Eternă, la fel cum cred într-un Cer Etern, dar nu un iad Etern.
Nu există un astfel de lucru ca iad Etern. Există o moarte Eternă pentru oamenii care
sunt… Mulţi din ei, religioşi, în lume astăzi, întotdeauna au fost morţi.

„Femeia care trăieşte în plăceri,” cu părul ei scurtat şi faţa vopsită: „este moartă în
timp ce ea este vie.” Biblia a spus aşa. Vedeţi? Vedeţi, ea poate să fie religioasă, dar ea
niciodată nu a fost salvată. Ea are o emoţie exterioară. Ea ar putea cânta într-un cor,
sau ea ar putea dansa în Duhul, ea ar putea vorbi în limbi, şi să aibă toate manifestările
Duhului. Dar fără ca acel suflet în interior să fie fiica lui Dumnezeu, vedeţi, ea este dusă,
indiferent de ce face ea.
30 Israel au fost toţi spirituali în afară, toţi umpluţi cu bunătatea lui Dumnezeu, şi cum
l-au venerat ei pe Dumnezeu, şi aşa mai departe, dar aceea nu a mers. Interiorul din ei
nu a recunoscut Cuvântul Însuşi.

Dar când tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu, atunci tu ai un… tu eşti un fiu al lui
Dumnezeu, şi tu întotdeauna ai fost un fiu al lui Dumnezeu, şi tu întotdeauna vei fi un fiu
al lui Dumnezeu. Nu-i cale să-l separi, pentru că acesta-i… tu ai Viaţă Eternă. Şi Eternul
niciodată nu a început; nici nu se va sfârşi vreodată.

31 O, pentru harul lui Dumnezeu, ca El să ne dea înţelegere despre aşa taine măreţe!
Cum a vorbit Pavel aici, mai departe în jos în Efeseni, vorbind despre soţ şi soţie, şi a
spus: „Aceasta este o taină,” cum femeile trebuie să fie în respect faţă de bărbatul lor.
Chiar al doilea loc, eu cred că este, întreaga Biblie, la care s-a vorbit de acea reverenţă.
A spus: „Femeia, să vadă să respecte pe bărbatul ei, respecte bărbatul ei.” Atunci un
bărbat ar trebui să trăiască o astfel de viaţă înaintea nevestei lui ca nevasta să poată să-
l respecte ca pe un fiu al lui Dumnezeu. Şi dacă el nu trăieşte felul acela de viaţă, ei
bine, atunci, desigur, ea nu l-ar respecta, pentru că ea ştie din ce este el făcut. Dar când
el este un om care este un om reverent, reverent şi curat, cu soţia lui şi înaintea familiei
lui,  un adevărat slujitor al  lui  Dumnezeu, atunci  femeile,  copiii,  şi  toţi,  trebuie să-l
respecte pe acel slujitor al lui Dumnezeu, cu reverenţă.

32 Observaţi acum. Femeia, ele vor să aibă păr scurtat. Ele vor să poarte pantaloni
scurţi, vopsea, machiaj. Aceşti bikini micuţi şi lucruri care ele le poartă în ziua de azi, ele
vor s-o facă; şi încă ele vor să meargă la biserică. Voi vedeţi ungerea aceea asupra
duhului, nu asupra sufletului. Vedeţi?

A spus, vrea să fie o Creştină şi de asemenea să facă aceste lucruri, şi păstorul
spune că este în regulă. Atunci dacă el spune că este în regulă: „Tu poţi fi o membră;
numele tău poate să fie pe registrul bisericii mele aici; este în regulă,” atunci el îi dă ei
filtrul lui  denominaţional să se potrivească cu gustul unei femei lumeşti.  Ea iubeşte
lumea; ei îi place gustul acesteia. Astfel el are un filtru pentru ea, însă ea este o cale
lungă de la a fi o femeie gânditoare. Dar acolo sunteţi. Acela era unde am găsit acest
text.

Nu, ea nu este o femeie gânditoare. Dacă ea se gândea ea ar şti că biserica nu o s-
o judece la Ziua din urmă. Biserica o judecă acum prin membrimea ei, loialitatea ei la
cercurile şi societăţile la care ea aparţine. Ele o judecă acum prin aceea. Dar Dumnezeu
o va judeca la Ziua din urmă. Aşa că ea nu gândeşte.

33 Întocmai ca omul care fumează; el iubeşte ţigara aşa de bine încât facultăţile lui de
gândire au devenit amorţite cu nicotină. Şi dorinţele femeii aşa i-au amorţit facultăţile ei
de gândire până când ea va face lucrurile acelea care sunt rele în privirea Domnului,
pentru că ea vrea să o facă; aceasta satisface gustul unei femei lumeşti. Aşa că ea ia
filtrul  unei  biserici  lumeşti;  ea merge drept  prin aceasta,  bine,  nimic să deranjeze.
Arată…
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Acum noi vedem acolo că acela-i Adevărul. Şi păstorul zice: „Aceea-i în regulă. Noi
nu condamnăm femeile  să facă aceea.  Aceasta-i  în  regulă.”  Acolo-i  destul  păcat  în
aceasta; aceea-i prin filtrul lui. Arată că ei au mers printr-un filtru teologic. Şi ei au un
gust teologic; şi ei au avut un gust teologic. Dar aceasta cu certitudine nu a mers prin
Filtrul lui Dumnezeu. Nu, domnule.

34 Acum, dacă există un filtru teologic pentru gânditorul teologic, şi există un filtru de
biserică  pentru  gânditorul  de  biserică,  un  filtru  de  ţigaretă  pentru  un  gânditor  de
ţigaretă, acolo trebuie să fie un filtru adevărat pe undeva pentru gânditorul adevărat. Şi
Dumnezeu are un Filtru, şi acela-i Cuvântul Lui. Acesta-i un separator, căci Acesta-i
apele de separare pentru păcat. Acum, acela-i gustul omului gânditor sau al omului
sfânt.

Şi dacă un om trece prin acest fel de filtru al lumii, el are un gust lumesc. Şi ca şi
compania de tutun, el obţine mai mulţi membri în biserica lui prin a-i împinge prin acest
filtru.  Dacă ei  spun: „Acolo sunt mai  multe femei  să meargă la biserică decât sunt
bărbaţi.” Aceea poate să fie aşa. Acum, aceea poate să fie tot aşa de adevărat, când ea
poate merge şi să facă orice vrea ea. Aceea-i adevărat. Ea va face, ea se va ataşa cu
orice, dar ea a mers prin acel filtru de biserică. Dacă ea a mers prin Filtrul lui Dumnezeu,
ea ar ieşi afară diferit de aceea. Vedeţi? Ea nu putea să meargă prin Filtrul lui Dumnezeu
şi să vină afară cu păr scurtat. Ea doar nu o poate face.

35 Acum aceasta o să fie un pic amar poate pentru cineva. Dar când ea a început prin
Filtrul lui Dumnezeu, şi Acesta spune înăuntru acolo ca ele să nu-şi taie părul, atunci
(ce?) ea se situează pe partea cealaltă. Dacă Acesta a spus că este un păcat ca o femeie
să facă aşa ceva, şi ea este dezonorabilă să facă aşa ceva.

„Dacă ea vrea să,” el zice: „ei bine, ea trebuie să-şi aibă părul tăiat.”

A spus, atunci: „Să-l radă jos atunci.” Şi a spus: „Noi ştim că aceea este o ruşine ca
o femeie să aibă un cap tuns.” A spus: „Atunci ea să-şi aibă capul acoperit.” Şi părul ei
este acoperitoarea ei; nu o pălărie, doamnă. Părul ei este acoperitoarea ei, Biblia a spus.
Corect. Arată că ea este o Nazarineană pentru Domnul. Păr lung, la o femeie, înseamnă
o Nazarineană pentru Domnul. Acum, noi aflăm că aceea-i adevărat.

Dar noi aflăm dacă omul gânditor, aşa numit în lume, poate fuma şi încă îşi poate
obţine gustul, el s-ar cuveni să aibă suficientă înţelegere să ştie că el obţine gudron de
la tutun. Dar aceasta numai, ce a făcut, este să-i vândă mai mult, să-l facă să cumpere
mai multe ţigări.

36 Şi filtrul bisericii face membrimea şi lucruri ca acelea când ei îi lasă să treacă cu
orice şi încă aparţin la biserică, ei obţin mai mulţi membri. Ce-i dacă noi am mers la
biserici în seara aceasta şi să filtrăm pe fiecare afară în afară de aceia care erau Creştini
veritabili născuţi din Cuvânt. Acolo ar fi multe predici seci rezemate de un perete în
seara aceasta, aceasta-i adevărat, căci aceasta a mers prin Filtru.

Şi dacă eu am o dorinţă în inima mea, şi eu sper că fiecare care ascultă la mine are
acelaşi lucru: „Dumnezeu, ia-mă prin Filtrul Tău.” Cum a spus David: „Încearcă-mă, şi
dovedeşte-mă, şi vezi dacă există ceva rău în mine, atunci ia-l afară, Doamne.” Vedeţi?
Eu vreau Filtrul lui Dumnezeu. Nu-mi pasă ce face lumea, ce are biserica; eu vreau să
fiu un om gânditor, să gândesc lângă Cine o să stau eu într-una din aceste zile, pentru
Judecată.
37 Observaţi, compania de tutun o face să vândă mai multe ţigări; biserica o face să
obţină mai mulţi membri. O femeie cu păr scurt, purtând pantaloni scurţi, ar fi prinsă în
Filtrul lui Dumnezeu. Ea nu ar putea merge prin Acesta, cu păr scurt, pentru că Biblia a
spus că ea nu ar trebui s-o facă. Ea îşi necinsteşte capul când ea o face. Noi ar trebui s-o
ştim. Dar ea se duce drept prin biserică în regulă, tot restul din ele. Eu stau uneori…

Fără să  desconsider  pe nimeni;  eu niciodată  nu vorbesc  personal  despre  vreo
persoană, dar acesta-i păcat în biserică. Voi îmi purtaţi mărturie despre aceea. Eu nu am
spus: „Domnişoara Cutare-şi-cutare este aşa-şi-aşa, sau Dl. Cutare-şi-cutare, sau Rev.
Cutare-şi-cutare este aşa-şi-aşa.” Nu, domnule. Eu spun că păcatul este păcat. Dacă
acesta este în familia mea, acesta-i în mine, acesta-i în oricine este acesta, el încă este
păcat. Nu ca o persoană, eu nu vorbesc împotriva persoanelor. Eu vorbesc împotriva
păcatului. Mie nu-mi pasă dacă acesta sunt eu sau oricine este acesta, începe prin Filtrul
lui Dumnezeu, orice păcat vă va opri chiar acolo.
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38 Observaţi. Dar femeia care vrea să aibă păr scurt şi poartă pantaloni scurţi, sau
poartă vopsea şi orice, ea poate merge chiar printr-un filtru Penticostal tot aşa de uşor
ca o plăcintă, nimic privitor la aceasta, chiar în moarte. Căci el… Ea zice: „Ei bine, nu-i
nici o vătămare în aceea.”

„Dacă voi  iubiţi  lumea sau lucrurile  din  lume,  este  din  cauză  că  dragostea  lui
Dumnezeu nici măcar nu este în voi.”

În jos prin acest duh, atunci, ea poate trage jos în sufletul ei, lucruri care nu sunt
din Dumnezeu şi împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, dacă acela este gustul în suflet.
Acesta poate veni prin gust; văz, gust… Aceasta poate veni prin gândire, prin judecare:
„Nu există vătămare în aceasta. Eu am gust. Eu am simţuri. Eu am un simţământ că
aceasta-i în regulă.” Ea poate să vină chiar înainte în jos prin acela, şi chiar în sufletul ei,
dacă sufletul ei este de felul acela. Arată că ea nu trage prin Filtrul lui Dumnezeu.

Dar dacă ea are păr scurtat, purtând machiaj, pantaloni scurţi, nădragi, arată ca a
bărbatului, toţi aceşti pantaloni şi oricum îi numesc ele; spunând felul acela de lucruri, şi
făcând lucrurile acelea, şi trăind pentru lume, ea se va opri; ea nu poate să treacă pe
acolo. Nu, domnule. Acesta o va opri la început.

39 Observaţi, un bărbat se uită la buzele ei roşii drăguţe şi faţa vopsită, şi pantaloni
scurţi şi—şi bikinii, şi orice are ea; un adevărat om gânditor nu se va uita la ea. Acum,
un om care este membru de biserică se va uita la ea, o admiră. Dar mie nu-mi pasă cum
arată ea pentru ochi, un om gânditor îşi va întoarce capul. De ce? El a fost prin Filtrul lui
Dumnezeu, şi el ştie ca să te uiţi asupra ei este curvie în inima lui. El nu se gândeşte că
ea este drăguţă.

Zice: „Nu este ea un lucru frumos!”

Nu pentru el ea nu este. Ea este o arătare murdară, Izabelă mizerabilă nenorocită,
pentru un om gânditor. Un fiu al lui Dumnezeu se uită asupra ei cu ruşine că el chiar
aparţine la familia la care aparţine ea. Aceea-i adevărat. „Cum poate aceea să fie sora
mea şi să se comporte în felul acela?”

Vedeţi, ea a tras printr-un filtru, şi el a venit prin altul. El nu se va gândi că ea este
frumoasă, nicidecum. Aceea nu-i frumuseţe pentru un adevărat om al lui Dumnezeu.

40 Amintiţi-vă, o dată înainte ca Sângele lui Isus Cristos să devină Filtrul, la care noi
vom ajunge în câteva minute: „Fiii lui Dumnezeu au privit la fiicele omului, că ele erau
frumoase, şi le-au luat de neveste.” Dumnezeu niciodată nu a iertat aceasta. Iarăşi s-a
întâmplat în marşul lui Israel, şi Dumnezeu niciodată nu i-a iertat. Fiecare din ei au
pierit.

Filtrul unui om gânditor!

Am venit afară din adunare aici; acolo era un mic ricky stând înapoi aici în spatele
bisericii într-o seară, mi-a spus, cu vreo trei sau patru ani în urmă, a spus: „Motivul că
spuneţi aceea, este că sunteţi un om bătrân.” A spus: „Eu cred că ele arată frumos.”

Am spus: „Îmi pot imagina aceea.” Doar de la arătarea lui, îţi poţi da seama cum a
arătat el. Am spus: „Lasă-mă să-ţi spun ceva. Ce vârstă ai tu?”

„Vreo treizeci de ani.”

Am spus: „Când eu am fost cu cincisprezece ani mai tânăr decât tine, m-am gândit
acelaşi lucru.” Corect. Şi aceasta încă este murdărie!

Filtrul unui om gânditor! Acum observaţi, dacă el a fost, mintea lui filtrată prin
Cuvântul lui Dumnezeu, Filtrul lui Dumnezeu, el nu s-ar uita la ea. El nu s-ar gândi că ea
este frumoasă; el se va gândi că ea este o Izabelă. El se va gândi, că în spatele acelor
buze roşii sunt colţi otrăviţi care l-ar înţepa. Şi Biblia a spus: „Porţile ei sunt porţile
iadului; şi un om păşeşte în ele ca un bou mergând la măcelăria lui.” Acolo-i Filtrul unui
om gânditor.
41 Ce doriţi voi? Când femeia vine în jos pe stradă îmbrăcată aşa, şi tu omule îţi întorci
capul, te zgâieşti în jur în felul acela, tu nu foloseşti Filtrul unui om gânditor. Deoarece,
când tu faci aceea, tu săvârşeşti curvie, căci Filtrul a spus: „Oricine priveşte la o femeie
să poftească după ea a săvârşit  deja curvie cu ea.”  Întoarce-ţi  capul,  om gânditor.
Depărtează-te de la ea. Ea nu este frumoasă. Ea este un şarpe; aşa este, se răsuceşte în
felul acela, se comportă ca unul, înţeapă ca unul. Stai departe de ea.
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42 O, da, Cuvântul lui Dumnezeu este Filtrul unui om gânditor. Oricine ştie aceea. Prin
acela este sufletul tău filtrat, Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Acesta face, când tu vi prin
Dumnezeu… Când un om gânditor vine prin Filtrul lui Dumnezeu, îi dă lui gustul unui om
sfânt. Aşa este. Când tu vii prin Filtrul lui Dumnezeu, atunci gustul tău este gustul unui
om sfânt. Acesta face gustul unui om neprihănit. Lozinca cu certitudine este bună.

Acum  noi  aflăm  că  aceasta  s-a  făcut  într-o  tipizare,  în  Israel,  numai  pentru
adunarea lui  Israel.  Acela-i  motivul,  vorbind  aceasta  acum,  dacă  lucrătorii  sunt  în
dezacord cu ceva ce se spune; aceasta-i pentru adunarea mea la care Domnul mi-a dat
să le predic.

43 Observaţi în Exodul 19, eu vreau ca voi să-l citiţi când vă duceţi acasă, când aveţi
mai mult timp. Observaţi, când Israel a săvârşit păcat, mai întâi ei au luat o juncană
roşie care niciodată nu a avut un jug pe gâtul ei. Aceea înseamnă că ea niciodată nu a
fost înjugată cu nimic.

Şi ea a trebuit să fie roşie. Culoarea roşie este o culoare de ispăşire. Voi ştiţi, ştiinţa
ştie că dacă voi luaţi roşu şi priviţi prin roşu, la roşu, acesta-i alb. Priviţi prin roşu, la
roşu, acesta-i alb. El priveşte prin Sângele roşu al Domnului Isus, şi păcatele noastre
roşii devin aşa de albe ca zăpada, roşu prin roşu.

Şi juncana a fost ucisă în timpul serii, de către întreaga adunare a lui Israel.

Şi acolo s-au pus şapte dungi din sângele ei pe uşă unde întreaga adunare a trebuit
să intre; o tipizare a celor Şapte Epoci ale Bisericii, prin Sânge.

44 Şi apoi trupul ei a fost luat şi ars. El a fost ars cu copitele, cu pielea, cu intestinele,
cu balega. Totul a fost ars, împreună.

Şi acesta a trebuit să fie ridicat de către un om curat, şi a trebuit să fie pus într-un
loc curat în afara adunării. De aceea, dacă Israel putea măcar să vadă tipizarea! Acest
Cuvânt al lui Dumnezeu nu trebuie să fie mânuit de mâini murdare de necredinţă. Acesta
trebuie să fie un om curat. Şi dacă el este curat, el  a trebuit să vină prin Filtrul lui
Dumnezeu.

Un om curat, mâini curate, şi a trebuit să fie păstrat într-un loc curat; nu un loc
unde Izabele, şi Rickii, şi totul să ia parte; ia împărtăşirea şi lucruri, când ei umblă în jur
cu neveste, şi bărbaţi, şi tot felul de murdărie; mergând la dansuri şi chefuri, şi poartă
păr scurtat, şi pantaloni scurţi, şi totul altceva, şi se numesc pe ei înşişi Creştini. Acesta
este să fie păstrat într-un loc curat, şi mânuit cu mâini curate.

Şi atunci când Israel a păcătuit, şi au recunoscut că ei au făcut rău, atunci ei au
fost  presăraţi  cu cenuşa juncanei  lor,  peste  ei.  Şi  aceea a fost  apa de separare,  o
purificare de păcat.

45 Observaţi.  Iată-l  aici!  Şi  când Israel,  înainte ca ei  să poată veni  în  părtăşie în
închinare,  ei  au trebuit  mai întâi  să treacă prin apele de separare.  „Justificare prin
credinţă; vine prin auzire, auzirea Cuvântului.”

Atunci ei au intrat în adunare sub acele şapte dungi, sângele, să arate că ceva a
murit  şi  a  mers  înaintea  lor,  pentru  păcatul  lor.  Ei  au  fost  separaţi  prin  auzirea
Cuvântului, apele de separare, atunci au intrat în părtăşie.

Singurul loc în care Dumnezeu l-a întâlnit pe om a fost în spatele acelei rânduieli. El
nu  l-ar  întâlni  niciunde  altundeva.  El  a  trebuit  să  vină  în  spatele  acelei  rânduieli.
Dumnezeu l-a întâlnit pe Israel numai într-un singur loc.

Şi Dumnezeu vă întâlneşte numai într-un loc, şi acela-i în Isus Cristos; şi El este
Cuvântul, apele de separare. Şi Sângele Lui a fost vărsat pentru toate cele Şapte Epoci
ale Bisericii. Şi atunci, prin Duhul Sfânt, noi intrăm în părtăşia aceea, care este dată
numai Bisericii. O, cât de măreţ este El!

46 De asemenea, acum, noi vrem să ne uităm la Efeseni 5:26: „Aceasta este spălarea
apei prin Cuvânt,” o apă de separare. Ce face Aceasta? Atunci, Filtrul lui Dumnezeu este
Cuvântul.  Ape de separare:  „spălarea apelor,  de separare,  prin  Cuvânt,”  Filtrul  lui
Dumnezeu.

Atunci, voi nu puteţi veni în Cristos printr-un filtru de biserică. Voi nu puteţi veni
printr-un filtru denominaţional sau un filtru de crez. Există numai un Filtru, prin care voi
puteţi  intra  în  acel  loc  sfânt,  acela-i  prin  „spălarea apei  prin  Cuvânt.”  Cuvântul  lui
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Dumnezeu este Filtrul unui om gânditor.

47 Biserica vă va judeca aici dacă sunteţi un membru bun, sau nu. El vă va da un
funeral bun, şi coboară steagul pe jumătate la moartea voastră, trimite cununi mari de
flori  şi  de  toate  pentru  voi.  Dar  când  se  ajunge  jos  la  sufletul  vostru  în  faţa  lui
Dumnezeu, acesta trebuie să aibă Viaţă Eternă. Şi dacă el are Viaţă Eternă, el este parte
din Cuvânt. Şi cum propriul meu cuvânt nu poate tăgădui…

Mâna mea proprie nu poate tăgădui mâna mea. Ochii mei propri nu pot tăgădui
mâna mea, sau piciorul meu, sau degetul meu de la picior, sau orice parte din mine. Ei
nu o pot tăgădui.

Şi nici nu poate un om care este o parte din Cuvântul lui Dumnezeu, sau o femeie,
să tăgăduiască o parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, femeilor, când vă gândiţi că
voi puteţi avea părul scurtat şi să veniţi în Prezenţa lui Dumnezeu, voi sunteţi greşite.
Voi o vedeţi? Voi sunteţi greşite; voi nu puteţi veni prin Filtrul lui Dumnezeu unde sunteţi
spălate prin apa Cuvântului. Atunci voi intraţi în părtăşie. Voi gândiţi că sunteţi, dar voi
nu puteţi până când voi veniţi prin Cuvânt, şi fiecare punct mic, fiecare Cuvânt mic al lui
Dumnezeu. „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt.” Acesta trebuie să
vină prin acea filtrare, să vină să iasă. Şi acela dă gustul omului neprihănit, căci aceea-i
ce caută el, caută ceva ca să-l curăţească.

48 Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu este Filtrul unui om gânditor, şi El face gustul
unui  om  neprihănit.  Noi  ştim  că  aceea-i  adevărat;  filtrează  afară  tot  păcatul  de
necredinţă. Acolo nu mai este necredinţă când voi veniţi prin Filtru, deoarece acesta-i
gustul unui adevărat credincios.

Credinciosul adevărat vrea să fie corect, oricum. El doar nu vrea să spună: „Ei bine,
eu aparţin la rangurile sociale. Eu aparţin la biserică, cea mai mare biserică în oraş.” Mie
nu-mi pasă dacă aceasta este o misiune la colţ, dacă este adăpost în tufiş, pe undeva,
un om gânditor ştie că el trebuie să-l întâlnească pe Dumnezeu. Şi indiferent de ce
spune biserica, sau oricare altul spune, el trebuie să vină pe cerinţele lui Dumnezeu. Şi
cerinţele lui Dumnezeu sunt Cuvântul lui Dumnezeu.

„Ei bine,” ei spun: „Cuvântul lui Dumnezeu.”

Sigur, ei  toţi  cred că Acesta-i  Cuvântul  lui  Dumnezeu, dar puteţi  voi  filtra prin
Acesta? Cum o să lăsaţi voi o femeie cu părul scurtat să vină să treacă Acolo? Cum o să
faceţi voi aceea? Cum o să-l lăsaţi voi pe un om să vină pe Acolo care nu vrea să susţină
această Învăţătură? Vedeţi?

Acesta nu este gustul  unui  om gânditor.  Nu.  Un om gânditor  va gândi,  un om
gânditor va gândi de două ori înainte ca el să sară în aşa ceva.

49 Observaţi, acel Cuvânt nu se poate tăgădui pe Sine. Atunci acesta este satisfăcut,
sau aceasta-i dorinţa. Aceasta-i o dorinţă de ce? Ce v-a făcut să-L doriţi, în primul rând?
Pentru că jos în sufletul vostru acolo era o sămânţă predestinată care era Viaţă Eternă,
întotdeauna stând acolo, întotdeauna era înăuntru acolo. „Toţi pe care Tatăl Mi ia dat vor
veni la Mine. Nu există nici unul care o să fie pierdut.”

Gustul unui om gânditor, când un om gânditor aude Cuvântul lui Dumnezeu: „Oile
Mele aud Glasul Meu, ele nu vor urma un străin,” căci jos înăuntru acolo este Viaţă, şi
Viaţa se conectează cu Viaţa.

Păcatul  se  conectează cu  păcatul,  şi  păcatul  este  aşa  de  făţarnic  încât  acesta
gândeşte că el este mântuit când el nu este mântuit. Acesta este chiar în adâncimile
făţărniciei.

Membri bisericii vor un filtru denominaţional aşa ca ei să poată avea propria lor
dorinţă şi încă să fie clasat popor „religios.” Voi îi auziţi să spună: „O, el este foarte
religios.”

50 În Africa, am fost acolo afară într-o zi, şi ei vorbeau despre aceste, unii din copii
vorbeau despre aceste cântări de rock-and-roll care Elvis Presley şi aceia le cântau, Pat
Boone şi  câţi  alţii,  Ricky Nelson şi  toţi  aceia alţii.  Am spus: „Ei  sunt o grămadă de
renegaţi.”

Ceva fetiţă mică a spus: „Păi, el este foarte religios.”

Am spus: „Aşa a fost Iuda.” Am spus: „Iuda a avut numai treizeci  de piese de
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argint; Elvis Presley are câteva milioane de dolari.” Vedeţi? „Ei amândoi şi-au vândut
dreptul de naştere.” Vedeţi? Am spus: „Ei sunt nimic-… cea mai rea îndatorire ce are
naţiunea.” Totuşi, tot aşa de amăgitor ca filtrul ţigaretei, aceste denominaţiuni îi lasă pe
membri aceia să vină înăuntru. Ei nici măcar nu s-ar cuveni să fie… Acolo ar trebui să fie
o lege ca ei să nu poată cânta cântări religioase. Aceasta-i împotriva… ar trebui să fie
împotriva legii ca ei s-o facă.

Dar întregul lucru a devenit o îngrămădire mare de făţărnicie, şi acolo este unde
stau ei astăzi. Adevăratul Filtru pentru suflet, zice: „Dacă voi iubiţi lumea sau lucrurile
din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi.”

51 Vedeţi,  voi  nu  puteţi  spune  că  rock-and-roll  este  din  lume…  sau  este  de  la
Dumnezeu. Rock-and-roll este din lume. Oricare din dansurile acelea şi filtrate… lucruri
scârboase murdare, adică, sunt din lume. Aceasta tot este din lume.

Voi nu puteţi spune că părul scurtat pentru o femeie este de la Dumnezeu. Biblia
spune că nu este, aşa că aceasta-i murdăria lumii. Şi dacă voi iubiţi o părticică din lume,
dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Vedeţi?

Ce este aceea? Ei bine, ce o atrage? Aceasta-i ceva jos în interior atrăgând. Sufletul
atrage resursa voastră prin afară, jos prin duh, în suflet. Şi dacă sufletul iubeşte lumea,
el este mort. Mie nu-mi pasă cum este uns, el este afară aici, şi cât de neprihănit este
aici afară; jos înăuntru aici este mort. „Căci cel ce iubeşte lumea sau lucrurile din lume,
dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în el,” nu contează cât de religios.

Adevăratul Filtru, în felul acela, va aşeza toate lucrurile acelea afară şi nu aduce
nimic decât adevărul lui Dumnezeu, Cuvântul, în adevăratul suflet real.

52 Ei sunt ca Esau, bine în afară. Esau a fost religios în afară. Şi când se ajunge la
religie, se părea să fie mai religios decât cum era Iacob. El se părea să fie un om mai
bun decât cum era Iacob, dar interiorul lui, ce a fost el. El a fost pe din afară religios,
dar gândirea lui nu a fost filtrată. El nu s-a gândit bine despre dreptul de naştere. El nu
s-a gândit că Dumnezeu, că dreptul de naştere a însemnat aşa de mult cum a spus
Dumnezeu că a însemnat. Acolo era el, a spus: „Eu sunt flămând, ce importanţă este
privitor la vechiul drept de naştere? Tu îl poţi avea dacă tu îl vrei.” O, vai! Vedeţi?

„Eu merg la biserică; eu sunt tot atât de bun cum eşti tu. Denominaţiunea mea este
tot aşa de… Păi, aceasta-i una din cele mai mari din lume. Mama mea a aparţinut la ea.
Tatăl  meu a aparţinut la ea.  Toată aceasta,  aceea, şi  cealaltă.  Păstorul  meu a fost
educat; el are aşa-şi-aşa.” Aceea îl pune cu atât mai departe de Dumnezeu. Acela nu
este filtrul unui om gânditor.

Dacă acesta ar fi, cum putea Petru să fi fost vreodată ce a fost el, când el nu-şi
putea semna propriul lui nume? Dar el a purtat Filtrul omului gânditor. Observaţi. O, vai!

53 Esau s-a gândit că dreptul acela de naştere nu a însemnat ce Dumnezeu a spus că
a însemnat. Aceea era diferenţa dintre moarte şi viaţă. Şi astfel, ca Eva şi ca Iuda, şi-au
vândut dreptul de naştere pentru o satisfacţie a gustului de cunoştinţă a civilizaţiei.
Aceea era exact pentru ce şi-a vândut Eva dreptul de naştere. Ea l-a vândut pentru puţin
gust de ştiinţă, puţin gust de cunoştinţă lumească, o biserică puţin mai bună, o clasă de
oameni puţin mai bună, aceasta s-ar numi astăzi. Vedeţi?

Şi Iuda şi-a vândut dreptul de naştere pentru treizeci  de piese de argint, şi  să
câştige câţiva dolari în plus. „Adunarea mea mă poate plăti mai bine aici, şi eu doar voi
predica pe aici.” Vedeţi? „Astfel, dacă eu devin un predicator, ei bine…”

54 Ei au spus: „Frate Branham, noi credem că Mesajul este Adevărul, dar noi nu-L
putem accepta. Dacă am acceptat, păi, unde vom predica noi?” Ha! Lumea, frate, aceea
este parohia. Cu certitudine. „Ei bine, nici unul din fraţi nu mă va susţine.” Eu nu caut
după nici unul din fraţi să mă susţină. Eu caut ca Isus Cristos să mă susţină, pentru că El
a stat alături de Acesta. El este Acela Care L-a spus.

Şi când adevăratul drept de naştere, Sângele, s-a filtrat afară prin Cuvânt; şi tot
păcatul, şi  lumea, şi  biserica, şi  denominaţiunile, şi  sectarismul, este lăsat în afară.
Educaţia, civilizaţia, biserica, denominaţiunea, sistemul, păcat de tot felul este lăsat în
afară când un om gânditor ia Filtrul unui om gânditor, după estimarea lui Dumnezeu.

Acolo nu-i nimic rămas în el când un om îşi trage viaţa lui printr-un Filtru al lui
Dumnezeu; observaţi, aici viaţa voastră a fost toată stricată cu păcat, pentru că voi aţi
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fost „născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, veniţi în lume vorbind minciuni.”

Eu o să spun ceva, cum Fratele McCullough obişnuia să spună. Ascultaţi la mine.

55 Când voi veniţi în această lume, voi aţi fost născuţi în păcat. Voi nici măcar nu aţi
venit cu o şansă de luptă. Voi eraţi „născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, veniţi în lume
vorbind minciuni,” în lăuntrul spiritului vostru, dorinţa de păcat, un iubitor de păcat
deoarece voi aţi fost născuţi în păcat. Voi nu aţi avut nici o şansă.

Dar jos înlăuntrul vostru, pe undeva, aici veniţi voi, acolo era ceva înăuntru acolo
care  a  început  să  tragă.  Dacă  aţi  ştiut,  a  fost  ceva  care  v-a  spus  că  acolo  era  un
Dumnezeu pe undeva; şi aţi citit Cuvântul Lui. Apoi voi aţi luat biserica, aţi luat ideile lor
când vi s-a spus mai bine, atunci voi niciodată nu aţi folosit Filtrul unui om gânditor. Dar
când voi  folosiţi  Filtrul  lui  Dumnezeu, care este Filtrul  unui  om gânditor,  deoarece:
„Toate celelalte filtre vor trece, dar al  Meu nu va trece.” Şi când voi luaţi  Filtrul  lui
Dumnezeu şi vă trageţi viaţa, dorinţele voastre; dacă vă trageţi dorinţele prin Filtrul lui
Dumnezeu, Filtrul unui om gânditor, acolo nu este nimic rămas decât Duhul Sfânt.

Acum, dacă voi vreţi dovada Duhului Sfânt, iat-o acolo. Când acel suflet al vostru
se va alinia cu Cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare privinţă, aceasta arată că v-aţi tras
viaţa prin Filtrul omului gânditor, Filtrul lui Dumnezeu.

56 Observaţi, este acela Filtrul lui Dumnezeu? El a spus: „Noi am fost spălaţi prin apa
Cuvântului.”

Şi când Dumnezeu le-a dat lui Adam şi Eva un Filtru, în grădina Edenului, El a spus:
„Să nu trageţi voi nimic din aceasta înăuntru acolo.” Dar Satan a făcut o spărtură în
Acesta, a spus: „O, aceasta-i un picuţ, nu o să vatăme.” Doar o picătură, totuşi, a fost
tot ce-a fost necesar să aşeze moartea în rasa umană.

Aceea-i tot ce-i necesar, doar un gust de nicotină, atunci ei sunt duşi.

Acolo nu este nimic rămas decât Duhul Sfânt.

Şi atunci aceea arată că în voi a fost acea sămânţă predestinată jos în voi, care vă
face să flămânziţi după Dumnezeu. „Toţi care Tatăl Mi i-a dat, Mi i-a dat să-i răscumpăr;
ei au murit cu Mine la Calvar; ei au înviat cu Mine în înviere; toţi care El Mi i-a dat, vor
veni la Mine. Ei vor fi plasaţi în Trup, unde picior, braţ, nas, gură, orice este aceasta; ei
vor fi plasaţi Acolo. Şi ei vor veni la Mine în sezonul lor.” O, doamne!

57 Acolo este acea adevărată filtrare de tot păcatul din lume, şi dragostea de lume
este moartă, şi acest suflet trage numai un lucru. Iată-l aici, să nu… Ţineţi minte! Să nu
uitaţi aceasta. Voi toţi acolo afară la telefoane, puneţi-vă aceasta jos în mintea voastră.
Când un om gânditor  începe să  gândească înaintea Căruia  o  să  stea el,  şi  ce  este
Cuvântul lui Dumnezeu; când el începe să gândească, atunci când el trage prin Acela, nu
există nimic să ajungă la acesta decât Duhul Sfânt.

Ce este acesta? Acesta este germenele, Cuvântul sămânţă de la început, că voi aţi
fost în Dumnezeu la început, stând aici trăgând Viaţa sămânţei. Sămânţa este în inima
voastră, prin predestinare. Aleluia! Sămânţa este deja înăuntru acolo, prin cunoştinţa
dinainte a lui Dumnezeu, predestinată. Şi când ea trage, ea nu poate trage prin nimic
altceva decât Cuvântul.

Şi atunci acesta-i gustul omului gânditor, omul neprihănit, omul sfânt care înţelege
Biblia, că Isus Cristos este acelaşi  ieri  şi  în veci.  Ce vine în acel loc jos acolo? Acel
Cuvânt, care este în inima voastră. „Eu am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca eu să
nu păcătuiesc împotriva Ta.”

Ce este acesta, când acesta se trage prin Cuvânt? Există numai un singur lucru care
va trece prin Cuvânt; acela-i Duhul Sfânt. Acela-i singurul lucru care poate să treacă prin
Cuvânt, este Duhul Sfânt. Şi Filtrul unui om gânditor îi dă unui om sfânt un gust.

58 Atunci, el a gustat din lucrurile Cereşti; el are Cuvântul lui Dumnezeu în inima lui.
El Îl vede manifestat înaintea lui, şi sufletul lui întreg este înfăşurat în El, şi lumea şi
toate lucrurile sunt moarte în jurul lui.

Filtrul unui om gânditor, de religie; şi eu mă gândesc despre filtrarea religiei acum.
Când Filtrul unui om gânditor dă gustul unui om sfânt, vedeţi, Acesta îi satisface gustul.
El vede că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Iată-l acolo. Îl vedem pe El chiar
înaintea noastră, făcând aceleaşi  lucruri  care El  le-a făcut; aceasta satisface gustul
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omului sfânt, gândirea lui.

El ştie atunci că el a trecut de la moarte la Viaţă. Şi el iubeşte, şi aceasta iubeşte ca
lumea… să fie confirmat, şi vrea Cuvântul să fie confirmat şi adeverit. În fiecare epocă el
aşteaptă după El, căci el este un om sfânt şi el are o dorinţă să-l vadă pe Dumnezeu.
Alţii doar vor să se alăture bisericii. Acest om vrea să-l vadă pe Dumnezeu. El nu-L vede
într-o grămadă de crezuri. El nu-L vede în orgi mari frumoase, sau catedrale, şi cruci
înalte, sau învăţaţi şlefuiţi cu gulerele lor întoarse în jur. El nu-L vede în teologie sau
într-un teolog. El Îl vede în confirmarea Cuvântului Lui.

Eu Îl văd în focurile de strajă a Acestuia.

Ochii mei au văzut slava venirii Domnului;

El calcă via unde sunt depozitaţi strugurii mâniei;

El a slobozit fulgerul fatal cu sabia Lui teribilă rapidă;

Adevărul Lui continuă să mărşăluiască înainte. (El va mărşălui,
până la sfârşit. Da, domnule.)

59 Vedeţi ce vreau să spun? Un Filtru, om… Sau, Filtrul unui om gânditor; un om care
vrea să stea în Prezenţa lui Dumnezeu. Ce era Filtrul lui Dumnezeu? Cuvântul Lui. „În
ziua în care tu mănânci din el, în ziua aceea tu mori.” Să nu vă pese ce se întâmplă aici
afară; să nu ocoliţi Cuvântul acela.

„Spălaţi prin apele Cuvântului,” Filtrul unui om gânditor. Nu o denominaţiune, nu un
crez, nu o biserică, nu o catedrală; ci Filtrul unui om gânditor, căci voi o să fiţi judecaţi
de Cuvânt. Un om gânditor se va gândi la aceea. Un om nesăbuit, sau un gust al lumii,
va lua doar orice, un înlocuitor. De ce să înlocuiţi când există Unul real?

60 Gândiţi, doar gândiţi despre aceasta un minut. O femeie vorbind în limbi, cu păr
scurtat şi cu ruj, şi atunci biserica încă ţine la aceasta, că aceea este dovada Duhului
Sfânt.

Sau  un  predicator  de  la  un  seminar  sau  vreo  şcoală  Biblică,  folosind  botezul
trinitarian, sau compromiţând cu Cuvântul, la ceva crez sau denominaţiune. Este acela
Filtrul  unui  om gânditor? Nu în felul  cum o văd eu,  frate.  Acesta-i  un om nesăbuit
trăgând prin aceea. Aşa este. V-aţi putea imagina aceea? În loc să folosească Cuvântul
lui Dumnezeu ca un Filtru pentru sufletul lui; lăsând acel crez şi denominaţiune veche să
se îngrămădească înăuntru asupra lui în felul acela, în loc să ia Cuvântul lui Dumnezeu
ca un Filtru. Şi atunci el este tot contaminat, şi îi lasă să împingă în el doctrine omeneşti,
făcând lucruri: „aproape să-i înşele chiar pe Aleşi,” şi neglijând Cuvântul.

Când, el ar putea trage la propriul lui suflet, dacă există ceva înăuntru acolo prin
care să tragă.  Dar dacă acea sămânţă predestinată… Să nu pierdeţi  aceasta.  Dacă
sămânţa aceea predestinată nu este înăuntru acolo, aceasta nu va trage prin Acolo,
pentru că el va trage pentru dorinţa lui.

61 Dacă un om fumător vrea gustul unui om fumător, şi dacă el a apucat un băţ… Eu
spun: „Suge-ţi degetul,” şi el a stat acolo sugându-şi degetul. [Fratele Branham suge pe
degetul lui, să ilustreze - Ed.]

Păi, el ar spune: „Aceea-i prostesc.” De ce? Gustul lui este pentru nicotină. Astfel,
el nu este un om gânditor. Vedeţi? Dar voi ziceţi: „Ei bine, eu nu, eu nu aş gusta nimic.
Eu vreau să gust… Eu vreau să gust tutun. Eu nu gust nici un lucru.”

Dă-i lui o clamă de haine şi să sugă pe aceea. Vedeţi? Sigur, să sugă pe aceea. El
zice: „Eu nu gust nimic.” Pentru ce sugi pe ea, atunci? Tu ai o dorinţă să guşti nicotină.

Şi când voi sugeţi pe un crez de biserică, şi voi femeile purtaţi părul scurt, feţe
vopsite, şi sunteţi îmbrăcate atrăgător; şi voi bărbaţii vă uitaţi la ele, şi toate aceste alte
lucruri, şi vă comportaţi în felul cum o faceţi. Ce este aceasta? Ce este înăuntru acolo?
Lumea încă este înăuntru acolo, şi voi aveţi un gust. Voi trageţi din aceasta pentru un
gust.

62 „Eu merg la biserica aceasta; ei niciodată nu numesc lucrul acela. Ei nu spun nimic
despre aceasta, nimic despre aceea. Nici unul din lucrurile acestea nu sunt scoase la
iveală. Predicatorul nostru este mai deschis la minte decât atât. Noi nu spunem lucruri
ca acelea.” Ce este aceasta? Voi aveţi gustul lumii după care sugeţi. Corect!
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Dar o femeie gânditoare nu va lua felul acela de lucru. Ea ştie că ea trebuie să fie
sfântă. Şi singurul lucru care-l  puteţi  trage prin Cuvântul lui  Dumnezeu este Duhul,
Puterea  de  însufleţire  să  facă  Cuvântul  Însuşi,  care  este  în  voi,  să  trăiască  să-l
manifesteze pe Isus Cristos în epoca în care trăiţi. Aleluia! Frate, dacă acela nu este
Adevărul, eu nu ştiu ce este Adevărul. Eu mi-am pierdut mintea dacă acela nu este
Adevărul.

Acesta este Cuvântul Însuşi în inima voastră, predestinat acolo, acela trage. Şi
acesta scuipă afară lumea aceea; eu nu o vreau. Dar când el ajunge aici în Cuvânt, el
începe să tragă. Şi când el trage prin Cuvânt, acesta nu poate să fie nimic altceva decât
Duhul Sfânt să însufleţească Cuvântul.

63 Atunci un gânditor, Filtrul omului religios este Cuvântul, şi acesta satisface acel
gust  sfânt care este în inima lui;  filtrul  unui  om gânditor,  gustul  unui  om sfânt.  O,
doamne, în ce suntem noi!

În loc să folosească Filtrul lui Dumnezeu pentru sufletul lui, el îl lasă pe Satan să-l
amăgească prin ceva denominaţiune sau crez, chiar exact cum companiile de tutun îi
amăgeşte pe oamenii care fumează ţigări. Voi doar obţineţi mai mulţi membri, şi aceea-i
tot.

O, lăsaţi-mă să închei în câteva minute, spunând aceasta.

64 Laodicea oarbă!  Cât  de orbi  putem să devenim!  Laodicea oarbă,  conducătorul
orbului din epoca aceasta, sub pretenţie falsă, sub crezuri false, sub dogme care sunt
false, sub denominaţiune care-i falsă, sub cărţi de crezuri care sunt false. O, Laodicea
oarbă, conducând pe orbi, voi sunteţi toţi îndreptaţi spre şanţ!

Schimbăţi  filtrul  în  seara  aceasta,  predicatorule.  Să  nu  tragi  nicotina  aceea
denominaţională în sistemul tău, de dogme şi crezuri, care Isus a spus: „Oricine va
adăuga un cuvânt la Aceasta, sau ia un Cuvânt din Ea.” Când tu îi spui la organizaţia ta
că este în regulă ca femeile acelea să facă aceea, şi acei bărbaţi să facă aceea, şi toate
lucrurile acestea, aceea şi cealaltă; atât timp cât ei stau adevăraţi la aceasta şi fac
aceea, şi ţin aceste crezuri şi lucruri, nu îţi este ţie ruşine?

„Farisei orbi,” Isus a spus.

65 Şi cum a strigat Isus: „Farisei orbi,” Duhul Sfânt în propria mea inimă în seara
aceasta strigă: „Laodicea oarbă! De câte ori a vrut Dumnezeu să vă dea o trezire! Dar
acum a venit timpul vostru; este prea târziu acum. Cum aţi râs voi şi v-aţi bătut joc de
oamenii care Dumnezeu i-a trimis la voi! Dar acum v-a venit timpul. O, Statele Unite,
Statele Unite, cum ar fi vrut Dumnezeu să vă ocrotească cum o găină îşi ocroteşte puii,
dar voi nu aţi vrut.” Acum acest Glas merge de la coastă la coastă, de la nord la sud, şi
răsărit  la  apus.  Cum v-ar fi  ocrotit  Dumnezeu,  dar voi  nu aţi  vrut!  Acum v-a venit
timpul.

Naţiunile se dezbină. Lumea se destramă. O bucată de o mie cinci sute de mile din
aceasta, trei sau patru sute de mile lăţime, se va scufunda, o sută… sau poate patruzeci
de mile jos în marea falie acolo afară, într-una din aceste zile, şi valurile vor ţâşni drept
afară  la  statul  Kentucky.  Şi  când  o  face,  va  zgudui  lumea  aşa  de  tare  încât  totul
deasupra ei se va scutura jos.

O,  ascunde-mă în  Stânca de  veacuri!  Dumnezeule,  lasă-mă,  lasă-mă.  Respiră
asupra mea, Doamne. Duh al viului Dumnezeu, respiră asupra mea. Lasă-mă să iau
Filtrul lui Dumnezeu şi să trăiesc sub Acela, Doamne. Lasă-mă să respir aerul proaspăt
al Duhului Sfânt în plămânii mei, în sufletul meu în fiecare zi, ca eu să nu păcătuiesc
împotriva Ta, o Doamne. Respiră asupra mea, Duh Sfânt, respiră asupra mea! Eu…

66 Lasă-mă să plantez Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, şi să hotărăsc acolo că eu
nu mă voi întoarce la mâna dreaptă sau la mâna stângă, la o parte de la El, ci eu voi trăi
adevărat faţă de El toate zilele vieţii mele. O Dumnezeule Tată, apoi trimite jos asupra
mea Duhul Sfânt al Vieţii, să-mi însufleţească acele Cuvinte, ca eu să-l pot manifesta pe
Isus  Cristos  pentru  aceia  care  sunt  înaintea  mea,  să  privească  ca  aceasta  să  se
întâmple. Aceea-i rugăciunea mea.

O, doamne! Observaţi cum fac ei astăzi în bisericile acelea. Sugând oamenii aceia
prin filtre denominaţionale, în consiliul  ecumenic. De ce? De ce? Căci aceasta le dă
dorinţa inimii lor, organizaţia. Ei au un gust pentru organizaţie. Ei o vor face.
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De fiecare dată când Dumnezeu le trimite o trezire,  şi,  ei,  ce vor face ei? Ei  o
organizează. Este asta aşa? Astfel ei îşi au felul lor de filtru, pentru că ei au un gust
grozav. Şi acum Dumnezeu o să le dea dorinţa lor după gustul lor. El o să le dea lor… Ei
îi suge chiar în consiliul ecumenic, şi atunci ei îşi primesc gustul lor organizaţional atunci.
Ei o să-l capete.

67 O, biserică din Laodicea, nu fiţi  amăgiţi  în această epocă, prin amăgirile lor. O,
Penticostali, voi care v-aţi dus în Laodicea, voi care sunteţi parte din Laodicea, biserica
moartă;  prin  Metodişti,  Baptişti,  şi  Prezbiterieni,  doar  o  formă  rituală.  Dar  voi
Penticostalilor care încă puteţi din când în când să spuneţi „amin”; care puteţi cânta
multă muzică sus pe o platformă, şi aveţi femei cu părul scurtat dansând peste tot locul,
şi încă cred în vindecare Divină; de câte ori a vrut Dumnezeu să vă ia, dar voi aţi luat alt
filtru, un filtru denominaţional. De câte ori Dumnezeu a vrut să vă ia!

Cât de amăgitor a fost! Matei 24:24, Isus a spus că… „Acesta ar înşela chiar pe cei
Aleşi dacă era cu putinţă.” Cât de aproape sunteţi voi, întocmai ca Eva, doar să lăsaţi
afară  unul  sau  două  lucruri  mici  care  nu  vreţi  să  le  primiţi,  deoarece  voi  sunteţi
organizaţi şi nu-L puteţi primi. Aceea-i tot ce trebuie. Doar aţi putea tot atât de bine să
luaţi întregul lucru: „Căci să ofenseze în cele mărunte, este vinovat de totul.” Oh!

68 Penticostalule, penticostalule, treceţi gândirea prin Filtrul lui Dumnezeu, nu visurile
tale denominaţionale, şi tu vei ieşi cu gustul unui om sfânt, adevăratul botez al Duhului
Sfânt.

V-aţi putea imagina un om să-şi lase nevasta să-şi taie părul, să poarte pantaloni
scurţi, sau să poarte nădragi, şi să spună că el vine prin Filtrul unui om gânditor? V-aţi
putea imagina un om să facă aceea?

Vă puteţi imagina un predicator stând în amvon, pentru că el este plătit bine de o
adunare care îl bate pe umăr, îl cheamă: „Doctor, Frate, Reverend,” şi îl duce afară la
tot felul de chefuri unde ei se scaldă amestecat, şi fiecare alt lucru, pe plaje; v-aţi putea
imagina un om pretinzând că el vine prin Filtrul unui om gânditor?

Şi unele din acele femei pe platformă, cu rochiile lor deasupra genunchilor lor, şi
tăiate aşa de strâmt şi arată fiecare formă, fiecare mişcare care o fac, şi hainele lor
dedesubt se văd prin rochiile lor; tot aşa de rău ca purtând pantaloni scurţi, bikinis, sau
orice altceva. Voi Penticostali, orbi, predicatori Laodicieni, până când o să vă sufere
Dumnezeu, eu nu ştiu. Fie… Dumnezeu să fie milostiv la ochii voştri orbi. El are alifie de
ochi în seara aceasta, să vă deschidă ochii, ca să puteţi vedea.
69 Cum am spus azi  dimineaţă, noi suntem în epoca vederii,  la vârf.  Nu mai sunt
facultăţi deasupra de aceea, ca să vă puteţi muta în afară, să ştiţi.  Voi, de la nasul
vostru, voi puteţi mirosi; de la buzele voastre, voi puteţi vorbi; de la mâinile voastre, voi
puteţi pipăi şi întinde; şi picioarele voastre, şi aşa mai departe; dar voi nu puteţi merge
mai departe decât ochii voştri.

Maleahi  4  a venit;  vederea!  „Şi  va fi  Lumină pe la  timpul  serii.”  O,  umblaţi  în
Lumină!

Noi vom umbla în Lumină, o Lumină frumoasă,

Care vine unde picăturile de rouă ale milei sunt luminoase;

Străluceşte peste tot în jurul meu ziua şi noaptea,

Isus, Cuvântul, Lumina lumii.

Da, domnule. Treci prin Aceasta, o, frate, şi tu vei veni afară cu gustul unui om
sfânt, cu Duhul Sfânt.

70 O, femeie, treceţi gândirea modernă de haine. Treceţi gândirea modernă, înainte să
te duci  afară pe stradă înaintea bărbaţilor;  voi  femeile  tinere,  voi  femeile  bătrâne,
înainte să mergeţi afară pe stradă cu hainele voastre aşa de strâmte, împinse afară în
spate şi-n faţă. Eu nu sunt critic. Eu sunt fratele vostru. Eu stau între cei vii şi cei morţi,
şi-mi dau seama ce spun. Înainte să intraţi afară, şi ştiţi că trupul vostru este un ordin
sacru,  sau  o  castă  sacră  care  Dumnezeu  vi-a  dat-o;  înainte  să  intraţi  pe  stradă,
îmbrăcate în felul acela, treceţi-vă mintea prin Filtrul unei femei gânditoare. Şi lăsaţi-o
să-şi amintească, că: „Oricine se uită la voi să poftească după voi, voi aţi comis curvie
cu el deja.” Aminteşte-ţi aceea, soră.
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Şi, frate, înainte să-ţi întorci capul să te uiţi la ea, la acea a doua privire, treceţi
mintea prin Filtrul unui om gânditor. Tu vei ieşi cu gustul unui om sfânt, vedeţi, de a
face ceea ce-i drept.

71 Observaţi, dacă vă treceţi mintea prin Filtrul unei femei gânditoare, voi veţi ieşi
afară cu rochia unei femei sfinte. Aşa este. Tu vei ieşi afară, frate, cu arătarea unui om
sfânt. Acum, acela-i doar un lucru.

Tot ce faceţi voi, treceţi-l prin Filtrul Cuvântului lui Dumnezeu, vedeţi dacă acesta-i
bun sau rău.

Veţi veni afară cu rochia unei femei sfinte, cu păr lung, îmbrăcate decent; un spirit,
umilit liniştit; nu sus şi certând, şi bătând şi agitând. „Un spirit, smerit liniştit, care este
o mare comoară de la Dumnezeu.” Biblia a spus aşa.

Acum eu vreau să vă întreb ceva, afară în ţări. Noi o să încheiem în câteva minute.

72 Acum haideţi  noi toţi,  în seara aceasta, să ne verificăm dorinţele, şi  atunci voi
puteţi vedea prin ce fel de filtru aţi tras voi. Să verificăm, fiecare din noi, aici şi afară de-
a lungul naţiunii. Verificaţi-vă dorinţele, ce vreţi voi de fapt în viaţă. Verificaţi pentru ce
vă zbateţi. Verificaţi pentru ce sunteţi aici. Verificaţi pentru ce vă duceţi la biserică. Ce
vă face… Este bine să mergeţi la biserică, dar să nu mergeţi numai la biserică; aceea nu
vă va mântui. Vedeţi? Doar verificaţi doar câteva minute, ziceţi: „Este obiectivul meu…
Prin ce fel de filtru trag eu, oricum?”

Şi dacă nu faceţi faţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi sufletul vostru nu o face, atunci
acolo este ceva greşit; căci acesta scoate la iveală gustul vostru, că viaţa… ce fel de
viaţă este în voi. Dacă este una sfântă, discretă, onorabilă, ea se va ivi în felul acela.
Dacă ea nu este, voi aveţi un alt gust în voi din care trageţi. Aceea este exact aşa.

Şi dacă gustul este Cuvântul lui Dumnezeu şi voia lui Dumnezeu, atunci voi ştiţi ce
este în voi, ce trage gustul. Arată că sunteţi o parte din acel Cuvânt. Acel Cuvânt este în
voi, trăgând din Cuvânt.

73 Ce trage El? El trage prin Cuvânt, pentru că voi sunteţi o parte din Trupul lui Cristos
din epoca aceasta. Şi dacă acel Cuvânt este în voi, El poate numai să tragă prin Cuvânt,
Duhul care însufleţeşte acel Cuvânt care-i în voi. Doar Cuvântul singur nu va trăi. Acela-i
motivul: „Toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine; şi dacă Eu voi fi înălţat, Eu îi voi
atrage pe toţi oamenii la Mine.” Vedeţi? Vedeţi: „Tatăl,” partea din Trupul lui Cristos care
este în lume, predestinaţi, pus în inimă.

Orice om care este un Creştin adevărat, născut din nou astăzi, ştie, de când a fost
un copil mic, sau o fetiţă, oricare, că a fost ceva în voi care a flămânzit după Dumnezeu.
Şi aţi încercat să vă alipiţi de biserici şi fiecare alt lucru; aceasta nu a mers. Ce era
acesta? Acesta era acel  Cuvânt.  Voi  aţi  căutat  după un Filtru.  Şi  într-o zi  Acesta a
luminat înaintea voastră; l-aţi văzut pe Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Aceea a
satisfăcut gustul. Vedeţi?

Căci, viaţa era în voi, trăgând. Vedeţi, viaţa în voi trage. Aceasta spune ce dorinţă
aveţi voi aici. Voi trageţi. Voi nu puteţi trage prin aceasta, şi aceea, şi cealaltă. Voi
trebuie să găsiţi acel Filtru potrivit, pentru că voi sunteţi o persoană gânditoare. Vedeţi?

Dacă tu eşti o persoană gânditoare, tu eşti predestinat, sau filtrat înainte… dinainte
de întemeierea lumii.

74 Şi dacă un lucrător denominaţional aude aceasta, eu sper că el ia Filtrul omului
gânditor, dacă el este un lucrător denominaţional. Atunci el va arunca jos acel pachet
denominaţional care-i sigur să piară, căci este cuvântul omului; şi acceptă Cuvântul lui
Dumnezeu filtrat care nu poate niciodată să dea greş nici  să treacă, şi  El va potrivi
gustul  omului  sfânt.  Şi,  ca  Iacob,  va  sacrifica  toată  lumea  şi  poftele  din  fiecare
denominaţiune sau faimă, care există în lume, unde tu poţi să fii episcop, cardinal, dacă
tu poţi fi un prezbiter de stat, sau un păstor al unei biserici mari. Tu vei sacrifica tot ce
există. Nu ca Esau, să devii  parte din lume; ci ca Iacob, tu vei da tot ce ai să obţii
dreptul de naştere, Filtrul omului gânditor; căci El îţi va da gustul omului sfânt. Şi El va
satisface. Şi el va fi santicficat cu gustul Etern al bunătăţii sfinte a lui Dumnezeu.

75 Amintiţi-vă, Satan a perforat prima gaură prin mintea lui Eva, sau gândirea ei, să
lase gustul înţelepciunii şi al cunoştinţei lui să pătrundă.

Acum gândiţi-vă la aceasta. Eu închei. Satan a perforat prima gaură dincolo, căci
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tot ce putea ea trage era Cuvântul. Acela era Duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu, căci ea
a spus: „Atât timp cât tu respiri prin acest Filtru, tu niciodată nu vei muri; dar tu să iei o
respiraţie din acesta aici afară, tu vei muri.” Vedeţi?

Şi Satan a spus: „Dar tu nu ştii nimic aici. Dar tu să iei o mică gustare din acesta
aici, şi atunci tu vei şti; tu vei fi ca Dumnezeu. Vezi, El cunoaşte binele şi răul; tu nu
cunoşti. Şi dacă tu vei lua doar o mică gustare din acesta.” Şi ea l-a lăsat să perforeze o
gaură în aceasta, doar o gaură mică.

Acum voi vedeţi de ce spun eu… Voi ziceţi: „De ce nu le înveţi pe femei, şi aşa mai
departe, cum să primească daruri şi lucruri ca acelea?”

Am spus: „Cum le poţi învăţa algebra când ele nici măcar nu vor să înveţe vreodată
ABC-ul?”

O gaură mică este tot ce a luat. El a luat înţelepciunea lumii, şi, când a luat-o,
aceasta a aşezat moartea la întreaga familie, vrând să guste din înţelepciune.

76 Acum priviţi la filtru, şi acesta cu certitudine i-a exprimat gustul. Gustul ei a fost
pentru lume; aceea-i ce ea a căpătat. Aceea-i ceea ce este astăzi. Ei iubesc lumea şi
lucrurile din lume, cu o formă de evlavie, dar tăgăduind Puterea de acolo. Vedeţi, Satan
îi va lăsa să vorbească în limbi; el îi va lăsa să strige; el îi va lăsa să aibă servicii de
vindecare Divină; el îi va lăsa să facă tot felul acesta de lucruri.

El zice: „Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi: ,Doamne, nu am scos eu draci, nu
am făcut eu multe lucruri,  am făcut aceasta?'” El  va zice: „Eu nici  măcar nu te-am
cunoscut, tu lucrător al fărădelegii.” Când Cuvântul a fost aşezat chiar înaintea voastră şi
voi încă aţi supt acel filtru vechi al lumii, vedeţi, arată gustul care era în inimă.

77 Porumbeii nu pot mânca un hoit. Ei nu îl pot mânca. Ei nu au nici o fiere. O cioară
poate mânca sămânţa ca un porumbel şi poate mânca un hoit ca o cioară, vedeţi, pentru
că este un făţarnic. Dar un porumbel nu este construit ca oricare altă pasăre, şi de aceea
Dumnezeu s-a reprezentat pe Sine ca un Porumbel coborând din Cer. Vedeţi? El nu
poate suporta putoarea unui hoit. El nu este o pasăre de pradă; motivul, că el nu are
vreo fiere. El nu ar putea să-l digere. Acesta l-ar omorî, dacă el l-ar mânca.

Şi un porumbel niciodată nu trebuie să facă o baie. Trupul unui porumbel scoate
ulei  din  interior,  care  îl  ţine  curat.  Aceasta-i  o  viaţă  care-i  în  porumbel;  aceasta
generează în el un ulei care păstrează penele curate. Şi aşa este un Creştin; acolo este o
Viaţă în lăuntrul lor care îi păstrează curaţi. Aceasta este filtrată.

O, observaţi! Acum priviţi la el… la filtru, şi cu certitudine voi puteţi vedea gustul de
acolo, despre ceea ce fac ei astăzi.

78 Priviţi la biserica modernă. Priviţi la filtrul lor. Voi puteţi vedea ce iubesc ei. Vedeţi
ce au ei. Iubirea, ce iubesc ei? Domnişoara Laodicea care-i îndreptată spre judecata lui
Dumnezeu.  Aşa este.  Iubirea,  iubirea bisericii  astăzi  este  pentru Laodicea,  o  mare
organizaţie,  o  aşezare  mare,  un  mare,  lucru  popular,  oameni  bine  îmbrăcaţi,  înalt
cultivaţi, plini de înţelepciune, plini de diavolul, sub amăgirea de biserică a lui Cristos.
Există numai un cuvânt care s-ar cuveni să fie înăuntru acolo „anti-Crist.” Căci, tot ce a
învăţat Cristos, ei sunt practic împotrivă la totul; corect, doar suficient aşa ca ei să se
poată numi aşa.

Acum dacă voi sunteţi un popor gânditor în seara aceasta, aici şi afară pe pământ
unde  se  duce  Mesajul,  dorinţa  voastră  va  fi  un  gust  al  Bibliei,  nu  un  gust
denominaţional, căci voi veţi fi judecaţi tocmai de Biblie, Cuvântul prin care eu vă cer să
vă filtraţi sufletul. Şi să respingeţi un Cuvânt din Ea, şi să nu vă lăsaţi sufletul să treacă
prin acel singur Cuvânt, voi veţi fi refuzaţi. „Căci omul nu va trăi, respira, numai cu
pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Acesta va fi adus în voi, predestinat. Şi când Domnul respiră asupra voastră, Duhul
Lui va însufleţi acel Cuvânt la o realitate, şi veţi vedea că Isus Cristos este acelaşi ieri,
azi, şi-n veci. O, doamne!

79 Părăsiţi denominaţiunea lumii, pachetul religios. Lăsaţi-l să stea ca acel pachet de
ţigări în pădure. Lăsaţi-l să putrezească şi să se descompună. El este un filtru greşit. Şi
luaţi Cuvântul, care este Cristos, care dă, şi se întinde, şi păstrează gustul Vieţii Eterne,
la fiecare care Îl va lua, Viaţă Eternă.

Cuvântul, dacă sunteţi predestinaţi, voi Îl vedeţi. Nu există cale să-L ascundă de la
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voi. Voi priviţi acolo şi spuneţi: „Păi, El este chiar aşa de clar înaintea feţei mele! Eu m-
aş uita la El; iată-L acolo. Eu mă uit drept la El. Eu Îl văd. Iată-L aici, Cuvântul; fiecare
Cuvânt, doar Cuvânt cu Cuvânt, se trăieşte.” Atunci acolo este un gust de Viaţă Eternă
care o vreţi.

Şi când voi respiraţi prin Acela, ce poate veni prin Acel, Filtru al lui Dumnezeu?
Nimic  decât  Duhul;  nu  lume,  deloc;  nu  necredinţă,  deloc.  Acesta-i  tot  Filtrul  lui
Dumnezeu. Şi când voi respiraţi prin Acela, nimic nu poate trece prin Acela decât Duhul
Sfânt.

80 Acum voi aveţi dovada Duhului Sfânt, vedeţi, gustul unui om sau femeie sfântă. Ei
vor să trăiască. Ei au Viaţă Eternă. Şi pentru că acest Cuvânt le este însufleţit, ei trăiesc;
Filtrul unui om gânditor, gustul unui om sfânt.

Să nu luaţi lumea, ca şi companiile acelea de ţigări, sub o decepţie, ci să luaţi Filtrul
unui adevărat om gânditor. Filtraţi răsuflarea care o respiraţi, hrana care o mâncaţi, tot
ceea ce sunteţi; respiraţi-o prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi veţi avea gustul unui om
sfânt. Căci, Acesta va produce aceea, căci El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.

Şi eu ştiu, fie că noi suntem sau fie că noi nu suntem… Eu cred că noi suntem. Dar,
dacă noi nu suntem, există cineva în lume astăzi care este parte din Trupul lui Cristos; şi
Acesta va trăi numai prin Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu pentru epoca în care noi trăim acum.

81 Şi eu pot vedea unde denominaţiunea… Cuvintele acelea aşa de clare în Biblie, a
spus că se va întâmpla, şi lucrurile care o să fie, şi aici suntem noi trăind chiar în aceasta
acum. Eu nu pot vedea unde ar putea să fie altceva decât aceasta.

Biserică, eu îmi dau seama că eu trebuie să stau cu voi în Judecată cândva. Departe
să fie de mine ca eu să vă spun vreodată ceva greşit, pentru popularitate. Eu nu vreau
aceea. Dacă eu mi-am avut dorinţa, eu aş, doar dorinţa mea umană, eu mi-aş lua puşca
şi m-aş duce la pădure şi să-mi construiesc o cabină, şi să pun capcane, restul vieţii
mele. Eu îmbătrânesc, obosit, epuizat, şi dărâmat, dar eu nu pot înceta. Există ceva în
mine, măcinând. Vai de mine dacă eu nu spun Adevărul şi întregul Adevăr. Vai de mine
dacă eu nu stau aici până când ultima răsuflare din trup nu m-a părăsit. Eu trebuie să
stau, indiferent de ce spune altcineva. Eu sunt răspunzător înaintea lui Dumnezeu.

82 Şi eu cred cu adevărat că lucrurile care noi le predicăm este Adevărul. Nu pentru că
eu îl predic. Nu, fratele meu. Nu, domnule. Dumnezeu îmi cunoaşte inima. Cum mi-ar
place mie să şed afară în adunare şi să ascult la cel uns să predice. Cu cât mai uşor ar fi
asupra mea, cu certitudine eu aş avea Viaţă Eternă la fel ca omul din amvon. Eu sunt o
parte  din  Aceasta  la  fel  cum este  el.  Eu  aş  merge  la  acelaşi  Cer,  aş  avea  acelaşi
privilegiu. Cât de uşor ar fi pentru mine să şed acolo afară şi să nu iau toate vânătăile
acestea, şi bătăi, şi să port înainte. Cât de uşor ar fi, ca afară toată noaptea fără dormit,
o oră şi jumătate, sau două ore; luptând toată noaptea cu lucruri care apar. Cât de uşor
ca eu să fac aceea, să-mi iau puşca dimineaţa următoare, băţul meu de pescuit, şi să
merg la pescuit sau vânătoare! Cât de uşor ar fi! Frate, aceasta mi-a căzut la sorţ. Fie ca
Dumnezeu să mă ajute ca niciodată să nu-mi evit postul de datorie, ci să stau loial şi
adevărat, şi să vă produc Filtrul unui om gânditor care vă va da gustul unui om sfânt.

Filtrul omului gânditor sunt apele, a apelor de separare. Acesta-i purificarea de
păcat, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi omul gânditor, omul care ştie că el trebuie
să stea înaintea lui Dumnezeu, ştie că el trebuie să răspundă pentru fiecare Cuvânt din
Biblie, Acesta va satisface acel gust care este în inima voastră. Fie ca Dumnezeu să ne
ajute să-L primim, aşa cum ne aplecăm capetele.

83 Scumpe Dumnezeule, o altă oră sau două au trecut înainte. Ceasul s-a mutat roata
acum. Mesajul acum merge în istorie, şi El este înregistrat pe Carte. Noi toţi trebuie să
răspundem acum pentru  acesta,  fiecare  mişcare  ce  o  facem,  fiecare  cuvânt  care-l
spunem, fiecare gând ce a mers prin mintea noastră, înregistrarea încă merge. Şi va
merge înainte până se termină viaţa, şi atunci noi vom răspunde la Ziua Judecăţii.

O Dumnezeule, marele Creator al cerurilor şi pământului, pe Care noi îl credem, mă
rog pentru acest popor din ziua aceasta. Mă rog pentru mine cu ei, ca Doamne Isuse, ca
Tu să ţii Filtrul Tău. Şi dacă eu spun ceva în sacrilegiu, Doamne, eu… în inima mea eu nu
o ştiu. Mă rog că dacă este greşit ca eu să iau Cuvântul Tău şi să folosesc un astfel de
lucru ca acela, Tu să mă ierţi pentru aceasta.
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84 Dar, Doamne, eu m-am gândit când Tu mi-ai vorbit acolo în pădure, Tu ştii timpul
dimineaţa, aceasta doar eu nu am putut să mi-o iau din mintea mea. Eu am acceptat-o
ca  venind  de  la  Tine.  Astfel,  Dumnezeule  Tată,  eu  deja  l-am  vorbit.  Şi  mă  rog,
Dumnezeule, ca Tu să-l laşi să fie în felul în care m-am gândit să fie, că omul gânditor,
omul  care  are  de  fapt  vreo  gândire,  el  ştie  că  el  va  trebui  să  stea  în  Prezenţa  lui
Dumnezeu, şi el nu va lua în sufletul lui nimic care contaminează sau este contrar la
Cuvântul lui Dumnezeu.

Şi, Tată, ne dăm seama de aceea, aşa cum am comparat-o cu aceste organizaţii de
astăzi; nu să fiu deosebit, Doamne. Tu mă vei judeca, cândva, din inima mea. Şi mă
rog, Dumnezeule, ca Tu să vezi că aceasta nu a fost să fiu deosebit, ci a fost să fiu
cinstit, să încerc să fiu cinstit, realizând că eu ţin cumpărarea Sângelui Tău, de la coastă
la coastă, chiar acum, în mâna mea. Şi mulţi din ei au crezut Raportul.

Şi, Dumnezeule din Cer, fie ca acolo să nu fie nici unul din ei pierdut. Eu îi pretind,
pe fiecare, şi ţin înaintea lor Filtrul de la păcat, Apele de separare, Sângele lui Isus
Cristos, Cuvântul făcut trup. Acordă aceasta, Doamne. Şi fie ca Duhul Sfânt să toarne
direct fiecare promisiune, în sufletele noastre. Şi fie ca noi să fim reprezentanţi trăitori ai
Miresei  lui  Isus  Cristos,  în  timpul  ochilor,  de  a  vedea  în  Lumina  serii,  căci  noi  o
prezentăm Ţie în Numele lui Isus Cristos. Amin.
85 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice: „Amin.” - Ed.] Voi Îl credeţi? [„Amin.”] Eu, dacă eu am
spus ceva greşit, prin a spune „filtrul omului gânditor,” eu nu pot să spun mai mult. Eu
nu am pregătire. Eu doar trebuie să spun ce-mi vine. Şi când l-am văzut pe acela stând
acolo, m-am gândit: „Ce zicală de făţărnicie!”

Şi Ceva a spus: „Întocmai ca biserica.”

Filtrul unui om gânditor! O, doamne! Există mai mult decât atât de aceasta. Un om
gânditor nu l-ar folosi deloc. Vedeţi? Cu certitudine nu. Şi acesta doreşte gustul unui om
fumător, aşa este, pentru că el trebuie să-l aibă să-i satisfacă gustul. Dar un adevărat,
om gânditor care ştie că sufletul lui se duce la Judecată, îşi va filtra gustul prin Cuvântul
lui Dumnezeu. „Căci toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine.” Şi el va trăi prin
fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, care este Apele de separare care ne
separă de la păcat. Căci, când aceasta vine prin Cuvânt, noi vedem că este păcat să nu-
L crezi, aşa că noi doar Îl credem şi mergem înainte. El este o separare de păcat. Voi Îl
iubiţi? [Adunarea zice: „Amin.” - Ed.]

Eu Îl iubesc, eu iubesc…

Să ne ridicăm doar mâinile acum către El.

Pentru că El m-a iubit întâi

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

86 Ce a spus El? „Aşa vor şti toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei, când vă iubiţi,
aveţi dragoste unul pentru altul.” Acum să dăm mâinile cu cineva în timp ce o cântăm
din nou, şi zicem: „Eu te iubesc, la fel, frate.”

Eu Îl iubesc, eu… (Aceasta să vă facă de cunoscut că…)

… El m-a iubit întâi

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

87 Acum, vă place Filtrul unui om gânditor? [Adunarea zice: „Amin.” - Ed.] Când vă
duceţi pe stradă să frecaţi braţele cu lumea mâine, frate, soră, aveţi voi Filtrul unui om
gânditor? Când omul acela vă cheamă un holy-roller, folosiţi voi Filtrul unui om gânditor?
Când acel cineva spune ceva rău împotriva voastră, aveţi voi Filtrul unui om gânditor?
Vedeţi, faceţi bine pentru rău. Rugaţi-vă pentru acei care vă folosesc cu dispreţ, şi aceia
care vă persecută, atunci voi respiraţi prin Filtrul unui om gânditor.
88 Căci dacă îi iubiţi doar pe cei care vă iubesc, aşa cum dăm mâinile unul cu altul, ca
iubiţi cu scumpătate în Domnul, aceea-i bine, dar îl puteţi voi de asemenea iubi pe cel de
ne iubit? Acela-i Filtrul omului gânditor. Acela-i Duhul lui Cristos în voi, iubindu-i pe cei
ce nu vă iubesc, atunci voi aveţi răsplata lui Dumnezeu. Dar, acum, dacă o faceţi ca o
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datorie, voi încă nu aveţi omul gânditor… Voi sunteţi sus numai în al doilea ciclu. Dar
dacă-i din inima voastră că îl iubiţi cu adevărat, atunci voi respiraţi prin Filtrul omului
gânditor. Şi Acesta satisface gustul unui om gânditor, că voi ştiţi, din inima voastră că
iertaţi pe fiecare, totul, indiferent de ce are loc. Nu este El minunat?

… m-a iubit întâi

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Noi vom umbla în Lumină,

Ea este o Lumină frumoasă,

Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;

Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,

Isus, Lumina lumii.

Noi vom umbla în Lumină,

Ea este o aşa de frumoasă Lumină;

Şi Ea vine unde picăturile (filtrate) de milă sunt luminoase;

O, străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,

Isus, Lumina lumii.

Veniţi, voi toţi sfinţi a-i Luminii,

Proclamaţi, Isus, Lumina lumii;

Atunci clopotele Cerului vor răsuna,

Isus, Lumina lumii.

O, noi vom umbla în Lumină,

Ea este o aşa de frumoasă Lumină;

Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;

O, străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,

Isus, Lumina lumii.

Voi iubiţi aceea? [Adunarea zice: „Amin.” - Ed.]

O, noi vom umbla în Lumină,

Ea este o aşa de frumoasă Lumină;

Şi Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;

Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,

Acesta-i Isus, Lumina lumii.

Eu doar iubesc aceea!

Credinţa mea priveşte sus la Tine,

Tu Miel al Calvarului,

O Salvator Divin;

Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,

Ia tot păcatul meu… (Filtrează-mă, Doamne, prin Cuvânt.)

O lasă-mă din această zi Să fiu total al Tău!

Doar gândiţi-vă la aceasta, filtrat prin Cuvânt, „total al Tău.”

În timp ce calc în labirintul întunecat al vieţii,

Şi întristarea în juru-mi se întinde,

Fii Tu Călăuza mea;

Porunceşte-i întunericului să se schimbe în zi,

Şterge la o parte temerile întristării,
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Nici să nu mă laşi vreodată să rătăcesc

La o parte de la Tine.

[Fratele Branham începe să fredoneze Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine - Ed.]

… la inima mea slăbită, Inspiră râvna mea;

O porunceşte întunericului să se schimbe în zi,

Şi şterge la o parte lacrimile întristării,

O lasă-mă din această zi

Să fiu total al Tău!

89 Scumpe Dumnezeule, noi iubim să-ţi cântăm Ţie, căci acolo-i unde ne exprimăm
simţămintele noastre, emoţia noastră, întreaga adunare, aşa cum Tu respiri  asupra
noastră Cuvântul Vieţii. Noi suntem aşa de recunoscători, Doamne. Şi cântarea aceea,
primeşte-ne, vrei Tu, Doamne? Aceea-i dorinţa noastră, să fim filtraţi prin Cuvântul lui
Dumnezeu, să umblăm în fiecare zi în Lumină, Lumina Evangheliei.

Şi umple-ne calea în fiecare zi cu iubire,

Aşa cum umblăm cu Porumbelul Ceresc;

Lasă-ne să mergem tot timpul, cu o cântare şi un zâmbet,

Umple-ne calea în fiecare zi cu iubire.

Acordă aceasta, Doamne. Binecuvântă-ne împreună acum. Lasă ca Harul şi mila Ta
să fie cu noi. Vindecă pe bolnavi şi năpăstuiţi prin toată ţara.

Noi Îţi mulţumim pentru Fratele Coggins în seara aceasta, că Tu l-ai lăsat să plece
din spital, să meargă acasă bine. Îţi mulţumim pentru toate lucrurile care Tu le-ai făcut,
şi pentru propria noastră tărie că ne simţim încurajaţi sus acum.

90 Noi Îţi mulţumim pentru acest micuţ Mesaj ciopârţit în seara aceasta, Doamne. Eu
nu l-am făcut bine, dar mă rog, Doamne, ca Tu să-l faci bine în privirea poporului, ca ei
să poată vedea şi să ştie pentru ce a fost intenţionat. Ia slavă din acesta, Doamne, şi fie
ca noi să avem această înţelegere, dacă nimic altceva, că noi trebuie să trăim prin
Pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, filtrat de la Dumnezeu doar numai pentru copiii Lui.
Aceasta este o adunare separată. Acesta nu este pentru nimeni altul. El este numai
pentru aceia, aleşii Tăi, cum au fost apele de separare a juncanei roşii numai pentru
adunarea lui Israel. Astfel, Tată, noi ştim că Pâinea este numai pentru Oi.

„Nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor şi s-o arunc la câini,” a spus Isus.

Şi femeia, în schimb, a spus: „Da, Doamne, asta-i adevărat, dar eu voiesc să iau
fărâmiturile.”

Şi noi simţim în felul acela în seara aceasta, Doamne. Noi vrem tot ce Tu ne poţi
da, Tată, căci noi însetăm şi flămânzim pentru mai mult din Tine.

Admite  ca  flămânzirile  noastre  să  fie  împlinite  şi  dorinţele  noastre  să  se  facă
cunoscute, căci, Tată, noi vrem să avem dorinţa unui om neprihănit. Şi Omul neprihănit
a fost Isus Cristos, şi dorinţa Lui a fost să facă voia Tatălui, care era Cuvântul. Admite-
ne aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele Lui. Amin.

Să ne ridicăm acum în timp ce noi cântăm cântarea noastră de eliberare, despre, Ia
Numele Lui Isus Cu Tine.

91 Afară prin locurile unde acum, a mers Mesajul în seara aceasta, fie ca Dumnezeu să
fie cu voi acum aşa cum noi eliberăm în rugăciune. Fie ca fiecare din voi, acolo afară, eu
sper că voi v-aţi bucurat tot atât de mult ascultând cum m-am bucurat eu să vi-L aduc la
voi.  Şi  eu  nădăjduiesc  că  Dumnezeu  Îl  va  pune  în  inimile  voastre  şi  să  vă  dea
interpretarea potrivită la acesta.

Şi voi poporul de aici din audienţă care aveţi aceste batiste aşezate aici, eu mi-am
pus mâinile peste ele. Mă rog ca Dumnezeu să vă vindece pe fiecare din voi, să nu existe
nici o persoană bolnavă printre noi, voi să vedeţi cum răspunde Dumnezeu la rugăciune.

Când ne adunăm împreună: „Poporul care este chemat prin Numele Meu se va
aduna împreună şi se roagă, atunci Eu voi auzi din Cer.” El a promis să o facă.

92 Astfel, noi nu suntem dezbinaţi. Noi suntem doar o Persoană; noi suntem toţi unul,
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în Cristos Isus. Şi fiecare se roagă pentru fiecare; voi vă rugaţi pentru mine cum eu mă
rog pentru voi. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze până vă vedem din nou.

Şi eu sunt încredinţat că veţi fi un constant… voi care locuiţi aici aproape, veţi veni
la tabernacol şi vizitaţi aici cu bunul nostru păstor, Fratele Neville. El vă va face bine,
Fratele Mann şi oamenii minunaţi care-i au ei aici în tabernacol.

Dacă sunteţi aproape la Fratele Junior Jackson sau careva din restul dintre ei prin
toată ţara, New York şi diferite locuri unde îşi au ei adunările, prin jur prin Arizona şi
California,  vizitaţi  bisericile  acelea dacă sunteţi  afară pe acolo.  Ne rugăm ca să vă
reîntoarceţi din nou şi să-l lăsaţi pe păstor să vă ajute să cunoaşteţi mai mult despre
Domnul Isus.

93 Dumnezeu să vă binecuvânteze acum în timp ce cântăm Ia Numele Lui Isus Cu
Tine.

… Numele lui Isus cu tine,

Copil al întristării şi al jalei;

El îţi va da bucurie şi mângăiere,

[Fratele Branham vorbeşte cu cineva pe platformă - Ed.]

… te duci.

Nume scump (Nume scump),

O ce dulce! (O ce dulce!)

Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Nume scump, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

94 Privind peste adunare în seara aceasta, văzându-l pe Fratele Estle Beeler înapoi
acolo, Fratele Palmer, şi mulţi, Fratele J. T., şi aşa de mulţi dintre lucrători stând în jur
aici, eu nu le pot chema la toţi numele. Doresc să fi putut să vă am, pe fiecare, sus aici,
şi toţi dintre voi să eliberaţi adunarea sau să faceţi ceva. Voi înţelegeţi, nu-i aşa? Eu ştiu
că voi aveţi o inimă Creştină şi ştiţi că noi trebuie să… cum suntem noi; noi suntem toţi
împreună o persoană, în Cristos Isus.

Acum să ne amintim această strofă următoare aşa cum o cântăm, în timp ce Fratele
nostru Martin de aici ne v-a elibera în rugăciune. Şi eu vreau să… Acesta este Fratele
Earl  Martin  de  la,  eu  cred,  de  la  Arkansas  sau  Missouri.  [Fratele  Earl  Martin  zice:
„Missouri.” - Ed.] Missouri, chiar pe linia Arkansas, Missouri acolo. Ei au o biserică jos
acolo.

Şi eu l-am observat pe acest alt frate de acolo jos, eu nu-mi pot aminti numele lui,
Brewer. El a fost aici azi dimineaţă. Eu presupun că el încă este aici în seara aceasta.
Da,  eu îl  văd stând aici,  Fratele  Brewer.  Eu am promis  să vin  pe acolo  şi  să  dedic
bisericile lor, de aşa multe ori. Eu voi ajunge acolo într-o zi, prin ajutorul Domnului, aşa
cum pot.

Acum, în timp ce cântăm această strofă următoare acum.

La Numele lui Isus aplecându-ne,

Căzând prosternaţi la picioarele Lui,

Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,

Când călătoria noastră e completă.

Să o cântăm acum.

La Numele lui Isus aplecându-ne,

Căzând prosternaţi la picioarele Lui,

Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,

Când călătoria noastră e completă.

Nume scump (Nume scump),

O ce dulce! (O ce dulce!)
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Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Nume scump, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

O, ia Numele lui Isus cu tine,

Ca un scut de la fiecare capcană; (ascultaţi acum)

O, când ispitele în juru-ţi se adună, (Ce trebuie să faci?)

Doar respiră acel Nume sfânt în rugăciune.

Nume scump, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Nume scump, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Să ne aplecăm capetele.

O Nume scump,

O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Nume scump (botezaţi în El; ne rugăm în El),

O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Frate Martin. [Fratele Martin se roagă - Ed.]
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